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 التنفيذي الملخص

 : النبذة التاريخية 

 (Point of Sale Disclosure) عن المبيعاتاالفصاح  نطاقحول  لقد كان الدافع لهذا العمل

في  هو المنتدى المشترك والذي عقد ،في مجاالت وقطاعات التأمين والمصارف واألوراق المالية

 Review of the Differentiated Nature and scope of" بعنوان م0202عام 

Financial Regulation على أن المعايير الرقابية والتنظيمية هذا التقرير  أبرز"، ولقد

مختلفة  قد تكون مناسبة، بينما يمكن أن تشكل خطرا على القطاعات المماثلة في  الألنشطة ل

لجنة ، وبشكل خاص يقترح التقرير أن تعمل االستقرار المالي، وخلق فرص المراجحة التنظيمية

 األيوسكو - المنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةو ، BCBSرفيةبازل المتعلقة بالرقابة المص

IOSCO،  واالتحاد الدولي للرقابة على التأمينIAIS،  وضع النظم في البعض مع بعضها

وبالتالي يتم تطبيق  ،( حيث كان ذلك مالئماcross-sectoralبين هذه القطاعات )الرقابية 

م التطرق إلى تتجدر اإلشارة إلى أنه  كمااجراءات وقوانين متشابهة  لألنشطة المتشابهة، 

 ا( من قبل منظمة األيوسكو في تقريرهcross-sectoralالنظم الرقابية بين القطاعات ) موضوع

، م0200 شهر فبرايرالصادر في  "Principles on point of Sale Disclosureبعنوان: "

عن المعلومات الجوهرية وخاصة فيما  لإلفصاحولقد وضع هذا التقرير معايير عالية المستوى 

على وضع نظم قياسية رقابية تشمل هذا  التقرير  ، وقد شجعCIS يتعلق بصناديق االستثمار

 . (cross-sectoral) األخرىالقطاع وغيرها من القطاعات المتعدية عبر القطاعات 

لتحديد وتقييم الفروقات  قامت اللجان الثالث بتفويض المنتدى المشتركوفي هذا السياق 

وذلك فيما يختص بمنتجات  نطاق االفصاح عن المبيعات والفجوات في النظم المختلفة حول

االستثمار واالدخار في قطاعات التأمين والبنوك واالوراق المالية، وهل يمكن توحيد هذه 

ع ضرورة مراعاة أنه قد تحدث بعض الفروق الجوهرية بين هذه القطاعات، ماالجراءات فيما 

  . رق بين القطاعات والمنتجات ذاتهافي النظم الرقابية كنتيجة لنوعية الفوا

 

 :تحديد الفوارق الجوهرية 

االفصاح عن عمليات البيع في هذه نطاق حول متطلبات لقد تم تحديد الفوارق الجوهرية المتداخلة 

 النحو التالي :  المختلفة القطاعات
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  ال تساعد دائما االفصاح عن المبيعات نطاق بعمليات المستندات المتعلقة شكل لوحظ أن

 المنتجات المختلفة . بين المقارنة في 

 

  تختلف االفصاح عن المبيعات  نطاق بعملياتمحتويات المستندات الخاصة كما أن

 حسب نوع المنتج . 

 

 لديها متطلبات  النظم الرقابية المختلفة في معظم نطاقاتوراق المالية إن قوانين األ

 ،تقديم افصاح للجهات الرقابية عما سيتم تقديمه للعميل لالفصاح، كما يمكن أن يتطلب

 المصارف محظورة في بعض النطاقات و التأمين قطاع فيبينما تعد الموافقة المسبقة 

 . الرقابية

 

 متطلبات أقل تقييدا تحتاج المهيكلة قد لقانونية فان االيداعات في العديد من النطاقات ا

خضع تلك المفروضة على المنتجات المركبة والتي ت عناالفصاح عن المبيعات لنطاق 

 . النظم المتعلقة باألوراق الماليةلرقابة 

 

  نطاق متطلبات ال يخضع تماما ل اقطاعأو ا قانونيا نطاقيحدد  لمكما أن المنتدي المشترك

حيث تكون أقل أو بها نقد تختلف فيما بي، إال أن النظم الرقابية االفصاح عن المبيعات

، ولكن في بعض الحاالت قد االفصاح عن المبيعاتنطاق  شروطأشد صرامة في 

 ىتهدف بصفة عامة إل في القوانين التي االفصاح عن المبيعاتتفرض شروط نطاق 

 . حماية العمالء

في مناقشات الموائد المستديرة العمالء األسواق و منأية حال ، فقد اتفقت آراء المشاركين  ىوعل

