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أخبار االتحاد...

جليل طريف

أجمــع قــادة هيئــات الرقابــة بالعالــم علــى أهميــة تعزيــز التعــاون الدولــي فــي مجــاالت 
الرقابــة وخاصــة فيما يتعلــق باإلنفاذ Enforcement، حيث جاء قــرار المنظمة الدولية 
لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO باجتماعهــا الســنوي الــذي عقــد بمدينــة ليما/البيــرو 
الشــهر الماضــي بالموافقــة علــى صيغــة مذكــرة التفاهــم متعــددة األطراف المحســنة 
Enhanced MMoU لتبادل المعلومات تأكيدًا ألهمية منح هيئات الرقابة بالمنظمة 

مزيدًا من القوة والصالحيات لردع المخالفات واالحتيال باألسواق المالية.

لقد كان ألعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية دورًا واضحًا في التأثير على الصيغة 
النهائيــة لمذكــرة التفاهــم متعــددة األطراف المحســنة لتبــادل المعلومــات، حيث كان 
 ،IOSCO لالجتمــاع التشــاوري الثالــث ألعضاء االتحاد المشــاركين باجتماعات منظمــة الـ
والذي استضافته هيئة قطر لألسواق المالية، أكبر األثر في تنسيق مواقف األعضاء تجاه 
القضايــا المطروحــة للنقــاش على جدول أعمــال المنظمة وخاصة فيمــا يتعلق بمذكرة 

التفاهم المحسنة.

إن مــن أهــم نتائــج التنســيق والتعــاون المشــترك مــا بيــن أعضاء اتحــاد هيئــات األوراق 
الماليــة العربيــة، اتخــاذ منظمــة الـــ IOSCO قــرارًا بتعديــل أنظمتهــا الداخليــة بحيــث 
أصبحت اللغة العربية لغة رسمية لدى هذه المنظمة. والبد ضمن هذا اإلطار من اإلشارة 
إلــى الــدور الهام الــذي لعبه أعضاء االتحاد في تحقيق هذا اإلنجاز وبشــكل خاص أعضاء 
اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربيــة األعضاء بمجلس إدارة المنظمــة وكذلك دور هيئة 
األوراق الماليــة والســلع بدولــة اإلمــارات العربية المتحــدة التي بــادرت بمخاطبة المنظمة 
بهذا الشــأن، وكذلك هيئة الســوق المالية الســعودية التي تكرمت مشــكورة بتغطية 
نفقات الترجمة. كما البد من اإلشــارة إلى الجهد الهام للجنة اإلقليمية إلفريقيا والشــرق 
األوســط AMERC فــي هــذا المجال، ومن المهم اإلشــارة هنــا إلى الدور الذي ســتلعبه 
 IOSCO األمانــة العامــة لالتحــاد بالتعــاون مع أعضــاء االتحاد واألمانــة العامة لمنظمــة الـ

فيما يتعلق بجودة الترجمة وذلك لضمان تحقيق الغاية المنشودة في هذا المجال.

واهلل ولي التوفيق،،،
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المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
تستمر في مواجهة تحديات األسواق المالية

األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  اختتمت 
السنوي  ومؤتمرها  اجتماعاتها   IOSCO المالية 
الفترة  خالل  عقدت  التي  ليما/البيرو  بمدينة 
المنظمة  أعضاء  ناقش  حيث   ،2016/5/12-8
والسياسات  المبادرات  عنها  المنبثقة  واللجان 
المالية  األسواق  مقاومة  تعزيز  إلى  الرامية 
المصدر  باعتبارها  بدورها  القيام  في  ومواصلتها 
كيفية  األعضاء  ناقش  كما  للتمويل.  المستدام 
االستفادة من الخبرات المتنوعة ألعضاء المنظمة 
دور  وزيادة  التكامل  بتعزيز  يتعلق  فيما  خاصة 
.GEM الناشئة  واألسواق  النمو  لجنة  أعضاء 

اللجنة  أقرت  اإلنفاذ،  مجال  في  التعاون  وحول 
الرئاسية للمنظمة نص مذكرة التفاهم المحسنة 
المعلومات  وتبادل  للتعاون  األطراف  متعددة 
من  المزيد  تعطي  التي   Enhanced MMoU
القوة ألعضاء المنظمة لتأكيد فعاليتهم في ردع 
المخالفات واالمتثال باألسواق المالية عبر الحدود.

بعد  المحسنة  التفاهم  مذكرة  إعداد  جاء  لقد 
متعددة  التفاهم  مذكرة  حققته  الذي  النجاح 
االعتبار  بنظر  ولألخذ  المعلومات  لتبادل  األطراف 

إطالق  منذ  والرقابية  التكنولوجية  التطورات 
 .2002 عام  األطراف  متعددة  التفاهم  مذكرة 
توفير  المحسنة  التفاهم  مذكرة  وتضمن 
هي: مجاالت  خمسة  في  جديدة  إضافية  سلطات 

الحسابات. مدققي  معلومات  على  الحصول   .1

مع  األقوال  لسماع  الحضور  على  اإلجبار   .2
االلتزام. عدم  حال  في  عقوبات  فرض  إمكانية 

للهيئات  المعلومات  وتزويد  المشورة  تقديم   .3
األصول  تجميد  كيفية  حول  األخرى  الرقابية 
أخرى. رقابية  هيئات  عن  نيابة  تجميدها  أو 

4. الحصول على بيانات االشتراك في خدمة االنترنت 
الخدمة. لهذه  المقدمة  الجهات  بها  تحتفظ  التي 

الهاتفية  المكالمات  سجل  على  الحصول   .5
المكالمات. هذه  محتوى  على  الحصول  دون 

المنظمة  إدارة  مجلس  قيام  على  االتفاق  تم  وقد 
النمو  ولجنة  اإلقليمية  اللجان  مع  بالتعاون 
الترتيبات  بوضع    »GEM« الناشئة  واألسواق 
المحسنة  التفاهم  مذكرة  أحكام  لتطبيق  الالزمة 
ضرورة  إلى  اإلشارة  مع  المعلومات  لتبادل 
لمنظمة  الرئاسة  لجنة  بموافقة  ذلك  انجاز 
.)2016( الحالي  العام  نهاية  قبل  األيوسكو 

االستفادة  كيفية  األعضاء  ناقش 
ألعضاء  المتنوعة  الخبرات  من 
بتعزيز  يتعلق  فيما  خاصة  المنظمة 
لجنة  أعضاء  دور  وزيادة  التكامل 
.GEM الناشئة  واألسواق  النمو 
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استمر  بالسياسات  المتعلقة  األعمال  مجال  وفي 
المتعلقة  األعمال  بإنجاز  المنظمة  مجلس 
 »Asset management« األصول  بإدارة 
السيولة،  مخاطر  ادارة  على  التركيز  خالل  من 
الفجوات  االعتبار  بنظر  األخذ  تم  كما 
قبل  من  المحصلة  بالمعلومات  المتعلقة 
حيث  الموجودات،  إدارة  حول  الرقابة  هيئات 
الشأن. بهذا  مذكرة  المجلس  سيصدر 

لتطوير  المنظمة  إدارة  مجلس  جهود  وحول 
حول  تقرير  بنشر  المجلس  قام  التدقيق،  مستوى 
رقابة لجان التدقيق، ومن جانب آخر استمع مجلس 
موضوع  حول  المستجدات  آلخر  المنظمة  إدارة 
المالية  األسواق  لمعامالت  المركزي  الوسيط 
تحمل  على  بالقدرة  يتعلق  فيما  خاصة   »CCP«
مراجعة  أهمية  وكذلك  ومواجهتها.  المخاطر 
الرقابة. بهيئات  المتعلقة  األيوسكو  مبادئ 

وافق  التحتية،  المالية  البنية  موضوع  وحول 
عمل  فريق  تكوين  على  المنظمة  إدارة  مجلس 
األسواق  من  المنظمة  إدارة  من  أعضاء  يضم 
ذات  الناشئة  واألسواق  النمو  لجنة  المتقدمة ومن 
العالقة ببنوك التنمية والمستثمرين المؤسسين 
المرتبطة  القضايا  من  عدد  لبحث  وغيرهم 
التحتية. المالية  البنية  وموضوع  بالتمويل 

النمو  لجنة  قدمت  فقد  الحوكمة،  مجال  في  أما 
المستجدات  آخر   »GEM« الناشئة  واألسواق 
تقرير  اعداد  خالل  من  وخاصة  المجال  هذا  في 
بتطبيق  الرقابة  هيئات  قيام  كيفية  حول 
منظمة  عن  الصادرة  الحوكمة  مبادئ 
المالية.  األسواق  مقاومة  لزيادة   »OECD«الـ

ناقش  الناشئة،  المخاطر  مواجهة  مجال  وفي 
باألسواق  السيولة  المنظمة موضوع  إدارة  مجلس 
السندات، حيث سينشر  المالية وخاصة في سوق 
بأسواق  السيولة  حول  للتشاور  ورقة  المجلس 
شفافية  حول  العمل  من  المزيد  وإجراء  السندات 
عمله  المجلس  ناقش  كما  السندات.  أسواق 

عدد  على  وافق  حيث  اإللكترونية،  المخاطر  حول 
استمع  كما  المجال.  هذا  في  للتعاون  اآلليات  من 
مجاالت  المنظمة في  لعمل  إلى ملخص  المجلس 
الرقمنة الـ Digitalization والتكنولوجيا المالية 
والتشريعات. األسواق  على  ذلك  وأثر   Fintech

IOSCO اللغة العربية لغة رسمية لدى منظمة الـ

في  األيسكو  لمنظمة  الرئاسية  اللجنة  وافقت 
خالل  ليما/البيرو  مدينة  في  عقد  الذي  اجتماعها 
األنظمة  تعديل  على   2016/5/12-8 الفترة 
العربية  اللغة  تضاف  بحيث  للمنظمة  الداخلية 
المنظمة. لدى  المعتمدة  الرسمية  اللغات  إلى 

والهيئة  السعودية  المالية  السوق  هيئة 
أعضاء  المصرية  المالية  للرقابة  العامة 

األيسكو منظمة  إدارة  مجلس 

المالية  األسواق  لهيئات  الدولية  المنظمة  أعلنت 
برئاسة  الجديدة  إدارتها  مجلس  تشكل   IOSCO
في  المجلس  ويضم   .Ashley Alder السيد 
جغرافية  مناطق  يمثلون  عضوًا   )34( عضويته 
في  الجديد  المجلس  يضم  حيث  مختلفة 
السعودية  المالية  السوق  عضويته كل من هيئة 
المصرية. المالية  للرقابة  العامة  والهيئة 

حول  عمله  المجلس  ناقش 
وافق  حيث  اإللكترونية،  المخاطر 
في  للتعاون  اآلليات  من  عدد  على 
المجلس  استمع  كما  المجال.  هذا 
في  المنظمة  لعمل  ملخص  إلى 
 Digitalization الـ  الرقمنة  مجاالت 
 Fintech المالية  والتكنولوجيا 
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IOSCO انعقاد االجتماع التشاوري الثالث ألعضاء مجلس االتحاد المشاركين باجتماعات منظمة الـ

عقد أعضاء مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية المشاركين باالجتماعات 
الســنوية لمنظمــة الـــ IOSCO اجتماعهم التشــاوري الثالث الذي اســتضافته 
هيئــة قطر لألســواق المالية يــوم األحــد الموافــق 2016/05/08 بمدينة ليما/
البيرو. واســتعرض أعضــاء االتحاد آخر التطورات المتعلقــة بإنجاز العمل وتنفيذ 
قرارات مجلس االتحاد وخاصة فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية لالتحاد. كما بحث 
األعضاء المشــاركون باالجتماع المواضيع المطروحة على جدول أعمال منظمة الـ 
 eMMoU وخاصــة فيما يتعلق بالمذكرة متعددة األطراف المحســنة IOSCO
حيث اتفق األعضاء على أهمية أن تعكس المذكرة المحسنة تطلعات وتوجهات 
أعضاء االتحاد وأخذ ذلك بنظر االعتبار عند إقرارها من اللجنة الرئاسية بالمنظمة. 
وممــا يذكــر بأن االتحاد قد بدأ منذ عام 2014 بعقد اجتماع تشــاوري ألعضاء االتحاد 
المشــاركين باجتماعــات منظمة الـــ IOSCO بهدف تعزيز التعــاون بين أعضاء 

االتحاد وبما يخدم أهداف وتطلعات االتحاد.