 يتطلب ما يلي : االفصاح عن المبيعاتنطاق أن  ىعل

المخاطر التي  وتحتوي علىدقيقة معلومات جوهرية عن المنتج معروضة بطريقة كتابية  -0

 . أهم مزاياهفوائده وثمار فيه وتكتنف االست

 .واضحةون اللغة عن المنتج كأن ت  -0

 من قبل العمالء.  األخرىيسهل مقارنتها مع المنتجات ل نفس نوع المعلوماتتقديم  -3
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وقد تلقى المنتدى بعض وجهات النظر المختلفة من قبل المشاركين في الدائرة المستدير حول 

شجيع المستحسنة لتالتنظيمية  التوصياتدرجة التناسق المهمة بين القطاعات ومستوى 

ن ، كما أن تحديد نموذج معين من القوانين يمكن أن يحقق اهدافه سواء ماالفصاحات المفيدة

من منظور تحوطي، فإن ذلك يعتبر من التحديات الكبيرة والتي تعد حماية المستثمر أو  ناحية

خارج نطاق التكليف للمنتدى المشترك لهذا التقرير، ولذلك فقد ركزت توصيات المنتدى 

ك بشكل كبير على الفروقات الجوهرية واألهداف، حيت أن المهم هو النتائج وليست المشتر

 الحصول على النتائج. بها بالضرورة الطريقة التي يتم 

 

 أهم التوصيات : 

 التوصية األولي : 

االفصاح عن كتاب او الكتروني موجز حول نطاق على النظم الرقابية تبني توفير مستند 

للمنتجات التي شملتها الدراسة في هذا التقرير، مع االخذ في االعتبار النظام المطبق في  المبيعات

 النطاق الرقابي. 

 التوصية الثانية : 

 للعمالء مجانا االفصاح عن المبيعاتنطاق بالخاصة مستندات التوفير  نظمة الرقابيةاألعلى 

 قبل اتمام عملية البيع .  أوالمستثمرين

 التوصية الثالثة : 

أن تأخذ بعين االعتبار ان  المبيعات عن االفصاح نطاقة الرقابية التي تنوي تطبيق نظمعلى األ

 والتي تشملة يأهم المالمح الرئيس المبيعات عن االفصاح نطاقالخاصة ب تتتوفر في المستندا

باإلضافة إلى اية لمنتج الخصائص األخرى لالتكاليف والمخاطر والمزايا المالية للمنتج وكذلك 

 أصول او استثمارات او مؤشرات بغض النظر عن القطاع المالي المستمد منه المنتج. 

 التوصية الرابعة : 

اضحة ومحايدة وغير مضللة المبيعات  عن االفصاح نطاقالمستندات الخاصة ب يجب أن تكون

 وقد تم وضعها بعناية لتكون مفهومة من قبل المستثمر .  واضحةومكتوبة بلغة 
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 التوصية الخامسة : 

 باإلفصاحعلى كافة البيانات المتعلقة  المبيعات عن االفصاح نطاقالمستندات الخاصة بان تشتمل 

 .  األخرىتسهل عمليات المقارنة مع المنتجات والتي 

 التوصية السادسة : 

دقيقة وتتضمن على كافة المبيعات  عن االفصاح نطاقالخاصة بالمستندات  يجب أن تكون

بيانات أو معلومات  ىالمعلومات األساسية عن المنتج كما يمكن أن تتضمن أيضا روابط تشير إل

 ، كما يجب التأكيد على أنها ال تتضمن معلومات مبالغ فيها .  ىأخر

 التوصية السابعة : 

 عن االفصاح نطاقالمستندات الخاصة بتحديد المسئولية بغرض اعداد أو توفير أو تسليم إن 

 نطاقالمستندات الخاصة بكما يجب أن تحدد  المبيعات يجب أن تكون مقررة بشكل واضح، 

  .جهة المسئولة عن محتويات االفصاحلل االفصاح

 التوصية الثامنة : 

تأخذ بعين أن  المبيعات عن االفصاح نطاقالراغبة في تطبيق على النظم الرقابية  ه يجبكما أن

 عن االفصاح نطاقلتطبيق التوصيات الخاصة ب صالحياتهااالعتبار كيف تستخدم سلطاتها و

 مع االخذ في االعتبار النظام المطبق في النطاق الرقابي. الواردة  المبيعات

 االنجاز والتنفيذ : 

، فقد تم  المبيعات عن االفصاح نطاقالنظام الخاص بوتنفيذ  إلنجازفي الواقع هناك طرقا عديدة 

من خالل  التوجيهات لألنظمة الرقابية واالشرافية  اعداد هذه التوصيات بغرض حماية المستثمر

 عن االفصاح نطاقالمتطلبات الخاصة الخاص ب واللجان الثالث والتي تنوي تطوير او مراجعة 

لمجموعة واسعة من التطبيقات والتكيف السماح ، كما تهدف هذه التوصيات إلى لديها المبيعات

 النظم الرقابية المختلفة. في 

 