اعتمــد مجلــس اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية في اجتماعه العاشــر الــذي عقد بمدينة 
القاهــرة  يــوم 03 مارس / آذار 2016 دراســة العالقة ما بين هيئــات الرقابة العربية والجهات 
الخاضعــة لها من مؤسســات ســوق راس المال الــواردة من األمانــة العامة لالتحــاد بعد أخذ 
المالحظــات الــواردة من الدول األعضــاء وكذلك المالحظات التي تم اإلشــارة إليها بالمجلس. 
ويأتي إعداد دراســة عالقة هيئات الرقابة العربية بالجهات الخاضعة لرقابتها من مؤسســات 
ســوق راس المال تنفيذًا لخطــة عمل اتحاد هيئات األوراق الماليــة العربية لعام 2015، حيث 
قامــت األمانــة العامة لالتحاد بدراســة واقع حال هيئــات الرقابة العربية من حيث تشــكيلها 

وارتباطاتها الرسمية وصالحياتها ونطاق عملها.
وســلطت الدراســة الضوء على النماذج المطبقة لدى أسواق راس المال العربية فيما يتعلق 
بتنفيــذ أحــكام التشــريعات الرقابيــة وإنفاذهــا ومقارنة ذلك مــع المعايير وبعــض التجارب 

الدولية. كما ركزت الدراســة على تحليل واقع أهداف ومهام هيئات الرقابة العربية وكذلك المهام الملقاة على عاتق األســواق 
المالية ومراكز االيداع والتســوية والتقاص، خاصة في حال قيام هذه المؤسســات بمهام رقابية، وطبيعة العالقة والتنســيق 
القائم بين هذه الجهات. علمًا بأن هذه الدراســة تمثل بداية لدراســة شــاملة تتعلق بدراسة واقع العالقة ما بين هيئات الرقابة 
العربيــة والجهات الخاضعة لرقابتها بما في ذلك مؤسســات ســوق راس المال ومصدري األوراق المالية والوســطاء وصناديق 

االستثمار وغيرها من الجهات ذات العالقة، حيث ستكون هذه الجوانب محط اهتمام الدراسات المستقبلية في هذا المجال.

صدور دراسة حول العالقة ما بين هيئات الرقابة العربية والجهات الخاضعة لها من مؤسسات سوق رأس المال 

صدور تقرير حول إيرادات ونفقات هيئات األوراق المالية وتكاليف التعامل لدى أسواق المال العربية 

أصــدر اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربيــة تقرير اإليــرادات والنفقات لهيئــات األوراق المالية 
وتكاليــف التعامل لدى أســواق المــال العربية وذلك تنفيذا لخطة عمــل االتحاد لعام 2015. 
وقد استند التقرير على المسح الذي أعدته األمانة العامة لالتحاد بهذا الشأن، حيث قامت )9( 
دول أعضــاء باالتحاد باإلجابة عليه، كما تم االعتماد على المعلومات المنشــورة الصادرة عن 
أعضــاء االتحاد للحصول على المعلومــات المطلوبة، ومما يذكر أيضا بأن بعض المعلومات 
المطلوبــة غيــر متوفرة أو غير متاحة لدى عدد من أعضاء االتحاد، كما شــمل التقرير تكاليف 

التعامل بأسواق المال العربية للجزء المتعلق بهيئات األوراق المالية العربية.

وقد تم من خالل هذا التقرير دراسة أهم المؤشرات المرتبطة بمكونات اإليرادات والنفقات من 
حيــث مصادر االيرادات وأهم أوجه نفقات هيئــات األوراق المالية العربية. كما تم التركيز على 
دراسة واقع الرسوم والعموالت التي تتقاضاها هيئات الرقابة العربية، سواء ما يتعلق منها 
بتســجيل األوراق المالية أو ادراجها وتداولها باإلضافة إلى الرســوم األخرى المفروضة على عدد من الخدمات المالية والترخيص 
واالعتمــاد. وتأتــي أهميــة هذا التقرير من خالل تســليطه الضوء على جانب هــام من الجوانب التي تؤثر علــى كلفة التعامل 
باألســواق الماليــة العربية، حيث أن هــذه التكاليف باإلضافة إلى التكاليف التي تفرضها األســواق المالية من رســوم وعموالت 
وكذلك ما يتقاضاه الوسطاء ومقدمي الخدمات المالية تؤثر على قرارات االستثمار باألسواق المالية العربية. كما مكن التقرير 
من التعرف على مصادر اإليرادات والنفقات وحصر تكاليف التعامل في أسواق رأس المال العربية، مما يمكن من معرفة مدى 

تأثيرها على االستثمار باألوراق المالية المدرجة لدى أسواق المال العربية ومقارنة ذلك بالممارسات الدولية بهذا المجال. 
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ملخـص أداء األسـواق الماليـة العربيـة
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ملخـص أداء األسـواق الماليــة الدوليـة
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هيئة االوراق المالية االردنية

تعليمــات التمويل على الهامش 

أقــر مجلــس المفوضيــن تعديــل تعليمات التمويل علــى الهامش اعتبارًا مــن تاريــخ 2016/4/10، وقد تم منح 
الوســطاء مهلة تنتهي بتاريخ 2016/12/31 لتوفيق أوضاعهم وفقا لمتطلبات هذه التعليمات.

اصــدار مشــروع تعليمــات اإلقراض واالقتراض والبيع المكشــوف لســنة 2016، ومشــروع تعليمات 
إيصاالت إيداع األوراق المالية

بهدف ادخال أدوات اســتثمار جديدة للســوق، أصدرت الهيئة تعليمات اإلقراض واالقتراض والبيع المكشــوف لســنة 
2016، وتعليمــات إيصــاالت إيــداع األوراق الماليــة. وتبــدي الهيئــة كامل اســتعدادها الســتقبال المالحظــات واآلراء 

والمقترحات بشأن التعليمات المذكورة.

اعتماد النظام الجديد إلصدار وتنظيم طرح أسهم الشركات المساهمة العامة

أقرت هيئة األوراق المالية والســلع نظامًا لتنظيم آليات وشــروط الطرح واالكتتاب العام في الدولة، ومن أبرز مالمح 
مشــروع النظام تنظيم شــروط وآليات طرح الشركة المساهمة العامة ألســهمها في الدولة عند التأسيس، وعند 
التحول، وعند زيادة رأسمالها، وتنظيم شروط وآليات االكتتاب، وحقوق األولوية، ورسم آلية إصدار وإدراج تلك الحقوق، 

وتنظيم شروط آليات طرح وإصدار أسهم الشركات األجنبية في الدولة.

اصدار قرار بشأن »معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

أصــدر مجلــس إدارة هيئــة األوراق المالية والســلع قــراره بشــأن »معايير االنضباط المؤسســي وحوكمة الشــركات 
المســاهمة العامــة«، وينقســم القرار الى ثالثة أبــواب تتناول »معايير االنضباط المؤسســي« و«حوكمة الشــركات«، 
و«األحــكام العامــة« ويضم 55 مادة، وســوف يعمــل بهذا القــرار اعتبارًا من اليــوم التالي لتاريخ نشــره في الجريدة 
الرسمية، وبمجرد صدور القرار الجديد يتم إلغاء كل قرار أو تعميم أو ضوابط ُتخالف أو تتعارض مع أحكام هذا القرار. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

مجلس إدارة هيئة األوراق المالية يعتمد قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي

اعتمــد مجلــس إدارة هيئــة األوراق المالية والســلع مشــروع قــرار تنظيم أعمال شــركة التقاص المركــزي الذي يتم 
بمقتضاه فصل المقاصة عن األسواق المالية وتنظيم عمليات التقاص في سوق األوراق المالية وإعادة توزيع المهام 

المنفذة داخل السوق المالي.
وبمقتضــى النظام فــإن مفهوم التقاص المركزي ينصــرف إلى تمثيل الطرف المقابل لكافة التداوالت في الســوق 
مقابــل عمولــة محددة، مع ضمــان تنفيذ كافة التــداوالت التي ُأبرمت في الســوق، وتحديد صافي حقــوق والتزامات 
أعضاء التقاص المركزي لتلك التداوالت، وتحديد مراكزهم القانونية الناشــئة عن عمليات التداول وفقًا ألحكام هذا 
النظــام. ويقصــد بشــركة التقاص المركزي الشــخص االعتباري المرخص له بمزاولة نشــاط  التقــاص المركزي وفقًا 

ألحكام هذا النظام.  
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تعديل نظام عمل السوق ونظام التداول والمقاصة والتسويات

وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على كل من قرار مجلس إدارة الهيئة )2( لسنة 2001 في شأن النظام 
الخــاص بالتــداول والمقاصة والتســويات ونقل الملكية وحفــظ األوراق المالية وقرار مجلــس إدارة الهيئة رقم )3/ر( 
لســنة 2001 في شــأن النظام الخاص بعمل الســوق، وذلك بهدف العمل على تنظيم عملية نقل األوراق المالية 

الناتجة عن عقود المرابحة بين المصارف اإلسالمية وعمالئها لدواعي شرعية.
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نشــر تعليمــات بنــاء ســجل األوامــر وتخصيص األســهم فــي االكتتابــات األولية الســتطالع 
اآلراء بشأنه

أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية على 
موقع الهيئة على الرابط المبين أدناه من أجل استطالع مرئيات المختصين والمهتمين واألطراف ذات العالقة حوله. 

نشر مشروع القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة الستطالع اآلراء بشأنه
أصدر  مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة )القواعد( ومسودة النظام 
األساس للمنشأة ذات األغراض الخاصة على موقع الهيئة من أجل استطالع آراء ومرئيات المختصين والمهتمين واألطراف ذات 

العالقة حوله لمدة )60( يومًا تقويميًا. 
وتهــدف القواعد إلى تنظيم تأســيس المنشــأة ذات الغرض الخاص والترخيص لها وإصدارها لــألوراق المالية، وتحديد القواعد 

اإلشرافية والرقابية ذات الصلة بها.

تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
اعتمد مجلس الهيئة القواعد المنظمة الســتثمار المؤسســات األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة والسماح لها 
باالســتثمار في األســهم المدرجــة ابتداًء من 15 يونيــو 2015؛ بهدف نقــل المعارف والخبرات للمؤسســات المالية 
المحلية والمســتثمرين، والرقي بأداء الشــركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى 
البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة لألوراق المالية. 
ونظــرًا إلــى أن هذه الخطوة لتحرير الســوق الماليــة قائمة على التــدرج، وافق مجلس الهيئة علــى تعديل القواعد 

المنظمة الستثمار المؤسسات األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة، وفق اآلتي:
1. تعديل شــروط تســجيل المؤسســات المالية األجنبية المؤهلة، عــن طريق  خفض الحد األدنــى المطلوب لقيمة 
األصول التي تديرها ليكون )3,750,000,000( ثالثة أالف وسبع مئة وخمسون مليون ريال سعودي أو أكثر بدالً من  
)18,750,000,000( ثمانية عشر ألف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي أو أكثر ، وزيادة فئات المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة لتشــمل  الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تســجيلها 

الهيئة.
2. إلغــاء قيــود االســتثمار المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات الفرعيــة )أ/1( و)أ/2( و)أ/4( و)أ/5( من المــادة الحادية 
والعشــرون من القواعد المنظمة الســتثمار المؤسســات المالية األجنبية المؤهلة في األســهم المدرجة بالســماح 
للمستثمرين األجانب بتملك حصص أكبر على أن ال تصل الى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد ،  واإلبقاء 
على قيد  عدم السماح للمستثمرين األجانب مجتمعين )بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين ( 
بتملك أكثر من  49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام األساسي للشركة 

أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك األجانب أو على نسبة أقل.
وسيتم نشر القواعد المعدلة ويبدأ العمل بها قبل نهاية النصف األول من عام 2017. 

تعديــل المدة الزمنية لتســوية صفقات األوراق المالية وتفعيل إقــراض األوراق المالية والبيع 
على المكشوف المشروط باقتراض األسهم

وافقت الهيئة على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من 
تسوية آنية )T+0( لتكون يومين بعد الصفقة )T+2( على أن يبدأ ذلك خالل النصف األول من العام 2017.

كما وافق المجلس على تفعيل إقراض األوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض األسهم عند صدور 
اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف األول من عام 2017.

يشــار إلــى أن هيئة الســوق الماليــة ترمي من خــالل مبادراتها اإلســتراتيجية إلى جعــل بيئة الســوق المالية أكثر 
اســتقرارًا ودعمًا لالقتصاد الوطني وحفزًا لالســتثمار، وتراعي في تطوير الســوق المالية االحتياجات الالزمة للتكيف 

مع المتغيرات المستقبلية وتطبيق افضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة لبيئة السوق السعودية. 
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هيئة السوق المالية السعودية
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هيئة السوق المالية السعودية

إعالن عن تعديل الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية
أصدر مجلس هيئة الســوق المالية قراره بتعديل المادة العاشــرة، والمادة الثالثة عشــرة، والمادة الثانية والثالثين، 
والمادة الرابعة والثالثين، والمادة الخامسة والثالثين من الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية. وسيكون 

التعديل نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره.

صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية باعتماد الئحة صناديق االستثمار المعدلة
ســعيًا مــن هيئة الســوق المالية إلى تطوير الســوق الماليــة في المملكــة، وتعزيز حماية المســتثمرين، وتنظيم 
ومراقبــة أعمــال ونشــاطات الجهــات الخاضعة لرقابــة الهيئة وإشــرافها، وذلك من خــالل إصدار اللوائــح التنفيذية 

والقواعد المنظمة للسوق، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن االتي:
) أ( اعتماد الئحة صناديق االستثمار المعدلة.

) ب( تنشر الئحة صناديق االستثمار المعدلة، ويعمل بها ابتداًء من تاريخ 1438/2/6هـ الموافق 2016/11/6م. 
) ج( يســتمر العمل بالئحة صناديق االســتثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم )1-219-2006( وتاريخ 
1427/12/3هـ الموافق 2006/12/24م وذلك حتى تاريخ العمل بالئحة صناديق االســتثمار المعدلة المشــار إليه 

في الفقرة )ب( أعاله.
) د( اعتماد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة. 

) ه( تنشر قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، ويعمل بها ابتداًء من 
تاريخ 1438/2/6هـ الموافق 2016/11/6م.

) و( يســتمر العمــل بقائمة المصطلحات المســتخدمة في لوائح هيئة الســوق المالية وقواعدهــا المعدلة بموجب 
قــرار مجلس الهيئة رقم )3-58-2014( وتاريخ 1436/1/17هـــ الموافق 2014/11/10م، وذلك حتى تاريخ العمل 

بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة المشار إليه في الفقرة )هـ(.

تعديل فترة إعالن القوائم المالية األولية والسنوية

أعلنــت الهيئــة عن تعديل الفقــرة )د( من المــادة الثانية واألربعين مــن قواعد التســجيل واإلدراج بحيث يجب على 
المصــدر أن يــزود الهيئة ويعلن للمســاهمين قوائمه الماليــة األولية فور اعتمادها وخالل فتــرة ال تتجاوز )30( يومًا 
مــن نهايــة الفترة المالية التي تشــملها تلــك القوائم، وتعديل الفقــرة )هـ( من المادة الثانيــة واألربعون من قواعد 
التســجيل واإلدراج بحيث يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمســاهمين عن قوائمه المالية الســنوية فور 

اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
على أن يسري هذا التعديل على القوائم المالية للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1م 

أو بعده.

صدور قرار مجلس هيئة الســوق المالية باعتماد تعديل الفقرة رقم )1( من المادة العشــرين 
من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

صــدر قــرار مجلــس الهيئة باعتمــاد تعديل الفقرة رقــم )1( من المادة العشــرين من قواعد مكافحة غســل األموال 
وتمويل اإلرهاب لتكون بالنص اآلتي:

»وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، يجب على الشخص المرخص 
له إبالغ وحدة التحريات المالية فورًا عن أي نشــاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير 
الشــكوك والشــبهات حول ماهيتها والغرض منها. أو أي نشــاط أو عملية لها عالقة أو يشتبه أن لها عالقة بغسل 

أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية«.
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اعتماد التعديالت الجديدة لضوابط التمويل المضمون
اعتمــدت الهيئــة العامة لســوق المال ضوابــط التمويل المضمون بعد تقييــم الضوابط الســابقة ومدى مالءمتها 
للتطورات التي تشهدها سوق األوراق المالية المحلية والدولية، وذلك بغية االرتقاء بالمستوى التنظيمي للضوابط 

بما يحقق المزيد من المرونة والتسهيالت الالزمة لعمليات التداول داخل السوق.

بدء العمل بالئحة تنظيم الصكوك
أصــدرت  الهيئــة العامة لســوق المــال الئحة لتنظيم الصكوك والتي جــاء إعدادها بعد  التعديــالت التي تمت على 
قانون ســوق رأس المال بموجب المرســوم الســلطاني  رقم 2014/59  والصادرة بتاريخ 10 ديســمبر 2014 والذي 
فوض الهيئة صالحية تنظيم ســوق الصكوك في الســلطنة وتأسيس شركة الغرض الخاص التي تؤسس بغرض 

إصدار الصكوك وتكون معفية من الضرائب والرسوم.
وتتكون الالئحة من تســعة فصول من ابرزها الفصل الخاص باصدار الصكوك والذي يوضح المتطلبات واشــتراطات 
االصــدار ومــا تتضمنه نشــره االصــدار من تفاصيــل، وفصل لتنظيــم مهام وكيل مــالك الصكوك، وهــو وكيل من 
الشــركات المرخصة العاملة في مجال األوراق المالية تعينه الجهة المســتفيدة،  كما ينظم الفصل الرابع الجمعية 
العامــة لمالك الصكوك، وفصل خاص لتنظيم آلية الرقابة الشــرعية للصكوك واصــدار الصكوك في اكتتاب خاص 

وقواعد الشروط واالفصاح والعهدة المالية والتصالح والرسوم.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

اصدار ضوابط جديدة للمكاتب المعتمدة للتدقيق على الشركات المدرجة
وجهت الهيئة تعميما إلى الشــركات المســاهمة العامة ومكاتب مراقبي الحســابات المعتمدين للعمل  بضوابط  
تقديــم خدمــات من غير خدمات التدقيق. وتضمن التعميم تحديد األنشــطة التي يمكــن أن تقدمها مكاتب تدقيق 
الحســابات  غير نشــاطه األساســي وهو تدقيق الحســابات، حيث جاء لينص على أنه ال يجوز لمدققي الحســابات أن 
يقدموا للجهات التي يقومون بتدقيق حساباتها أو الجهات المنتسبة لها جزء من مهمة التدقيق المسندة إليهم 
أي خدمــات أخــرى غير خدمات التدقيق بشــكل مباشــر أو غير مباشــر ما عدا تلــك الخدمات المســموح بها بموجب 

الضوابط المتضمنة في التعميم.

هيئة السوق المالية السعودية

تعديل عمولة تداول األســهم المدرجة وإلغاء الحد األدنى للعمولة.. وتخصيص جزء لبرامج 
التثقيف االستثماري والمالي

قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع األسهم برفعها من )0.00120( مائة وعشرون في المائة 
ألف )0.120%( أي ما يساوي )12( نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريال لكل عشرة آالف ريال من قيمة الصفقة إلى 
)0.00155( مائة وخمســة وخمســون في المائة ألف )0.155%( أي ما يســاوي )15.5( نقطة أساس، وهو ما يساوي 
15.5 ريال لكل عشرة آالف ريال من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد األدنى للعمولة ألي أمر منفذ 
في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آالف ريال. وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداًء من يوم 

األحد 1437/10/12هـ الموافق 2016/7/17م.
وأفــادت الهيئــة أيضــًا أن جزءًا من عمولة تداول األســهم ســيخصص لدعم برنامــج وطني دائم للتوعيــة والثقافة 
االســتثمارية يجري العمل على تأسيســه، والذي يســتهدف رفع الثقافة المالية واالدخارية واالستثمارية للمتعاملين 
وأصحاب المصالح في الســوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسســات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية 
مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور 

الرقابي لألشخاص المرخص لهم. 
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أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من حاالت جواز االستثناء من االلتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري 
وفقًا لما تنظمه الالئحة التنفيذية لقانون ســوق رأس المال، كما وافق على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشــطب 

األوراق المالية بالبورصة المصرية.

العمل بقواعد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني
نشرت »الوقائع المصرية« في العدد 79 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلق بالقواعد المنظمة 
إلصــدار وقيد الســندات غيــر الحاصلة على تصنيــف ائتماني والتي تم اســتحداثها مؤخرًا بموجــب تعديالت الالئحة 
التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع األدوات المالية 

غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأجــاز قــرار مجلــس إدارة الهيئة رقم 23 لســنة 2016 إصدار الســندات غير الحاصلة على تصنيــف ائتماني. و التي 
تيسر استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خالل إصدار السندات وعدم تحميلها 
باألعبــاء المرتبطــة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده ســنويًا. وعلى أن تكون تلك الســندات متاحة 
فقط للمؤسســات المالية وصناديق االســتثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل 

عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
ونــص القــرار علــى أال يقل الحد األدنى لــرأس المال المصدر والمدفوع منه للشــركات الراغبة في إصدار ســندات غير 
مصنفة عن مليون جنيه ، أن تكون قد مارســت النشــاط لمدة عام على األقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن ســنة 
مالية على األقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاســبة المصرية. ويشــترط أال تزيد قيمة الســندات وصكوك 
التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة. هذا ويقتصر االكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني 
على المؤسســات المالية من بنوك وشــركات تأمين وصناديق االســتثمار وغيرها إضافة إلى األشخاص ذوي المالءة 

المالية وذوى الخبرة في أعمال االئتمان والتمويل واالستثمار.

تعديل قواعد القيد
قــرر مجلــس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض قواعد قيد وشــطب األوراق المالية بالبورصة المصرية 
وشــمل القرار عددًا من المواد التي تتناول التملك المتبادل بين أســهم الشــركات الشقيقة وضوابط التصرف في 
نســبة جوهرية من أصول الشــركة والتعامل على أسهم الخزينة من خالل شركات تابعة، إضافة إلى تشكيل لجان 

المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس اإلدارة المستقل.

كذلــك تضمنــت قواعــد القيد التأكيد على أنه في حالة شــراء أســهم الشــركة من خالل شــركة تابعــة أو خاضعة 
للســيطرة الفعلية لها تعد األســهم التي تم شــراؤها أســهم خزينة وتســري عليها كافة األحكام الخاصة بأسهم 
الخزينــة، من عدم اســتحقاق توزيعات وعــدم التصويت في اجتماعــات الجمعيات العامة. وتلتزم الشــركات المقيد 
لها أســهم بالبورصة حال شــرائها ألســهم خزينة بأن يكون التصرف في تلك األســهم للغير خالل سنة على األكثر 
من تاريخ حصولها عليها، وال يعتبر فى حكم الغير قيام الشــركة بالتصرف في هذه األســهم لشــركة تابعة لها أو 

خاضعة لسيطرتها الفعلية.

مشروع »نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية«
قامــت الهيئة بإعداد مشــروع )نظام حوكمة الشــركات والكيانات القانونية المدرجة في الســوق الرئيســية(، متضمنا تحديد 
نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها، ومهام ومســؤوليات مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشــركة، 
ونظام الرقابة وإدارة المخاطر بالشــركة، وقواعد اإلفصاح والشــفافية، وحقوق أصحاب المصالح وتنظيمها، األمر الذي يؤدي إلى 
تحســين أداء الشــركة، وإعالء المصلحة العامة، ورفع كفاءة األســواق الماليــة، ودعت الهيئة كافة الجهــات واألفراد المعنيين 

لالطالع على المشروع المرفق وتزويدها بالمالحظات والمقترحات بشأنه.
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هيئة قطر لألسواق المالية
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مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية



الرقابة على األسواق 

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار النظام األساسى لصندوق حماية المستثمر. و يغطى »صندوق 
تأميــن المتعامليــن فــى األوراق الماليــة من المخاطــر المالية غيــر التجارية« والمعــروف اختصارًا بصنــدوق »حماية 
المستثمر« الخسارة المالية الفعلية لعمالء شركات األوراق المالية ضد مخاطر مرتبطة بنشاط تلك الشركات مثل 
اإلفــالس أو التعثــر أو إخاللها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل أو خطــأ أو إهمال أو غش أو احتيال القائم باإلدارة 

ادالفعلية له أو من العاملين لديه.
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بدء العمل بضوابط إصدار السندات المغطاة
نشــرت »الوقائــع المصرية« في العدد 80 قــرار مجلس إدارة الهيئة العامــة للرقابة المالية بضوابط إصدار الســندات المغطاة 
والتي تم اســتحداثها مؤخرًا بموجب تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون ســوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير 

منظومة سوق المال وتنويع األدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأجــاز قــرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لســنة 2016 للشــركات المســاهمة أن تصــدر بترخيص من الهيئة ســندات مغطاة 
)covered bonds ( بضمان محفظة مالية مســتقلة عن حقوقها المالية. وذلك بشــرط أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم 
مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط أو 
التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مثل الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة 

التمويل العقاري أو التطوير العقاري أو التأجير التمويلي أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط.

صدور معيار محاسبي مصري جديد بأحكام المرحلة االنتقالية للمعايير المعدلة
نشــرت الوقائع المصرية )بالعدد 122( قرار وزيرة االســتثمار رقم 53 لســنة 2016 بتاريخ  15 مايو 2016  بإضافة المعيار رقم 

46 لمعايير المحاسبة المصرية.
وكانــت اللجنــة العليا لمعايير المحاســبة المصريــة ومعايير المراجعة والفحــص المحدود ومهام التأكد األخــرى قد اجتمعت 
فى شــهر إبريل 2016 برئاســة  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشــة القواعد االنتقالية لمعايير المحاسبة المصرية 
المعدلة والتي يجب تطبيقها من أول يناير 2016 لتحديد ما إذا كان يجب اســتثناء بعض المعايير من متطلبات الفقرة رقم 
)19( من معيار المحاســبة المصري رقم )5( »السياســات المحاســبية والتغييرات في التقديرات المحاســبية واألخطاء« والتي 
تســتوجب تطبيق التغييرات في السياســات المحاسبية التي تنشأ من تطبيق معيار محاسبة مصري ألول مرة أو عند تغيير 
المعايير، وذلك بأثر رجعي، أي أن يتم تعديل الســنوات الســابقة لســنة التطبيق كما لو كانت السياســة المحاسبية الجديدة 
يتــم تطبيقهــا دائمًا في الماضي، وذلك بالنســبة للمعاييــر التي ال تتضمن أحكام انتقالية محــددة ُتبين كيفية تطبيق هذا 

التغيير )بأثر رجعى أو مستقبلي(.

هيئة الرقابة المالية تصدر النظام األساسي لصندوق حماية المستثمر

هيئة االوراق المالية االردنية

الموافقة على تســجيل وإصدار أول صكوك للتمويل اإلســالمي في األردن
وافــق مجلــس مفوضي هيئة األوراق المالية المشــكل بموجــب قانون الصكوك على طلب تســجيل أول صكوك 
للتمويل اإلســالمي في األردن لصالح شــركة الكهرباء الوطنية المســاهمة العامة المحدودة بصيغة عقد مرابحة 
لآلمــر بالشــراء بقيمــة إجمالية )75( خمســة وســبعون مليون دينــار وذلك عن طريــق اإلصدار المباشــر من قبل 
الشــركة وطرحها لالكتتاب للجهات المبينة في نشــرة اإلصدار) البنوك اإلســالمية والتقليدية، وشــركات التأمين، 
والمؤسســات وصناديق االســتثمار، والتقاعد، والمؤسســة العامة للضمان االجتماعي(، وبالنسبة للمشترين من 
غيــر هــذه الجهــات عليهم التقــدم من خالل البنــوك، بواقع 75 ألف صك بهدف شــراء غاز مســال لصالح شــركة 

الكهرباء الوطنية من موردين معتمدين.
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قــرر مجلــس مفوضي هيئة أســواق المال ترخيص عدد من شــركات االســتثمار التي قامت بتوفيــق أوضاعها وفق 
مقتضيات القانون رقم 7 لســنة 2010، وتكون مدة التـــرخيص للشــركات المشار إليها ثالث سنوات، تبدأ من تاريخ 

إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

الهيئة توضح آلية تطبيق نظام الشركات الجديد
إلحاقــًا لمــا ســبق أن أعلنــت عنــه وزارة التجارة والصناعــة وهيئة الســوق المالية بتاريــخ 1437/5/15هـــ الموافق 
2016/2/24م فــي شــأن مذكرة التعاون الموقعة بينهمــا بخصوص تطبيق نظام الشــركات الجديد، والتي تأتي 
سعيًا من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات واإلجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل 
واالنســجام فــي تنفيــذ األهــداف المتوخاة منه، وحيث أن نظام الشــركات الجديد نشــر في صحيفــة أم القرى بتاريخ 

1437/2/22هـ الموافق 2015/12/4م، فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 1437/7/25هـ الموافق 2016/5/2م. 

XBRL انطالق تنفيذ مشروع تطبيق نظام اإلفصاح االلكتروني باستخدام لغة الـ
 ،XBRL أعلنــت هيئة أســواق المال عن انطالق تنفيذ مشــروع تطبيق نظــام اإلفصاح االلكتروني باســتخدام لغة الـ
والــذي تبنتــه الهيئة كأحد المشــاريع االســتراتيجية الهامة التي ســتمكن الهيئــة من تحقيق أهدافها وممارســة 
دورها الرقابي بشــكل شــامل يرسي بنية أساسية ألسواق المال في دولة الكويت، فضاًل عن ما تمثله هذه الخطوة 
مــن اســتمرار لجهود الهيئــة الرامية إلى تفعيل الدور المنــوط بها على أكمل وجه نحو االرتقــاء بالتعامالت وتعزيز 
مســتويات اإلفصاح والشــفافية في السوق الكويتي بما يحقق العدالة والشفافية والنزاهة ويمنع تعارض المصالح 

واستغالل المعلومات الداخلية. 
ويهــدف المشــروع إلــى تعزيــز مبدأ الشــفافية واالفصاح في أســواق المــال من خــالل توفير نظام آلــي لإلفصاحات 
عــن المعلومــات والبيانات المالية وغير المالية من الشــركات المدرجة واألشــخاص المرخص لهــم، من خالل توحيد 
أشــكال التقارير المالية مما يســهل التعاطي والتعامل معها من قبل جميع األطراف المتعاملة، ويضمن دقة تلك 
المعلومات والبيانات المنشــورة، واتاحتها وتوفيرها في الوقت المناســب لكافة أصحاب المصالح وألوســع شريحة 

من المعنيين.

تنظيــم  برنامــج تدريبي بالتعاون مع هيئة األوراق واألســواق المالية األمريكية حول »االبتكار 
وأفضل الممارسات لمتبعة فـي تنظيم أسواق األوراق المالية«

نظمت هيئة األوراق المالية والسلع للمرة األولى برنامجًا تدريبيًا إقليميًا بالتعاون مع هيئة األوراق واألسواق المالية 
األمريكيــة. تم تنفيذ البرنامج- الذي ســاهم في تصميمه خبراء من الجهتين بإشــراف مركز التدريب- بهدف تبادل 
أفضل الممارســات فـــي مجال تطوير أســواق األوراق المالية وتنظيمها، من خالل طرح ومناقشــة القضايا المختلفة 
التــي تواجههــا الجهات التنظيمية ودراســة انعكاســاتها على المعامالت االســتثمارية المالية مــن وجهتي النظر 

المحلية والدولية. 
يأتي تنظيم البرنامج التدريبي الذي عقد تحت عنوان »االبتكار وأفضل الممارسات المتبعة فـي تنظيم أسواق األوراق 
الماليــة« تماشــيًا مع االلتزام الذي قطعته حكومة دولة اإلمارات العربية المتحــدة تجاه تعزيز رؤيتها لالبتكار وتطوير 

األداء وفقًا ألفضل الممارسات العالمية المتبعة.
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الرقابة على األسواق 

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة اسواق المال الكويتية

التعليم والتوعية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع



التعليم والتوعية

تخرج الدفعة الثالثة من المهنيين المعتمدين في األسواق المالية
يأتــي تخريــج الدفعة الثالثة من المهنيين المعتمدين باألســواق المالية ضمن إطار برنامج “تأهيل مهنيو الســوق 
المالية الجزائرية” الذي وضعته لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها بالمشاركة مع معهد التكوين المصرفي 

بمساعدة جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

مذكرة تفاهم بين هيئة األوراق المالية  وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 
وقعت هيئة األوراق المالية والســلع وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مذكرة تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز 
التعــاون المتبــادل فــي مجال التدريب والتطوير المهني بأســواق المــال وصناعة الخدمات المالية بما يســهم في 
التنميــة المحليــة. وتحدد مذكرة التفاهم أســس التعاون المتبــادل بين الجانبين بهدف االرتقاء بمســتوى معايير 
حوكمــة الشــركات، وتطوير قــدرات مجالس اإلدارة فـــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة، وتعزيز التعــاون في مجاالت 

التوعية بأفضل الممارسات المتبعة فـيما يتعلق بمعايير حوكمة الشركات، والتدريب والتثقيف. 

ورشة عمل حول االستثمارات المالية
نظمت هيئة األوراق واألســواق المالية الســورية بالتعاون مع الجامعة الســورية الخاصة )SPU(  ورشــة عمل بعنوان  
Learn about financial investment in Syria  يومــي الســبت واألحــد بتاريــخ 9-2016/04/10 فــي مقر 
كليــة إدارة األعمال في الجامعة وقد تنوعت المحاضرات خالل الورشــة حيــث تم تقديم ثالث محاضرات حول اإلجراءات 
الرقابية وحماية المستثمر وخطوات وآلية التداول في سوق دمشق لألوراق المالية، إضافة إلى دور شركات الخدمات 

والوساطة المالية.

ورشة عمل عن إعداد مؤشرات األداء االستراتيجية
نظمت هيئة األوراق المالية والســلع ورشــة عمل تدريبية إلعداد مؤشــرات األداء االســتراتيجية، وشــارك في الورشــة 

موظفو الفئة اإلشرافية بالهيئة من مديري إدارات الهيئة والوحدات ورؤساء األقسام. 
ناقشــت ورشــة العمل عدة موضوعات ضمت اإلطار العام للتخطيط  االســتراتيجي للهيئة، ونتائج تحليل مدخالت 
االســتراتيجية، ومالمح الخطة االســتراتيجية 2017- 2021، ومؤشرات األداء االستراتيجية ، كما تضمنت كذلك عرضًا 
توضيحيًا عن مؤشــرات الســعادة، وأنواع االبتكار ومعاييره.  كما اشــتملت الورشــة تدريبات عملية ونماذج تطبيقية 

لمنهجية إعداد مؤشرات األداء االستراتيجية .  
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

هيئة السوق المالية السعودية

اعتماد الوثيقة الُمحدثة لألســئلة الشــائعة الخاصة بالقواعد المنظمة الســتثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة

صــدر قــرار مجلس الهيئة بشــأن اعتمــاد الوثيقة الُمحدثة لألســئلة الشــائعة الخاصة بالقواعد المنظمة الســتثمار 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة )»الوثيقة«(، والتي تتضمن إجابات على األسئلة الشائعة 
التــي وردت بعــد اعتمــاد القواعد المنظمة الســتثمار المؤسســات المالية األجنبيــة المؤهلة في األســهم المدرجة 

)»القواعد«(.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
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الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

برنامج تدريبي حول تجربة الصكوك في السلطنة
نظمت الهيئة ورشــة عمل حول تجربة الصكوك في الســلطنة تســتهدف موظفي الهيئة وســوق مســقط لألوراق 
الماليــة، وهدفــت الورشــة إلى تعريــف الموظفيــن بالئحة الصكوك ومــا تتضمنه من بنــود تنظيميــة بالقطاع مع 

استعراض تجارب عن اإلصدارات األخيرة للصكوك في السلطنة.

مركز عمان للحوكمة ينظم برنامج لتفعيل دور أعضاء مجلس إدارة الشركات
نظم مركز عمان للحوكمة واالستدامة برنامجًا تدريبيًا بعنوان »تنمية وتفعيل دور أعضاء مجلس اإلدارة« تم إعداده 
من قبل قبل  مؤسسة التمويل الدولي )IFC( التابعة للبنك الدولي ) WB ( والذي يستهدف أعضاء مجالس إدارة 
شــركات االمتيــاز الخاصة والمتعاقدة مع شــركة تنمية نفط عمان وكبــار القيادات التنفيذية في الشــركات.  ويأتي 
تنفيــذ هــذا البرنامج ضمن االتفاقيــة المبرمة بين المركز وشــركة تنمية نفط عمان التي تضمنــت أن يقوم المركز 

بتنظيم وإعداد برامج متخصصة في مبادئ اإلدارة الرشيدة إلدارة الشركة والشركات المتعاقدة معها.

برنامج تدريبي لموظفي الهيئة حول صالحيات مأمور الضبط القضائي
نظمــت الهيئة ورشــة عمل في مجال الضبطية القضائية قدمها  مختصين من جهــاز االدعاء العام، ويأتي اهتمام 
الهيئــة العامة لســوق المال بموضــوع الضبطية القضائية والصالحيــات التي يمكن أن يمارســها مأمور الضبطية 
القضائية في ســبيل التحقق من ســالمة المعامالت واإلجراءات المنفذة باعتبار أن بعض موظفي الهيئة يتمتعون 

بصفة الضبطية القضائية.

اصــدار النســخة الجديــدة مــن موســوعة التشــريعات المنظمــة لقطاعــي ســوق رأس المــال 
والتأمين

صدر عن الهيئة العامة لسوق المال النسخة الجديدة من موسوعة التشريعات المنظمة لقطاعي سوق رأس المال 
والتأميــن والتــي تتضمن مجمل المراســيم والقوانيــن واللوائح والتعاميــم المنظمة للقطاعيــن وذلك بعد إدراج 

التعديالت والتحديثات التي تمت منذ صدور االصدار األول في عام 2006م.
ويتميــز المطبــوع الجديد بطريقة عرض أقســام الموســوعة المكونة من أربعة أقســام رئيســة بحيث تــم توزيعها 
على هيئة مجلدات منفصلة فهناك مجلد خاص للتشــريعات الخاصة بالشــركات العاملة في مجال األوراق المالية 
والشــركات المدرجة في الســوق ومجلد خاص بالتشــريعات المنظمة لشــركات المســاهمة المدرجة بالسوق وآخر 

للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين والمجلد األخير يتضمن اآلراء والفتاوي القانونية.

هيئة اسواق المال الكويتية

اختتام فعاليات البرنامج التوعوي التدريبي لحوكمة الشركات
اختتمت هيئة أســواق المال في شــهر ابريل 2016 فعاليات برنامجها التوعوي التدريبي المخصص لبحث موضوع 
تعليماتها الخاصة بحوكمة الشــركات. وتجدر اإلشــارة إلى أن هذا البرنامج والذي امتد على مدار أسبوعين متتاليين 

خصص للشركات المعنية بتطبيق تعليمات الحوكمة لدى الهيئة والبالغ عددها 233 شركة.

هيئة أسواق المال تختتم فعاليات برنامجها التوعوي األول للسنة المالية 2017/2016 
اختتمــت هيئــة أســواق المال يوم األحــد في الخامس مــن يونيو الحالــي فعاليــات برنامجها األول للســنة المالية 
2017/2016. وكانــت هيئــة أســواق المــال قد بــدأت بتنفيــذ برنامجها التوعوي خالل شــهر مايــو الماضي بعد أن 
خصصــت شــهر أبريل لتنفيذ برنامجٍ  تدريبي توعوي تناول موضوع حوكمة الشــركات خــالل الفترة الممتدة ما بين 

العاشر الى الحادي والعشرين وشمل كافة الشركات المعنية بتطبيق حوكمة الشركات.
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التعليم والتوعية

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

تنظيم ثاني برنامج لتدريب المدربين في حوكمة الشركات
نظمت هيئة ســوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون 
مع مؤسسة التمويل الدولية IFC برنامج تدريب مدربين 
متخصــص في مجال حوكمة الشــركات فــي العاصمة 
األردنيــة عمــان، وذلــك بمشــاركة مجموعة من أســاتذة 
كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة فــي المؤسســات 
االكاديمية الفلســطينية الموقعة حديثــًا على اتفاقية 
التعاون المشــترك ما بين الهيئة ومؤسســة التمويل 
الدوليــة لدمــج مســاق حوكمــة الشــركات إضافــة الى 

مشاركة عدد من كوادر الهيئة.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

برنامج تدريبي حول حوكمة الشركات وتفعيل دور لجان المراجعة
اجتاز أعضاء مجالس إدارات  الشركة القابضة لكهرباء مصر و16 شركة تابعة لها برنامج »حوكمة الشركات وتفعيل 
دور لجــان المراجعــة«. وذلك في إطــار تنفيذ مركز المديرين المصــري التابع للهيئة العامة للرقابــة المالية لمبادرة 

للتعريف بتطبيقات الحوكمة لشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام.

التعاون الدولي

هيئة االوراق المالية االردنية

بحث أهمية وحدة عالقات المستثمرين لدى الشركات المساهمة في تعزيز كفاءة السوق
اســتمرارًا لمســاعي هيئة األوراق المالية في توطيد أواصر التعاون مع مختلف المؤسســات الحكومية والخاصة لما 
فيه مصلحة المتعاملين في ســوق األوراق المالية والبيئة االســتثمارية في المملكة، بحثت هيئة األوراق المالية مع 
ممثلي جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه وحدة عالقات المستثمرين 
لــدى الشــركات المســاهمة بما يؤدي إلى تعزيز كفاءة أداء الســوق ومعايير الشــفافية واإلفصــاح، وفي تطوير أداء 

الشركات وتحسين وتنويع آليات تواصل هذه الشركات مع المستثمرين.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة تستقبل نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لـ«ناسداك«
بحثــت هيئــة األوراق الماليــة والســلع، خــالل اللقــاء الذي عقدتــه مع ناســداك، أوضاع األســواق المالية فــي كل من 
اإلمــارات والواليــات المتحــدة وطبيعة عمل الجهــة الرقابية على األســواق المالية، وتم التطرق خــالل المباحثات إلى 
مجاالت التعاون فيما يخص تدريب العاملين بالســوق المالي على تقنيات األســواق المتقدمة، وتطوير نظم الرقابة 
اإللكترونيــة علــى التداول من خالل نظام SMART   وتطوير الشــراكة مع مؤسســة »ناســداك« فيما يخص مختلف 
أوجه التعاون بين الجانبين بما من شأنه تحسين أداء األسواق المالية خصوصًا فيما يتعلق بتطوير وتحديث نظام 

الرقابة اإللكترونية الذي تقوم بتوريده ناسداك للهيئة وفق التعاقد بينهما.
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التعاون الدولي

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

مذكرة تفاهم بين »األوراق المالية« وهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين
وقعت هيئة األوراق المالية والســلع وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في البحرين مذكرة 

تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل في مجال  معايير المحاسبة والتدقيق.
تهــدف المذكرة إلى وضع أســس التعــاون المتبادل بين الطرفين من أجل تطوير وتحســين المســتويات المهنية 
للعامليــن لدى الجهتين وزيــادة الوعي بالمنتجات واألدوات المالية المتداولة باألســواق الماليــة، وصناعة الخدمات 
المالية، وإجراء الدراسات المتخصصة بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية واالستثمار.

هيئــة األوراق الماليــة والســلع تبحــث مــع ســلطة مركــز دبــي المالــي العالمي ســبل تطوير 
التعاون بينهما في قطاع األوراق المالية والتدريب المتخصص

عقدت هيئة األوراق المالية والسلع اجتماعًا مع وفد سلطة مركز دبي المالي العالمي تم خالله بحث سبل تعزيز أطر 
التعاون والتنسيق بينهما في قطاع األوراق المالية واالستثمار عمومًا.

وقــد ناقــش الجانبان عدة قضايا مشــتركة مــن بينها موضــوع االعتراف المتبــادل passporting بيــن الجهتين 
الرقابيتين؛ بحيث يتم اختيار األنشطة محل الممارسة بما يخدم تطوير قطاع األوراق المالية واحتياجاته، ويعزز انتقال 

رؤوس األموال، ويكفل في الوقت نفسه حماية المستثمرين في األوراق المالية.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

لجنــة تنظيــم عمليــات البورصة و مراقبتهــا وبورصة الجزائر يســتقبالن وفد قســم الخزينة 
األمريكية

في إطار التعاون الجزائري- األمريكي، التقى رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، والمدير العام لشركة 
بورصة الجزائر، وفد قســم الخزينة األمريكية، حيث تبادل الطرفان مناقشــات حول محاور التعاون المتعلقة بتنمية 

السوق المالية.

لقاء لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
في إطار التعاون الجزائري- األمريكي، التقى رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، والمدير العام لشركة 
بورصة الجزائر، وفد قســم الخزينة األمريكية، حيث تبادل الطرفان مناقشــات حول محاور التعاون المتعلقة بتنمية 

السوق المالية.

الهيئة تشارك في المؤتمر الدولي الثامن ألسواق رأس المال اإلسالمية
شــاركت هيئة األوراق واألســواق المالية الســورية في المؤتمر الدولي الثامن ألســواق رأس المال اإلسالمية، ويذكر أن 
المؤتمر تم تنظيمه من قبل منظمة األسواق واألوراق المالية اإليرانية، بالتعاون مع معهد البحث والتدريب اإلسالمي، 

وقد شارك بالمؤتمر أكثر من 200 مشارك من 35 دولة إسالمية وغير إسالمية.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

الهيئة تشارك في معرض سيريا موزاييك 2 
شــاركت هيئة األوراق واألســواق المالية الســورية في معرض ســيريا موزاييك 2، الذي أقامته المجموعة االقتصادية 
لترويج االستثمارات الدولية ومجموعة البجعة للمعارض والمؤتمرات الدولية بفندق الداماروز بدمشق بمشاركة أكثر 

من 80 شركة وفعاليات اقتصادية سياحية واستثمارية وصناعية.
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توقيــع عقــد تدريــب مــع كليــة الدراســات المصرفية والماليــة لتأهيــل العمانيين فــي مجال 
التأمين

وقعــت الهيئة العامة لســوق المــال وكلية الدراســات المصرفية والمالية عقــد تدريب بهدف تأهيــل مجموعة من 
 ،)CII( الشــباب العمانيين العاملين في مجال التأمين للحصول على  شــهادات مهنية من معهد لندن القانوني
ويهدف هذا العقد إلى تأهيل مجموعة من الكوادر البشرية العمانية العاملة في مجال التأمين وتطوير مهاراتهم 

 .)CII( وقدراتهم من خالل توفير التدريب للحصول على شهادات مهنية من معهد لندن القانوني

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

التعاون الدولي

المشاركة في االجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية والندوة المصاحبة حول 
الصكوك بالقاهرة

شــاركت الهيئة فــي أعمال االجتماع الســنوي بالمجلس األعلى للخدمات المالية اإلســالمية الذي اســتضافه البنك 
المركزي المصري بحضور ممثلين عن الجهات اإلشرافية على أسواق الخدمات المالية اإلسالمية من مختلف الدول.

وقــد تــم خالل االجتمــاع اعتماد المعيار رقــم 18 والخاص المبادئ اإلرشــادية إلعادة التكافل والــذي يهدف إلى توفير 
إرشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية واإلشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في 

القطاع نفسه.
وعلــى هامــش أعمال االجتماع تم تنظيم ندوة حول »دعم التنمية من خالل الصكوك.. اآلفاق والمبادرات« تهدف إلى 

توفير بيئة تفاعلية تمكن كل المشاركين من استكشاف دور الصكوك في التنمية االجتماعية واالقتصادية.

اتفاقيات تعاون مع ثالث مؤسسات أكاديمية لدمج مساق حوكمة الشركات
وقعــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وبالتعــاون مــع 
مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( مؤخــرًا ثالث اتفاقيــات هدفت 
إلى دمج مســاق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكليات 
االعمــال واالقتصــاد فــي كل مــن الجامعــة العربيــة االمريكيــة، 
وجامعــة القدس المفتوحــة، وكلية فلســطين التقنية – رام اهلل 
للبنــات، ويأتــي ذلك تتويجــًا لجهــود الهيئة الهادفــة إلى تعزيز 
وزيادة الوعي في موضوع حوكمة الشركات في فلسطين والتي 
تكللت حتى تاريخه بدمج ســت مؤسسات أكاديمية فلسطينية 
لمساق متخصص في حوكمة الشركات في خططها التدريسية.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

لبنان - هيئة األسواق المالية

مذكرة تفاهم بين هيئة األسواق المالية اللبنانية وهيئة الرقابة المالية االتحادية األلمانية
وّقعت هيئة األسواق المالية اللبنانية مذكرة تفاهم مع هيئة 
الرقابــة الماليــة االتحادية فــي المانيــا )BAFIN(، وتهدف هذه 
المذّكــرة إلــى وضع إطــار للتعاون يشــمل تقديم المســاعدة 
بيــن  والتقنيــة  التنظيميــة  المعلومــات  تبــادل  وتســهيل 
الهيئتيــن مّمــا يســاهم فــي تعزيز شــفافية أســواق األدوات 
الماليــة وتطويرهــا وحماية المســتثمرين فيهــا. وجاءت هذه 
المذكــرة لتلّبي رغبــة الطرفين في التعاون والّتنســيق بين 
البلديــن، حيث شــملت مذكــرة التفاهم آلية لتبــادل الخبرات 
والمعلومات ونّصت على إمكانية تنظيم برامج مشتركة من 

أجل تدريب وتنمية كفاءة العاملين لديهما.



الهيئة تفوز بجائزتين من جوائز اإلمارات للموارد البشرية في الحكومة االتحادية
فازت هيئة األوراق المالية والســلع بجائزتين للموارد البشــرية في الحكومة االتحادية ، ويشــار إلى أن هذه هي المرة 
الثانية التي تفوز فيها الهيئة بجائزة اإلمارات للموارد البشــرية في الحكومة االتحادية؛ حيث فازت الهيئة في الدورة 

األولى التي أقيمت العام الماضي بثالث جوائز ضمن فئات الجائزة. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة تطلق موقعها اإللكتروني الجديد
أعلنت هيئة الســوق المالية إطالق موقعها اإللكتروني الجديد، حيث 
يشكل هذا الموقع أداة للتواصل مع المستثمرين والجهات المصدرة 
وجميــع المهتميــن. ويتميــز الموقــع الجديــد بســهولة االســتعمال 
والتفاعليــة وذلــك اعتمادًا علــى تكنولوجيــا متطــورة بحيث يكون 
الموقع ســهل االســتخدام من قبل المهتمين والباحثين، مما ييسر 

الحصول على المعلومات المطلوبة بكفاءة وسرعة عالية.

تونس - هيئة السوق المالية
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أخبار أخرى

الهيئة تفوز بجائزة مسابقة »جائزة درع الحكومة الذكية«
فــازت هيئــة األوراق الماليــة والســلع بجائزة مســابقة »جائــزة درع الحكومة الذكيــة العربية« ضمن الدورة الســابعة 
للمســابقة، التي اســتضافتها دولة الكويت. أقيمت المســابقة في إطار فعاليات الملتقى الذي نظمته »أكاديمية 
جوائــز التميز في المنطقة العربية« برعاية وزير الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء بدولة الكويت وبالتعاون مع »الجهاز 

المركزي لتكنولوجيا المعلومات« الكويتي.

هيئة األوراق المالية تكرم 44  وسيطا ومحلال ماليًا اجتازوا برنامج التأهيل المهني للوسطاء
احتفل مركز التدريب بهيئة األوراق المالية والســلع بتأهيل 44 من الوســطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية 
الذين نجحوا في اجتياز اختبارات الترخيص المهني للعمل في أســواق األوراق المالية بالدولة، والتي تمت بالتعاون 

 . CISI مع المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار بالمملكة المتحدة

الرئيس التنفيذي للهيئة يتحصل على »جائزة الشرق األوسط الرابعة لتميز أسواق المال«
حصــل الدكتــور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والســلع باإلنابة على »جائزة الشــرق األوســط 
الرابعة لتميز أســواق المال«، وذلك تقديرًا من »معهد جائزة الشــرق األوســط للتميز« لألداء اإليجابي واإلنجازات البارزة 
التي حققتها الهيئة، وقد تم اإلعالن عن الفوز بالجائزة تزامنًا مع انعقاد فعاليات المؤتمر الثاني عشر ألسواق المال 

والشركات المساهمة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي بمركز دبي المالي العالمي.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

إصدار التقرير الربعي األول لهيئة األوراق واألسواق المالية
تم إصدار التقرير الربعي األول لهيئة األوراق واألســواق المالية, والذي يتضمن أبرز األعمال والتعاميم والقرارات التي صدرت عن 

الهيئة, باإلضافة الى ملخص عن أداء عمل سوق دمشق لألوراق المالية, خالل تلك الفترة.



العراق - هيئة االوراق المالية

أخبار أخرى

الدكتور صالح نوري خلف رئيس لهيئة االوراق المالية بالوكالة
 عّيــن مكتــب رئيــس الــوزراء الدكتــور صالح نــوري خلــف رئيســا لهيئــة االوراق المالية 
بالوكالًة، وذلك اضافة الى منصبه كرئيس ديوان الرقابة المالية وكالة اعتبارًا من تاريخ 

 .2016/3/20
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اللجنــة التوجيهيــة لبنــاء االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين تعقــد 
اجتماعها الثالث

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الثالث بهدف مناقشة 
مجموعــة مــن المواضيــع المدرجة على جدول اعمال اللجنــة، ومن الجدير بالذكر انه تم تشــكيل اللجنة التوجيهية 
لبنــاء االســتراتيجية الوطنيــة لالشــتمال المالي في بدايــة عام 2014، وذلك لإلشــراف على وتوجيــه كافة األطراف 
المشــاركة ببناء االســتراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات 

المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

هيئة اسواق المال الكويتية

توقيع اتفاق نقل المهام إلى شركة بورصة الكويت لألوراق المالية
أعلنت هيئة اســواق المال عن نجاح تنفيذ خطة انتقال المهام في ســوق الكويت لألوراق المالية من لجنة الســوق 
الى شركة بورصة األوراق المالية وفق األليات المعتمدة وبدقة متناهية وبكل يسر ومرونة مطلوبتين. وعليه تعتبر 
شــركة بورصــة الكويت لألوراق المالية كمشــغل للبورصة وعليها اســتيفاء المتطلبات الالزمــة لذلك، وعليها في 

الوقت ذاته استيفاء متطلبات ترتيب أوضاع السوق خالل موعد أقصاه نهاية سبتمبر القادم.

هيئة أسواق المال تطلق البوابة اإللكترونية
المــال  أســواق  هيئــة  أطلقــت 
الكويتيــة بوابة الهيئة االلكترونية 
عبر موقعها االلكتروني  الرســمي 
تعــرض خاللهــا الهيئــة خدماتهــا 
برقابتهــا  المشــمولة  للجهــات 
إلجــراء معامالتهــا دون الحاجة الى 
مراجعــة الهيئــة شــخصيًا، هادفة 
الى تبســيط إجــراءات التعامل مع 
الهيئــة وتســهيل تعامــالت تلــك 
الجهات لتعزيز ورفع كفاءة العمل 
فــي بيئة الكترونيــة. ويأتي إطالق 

البوابة االلكترونية تأكيدًا من الهيئة على أهمية تطبيقات الحكومة االلكترونية، وايمانًا منها بالفوائد التي ستعود 
علــى االقتصــاد الكويتي بوجود حكومة الكترونية فعالة تســهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحســن كفاءته 

وتوفر خدمات أفضل وأسهل الستخدامات المواطنين وقطاع األعمال.



IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

جامعة هارفرد ومنظمة الـ IOSCO تطلق برنامج الشهادة العالمية لهيئات الرقابة 

أعلنــت المنظمــة الدولية لهيئات األوراق المالية وبرنامج األنظمة المالية الدولية في كلية الحقوق 
بجامعــة هارفــارد عن إطالق البرنامج المشــترك للشــهادة العالمية للهيئات التنظيمية ألســواق 

األوراق الماليــة، حيــث قامــت منظمة الـ IOSCO باالشــتراك مع الـــ PIFS-HLS بتطوير برنامج مــن مرحلتين، حيث 
تهــدف المرحلة األولى إلــى تقديم برنامج التعليــم التنفيذي مخصص ألعضاء IOSCO، وحصرًا لمنظمي أســواق 
األوراق المالية. وستغطي المرحلة األولى األساسيات في تنظيم األوراق المالية واالمتثال في حين أن المرحلة الثانية 

سوف تركز على التحديات التنظيمية الحالية والمستقبلية والقضايا الهامة األخرى. 
وســيتم البدء في تطبيق برنامج الشــهادة العالمية رســميًا في أكتوبر 2016 مع دورتين تستمر أسبوع واحد في 
مقر منظمة الـ IOSCO في مدريد، اســبانيا. وســيقوم المشــاركون بدراســة مواد تتعلق بتشريعات األوراق المالية 
والتي توفر المعلومات الرقابية األساسية وذلك قبل حضور هذه الجلسات، وسيتم خالل األسبوع األول التركيز على 
دراسة التشريعات المالية القائمة لألوراق المالية وتقديم لمحة عامة عن األطر الرقابية والتنظيمية في التشريعات 

المطبقة لدى مختلف الدول. أما األسبوع الثاني فسيبحث في سبل ضمان االمتثال لتشريعات األوراق المالية. 
ويجــب على المشــاركين فــي البرنامج أن يكونــوا من موظفي أعضاء منظمة األيوســكو، وســيتلقون تدريبًا على 
االنترنــت باإلضافــة إلى 90 ســاعة مــن التعليم والتدريب في كل من أيوســكو وجامعة هارفارد، حيث ســيمنح كل 
الذين أتموا المراحل المطلوبة شــهادة مشــتركة. وفي المقابل يمكن ألعضاء منظمة األيوســكو حضور أي جزء من 

البرنامج بدون الحصول على الشهادة. 

الـ IOSCO تصدر دراسة حول سبل مواجهة المخاطر اإللكترونية

أصدر مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO( تقريرا يجمع الرؤى وتوجيهات منظمة األيسكو 
واللجــان اإلقليميــة حول موضوع المخاطــر اإللكترونية. حيث يشــير التقرير  إلى أن المخاطــر اإللكترونية المتنامية 
تشــكل خطرا كبيرا على ســالمة وكفاءة األســواق المالية في جميع أنحاء العالم. وكما يشير التقرير، فإن المخاطر 
اإللكترونيــة ليســت »مجرد خطــر آخر،« بل هو ظاهــرة فريدة ومعقدة للغاية وســريعة التطور. إن العنصر البشــري 
في المخاطر اإللكترونية، جنبا إلى جنب مع التقنيات ســريعة التطور في أســواق األوراق المالية، يشــير إلى أن هذا 

الموضوع يتطلب اهتماما سريعا ومتواصال من قبل هيئات الرقابة والمشاركين في السوق.
إن تقريــر »األمــن اإللكترونــي في أســواق األوراق المالية -  من المنظــور الدولي –«, يســتعرض المناهج التنظيمية 

المختلفة المتعلقة باألمن اإللكتروني واألدوات الممكنة والمتاحة لهيئات الرقابة للرد على المخاطر اإللكترونية. 
تم إعداد محتوى التقرير حســب القطاعات التالية من أســواق األوراق المالية: الشركات المصدرة والمقيدة، البورصات 
ومــزودي خدمــات التداول، الوســطاء في الســوق، ومديري األصول والبنى التحتية في األســواق المالية. كما ســلط 
التقرير الضوء على القضايا التنظيمية والتحديات فيما يتعلق بهذه القطاعات، باإلضافة إلى التأكيد على القضايا 

والفرص المتعلقة بالتعاون وتبادل المعلومات بين المشاركين في السوق وهيئات الرقابة.
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Ashley Alder رئيس مجلس إدارة الـ IOSCO الجديد
أعلنــت المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة )IOSCO( تعييــن الســيد آشــلي ألدر 
Ashley Alder رئيسا لمجلس إدارة الـ IOSCO الجديد. والجدير بالذكر أن السيد ألدر هو 
الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية في هونج كونج )SFC( ونائب رئيس مجلس إدارة الـ 
IOSCO ، كرئيس لمجلس اإلدارة خالل الجلسة االفتتاحية في اجتماع المجلس في مؤتمره 

السنوي في ليما.
وسيخلف السيد ألدر السيد جريج ميدكرافت Greg Medcraft في رئاسة مجلس اإلدارة 
 Jean-Paul وســيخلف الســيد ألدر في منصــب نائب الرئيس الســيد جان بول ســيرفيه

Servais، رئيس الخدمات المالية وهيئة أسواق بلجيكا. أما السيد رانجيت أجيت سينغ Ranjit Ajit Singh، رئيس 
لجنة النمو واألســواق الناشــئة GEM المنبثقة عن الـ IOSCO، فال يزال يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الـ 

IOSCO الثاني، ويذكر بأن السيد سينغ هو رئيس هيئة األوراق المالية الماليزية.
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افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية حول صكوك 
االستثمار االسالمية 

أعمال  عمان  بورصة  افتتحت 
حول  التدريبية  العمل  ورشة 
االسالمية  االستثمار  صكوك 

االردني،  االسالمي  البنك  من  برعاية  تنظمها  والتي 
العالقة  ذات  المحاور  من  مجموعة  الورشة  وتضمنت 
بأنواعها  كالتعريف  اإلسالمية،  التمويل  بصكوك 
والمزايا  االقتصادية،  التنمية  في  وأثرها  المختلفة 
إلصدار  نتيجة  والمستثمرين  للمصدرين  المترتبة 
عملية  تنظم  التي  واألنظمة  والقوانين  الصكوك، 
المراحل  على  والتعرف  األردن،  في  الصكوك  إصدار 
نموذج  تقديم  إلى  باإلضافة  إلصدارها،  المختلفة 

اإلصدار. لعملية  تطبيقي 

بورصة عمان

 )IIF ( سوق أبوظبي لألوراق المالية عضوًا في معهد التمويل الدولي

الدولي،  التمويل  معهد  لعضوية  لالنضمام  اختياره  عن  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  أعلن 
هذه  بشرف  يحظى  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  مالي  سوق  أول  بذلك  ليكون 

العضوية.  
فيما  ألعضائه  المعهد  يوفرها  التي  والتحاليل  األبحاث  من  االستفادة  فرصة  المعهد  لعضوية  السوق  انضمام  وسيتيح 
احدى  تحقيق  في  يسهم  مما  العالم  مستوى  على  التمويل  قطاع  في  الجوهرية  والقضايا  الناشئة  باألسواق  يتعلق 
كما ستمكن  االمارة،  في  المالية  الخدمات  قطاع  وتطوير  تنمية  في  المساهمة  أبوظبي وهي  السوق في خطة  أولويات 
المتاحة  االستثمارية  للفرص  الترويج  ألجل  األعمال  ورجال  المستثمرين  مع  التواصل  قنوات  تعزيز  من  السوق  العضوية 
خالل  من  وذلك  الدولي  المستوى  على  عام  بشكل  اإلمارة  في  االستثمارية  والفرص  خاص  بشكل  المدرجة  شركاته  في 

المعهد من مديري األصول والصناديق االستثمارية. المستمر مع أعضاء  التواصل 

سوق أبوظبي لألوراق المالية

مسابقة  ينظمان  دبي  وناسداك  المالي  دبي  سوق 
األسهم السنوية للطالب

المالي وبورصة  أعلن سوق دبي 
تنظيم  عن  اليوم  دبي  ناسداك 
من  عشرة  الرابعة  الدورة 

األكثر  التعليمية  الفعالية  لألسهم،  السنوية  المسابقة 
اإلمارات  في  والجامعات  المدارس  طالب  أوساط  في  شعبية 
التزام  المسابقة  وتعكس  وخارجها.  المتحدة  العربية 
معًا  والعمل  االجتماعية  بالمسؤولية  الدائم  البورصتين 
وقدرات  بمهارات  واالرتقاء  المالية  المعرفة  نشر  أجل  من 
المعرفة  ربط  على  الطالب  ومساعدة  الجديدة  األجيال 
النظرية بالتطبيقات العملية في قطاع أسواق المال. وتتيح 
األولى،  وللمرة  تشهد،  أنها  كما  األسهم  تداول  المسابقة 

المشتقات. تداول 

سوق دبي المالي
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بورصة تونس

ندوة حول مزايا ودور التمويل عن طريق السوق المالية في ديمومة الشركات والمجّمعات

ديمومة  في  المالية  الّسوق  طريق  عن  التمويل  ودور  مزايا  حول  ندوة  تونس  بورصة  نظمت 
بالبورصة.  الوساطة  للمقاّصة وشركات  التونسية  كّل من  بمشاركة  وذلك  والمجّمعات  الشركات 
بالبورصة  المدرجة  غير  والمجّمعات  الكبرى  للشركات  والمالكين  المسيرين  الندوة  هذه  وتهم 

لتقديم الفوائد التي يمكن أن تتحّقق عند إعادة هيكلة الشركة بالتوازي مع فتح رأس المال بالبورصة.

شكل  في  الشركات  هيكلة  إلعادة  والضريبية  واالقتصادية  االستراتيجية  المزايا  إلى  التطّرق  الندوة،  خالل  وتم 
شركة قابضة بهدف فتح رأسمالها للعموم عن طريق السوق المالية. وقد ساهم في إثراء هذه المناقشات عدد 

إدراج شركاتهم بالبورصة. البورصة من خالل تقديم تجربتهم في عملية  المدرجة في  المجّمعات  من مسيري 



تداول تطلق النسخة التجريبية لموقعها االلكتروني الجديد

االلكتروني  لموقعها  التجريبية  النسخة  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  شركة  أطلقت 
الموقع،  بين محتويات  والتنقل  الوصول  بطريقة جديدة تسّهل  الموقع  تنظيم  تم  وقد  الجديد، 

وتفاعلية.  مبسطة  بطريقة  الرئيسية  الصفحة  في  السوق  وبيانات  والمؤشرات  األخبار  عرض  طريقة  تغيير  إلى  باإلضافة 
أنواع  جميع  مع  متوافق  بشكل  الموقع  محتوى  عرض  ميزة  الجديد  الموقع  تصميم  في  المستخدمة  التقنيات  وتتيح 

للمستخدمين.  سلسه  تصفح  تجربة  لتوفير  تطبيقاتها  بمختلف  الذكية  األجهزة 

تداول

24 ــارس م   - ــر   ــراي ــب ف   -    يــنــايــر 
2016

بورصة الجزائر سوق الخرطوم لألوراق المالية

تنظيم  وسلطة  المالية  األوراق  قانوني  إجازة 
أسواق المال

الوطني  المجلس  أجاز 
سلطة  قانون  مشروع 
المال  أسواق  تنظيم 
والذي   2015 للعام 

التنفيذية.  الرقابية عن  السلطة  بموجبه سيتم فصل 
لسنة  المالية  لألوراق  الخرطوم  سوق  قانون  ومشروع 
في  المدخرات  استثمار  تشجيع  بهدف  وذلك  2016م 
المتعاملين  جمهور  تحمى  قواعد  وفق  المال  أسواق 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  ووفق  والخداع  الغش  من 

القانونيين. إجازة مشروعي  وقد تمت 

بورصة الجزائر تتبنى نظاما جديدا للتداول

المالية  وزارة  أطلقت 
مناقصة  إعالنا عن  مؤخرا 

الجزائر  ببورصة  للتداول  جديد  نظام  القتناء  دولية 
بورصة  بها  تقوم  التي  التحضيرات  إطار  في  وذلك 
والذي  العمومية   المؤسسات  من  عدد  إلدراج  الجزائر 
يحتم وضع نظام جديد للتداول قادر على امتصاص 
بورصة  تتوفر  حيث  المستقبلية.  المعامالت  تدفق 
إال أن اقتناء  الجزائر حاليا على »نظام تداول محلي«  
باالنتقال من نظام  الجديد سيسمح لها  النظام  هذا 

المستمر. التداول  إلى نظام  المحدد  التداول 

بورصة البحرين

البورصة تدرج 10 إصدارات ألذونات الخزينة 
وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل 

البحرين  بورصة  أعلنت 
إصدارات   10 إدراج  عن 
أذونات  سوق  في 
بحريني  دينار  مليون   741 قدرها  إجمالية  بقيمة  الخزينة 
تتراوح  فائدة  بأسعار  المركزي  البحرين  مصرف  عن  صادرة 
شهر.   12 إلى   3 بين  تتراوح  ولفترات  و%2.86   %2.03 بين 
الخزينة  أذونات  اصدارات  عدد  يصل  االدراجات،  وبهذه 
في  المدرجة  األجل  قصيرة  اإلسالمية  التأجير  وصكوك 

25 إصدار.  بورصة البحرين 
أذونات  سوق  دشنت  قد  البورصة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
2016 بغرض تعزيز السيولة النقدية  31 يناير  الخزينة في 
تتعامل  التي  واألجنبية  المحلية  والمصارف  البنوك  لدى 
االستثمارية  البدائل  من  المزيد  وتوفير  السوق،  هذا  في 

البحرين. بورصة  في  للمستثمرين 

بورصة فلسطين

بورصة فلسطين تختتم فعاليات مؤتمر عالقات 
المستثمرين

نظمت البورصة »مؤتمر 
المستثمرين،  عالقات 
خالله  استضافت  حيث 
المملكة  من  والمتحدثين  الخبراء  من  مجموعة  البورصة 
المتحدة واإلمارات العربية المتحدة ومن فلسطين، وذلك 
وأهم  المستثمرين  عالقات  مستجدات  آخر  لمناقشة 

المجال. وعالميًا في هذا  إقليميا  المتبعة  الممارسات 
كبيرة  شريحة  شملت  واسعة  بمشاركة  المؤتمر  وتميز 
الى  باإلضافة  العامة،  المساهمة  الشركات  ممثلي  من 
شخصيات اقتصادية ورجال أعمال وممثلي وسائل اإلعالم 
بتفاعل  العمل  أوراق  جلسات  تميزت  وقد  المختلفة، 
المواضيع  حول  ونقاشاتهم  المشاركين  قبل  من  كبير 
تحاول  عالمية  خبرات  وجود  ظل  في  خاصة  المطروحة، 
فلسطين  في  المختصين  الى  الشخصية  تجربتها  نقل 

للمرة األولى عبر المؤتمر األول من نوعه في فلسطين.
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البورصة المصرية

انتخاب البورصة المصرية نائب رئيس لجنة األسواق 
الناشئة باالتحاد العالمي للبورصات

المصرية  البورصة  انتخبت 
األسواق  لجنة  رئيس  كنائب 
العالمي  باالتحاد  الناشئة 
لمدة  وذلك   )WFE( للبورصات 
اللجنة  إنشاء  تم  وقد  عامين. 

بينها  بورصة مؤسسة من   11 2015 بعضوية  أكتوبر  في 
2016 إلى  البورصة المصرية، وارتفع عدد األعضاء في مايو 
21 بورصة من أصل 63 بورصة حاصلة على عضوية االتحاد.

المصرية  البورصة  انتخاب  من  أيام  بعد  االختيار  هذا  يأتي 
إلى تولى  كنائب لرئيس لجنة االستدامة باالتحاد، باإلضافة 
وعضوية  أسيوي  اليورو  االتحاد  رئاسة  المصرية  البورصة 

للبورصات. األفريقي  لالتحاد  التنفيذي  المجلس 

بورصة الدار البيضاء

إنهاء عملية فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء

الدار  بورصة  في  المساهمون  اجتمع 
فتح  عملية  إنهاء  بهدف  البيضاء 
نص  كما  البيضاء،  الدار  بورصة  رأسمال 
الموقع  االتفاق  بروتوكول  ذلك  على 
الدولة  بين   2015 نونبر   25 بتاريخ 
الرساميل  لسوق  المغربية  والهيئة 

البورصة.  في  والمستقبليين  الحاليين  والمساهمين 
البيضاء  الدار  لبورصة  الجديد  اإلدارة  مجلس  عّين  وقد 
السيد حميد توفيقي رئيسا لمجلس اإلدارة خلفا للسيد 
رئيس  منصب  من  استقال  الذي  الرازق  عبد  بن  محمد 
مجلس اإلدارة الذي كان يشغله منذ 26 يناير 2016،كما 
المخصص  المال  رأس  زيادة  على  اإلدارة  مجلس  صادق 
للدار  المالي  القطب  وهيئة  والتدبير  اإليداع  لصندوق 

البيضاء.

بورصة قطر

بورصة قطر تعقد ورشة عمل حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

غسل  مكافحة  حول  عمل  ورشة  واألعمال  للمال  قطر  أكاديمية  مع  بالتعاون  قطر  بورصة  نظمت 
حضرها  التي  الورشة،  هدفت  وقد  أيام.   3 لمدة  البورصة  مقر  في  وذلك  اإلرهاب،  وتمويل  األموال 
جميع موظفي بورصة قطر، إلى مساعدة جميع الموظفين على فهم غسيل األموال وطرق غسل 
األموال ومراحل غسل األموال وتوعيتهم بمكافحة غسل األموال، حيث اشتملت الدورة على شرح 

لآلثار االقتصادية السلبية لغسل األموال مثل اضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات االقتصادية بكفاءة واضعاف 
بالتضخم  والتسبب  مجدية  غير  استثمارات  نحو  الموارد  لتوجيه  نتيجة  االقتصادي  النمو  واضعاف  األجنبي  الصرف  سوق 

المالية.   الدولة ومؤسساتها  االقتصاد واإلضرار بسمعة  في 
وتطرقت ورشة العمل إلى مكافحة غسل األموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية التي تلزم المؤسسات 
غسل  أنشطة  عن  واإلبالغ  وكشف  لمنع  يمكنها  ما  بكل  بالقيام  للوائح  الخاضعة  األخرى  والجهات  والمالية  المصرفية 
األموال.  كما تطرقت ورشة العمل إلى الغايات من مكافحة غسل األموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل 
اإلجراءات  المصرفي من خالل تطبيق مجموعة  المالي  النظام  الوطني وحماية  االقتصاد  األموال ووكشفها بهدف حماية 
والعناية   )Customer Acceptance Policy( العمالء  قبول  وسياسة   )KYC( عميلك  اعرف  مبدأ  مثل  والضوابط 
بالنسبة  االشتباه  مؤشرات  إلى  باإلضافة  األموال،  بغسل  المتعلقة  للمخاطر  وفقا  العمالء  وتصنيف  بالعمالء  الواجبة 

للعمالء األفراد والمؤسسات واإلبالغ الداخلي والخارجي عن حاالت غسل األموال وتمويل اإلرهاب المشتبه بها.

بورصة الكويت

االستراتيجية  النقاب عن  المالية تكشف  لألوراق  الكويت  بورصة  شركة 
الكويت بورصة  لشركة  المستقبلية 

سوق  محل  لتحل   2014 أبريل  في  المال  أسواق  هيئة  أسستها  التي  المالية،  لألوراق  الكويت  بورصة  شركة  كشفت 
قبل  من  عليها  الموافقة  تمت  والتي  الكويت  بورصة  لشركة  المستقبلية  االستراتيجية  عن  المالية،  لألوراق  الكويت 
مجلس إدارتها، وعن جاهزيتها لتولي إدارة سوق الكويت لألوراق المالية بعد أن دخول التعديالت التي تم إجراؤها مؤخرًا 
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المملكة األردنية الهاشمية - هيئة االوراق المالية االردنية
مبنى سوق رأس المال ـ حي المدينة الرياضية

7171 560 6 (962+)الهاتف:

6830 568 6 (962+)الفاكس:

www.jsc.gov.joالموقع االلكتروني:

االمارات العربية المتحدة - هيئة األوراق المالية والسلع
أبوظبي - شارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13

6277888 (2 971+)الهاتف:

6274600 (2 971+)الفاكس:

www.sca.gov.aeالموقع االلكتروني:

تونس - هيئة السوق المالية
تونس صندوق البريد - 1003 

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاكس:

www.cmf.org.tnالموقع االلكتروني:

الجمهورية الجزائرية - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
16043   -  وادي حيدرة - بن عكنون - الجزائر  

21 10 59 21 (0) 213+الهاتف:

13 10 59 21 (0) 213+الفاكس:

www.cosob.orgالموقع االلكتروني:

المملكة العربية السعودية - هيئة السوق المالية السعودية
برج الفيصلية ، طريق الملك فهد

14906511 (1 966+)الهاتف:

14906551 (1 966+)الفاكس:

www.cma.org.saالموقع االلكتروني:

الجمهورية العربية السورية - هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم -ط3 السبع بحرات

0487 331 11 (963)+الهاتف:

0722 331 11 (963)+الفاكس:

www.scfms.syالموقع االلكتروني:

الجمهورية العراقية - هيئة االوراق المالية العراقية
المنصور، حي المتنبي - بغداد 

7270007023 / 5421750الهاتف:

الفاكس:

www.isc.gov.iqالموقع االلكتروني:

سلطنة عمان - الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
3359  -  روي 112

3100 482 (2 968+)الهاتف:

7471 481 (2 968+)الفاكس:

www.cma.gov.omالموقع االلكتروني:

دولة فلسطين - هيئة سوق راس المال الفلسطينية
4041 – البيرة

973563 (2 972+)الهاتف:

973334 (2 972+)الفاكس:

www.pcma.psالموقع االلكتروني:

دولة قطر - هيئة قطر لالسواق المالية
الخليج الغربي ، برج مركز قطر للمال ، برج2

9999 428 (4 974+)الهاتف:

1221 444 (4 974+)الفاكس:

www.qfma.org.qaالموقع االلكتروني:

دولة الكويت - هيئة اسواق المال الكويتية
برج أحمد، الشرق، شارع الخليج العربي

3000 290 (2 965+)الهاتف:

0169 241 (2 965+)الفاكس:

www.kuwaitcma.orgالموقع االلكتروني:

الجمهورية اللبنانية - هيئة األسواق المالية اللبنانية
شارع رياض الصلح - بيروت

0042 175 (1 961+)الهاتف:

الفاكس:

www.cma.gov.lbالموقع االلكتروني:

الجمهورية الليبية - السوق المالي الليبي
حي االندلس - طرابلس

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاكس:

www.lsm.lyالموقع االلكتروني:

جمهورية مصر العربية - الهيئة العامة للرقابة المالية
القرية الذكية  - محافظة الجيزة

35345352 (00202), 35345336 (00202)الهاتف:

35345333 (00202)الفاكس:

www.efsa.gov.egالموقع االلكتروني:

المملكة المغربية - مجلس القيم المنقولة
شارع جبل موسى أكدال - الرباط

00 89 68 37 (05)212+الهاتف:

8946 68 37 (05)212+الفاكس:

www.cdvm.gov.maالموقع االلكتروني:

بورصة بيروت - )عضو منتسب(
شارع العازرية  -صندوق بريد : 3552 – 11

993555 1 (961+)الهاتف:

993444 1 (961+)الفاكس:

www.bse.com.lbالموقع االلكتروني:

سلطة دبي للخدمات المالية - )عضو منتسب(   
ص ب 75850 ،دبي ، اإلمارات العربية المتحدة

1500 362 (4 971+)الهاتف:

0801 362 (4 971+)الفاكس:

www.dfsa.aeالموقع االلكتروني:

الشركة الكويتية للمقاصة - )عضو منتسب(   
 الصفاة - 13081 الكويت

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاكس:

www.maqasa.comلموقع االلكتروني:

صندوق النقد العربي - )عضو مراقب(   
ابوظبي - دولة االمارات العربية المتحدة 2818

 6171400 2 (971+)الهاتف:

  6326454 2 (971+)الفاكس:

www.amf.org.ae الموقع االلكتروني:


