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المؤتمر األول لالتحاد: 
محطة مضيئة جليل طريف

أظهــر المؤتمــر األول ألســواق رأس المــال العربية الــدور الهام الذي تقــوم به هيئات 
الرقابــة العربيــة باعتبارها مؤسســات مهنيــة فاعلة في مجــال الرقابــة والتنظيم 
وتطوير أسواق رأس المال، حيث مثل المؤتمر الذي عقده االتحاد ألول مرة فرصة اللتقاء 
هيئــات األوراق المالية العربية مع الخبــراء والمختصين والمهنيين ومختلف األطراف 

المرتبطة بأسواق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

وممــا يثير االهتمام أن المؤتمر قد مثل أول فرصة تلتقي فيها هيئات األوراق المالية 
العربيــة مجتمعــة مــع المشــاركين بالمؤتمــر حيــث دار حــوار علمي ومهنــي رفيع 
المســتوى غطى أهــم الجوانب الرقابيــة والتنظيمية والدور الهام الــذي تضطلع به 
هيئــات الرقابــة العربية فــي مجاالت الرقابة على األســواق وإنفاذ القوانيــن والقرارات 
واإلفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية فضال عن دورها في تطوير أسواق رأس المال 

العربية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية. 

لقــد مثــل هذا الحــدث محطــة مهمــة ومضيئة في مســيرة االتحــاد وأظهــر االتحاد 
كمؤسســة عربية دولية فاعلة تقوم بدور هــام، خاصة فيما يتعلق بالتعاون ما بين 
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة والمســاهمة في اظهــار دور هيئات الرقابــة العربية 
كمؤسســات رقابية فاعلة، مما يســهم في ترســيخ مكانة االتحاد الدولية ويعزز من 

دوره في خدمة أعضاء االتحاد.

وبهذه المناســبة البد من تقديم الشــكر لهيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة على دعمهــا ورعايتها الرســمية للمؤتمر، وكذلك هيئــات الرقابة 
العربيــة األعضــاء باالتحاد التي كان لمشــاركتها أكبــر األثر في اثراء أعمــال المؤتمر. 
والشــكر موصــول أيضــا للمتحدثيــن المتميزيــن والمشــاركين من هيئــات الرقابة 
والبورصــات والشــركات المدرجة وغيرهــا، باإلضافة إلى المؤسســات الدولية والرعاة 

والداعمين والمنظمين. فلهم جميعا كل الشكر والتقدير.

واهلل ولي التوفيق.
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اختتــم اتحاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة مؤتمره األول 
حــول أســواق رأس المــال العربيــة الــذي عقــد بمدينة دبي 
المهنــدس  افتتــح معالــي  11 /2014. وقــد   / يومــي 25 و26 
ســلطان بن ســعيد المنصوري وزير االقتصاد بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة أعمال المؤتمر، حيث أكد بأن أسواق األوراق 
الماليــة العربيــة تضــم مقومــات كبيــرة جدا ممــا يمكنها 
من المنافســة على المســتوى الدولي ممــا يتطلب المزيد 
من آليــات التحديث بما يتناســب مع حاجات المســتثمرين 
وترخيــص منتجات جديــدة وتفعيل دور حوكمة الشــركات 
وتعزيز الشــفافية وتعزيز آليــات اإلفصاح واالنفــاذ. كما دعا 
إلى اســتحداث آليات جديدة لتســهيل انسياب المعلومات 
بيــن الجهات الرقابية. وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة ســانحة 
لتقييــم التحديات التي تواجه قطــاع األوراق المالية العربية 
والستشــراف آفاق المســتقبل. باإلضافة إلى تقييم انجازات 
اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربية وإلقاء إطاللة ســريعة 
علــى الــدور المتوقع له خــالل المرحلة المقبلــة والمبادرات 
المســتهدف تنفيذهــا ضمــن الخطــط المطروحــة لالرتقاء 
بأدائه. ولفت إلى ضــرورة تحقيق أقصى درجات التعاون في 
ســبيل تجاوز التحديــات والصعوبات التي تعترض أســواق 
رأس المــال العربية. وشــدد علــى تحقيق األهــداف المرجوة 
ألجــل االرتقاء بــأداء األســواق المالية العربية والمؤسســات 
الرقابية واألطر التشــريعية والتنظيميــة فيها والمحافظة 
على توازنها واســتقرارها مما يســهم في زيــادة جاذبيتها 

لالستثمارات وخاصة منها االستثمارات البينية العربية. 

وعقــب إلقائــه كلمــة االفتتــاح أعلن وزيــر االقتصــاد رئيس 
مجلس هيئة األوراق المالية والسلع عن بدء تداوالت السوق 
الثانيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، حيــث أعطى 
إشــارة البدء في تداول أســهم الشــركات الخاصة بالســوق 
الثانيــة وذلــك بحضــور الرئيــس التنفيــذي لهيئــة األوراق 
الماليــة والســلع ورئيس مجلس إدارة ســوق دبــي المالي، 
ومساعد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي لألوراق المالية، 
ومســؤولي الشركات المســاهمة الخاصة التي تم إدراجها 

بالسوق، ورئيس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية وأمينه 
العام ورؤساء وممثلي 15 عشر هيئة أوراق مالية عربية. 

وخــالل كلمتــه االفتتاحيــة بالمؤتمــر، أشــار رئيــس اتحــاد 
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة إلــى أن األزمــة المالية التي 
شــهدها العالــم قبــل نحو )6( ســنوات قد كشــفت أهمية 
تكثيــف الجهــود الرقابية على جميع المســتويات المحلية 
واالقليميــة والدوليــة بهدف اعــادة الثقة باألســواق المالية 
وتوفير أســواق ماليــة عادلة وكفؤة وشــفافة، باإلضافة إلى 
 Capacity العمل بأقصى جهد ممكن لبناء القدرات الذاتية
Building لضمــان توفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة 
للمســتثمرين والمتعاملين باألســواق الماليــة. إذ أن اعادة 
بنــاء الثقــة باألســواق المالية يتطلــب عمال جــادا لمواجهة 
التحديــات الكبيرة التي تواجه أســواق رأس المال ســواء ما 
يتعلــق منهــا بإجــراء اصالحات رقابيــة لتعزيز دور األســواق 
المالية في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
SMEs، والمســاهمة في تعزيز النمو االقتصادي المستدام، 
ومواجهــة المخاطــر قصيــرة ومتوســطة األجــل للســيولة 
وكذلــك المخاطــر المنتظمــة Systematic Risks. كما دعا 
إلــى المزيد مــن العمل على وضع األطر واآلليات المناســبة 
لتعزيــز القــدرات الرقابيــة لهيئــات األوراق الماليــة العربية 
بهدف ضمان اســتقرار وتوازن األســواق الماليــة العربية من 
خــالل العمــل علــى وضــع التشــريعات واآلليات المناســبة 
لتطويــر قواعــد الشــفافية واإلفصاح والحوكمــة والتعليم 

والتوعية ووضع األطر المؤسسية الالزمة لذلك. 

وأكــد األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية العربية، بأن 
دور هيئــات الرقابة ال يقتصر على الرقابة على أســواق رأس 
المال بالمفهوم التقليدي بل يتعداه لتلعب هيئات الرقابة 
دورًا محوريــًا في مجــاالت التنظيم والتطويــر وبناء القدرات 
الذاتية، حيث يتطلب هذا الدور تكاتف جهود جميع الجهات 
الفاعلــة فــي أســواق رأس المال من أســواق ماليــة ومراكز 
وشركات التسوية والتقاص والوسطاء والشركات المدرجة 

وغيرها من المؤسسات ذات العالقة باألسواق المالية. 
وانطلقت فعاليات المؤتمر ليضم سلســلة من الجلســات 

اختتام أعمال
 المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية
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وحلقات النقاش لطرح أبرز التحديات التي تواجهها أســواق 
رأس المــال، حيــث تّم خــالل الجلســة األولى بحــث موضوع 
المنظــور الرقابي ألســواق المــال العربية من خــالل التطرق 
إلــى المســتوى األمثــل للتشــريعات المتعلقــة بالرقابــة 
وحمايــة المســتثمرين وســبل التعاون والتنســيق ما بين 
هيئات الرقابة والمؤسســات ذات العالقة بسوق رأس المال، 
واإلصالحات الماليــة المطلوبة بعد األزمــة المالية العالمية. 
باإلضافة إلى طرق تعزيز السيولة باألسواق المالية المحلية 
 .»Institutional Investment« وتحفيز االستثمار المؤسسي

وانطلقت الفترة الثانية لليوم األول بكلمة ألقاها مدير عام 
ورئيــس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كشــف خاللها 
أن المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد العربيــة تدرس 
إمكانية إنشــاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات 
العربية البينية الذي من شــأنه أن يعزز من فرص ومقومات 
نجــاح ربــط األســواق الماليــة العربيــة. وأكــد علــى أهميــة 
التعــاون والتكامل المالي بين الــدول العربية الذي اعتبره 
مطلبــًا حيويًا لالرتقــاء باألســواق المالية العربيــة وإلضافة 
مزيــد من العمق والســيولة إليهــا. كما نبه إلى أن أســواق 
رأس المال العربية أقل اندماجًا فيما بينها مقارنة باألسواق 
الماليــة فــي األقاليــم األخــرى بالرغم مــن توفــر الكثير من 
العوامل والمتطلبات التي تســاعد علــى تحقيق مزيد من 
االندماج في وقت تزداد فيه االحتياجات لتدفق االســتثمارات 
العربيــة البينية. ولفت إلى أن هناك مســؤولية مشــتركة 
لكل الســلطات اإلشــرافية للعمل على اتساق التشريعات 
وفقــا للمعايير العالمية وإزالة القيود بين األســواق المالية 
في المنطقة لتســاهم في بناء أســواق أكثر ترابطا وعمقا 

وسيولة وكفاءة. 

وانطلقــت بعــد ذلــك الجلســة الحواريــة األولــى للمؤتمــر، 
والتي بحثت موضوع القدرة التنافســية ألســواق رأس المال 
في منطقة الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا »MENA« مع 
المراكــز الماليــة العالميــة، وذلك مــن خالل عــرض الفرص 
والتحديات المتعلقة بمنافسة المراكز المالية الدولية، ودور 
اإلدراج المشــترك والبورصــات التي تحولــت للقطاع الخاص 
»privatized exchanges« فــي دعــم القــدرات التنافســية 
لألســواق الماليــة العربيــة. باإلضافــة إلى تحليــل المعايير 
 ethical and professional األخالقيــة والســلوك المهنــي

standards في أسواق رأس المال العربية. 

وتعرضــت الجلســة الثانية إلــى الجوانــب المرتبطة بتعزيز 
الشــفافية لدى أســواق رأس المال العربية من خالل تقييم 
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في أسواق رأس المال العربية 
ودراســة التجارب العربية في هذا المجال والبرامج والخطط 
المســتقبلية التــي تهــدف إلى التطبيــق الكلــي لمبادئ 
الحوكمــة الرشــيدة وتعزيــز دور مجلــس اإلدارة واألعضــاء 
المســتقلين لكســب ثقة المســتثمرين ودعم االســتقرار، 
باإلضافــة إلى طرق االســتفادة مــن أحــكام )MiFID2( لدى 

أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

أما الجلســة الثالثة فناقشــت موضوع التعــاون والتكامل 
لدى أســواق رأس المال العربية من خالل دراسة دور شركات 
الوســاطة والمقاصة العربية واتحــاد البورصات العربية في 
ذلك، وعرض مظاهر التكامل بين أســواق مجلس التعاون 
»GCC« ونمــاذج تكامــل أســواق  العربيــة  الخليــج  لــدول 
يورونكســت وأومكــس ودور التكنولوجيــا فــي انجاح هذا 

التكامل. 

واهتمــت الجلســة الرابعــة للمؤتمــر بالجوانــب المتعلقة 
بموضــوع أدوات التمويــل اإلســالمي من خالل عــرض اإلطار 
التشــريعي والرقابــي ودور هيئات الرقابــة والبورصات في 
تطوير وتنمية أدوات التمويل اإلســالمي وأهميته بالنســبة 
للتنميــة االقتصاديــة، وتحليل المعوقات التــي تحول دون 
ذلــك، إضافــة إلى تقييم التجــارب العربية فــي مجال أدوات 
التمويــل اإلســالمي والتجــارب الدوليــة فــي مجــال إصــدار 

الصكوك وأدوات التمويل اإلسالمي األخرى. 

وقــد انطلــق اليــوم الثانــي مــن فعاليــات المؤتمــر بعقد 
الجلسة الخامسة التي ناقشت مدى فاعلية برامج التعليم 
والتوعية التي توفرها هيئات الرقابة العربية، وطرق حماية 
المســتثمرين المحليين في ضوء انفتاح أســواق المنطقة 
علــى االســتثمار األجنبي وكيفية مســاهمة ترقية أســواق 
المنطقــة إلــى أســواق ناشــئة فــي حمايــة المســتثمرين، 
باإلضافــة إلى دور هذه الهيئات في تعزيز الشــمول المالي 

.Financial Inclusion

وشــارك األميــن العــام للمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق 
الماليــة »IOSCO«  فــي المؤتمــر األول ألســواق رأس المــال 
العربيــة كمتحدث رئيســي، حيث أكد من خالل كلمته التي 
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ألقاهــا على أهمية الــدور الذي تقوم به هــذه المنظمة في 
مجــال الرقابة، خاصــة وأن منظمة األيســكو تعتبر من أهم 
المؤسســات الدوليــة التــي تضــع المعاييــر والتشــريعات 
الدولية المرتبطة بأســواق رأس المال وتضم في عضويتها 
نحــو )115( دولــة أي مــا يقــارب أكثر مــن )95%( مــن الجهات 

الرقابية بالعالم.

وخــالل الجلســة الحواريــة الثانيــة تــم تقييم التجــارب غير 
التقليدية باألســواق المالية على غرار تجربة المناطق الحرة 
لألســواق الماليــة)DIFC / ADX( وتجربــة أســواق الســلع 
)Gold / Oil & Gas(، وتجارب أســواق الشركات المتوسطة 
بالمناطــق  األســواق  علــى  والرقابــة   )SMEs( والصغيــرة 

الخاصة. 

وناقشــت الجلســة السادســة للمؤتمر الرقابة االلكترونية 
اإلنفــاذ  تواجــه  التــي  والتحديــات  المــال  أســواق  علــى 
»Enforcement«. حيث تــّم التطرق إلى تأثير أنظمة الرقابة 
اإللكترونيــة Surveillance Systems علــى األســواق ومــدى 
ارتباطهــا بأنظمــة التــداول والتســوية والتقــاص، وتقييم 
 Cyber Security سبل مواجهة مخاطر الجرائم اإللكترونية
Threats وطــرق تعزيز إمكانيات اإلنفاذ Enforcement. كما 
PFMI  تم خالل هذه الجلسة تقييم البنية التحتية المالية

ومدى تطبيق مبــادئ الـ«IOSCO« المتعلقة بمبادئ البنية 
التحتية لألسواق المالية في هذا المجال. 

أمــا الجلســة الســابعة والختاميــة، فبحثت موضــوع أدوات 
ومواضيــع  الثابــت  الدخــل  وأدوات  المشــترك  االســتثمار 
االســتثمار الفردي واالســتثمار المؤسســي والتحديات التي 
تواجه تطور أدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق األوسط 

وشــمال إفريقيا، إضافة إلى اســتعراض أســباب عدم تطور 
أدوات االســتثمار المشــترك لدى أســواق رأس المال العربية 

 .ETF’s والمعوقات التي تواجه صناديق تداول المؤشرات

هــذا وقــد مّثــل المؤتمر فرصــة مثالية للعاملين بأســواق 
رأس المــال لتبــادل اآلراء والتشــاور بهــدف تحقيــق العدالة 
والكفاءة والشــفافية وحماية المســتثمرين بأســواق رأس 
المال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. فقد جمع 
هذا الحدث كبار المســؤولين في أســواق المال العربية مع 
خبــراء أســواق رأس المــال العربية والدوليــة الذين يمثلون 
عــددا مــن المؤسســات الدوليــة الفاعلة في مجال أســواق 
رأس المــال بمــا فــي ذلــك منظمــة الـــ«IOSCO« ومنظمة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة »OECD« وصنــدوق النقــد 
العربــي واتحاد البورصات العربيــة والمعهد الدولي لألوراق 
الماليــة واالســتثمار »CISI« ومعهــد المحلليــن المالييــن 
الدولــي »CFA«، وجمعيــة الخليــج للســندات والصكــوك 
»GBSA« باإلضافة إلى عــدد كبير من هيئات األوراق المالية 
والبورصــات. وقــد كان لهذا العــدد الكبير مــن المتحدثين 
المتميزيــن من مختلــف القطاعات والمؤسســات المحلية 
واإلقليميــة والدوليــة أكبــر األثــر فــي إضافــة قيمــة كبيرة 
للمؤتمر، مما أنتج العديد من التوصيات الهامة والمتعلقة 
بعدد من المواضيع المؤثرة على واقع ومســتقبل أســواق 
المــال وتهــم جميع الجهــات المرتبطة بأســواق رأس المال 
العربية والدولية. ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصل 
إليها المؤتمر ما يتعلق بالتوافق بين التشريعات والتكامل 
بين األسواق العربية، حيث دعا المشاركون إلى العمل على 
تجانس األنظمة والقوانين بين مختلف الدول العربية على 
غرار مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا االتجاه، 
وتوفيــر البينــة التحتية وربط األســواق الخليجيــة والعربية 
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بهدف جذب االستثمارات األجنبية. كما أكد المشاركون على 
ضرورة االهتمام بصناديق االســتثمار وصناديق المعاشــات 
وصناديــق التأميــن، مما يســاهم فــي زيادة عمق األســواق 
والســيولة واصــدار منتجــات جديدة  وذلك مــن خالل ضبط 
األســواق وتطويــر المؤسســات بتحســين وتطويــر اإلطــار 
التشــريعي وتطوير البنية األساســية للتقاص والتســوية 
وإنفاذ القوانيــن Enforcement والتطبيــق الكلي لقواعد 
الحوكمة. كما أكد المتحدثون على أهمية تشجيع التمويل 
واالســتثمار مع الحرص على حماية المســتثمر من أي خداع 
وذلك من خالل تطوير قدرته على الوصول للخدمات المالية 
باألســواق من خــالل التوعية والتعريف بــاألدوات والمنتجات 
ودعــم الفهم للمنتجات المعقــدة من خالل حمالت التوعية 
والتثقيــف للفئات المختلفة مع الســعي تحقيق الشــمول 
المالي )financial inclusion( والتشــجيع على االســتثمار 

من خالل الصناديق أو المستثمرين المؤسساتيين. 

ومــن جانــب آخر أكــد المشــاركون علــى أهمية المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة »SME« والســوق المخصصة لهذه 
النوعيــة من المشــاريع، ووجوب تثقيف المســتثمرين حول 
هــذا الموضوع، إضافة إلى ضرورة إيجاد طرق وقنوات تمويل 
بديلة وخاصة بقطاع الشــركات الصغيــرة. ويعتبر التمويل 
اإلسالمي من أهم المواضيع التي تم تداولها خالل المؤتمر، 
حيــث أكد المشــاركون على ضــرورة توفير البنيــة التحتية 
المناســبة لتوفير التمويل اإلسالمي الالزم لجذب المدخرات 
باإلضافــة إلــى إيجــاد أدوات مبتكــرة، حيث تعتبــر المرابحة 
والصكــوك حاليا من أهــم األدوات المالية اإلســالمية ولكن 

يجــب أن يتم ابتكار أدوات اســتثمارية جديدة تزيد من فرص 
االستثمار في األدوات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

وتــم على هامش المؤتمر توقيع مذكــرة تفاهم بين اتحاد 
هيئــات األوراق المالية العربية وصندوق النقد العربي، حيث 
اتفــق الطرفــان علــى تنســيق الجهــود الرامية إلــى تعزيز 
التعــاون المشــترك لدعم تطــور وازدهــار األســواق المالية 
العربيــة، وتعزيــز دورهــا في توفيــر مــوارد التمويل طويل 
األجل لخدمــة التنمية االقتصادية في الــدول العربية، حيث 
سيســاهم تعزيــز التعــاون بيــن المؤسســتين فــي دعم 
فرص االرتقاء بأســواق المال العربية مــن خالل العمل على 
المســاعدة في تطوير التشــريعات واألنظمة بمــا يتفق مع 
المعايير والممارسات السليمة، وتعزيز فرص تبادل التجارب 
والخبــرات، وتطويــر معايير الرقابة على أســواق رأس المال، 
وتشــجيع تكامــل األســواق الماليــة العربية واالســتثمارات 
البينية، إلى جانب نشــر الوعي االســتثماري في كافة الدول 

العربية.
 

كمــا تــم أيضــا توقيــع مذكــرة تفاهــم ثانية بيــن كل من 
الهيئــة العامة للرقابــة المالية وهيئة ســوق المال بلبنان 
علــى هامــش المؤتمــر األول ألســواق رأس المــال العربيــة، 
وتهدف هذه المذكــرة إلى توفير إطار قانوني للتعاون بين 
الهيئتيــن لتعزيز وتنمية كفاءة الوســطاء، والمتعاملين، 
ومقدمــي االستشــارات فــي األســواق الخاضعــة لرقابتهما 
باإلضافة إلى تعزيز حماية المستثمر وضمان نزاهة األسواق 

الخاضعة لرقابة الهيئتين. 
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اتحاد هيئات األوراق المالية العربية وصندوق النقد العربي يعمالن على تعزيز التعاون 
المشترك لدعم تطور وازدهار األسواق المالية العربية

انضمام الشركة الكويتية للمقاصة لعضوية االتحاد

انضمام صندوق النقد العربي لعضوية االتحاد

اتفــق اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة 
وصندوق النقد العربي على تنسيق الجهود 
الراميــة إلى تعزيــز التعاون المشــترك لدعم 
تطور وازدهار األسواق المالية العربية، وتعزيز 
دورها في توفير مــوارد التمويل طويل األجل 
لخدمة التنمية االقتصادية في الدول العربية. 
وقد جــرى لهذا الغرض التوقيــع على مذكرة 
تفاهــم يــوم 25 نوفمبــر 2014 بيــن الطرفين، 
حــددت إطــار عمــل للتعــاون المشــترك بين 

المؤسستين في المنطقة العربية.
وسيساهم تعزيز التعاون بين المؤسستين 
في دعم فرص االرتقاء بأســواق المال العربية 

من خالل العمل على المســاعدة في تطوير التشــريعات واألنظمة بما يتفق مع المعايير والممارســات الســليمة، وتعزيز فرص 
تبادل التجارب والخبرات، وتطوير معايير الرقابة على أســواق رأس المال، وتشــجيع تكامل األســواق المالية العربية واالستثمارات 

البينية، إلى جانب نشر الوعي االستثماري في كافة الدول العربية. 

قــرر مجلــس اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية الموافقــة على انضمام الشــركة الكويتية للمقاصة لعضويــة االتحاد كعضو 
منتســب وذلــك اســتنادًا ألحكام المــادة )3( والمادة )6( من النظام األساســي لالتحاد، وذلــك اعتبارًا من تاريخــه. ويأتي انضمام 
الشركة ضمن اطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة ما بين أعضاء االتحاد 
والمؤسســات المالية المرتبطة بأســواق المال نظرًا لدورها في دعم الجهود الرامية لتطوير أســواق المال العربية بهدف تعزيز 

الشفافية والكفاءة وبما يعود بالفائدة على أسواق راس المال العربية.

قــرر مجلــس اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية الموافقة علــى انضمام صندوق النقد العربي لعضويــة االتحاد كعضو مراقب 
وذلك استنادًا ألحكام المادة )3( والمادة )6( من النظام األساسي لالتحاد، وذلك اعتبارًا من تاريخه. ويأتي انضمام الصندوق ضمن 
اطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة ما بين أعضاء االتحاد والمؤسسات 

المالية العربية واإلقليمية والدولية الفاعلة وبما يعود بالفائدة على أسواق راس المال العربية.

اختتام دورة التحليل الفني التدريبية في مسقط
اختتم في مســقط االســبوع الماضي أعمال البرنامج التدريبي 
حــول التحليــل الفنــي باألســواق الماليــة الذي نظمتــه الهيئة 
العامة لسوق المال بســلطنة ُعمان بالتعاون مع اتحاد هيئات 
األوراق المالية العربية، حيث شارك في البرنامج نحو )24( متدربًا 
يمثلــون عدد من مختلف مؤسســات ســوق راس المال بما في 
ذلك شــركات الوســاطة المالية. وممــا يذكر بأن هــذا البرنامج 
تم تنفيذه بإشــراف عضو مجلــس اإلدارة ونائب رئيس لمنظمة 
الشــرق األوسط وإفريقيا في االتحاد الدولي للمحللين الفنيين 

)IFTA( وذلك بفندق كراون بالزا / مسقط.
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صدور دليل تعامالت األطراف ذوي العالقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
MENA

منتدى الكومسيك COMCEC الثالث لمنظمي أسواق رأس المال

 OECD االقتصادي والتنمية  التعاون  العربية ومنظمة  المالية  األوراق  اتحاد هيئات  أصدر 
 Guide إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  العالقة  ذوي  األطراف  تعامالت  »دليل 
الدليل  هذا  إصدار  ويأتي   .»on Related Party Transactions in the MENA Region
التعاون  ومنظمة  لالتحاد  العامة  األمانة  بين  ما  المشترك  والتنسيق  التعاون  ضوء  في 
لالتحاد  العامة  األمانة  أعدتها  التي  الدراسة  إلى  وباالستناد   ،OECD والتنمية  االقتصادي 
حول التعامالت مع األطراف ذوي العالقة )RPTs( بالتعاون مع أعضاء االتحاد والتي استندت 
الموقع  على  الدليل ووضعه  نشر  تم  وقد  الخصوص.  بهذا  إنجازه  تم  الذي  المسح  على 

اإللكتروني لالتحاد والموقع اإللكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
كما يأتي إصدار هذا الدليل كاعتراف بأهمية ايجاد إطار تشريعي مناسب لتعامالت األطراف 
ذوي العالقة لدى أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بشكل خاص ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا بشكل عام. وقد أكد الدليل على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه 
واإلفصاح  بالرقابة  المتعلقة  والمعايير  المبادئ  وضع  في  العربية  المالية  األوراق  هيئات 

وإجراءات اإلنفاذ المتعلقة بتعامالت األطراف ذوي العالقة بأسواق األوراق المالية العربية.

شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بمنتدى الكومسيك COMCEC الثالث لمنظمي أسواق راس المال 
الذي عقد بمدينة اسطنبول يوم 2014/11/11.

االجتماع الس���نوي العاش���ر عالي المس���توى حول المس���تجدات في الرقابة المصرفية 
وقضاي���ا االس���تقراء المال���ي »المعايي���ر المصرفي���ة العالمي���ة واألولوي���ات التش���ريعية 

والرقابية«

 شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية باالجتماع السنوي العاشر عالمي المستوى حول المستجدات في 
الرقابة المصرفية وقضايا االستقراء المالي » المعايير المصرفية العالمية واألولويات التشريعية والرقابية » والذي نظمه صندوق 
النقد العربي ومعهد االستقراء المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية بالمشاركة مع معهد التمويل الدولي في مدينة أبوظبي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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القيمة السوقية
)مليون دوالر أمريكي(

أحجام التداول
المؤشر المركب)مليون دوالر أمريكي(

2008769,589997,874170.2
2009887,087567,872272.79
2010991,533348,944292.26
2011884,490379,897257.63
2012941,412586,387261.99
20131,120,247483,364310.77
20141,231,538800,891265.78

 www.amf.org.ae :المصدر

ملخص أداء األسواق المالية العربية

ملخص أداء األسواق المالية العالمية

www.world-exchanges.org  :المصدر
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ال��ت��ش��ري��ع��ات

مجلس إدارة هيئة األوراق المالية يقر نظام الحساب التجميعي 

بالشركات  الخاصة  والتعليمات  المالية  االوراق  تداول  تعليمات  تعديل  مسودة  نشر 
المساهمة المدرجة وشركات الوساطة والمستثمرين

هيئة قطر لأسواق المالية تصدر تشريعات جديدة

تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات االندماج

أقر مجلس الهيئة نظام الحساب التجميعي allocation account ، وذلك ألغراض تنشيط السوق وتنويع التداوالت التي تتم فيه 
وزيادة السيولة، وذلك بعد االطالع على الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بنظام الحسابات المجمعة أخذًا في االعتبار كافة 

الجوانب المتعلقة به وما قد يترتب على تطبيقه من نتائج في أسواق الدولة.
ويتميز النظام الذي تبنته الهيئة بأن آليات وضوابط تطبيقه تتيح للهيئة واألسواق إمكانية الرقابة على التداوالت التي تتم من 
خالل هذا النظام وضبط المخالفات. ولغايات تطبيق هذا النظام تمت الموافقة على إجراء تعديل على كل من المادة رقم )35( من 
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )3( لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بعمل السوق والمادة )5( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )2( 
لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية؛ بحيث يجيز التعديل التداول 
وفقًا لنظام الحساب التجميعي، مع إعطاء السوق صالحية وضع الضوابط واإلجراءات الالزمة لتطبيق هذا النظام، على أن تقوم 

األسواق من جانبها باعتماد الضوابط الخاصة بهذا النظام بعد موافقة الهيئة. 

والمستثمرين،  المالية  األوراق  بتداول  المتعلقة  التعليمات  من  عدد  تعديل  مسودة  االلكتروني  موقعها  على  الهيئة  نشرت 
باإلضافة إلى التعليمات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بشروط ومتطلبات إدراج الشركات واإلفصاح ومواعيد 
مسودة  أصدرت  كما  المطلعين.  األشخاص  تداوالت  إلى  إضافة  الشركات،  أسهم  وشطب  التداول  وتعليق  التداول  وإعادة  إيقاف 
تعديل تعليمات شركات الوساطة والتي تخص المالءة المالية وافصاح شركات الوساطة وتقديم البيانات المالية، وضوابط وآلية 

فصل الحسابات.

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية، والتي تعزز دورها التنظيمي واإلشرافي 
والرقابي على سوق رأس المال القطري. وشملت الحزمة عدد من التشريعات تتعلق بقواعد التداول بالهامش ونظام المدققين 
الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعديل بعض أحكام القرار رقم )2( لسنة 2011 

بإصدار نظام طرح وإدراج األوراق المالية في السوق الثانية.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة االفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع األبناء القاصرين أو الشركات التابعة 

نسبة %5 فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، وأن يكون االفصاح يوميا.

أصدرت هيئة أسواق المال تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات االندماج، حيث تناولت هذه التعليمات بصورة تفصيلية 
مشروع عقد االندماج و طرق االندماج و آلية اإلعالن الخاصة بعمليات االندماج والرسوم الخاصة بالتقديم لتنفيذ عمليات االندماج 

للشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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هيئة االوراق المالية العراقية

هيئة قطر لالسواق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية
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أقر مجلس إدارة الهيئة العامة مشروع تعديالت قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة وتعديالت مقترحة في بعض مواد قانون 
سوق المال والئحته التنفيذية. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخالل المدين بالتزاماته بما يكفل الحماية 

الكاملة لحقوق الدائن وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخالل المدين بالتزاماته.

للتحويل  القابلة  السندات  المال ينظم  لقانون سوق  التنفيذية  الالئحة  إلى  الهيئة على مشروع إضافة مادة  إدارة  وافق مجلس 
إلى أسهم بالنص على سلطة الجمعية العامة غير العادية للشركة في إقرار أسلوب حساب سعر التحويل أو عامل التحويل من 
السندات إلى األسهم. كما أقر مجلس اإلدارة شروط الترخيص لشركات التمويل متناهي الصغر. وإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة 

قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات  وكذلك قواعد الحوكمة الواجب اتباعها.

الرقابة المالية” تقر مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديالت في قانون سوق المال

مجلس إدارة الرقابة المالية يقر شروط الترخيص لشركات التمويل متناهي الصغر وتعديالت 
في قواعد القيد

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

الرقابة على األسواق 

تصويب أوضاع الترخيص 

نظام مركزية مخاطر العمالء

قرر مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية بموجب قراره رقم )368/2014( المتخذ بتاريخ  2/12/2014 الغاء قراره رقم )389/2009( المتخذ 
بتاريخ 11/6/2009 وكافه القرارات الالحقة ذات العالقة بتمديد فترة تصويب االوضاع الخاصة به، والمتعلقة بزياده الحد االدنى لرؤوس 
اموال شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي من  )750,000( دينار الى )10( مليون دينار للشركة المساهمة 
العامة، ومن )750,000( دينار إلى )5( مليون دينار للشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة. وقد قامت هيئة االوراق 

المالية بتعميم قرارها اعاله خطيًا على شركات الوساطة المالية. 

قرر مجلس مفوضي الهيئة أن يصبح نظام مركزية مخاطر العمالء متاحًا لشركات الوساطة المالية اعتبارًا ، مما يتيح للوسيط 
المالي االستعالم عن مديونية عمالئه لدى الوسطاء االخرين. ويهدف هذا النظام الى تعزيز الثقة باالستثمار في سوق األوراق المالية، 
وتقليل المخاطر التي تواجهها شركات الوساطة المالية عند قيامها بتمويل عمالئها لشراء األوراق المالية من خالل السماح لها 

باالستعالم عن الذمم المدينة لعمالئها والضمانات المقابلة لتلك الذمم لدى شركات الوساطة المالية األخرى.

هيئة االوراق المالية االردنية

ال��ت��ش��ري��ع��ات

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة تصدر إيضاح بخصوص ما تم تداوله في الصحف عن تأثير سلبي للتداوالت التي تتم 
بالهامش

أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع بيانا يتعلق بما تناولته بعض الصحف ووسائل اإلعالم مؤخرًا حول وجود تجاوزات في التداوالت 
التي تتم بالهامش، حيث أكدت على أنه يحق ألي شخص سواء كان عمياًل أو شركة وساطة أو أي طرف ذو مصلحة أن يتقدم إلى 
الهيئة بأي بالغ أو شكوى بشأن أي ممارسات غير سليمة أو تجاوزات بشأن التداول بالهامش، حيث تقوم الهيئة بدراسة وفحص 
تلك البالغات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما ترحب الهيئة فضال عن ذلك بأية استفسارات أو تعليقات أو تحليالت يرغب 

المهتمون والمختصون في عرضها.
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تذكير للشركات المدرجة لتقديم اإلفصاحات في اآلجال المحددة

توصية  حول الحد األدنى من المعلومات الواجب اإلفصاح عنها من قبل السماسرة للمستثمرين 

الهيئ���ة تصدر إعالن إيضاحي بش���أن الش���ركات المتقدم���ة للهيئة بطلب زي���ادة رأس مالها عن 
طريق طرح أسهم حقوق أولوية

صدور التعميم رقم / 37 / حول إفصاحات الربع الثالث

صدور تعميم بخصوص تجديد اعتماد مدققي حس���ابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق 
واألسواق المالّية السورّية لعام 2015

المالية  البيانات  عن  والكشف  اإلفصاح  لمتطلبات  لالمتثال  المدرجة  للشركات  تذكيرا  التونسية  المالية  السوق  هيئة  أطلقت 
المرحلية لها وفقا للتشريعات حيز النفاذ ودون تجاوز اآلجال النهائية.

ألزمت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها شركات الوساطة والمهنيين المرخص لهم بتوفير مذكرة للعمالء والمستثمرين 
تتضمن جميع المعلومات التي تعتبر مفيدة لقرار االستثمار في األوراق المالية والمنتجات المالية. كما يجب تقديم المذكرة إلى 
اللجنة قبل نشرها بفترة ال تقل عن )30 يوما(. على أن يتم تحديث المعلومات الواردة في المذكرة حسب الضرورة وذلك بإدخال 
التطورات الجديدة المتصلة بالمنتجات المعروضة. ويجب إخطار اللجنة بأي تغيير جوهري على المذكرة حيث يمكن للجنة إعادة 

النظر في المذكرة حتى بعد اصدارها وطلب تعديل أو إلغائها.

أصدرت هيئة السوق المالية قراراتها بخصوص الشركات المتقدمة بطلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، 
حيث ألزمت الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد من الشروط، التي يتمثل أهمها 
في إعالن توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة االتصال الرئيسة 
مع الهيئة وتعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة، باإلضافة إلى تقديم طلب زيادة رأس المال متضمنًا نشرة اإلصدار إلى 

الهيئة وعقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب األوضاع المقررة في نظام الشركات.

الثالث كما هي  الربع  التعميم رقم / 37/ لعام 2014 والمتضمن طلب إفصاحات  السورية  المالية  األوراق واألسواق  أصدرت هيئة 
في 30/9/2014 للشركات المساهمة العامة لموعد أقصاه 6/11/2014، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام وتعليمات اإلفصاح للجهات 

الخاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق المالية السورية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء.

هيئة سوق راس المال التونسية

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية تعميما يتعلق بتجديد اعتماد مفتشي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2015، 
التأمينات  عن  حديثا  االعتماد وكشف صادر  تجديد  باستمارة  مرفقة  الهيئة  إلى  تقديم طلباتهم  المعنيين  على  يتوجب  حيث 
االجتماعية يبين أسماء العاملين المؤمن عليهم من قبل مفتش الحسابات واشعار مصرفي يثبت تسديد بدل االعتماد السنوي.

أصدر مجلس الهيئة قراره رقم 3/8/2014، والذي بموجبه تمت الموافقة على تداول أسهم المطلعين في الشركات الموجودة في 
المناطق الساخنة واعفائها من تقديم البيانات الدورية بعد إفصاح الشركة عن حيثيات وضعها الحالي للهيئة والسوق.

هيئة االوراق المالية العراقية

الموافقة على تداول االشخاص المطلعين في الشركات الموجودة في المناطق الساخنة  

الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 
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الهيئ���ة تص���در تعمي���م ال���ى كافة األش���خاص المرخص لهم م���ن هيئة أس���واق المال غير 
المسجلين في موقع وزارة الخزانة األمريكية

إعالن بشأن موعد تقديم التقرير السنوي الخاص بشراء الشركات المساهمة ألسهمها

تعديل جدول الرسوم الخاص بهيئة أسواق المال

دعت هيئة أسواق المال كافة األشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها و الذين ينطبق عليهم قانون “FATCA”، إلى البدء 
في التسجيل على الصفحة االلكترونية الخاصة بدائرة اإليرادات الداخلية األمريكية. كما أكدت الهيئة على أهمية توجيه العمالء 

للوفاء بمتطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية و ذلك لتجنب العقوبات و الجزاءات الواردة في ذلك القانون. 

هيئة اسواق المال الكويتية

أصدرت الهيئة إعالنا تذكيريا للشركات التي مارست حقها بشراء أسهمها والملزمة بتقديم تقرير إلى الهيئة في نهاية كل 
سنة مالية يوضح مبررات احتفاظها بتلك األسهم، على أن يقدم التقرير خالل عشرة أيام عمل من انتهاء السنة المالية المعد 

عنها التقرير.

الرسوم، و ذلك من خالل  المتعلق بإصدار جداول  القرار رقم )19( لسنة 2013 و  المال تعديل  قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق 
إضافة بند جديد إلى جدول الرسوم يتعلق برسوم تنفيذ صفقات االستحواذ أو االندماج. ويقدر الرسم بـ 20000 دينار كويتي، يدفع 
منها مبلغ 10000 دينار عند تسليم مشروع عقد االندماج إلى الهيئة و يدفع باقي المبلغ بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة 

بحل الشركة.

الرقابة على األسواق 

التعليم والتوعية

أصدرت هيئة االوراق المالية تعميم إلى كافه الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية حول صيغه تقرير مراقب الحسابات. 
وقد ألزمت الهيئة الشركات بإبالغ مراقب الحسابات تحريريا وأي مراقب حسابات يتم تعيينه الحقا بضرورة االلتزام بأدلة التدقيق. 

كما أقرت حق الشركات في عدم دفع أجور مراقب الحسابات في حال رفض تقريره بسبب مخالفته.

هيئة االوراق المالية العراقية

تعميم حول صيغه تقرير مراقب الحسابات

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

حلقة نقاشية عن  المخاطر والتحديات المرتبطة باالستثمار في الشركات حديثة التأسيس
نظمت هيئة األوراق المالية والسلع حلقة نقاشية شارك فيها خبراء من قطاع األوراق المالية، واستهدفت التعريف ببعض المخاطر 

التي قد يتعرض لها المستثمرون والتحديات المرتبطة باالستثمار واالكتتاب فى رؤوس أموال الشركات حديثة التأسيس.
ونوه  المشاركون –خالل جلسات الحلقة النقاشية- إلى أنه على الرغم من وجود مخاطر محتملة لالستثمار فى األسواق المالية 

بصفة عامة، إال أن االستثمار في الشركات حديثة التأسيس ينطوي على مخاطر إضافية. 
وخلصت الحلقة النقاشية إلى عدة توصيات من بينها أهمية التنويه إلى أن موافقة الهيئة كجهة تنظيمية على طرح الشركات 
حديثة التأسيس للجمهور ال يعني أن الهيئة أو الجهة التنظيمية تضمن، أو تؤكد دقة أو صحة، المعلومات أو االفتراضات التي 
بنيت عليها دراسة الجدوى، أو أن الهيئة تضمن النتائج المرتبطة بخطة عمل الشركة، وشدد الخبراء المشاركون في الندوة 

على أنه  ال يجب أبدًا تفسير موافقة الهيئة على أنها نصيحة استثمارية، أو توصية تزكية لالستثمار في الشركات المطروحة.
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة تدعو المستثمرين إلى تجنب التعامل مع شركات االستشارات المالية والتحليل المالي 
غير المرخصة

مركز هيئة األوراق المالية والسلع للتدريب ينظم ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل المحللين 
الماليين المعتمدين والوسطاء المرخصين وضباط االمتثال

أنه انطالقًا من دورها في حماية المستثمرين،  المالية والسلع في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني  أعلنت هيئة األوراق 
بكافة  تهيب  فإنها  المال  أسواق  في  الممارسات  لكافة  المستمرة  ومتابعتها  الدولة،  في  المالية  األسواق  استقرار  وضمان 

المستثمرين الحرص التام على التعامل مع الجهات واألشخاص المخولين والمؤهلين لذلك حفاظًا على حقوقهم. 
 وفي هذا اإلطار تدعو الهيئة المستثمرين إلى توخي الحذر والتحقق من تعاملهم مع شركات االستشارات المالية والتحليل 

المالي المرخصة من قبل الهيئة وكذلك مع المحللين المالين المرخصين والمعتمدين من قبلها لمزاولة هذا النشاط.
الهيئة  المرخصة من خالل تصفح موقع  التأكد أسماء وتفاصيل الشركات  المستثمرين  أنه يمكن لكافة  إلى  الهيئة  ونوهت 
رخصة  االطالع على  ذاتها  الشركة  الطلب من  التحقق من ذلك من خالل  يمكنهم كذلك  ، كما   www.sca.gov.ae االلكتروني 

الشركة أو المحلل المالي الذي يرغبون في التعامل معه.

نظم مركز هيئة األوراق المالية والسلع للتدريب مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية اشتملت على دورة “مدير الثروات 
المعتمد” التي تم تنفيذها بالتعاون من األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية وبرنامج شهادة “ضابط االمتثال المعتمد” المعتمدة 

رسميًا من قبل كل من الجمعية العالمية لالمتثال وهيئة األوراق المالية والسلع.
كما نظم مركز التدريب دورته الثانية هذا العام من برنامج “التحليل الفني للتأهيل للمستوى األول لمحلل فني معتمد” الذي 

حضره أكثر من ثالثين مشاركًا من موظفي المصارف وشركات االستشارات المالية والوساطة ومديري الثروات.

هيئة السوق المالية تنظم ندوة حول دور سوق رأس المال في تطوير االقتصاد الوطني 

البورصة تفتح أبوابها للجمهور

إطار  في  وذلك  الوطني  باالقتصاد  النهوض  في  المال  رأس  سوق  بدور  تتعلق  ندوة  التونسية  المالية  السوق  هيئة  عقدت 
االحتفال بالذكرى 20 لهيكلة سوق رأس المال في تونس، حيث تم التطرق إلى عدة مواضيع أهمها تحديات وآفاق تطوير األنظمة 

والتشريعات. إضافة إلى تقييم القدرة التنافسية لسوق رأس المال بتونس.

الرابعة  أيام 28 29 30 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية  أبوابها للجمهور  فتحت بورصة الجزائر في مقرها بالجزائر 
مساءا. وتهدف البورصة من هذه الخطوة إلى التعريف بالبورصة و نشر الثقافة المالية في أوساط المجتمع الجزائري.

هيئة سوق راس المال التونسية

وزارة  بالتعاون مع  السورية  المالية  واألسواق  األوراق  نظمت هيئة 
)التكامل  عنوان  تحت  المتدربين  للقضاة  العمل  ورشة  العدل 
بين دور الهيئة اإلشرافي والرقابي والسلطة القضائية لتنشيط 
ودورها  عملها  وآلية  الهيئة  مهام  على  فيها  ركزت  االستثمار(، 
إلى  التطرق  تم  كما  لها.  الخاضعة  الجهات  عمل  على  الرقابي 
االستثمار  وتشجيع  الكفاءة  لتحقيق  للهيئة  الموكلة  المهام 

وضمان العدالة والشفافية.

القضائية  والسلطة  المالية  األوراق  هيئة 
تجتمعان في ورشة عمل

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 
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هيئة سوق المال تنظم برنامج تدريبي حول )التحليل الفني (

هيئة سوق المال تشارك باليوم المفتوح بكلية البيان

نظمت الهيئة برنامج تدريبي حول التحليل الفني بالتعاون مع األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بهدف تعريف 
الكوادر العاملة في مجال األوراق المالية على أدوات وعناصر التحليل الفني وأساليبه وعالقته في اتخاذ القرارات االستثمارية حيث 

يعد التحليل الفني من المبادئ المهمة التي تحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات سوق المال.

شاركت الهيئة العامة لسوق المال في فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته كلية البيان وذلك من خالل ركن خاص عرضت فيه 
العديد من االصدارات والمطبوعات وتم تقديم شرح للطلبة عن اختصاصات الهيئة واألدوار التي تقوم بها في الجوانب التشريعية 
والرقابية لتنظيم قطاعي سوق رأس المال وسوق التأمين في السلطنة إلى جانب توضيح األهمية االقتصادية للقطاعين، وكما 

قام الفريق المشارك باإلجابة على استفسارات الطلبة الخاصة بموضوعات التأمين.

التعليم والتوعية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

عقدت هيئة االوراق المالية ندوة حوارية لمناقشة تعليماتها حيث تمت 
عن  الصادرة  التعليمات  حول  الرئيسية  المحاور  من  العديد  مناقشة 
الهيئة بخصوص الشركات المدرجة في أسواق االوراق المالية، ويعتبر 
االول  المجال  الهيئة بهذا  اعدتها  اللقاء جزء من سلسلة ندوات  هذا 
اربيل  الوسطاء وممثلي سوق  ورابطة  العراق  كان مع مجلس سوق 
والثاني مع الوسطاء المجازين في سوق العراق لالوراق المالية والثالث 

مع الشركات المدرجة في السوق.

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية )IFC( مؤتمرا بعنوان “تمكين المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول الى مصادر التمويل عن طريق التأجير التمويلي”. وتأتي أعمال هذا المؤتمر الحقا لصدور 
قرار بقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، حيث عملت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على صياغة 
واعداد هذا القانون. وقد استند القانون الى أفضل الممارسات العالمية بما يشمل قانون التأجير التمويلي القياسي الذي تم اعداده 

.)UNIDROIT( من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في ايطاليا

نظمت هيئة قطر لألسواق المالية ورشة عمل حول “نظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات 
الخاضعة لرقابة الهيئة”. وقد استهدفت الورشة المقيمين الماليين و المدققين الخارجيين الذين يقومون بالتدقيق الخارجي على 
الشركات المدرجة ببورصة قطر ، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتهدف الورشة إلى اطالع المدققين الخارجيين والمقيمين 
وفقا  اتباعها  ينبغي  التي  واإلجراءات  بالشروط  وتعريفهم  مهامهم  تجاه  التزاماتهم  وتوضيح  الجديد،  النظام  على  الماليين 

للمعايير الدولية للتدقيق.

هيئة االوراق المالية العراقية

ندوة حوارية لمناقشة تعليمات الهيئة

الهيئة تعقد مؤتمرًا للتأجير التمويلي

هيئة قطر لأسواق المالية تنظم ورشة عمل حول: “ نظام المدققين الخارجيين والمقيمين 
الماليين”

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

هيئة قطر لالسواق المالية
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نظمت هيئة قطر لألسواق المالية ورشة عمل حول الخدمات االلكترونية التي ستقدمها الهيئة . والتي تأتي في إطار استراتيجية 
الحكومة االلكترونية 2020 . و استهدفت الورشة بورصة قطر ، شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية، الجهات المصدرة لألوراق 
المالية المدرجة في بورصة قطر وشركات الخدمات المالية. وتهدف الورشة إلى التعريف بالخدمات االلكترونية الخاصة بالهيئة 

وطرق تقديم طلب الخدمات المرغوب بها وآلية متابعة حالة الطلب.
المالية  لألوراق  الدولي  الترقيم  ببورصة قطر على طلب  المدرجة  المالية  باألوراق  الخاصة  اإللكترونية  الخدمات  وتشمل طلبات 
المصدرة في الدولة وطلب الموافقة على إدراج أسهم زيادة رأس مال المساهمين الحاليين وطلب الموافقة على زيادة رأس المال 

عن طريق توزيع أسهم مجانية وطلب الموافقة على شراء أو بيع أسهم خزينة.
أما طلبات الخدمات اإللكترونية الخاصة بشركات الخدمات المالية فتشمل على: طلب ترخيص الفرد لمزاولة الوظائف الخاضعة 

لرقابة الهيئة وطلب ترخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية.

هيئة قطر لأسواق المالية تنظم ورشة عمل حول: خدماتها االلكترونية

هيئة قطر لالسواق المالية

إصدارات توعوية لهيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال تنظم برنامجها المتكامل لورش العمل التوعوية 

هيئة أسواق المال تقيم ورشة عمل توعوية استثنائية بعنوان “لجنة الشكاوى والتظلمات: 
االختصاصات واإلجراءات”

هيئة أس���واق المال تختتم فعاليات برنامجها التدريبي “ قضايا هيئة أس���واق المال” لدى 
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

هيئ���ة أس���واق المال تقي���م محاضرة بجامعة الكوي���ت بعنوان “الواقع التنظيمي لنش���اط 
األوراق المالية”

أصدرت هيئة أسواق المال مجموعة من النشرات التوعوية، تناولت قضايا مختلفة تهم المستثمرين والمرخص لهم على حٍد 
سواء، حيث خصصت أوالها للتعريف بالتدابير والجزاءات بشأن مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. في حين تناولت النشرة 
الثانية دعوة للمصدرين إلى ضرورة التقيد بأحكام تعليمات اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية بصفة عامة، وخاصة المتعلقة 

بمتطلبات وشروط اإلفصاح عن المعلومة الجوهرية.

نظمت هيئة أسواق المال برنامجها المتكامل لورش العمل التوعوية والذي امتد من شهر أكتوبر 2014 إلى نهاية عام 2014.
وتضمن هذا البرنامج مجموعة من ورش العمل التوعوية والتي تم عقدها بصفة أسبوعية تتناول في كل منها إحدى القضايا 
ذات الصلة بأنشطة الهيئة. وتندرج هذه المبادرة  في إطار استراتيجية توعوية شاملة ستعقبها مبادراتٌ  أخرى تتضمن أنشطة 

توعوية متنوعة.

عقدت هيئة أسواق المال ورشة عمل استثنائية حملت عنوان” لجنة الشكاوى والتظلمات: االختصاصات واإلجراءات” ، وقد تناولت 
ومهامها  وتشكيلها  باللجنة  التعريف  الى  المحاضرون  تطرق  والتظلمات حيث  الشكاوى  بلجنة  الصلة  ذات  القضايا  الورشة 
وعالقتها بالهيئة وآلية تقديم الشكوى أو التظلم وإجراءاتهما واختصاصات اللجنة بنطاقيها الموضوعي والشخصي وإجراءات 

تقديم التظلم.

القضائية  للدراسات  الكويت  معهد  لدى  كامل  ألسبوٍع  امتد  الذي  التدريبي  برنامجها  فعاليات  المال  أسواق  هيئة  اختتمت 
والقانونية وحمل عنوان “قضايا هيئة أسواق المال” وكان موجهًا للخبراء “ المحاسبين” بوزارة العدل.

تحظى  والتي  المالية  األوراق  بأنشطة  الخاصة  المحاور  من  العديد  مناقشة  الخمسة  أيامه  عبر  التدريبي  البرنامج  تناول  وقد 
باهتمام الخبراء “المحاسبين” وترتبط بصورةٍ أو بأخرى بطبيعة عملهم.

الكويت  جامعة  في  اإلدارية  العلوم  لكلية  التابع  والخريجين  الطالبي  التدريب  مكتب  مع  بالتعاون  المال  أسواق  هيئة  أقامت 
محاضرة بعنوان “ الواقع التنظيمي لنشاط األوراق المالية “ حيث تناولت المحاضرة سعي الهيئة في  تحقيق الشفافية والنزاهة 
واللوائح  الهيئة  إنشاء  قانون  للشركات لضمان تطبيق  الكامل  واإلفصاح  المالية  والخدمات  العمليات  الرقابة على  من خالل 
والتعليمات والقرارات، باإلضافة الى توعية الجمهور بنشاط األوراق المالية والمنافع والمخاطر و االلتزامات المرتبطة باالستثمار 

في األوراق المالية .

هيئة اسواق المال الكويتية
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التعاون الدولي

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

تطوير  مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  توقع  المالية  األوراق  هيئة 
صناعة األوراق المالية الماليزية

بماليزيا  المالية  األوراق  صناعة  تطوير  ومؤسسة  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  وقعت 
مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما من خالل االستفادة المتبادلة 
المالية  الخدمات  المال وصناعة  بما يكفل تطوير أسواق  والتدريب،  التأهيل  برامج  من 
بصفة عامة واالرتقاء بمستويات األداء المهني للعاملين في هذا المجال بصفة خاصة. 

18 ديسمبر  - نوفمبر   - أكتوبر 
2014

هيئة األوراق المالية والسلع توقع مذكرة تعاون مع هيئة أسواق المال بالكويت

هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وجامعة تشرين توقعان مذكرة تفاهم

وقعت هيئة األوراق المالية والسلع وهيئة أسواق المال بالكويت مذكرة تعاون، حيث يتضمن نطاق عمل هذه المذكرة المساعـدة 
في كشف واتخاذ اإلجراءات ضد التعامالت باستغالل المعلومات الداخلية وحاالت التالعب في األسواق وغيرها من حاالت االحتيال 

في تعامالت األوراق المالية، والمساعدة فيما يتعلق بالشركات واألوراق المالية والعقود اآلجلة والنشاطات االستثمارية.

وقعت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وجامعة تشرين مذكرة تفاهم لتعزيز روابط التعاون بين الجانبين، وتهدف مذكرة 
على كل من سوق دمشق  والرقابي  اإلشرافي  الدور  بأهمية  والتعريف  المالية،  باألوراق  االستثمار  مفاهيم  نشر  إلى  التفاهم 

لألوراق المالية والشركات المساهمة وشركات الخدمات والوساطة المالية.
كما نصت المذكرة على التزام الطرفين في تقديم الخبرات الفنية واالستشارية والدراسات واألبحاث وتسهيل ودعم التواصل مع 

ذوي االختصاص لالستفادة من خبراتهم.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

شاركت هيئة قطر لألسواق المالية في منتدى الكومسيك )COMCEC( الثالث 
لمنظمي سوق المال، والذي عقد بالمدينة التركية اسطنبول، في 11 نوفمبر 2014. 
وعلى هامش المنتدى، قامت هيئة قطر لألسواق المالية بتوقيع مذكرة تفاهم 
بين  للتعاون  إطار  وضع  إلى  تهدف  والتي  التركية  المالية  األسواق  هيئة  مع 
الهيئتين . وتعزيز حماية المستثمر ونزاهة أسواق األوراق المالية، و المنتجات 
وتعزيز  اتصال  قنوات  إنشاء  يشمل  للتعاون  إطار  وضع  خالل  من  االستثمارية 

التفاهم المتبادل.

مع  تفاهم  مذكرة  توقع  المالية  لأسواق  قطر  هيئة 
نظيرتها التركية

هيئة قطر لالسواق المالية

هيئة أسواق المال توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة
وقعت هيئة أسواق المال على مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك سعيًا من الطرفين 
على  اإلجرائية  لألعباء  تخفيفًا  و  الدولة  أجهزة  بين  وإجراءاته  العمل  آليات  في  والتكامل  االنسجام  لتحقيق  التعاون  لتنسيق 

جمهور المتعاملين، وتحقيقًا لرقابة فاعلة وضمانًا إلنجاز األعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية واالنضباط.

هيئة اسواق المال الكويتية
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إجراءات التنفيذ

الهيئة تشطب قيد ثالثة من مراقبي الحسابات
أصدر مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم )22( قرارًا بشطب عدد من مراقبي الحسابات من سجل قيد مراقبي الحسابات لدى الهيئة 
العامة للرقابة المالية، وذلك بناًء على المخالفات الموجهة إليهم من قبل “وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات” 
وذلك نتيجًة لمخالفتهم معايير المراجعة المصرية والقصور في أعمال الجودة لدى أدائهم أعمال مراقبة حسابات شركات يقومون 

بمراجعتها. هذا وقد أيدت لجنة التظلمات قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

بيان صحفي من هيئة األوراق المالية والسلع بشأن ما نشر عن عمليات بيع على المكشوف
أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع بيانا صحفيا بناء على ما تناولته بعض الصحف خالل األيام القليلة الماضية من وجود عمليات 
بيع على المكشوف أثرت سلبًا على أداء مؤشر السوق المالي، حيث أكدت الهيئة أن األنظمة الفنية وآليات التداول في األسواق 
المالية بالدولة ال تسمح بالبيع على المكشوف وال تدعمه إال وفقا لقرار مجلس اإلدارة رقم )48( لسنة 2012 بشأن نظام بيع األوراق 
المالية على المكشوف. وأن الهيئة لم تقم بإصدار موافقة ألي جهة في الدولة بالبيع على المكشوف. وبناء عليه فإن أي ممارسات 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  مرتكبيها  وتعرض  وتشريعاتها  الهيئة  ألنظمة  صريحة  مخالفة  تعد  المكشوف  على  البيع  فيها  يتم 

المالءمة.

هيئة أسواق المال تصدر قرار توفيق أوضاع عدد من شركات االستثمار
قامت الهيئة بدراسة توفيق أوضاع الدفعة الثانية من شركات االستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، ووافقت على إصدار 
تراخيص لثالث شركات، كما قامت الهيئة بمنح اثني عشر شركة استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد وذلك 
الستيفاء معايير محددة أو الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، إضافة إلى ذلك قررت الهيئة منح شركتين استثماريتين مهلًة 
المطلوب  لألنشطة  وفقًا  أوضاعها  توفيق  متطلبات  الستكمال  القادم  مارس  شهر  من  عشر  التاسع  تاريخ  حتى  تمتد  إضافية 

مزاولتها.

هيئة اسواق المال الكويتية

تعليق تداول أسهم شركة مدرجة

ايقاف التداول على عدد من الشركات لعدم تقديمها البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 
2014

قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم شركة مدرجة في البورصة ليوم واحد بسبب عدم تقديم المعلومات الكافية بشأن 
عقد اجتماع الجمعية العمومية.

قررت هيئة األوراق المالية ايقاف التداول على عدد من الشركات لعدم تقديمها البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2014 .

هيئة سوق راس المال التونسية

هيئة االوراق المالية العراقية

ديسمبر19  - نوفمبر   - أكتوبر 
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

اختيار الهيئة ضمن أفضل 30 ممارسة عالمية

السوق  لتطوير  المقبلة  األعوام  للخمسة  االستراتيجية  خطتها  تعتمد  المالية  السوق  هيئة 
المالية وحماية المستثمرين

صدور المرسوم رقم /319/ تاريخ 2014/10/19 بتسمية رئيس وأعضاء 
مجلس مفوضي الهيئة 

 ،The International Best Practice Competition شاركت هيئة األوراق المالية والسلع في مسابقة أفضل الممارسات العالمية
والتي تنافست فيها جهات على مستوى دول العالم بأفضل التجارب المؤسسية لديها، وأشرف على عملية التحكيم فيها 

لجنة مكونة من محكمين دوليين.
ممارسة   )30( أفضل  ضمن  الهيئة  تجارب  واختيار  تصنيف  تفيد  التي  الدولية  الشهادات  على  الهيئة  إدارة  مجلس  اطلع  وقد 
التدقيق  الوظيفي(، ومجال  األداء  تقييم  بنظام  االستراتيجية  إدارة  نظام  وربط  )تكامل  االستراتيجية  عالمية، وذلك في مجال 
الداخلي )أتمتة نظام التدقيق الداخلي وربطه بالمخاطر والحوكمة المؤسسية(، ومجال الموارد البشرية )برنامج تأهيل القيادات 

التنفيذية(.

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الخطة االستراتيجية للهيئة لألعوام الخمسة المقبلة )2015 –2019(، في خطوة ترمي إلى تحديد 
األهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية.

السوق  تواجه  التي  التحديات  أهم  االستراتيجية دراسة  الخطة  راعت عند تطوير  الهيئة  أن  المالية،  السوق  وأوضح مجلس هيئة 
المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، كما أخذت بآراء ومالحظات المختصين من داخل الهيئة وخارجها من جهات حكومية 

وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم )مؤسسات مالية مرخصة(، ومستثمرين.

صدر المرسوم رقم /319/ تاريخ 19/10/2014 بتسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة وفق مايلي:
الدكتور عبد الرحمن مرعي : رئيسًا 

الدكتور علي يوسف : نائبًا للرئيس 
السيد معاون وزير المالية لشؤون اإلنفاق : عضوًا 

السيد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون الشركات : عضوًا 
السّيد النائب األّول لحاكم مصرف سورية المركزي: عضوًا 

الدكتورة نائلة زكريا : عضوًا 
الدكتور محمد عصام هزيمة : عضوًا

هيئة السوق المالية السعودية

20 ديسمبر  - نوفمبر   - أكتوبر 
2014

تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة األعمال يشيد بقواعد القيد لأوراق المالية في مصر
أشادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فى تقرير ممارسة أنشطة األعمال Doing Business Report ( 2015( الذى 
نشرته أمس باإلصالحات التى قامت بها مصر فى مجال تعزيز حماية المستثمرين اأٌلقلية فى الشركات، ونوهت على وجه األخص 

بقواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوصل التقرير الستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين فى الدول التى تشترط مستوى أعلى فى الحوكمة بالشركات 

المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذى تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

وزير االقتصاد يعلن افتتاح التداول بالسوق الثانية بالدولة
أعلن وزير االقتصاد رئيس مجلس هيئة األوراق المالية والسلع عن بدء تداوالت السوق 
الثانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وأعطى معالي وزير االقتصاد إشارة البدء في 
تداول أسهم الشركات الخاصة بالسوق الثانية عقب إلقائه كلمة افتتاح “المؤتمر األول 
والسلع  المالية  األوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  بحضور  العربية”  المال  رأس  ألسواق 
أبوظبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  ومساعد  المالي،  دبي  سوق  إدارة  مجلس  ورئيس 
بالسوق،  إدراجها  تم  التي  الخاصة  المساهمة  الشركات  ومسؤولي  المالية،  لألوراق 
ورئيس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية وأمينه العام ورؤساء وممثلي 15 عشر هيئة 

أوراق مالية عربية.
العائلية-  بينها  ومن  الخاصة-  للشركات  محفزًا  السوق سيكون  هذا  بأن  يذكر  ومما 

وجود سوق  فإن  الحال  وبطبيعة  والثانوي.  األولي  السوق  على  إيجابًا  مما سينعكس  ذلك  بعد  عامة  الى مساهمة  للتحول 
للتداول على أسهم الشركات الخاصة يساعدها أيضا في الحصول على التمويل الالزم لمشاريعها، ويسهل من تعاملها مع 

المنظومة البنكية في الدولة.

ديسمبر21  - نوفمبر   - أكتوبر 
2014

IOSCO -  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

للتعليم  االستراتيجي  العمل  إطار  تقريرا حول  تصدر  األيسكو 
ومحو األمية المالية 

أصدرت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية تقريرا حول إطار العمل االستراتيجي لتعليم المستثمرين ومحو األمية المالية “ 
الـ”IOSCO” في تشجيع  التقرير دور  “، حيث يصف   Strategic Framework for Investor Education and Financial Literacy

تعليم المستثمرين ومحو األمية المالية ودورها االستراتيجي في هذا المجال. 
ومما يذكر أن منظمة األيسكو تعتبر تعليم المستثمرين موضوعا استراتيجيا هاًما وذلك لحماية المستثمرين وتنمية ثقتهم 
وتعزيز قدراتهم بالتخطيط المالي واتخاذ القرارات، حيث يعتبر التعليم المالي مكمال لألدوات الرقابية التقليدية على أسواق رأس 

المال.



نادر عازر مديرًا تنفيذيًا لبورصة عمان

أطلق سوق أبوظبي لألوراق المالية بالتعاون مع دائرة المالية 
- أبوظبي اول إدراج لسندات حكومية، وذلك في خطوة جديدة 
الممارسات  نحو تأسيس سوق للسندات تعمل وفقًا ألفضل 
االدراج  هذا  يؤكد  حيث  العالمية،  األسواق   في  بها  المعمول 
إقليمي  مالي  كمركز  ابوظبي  إلمارة  المتميزة  المكانة  على 

وعالمي يساهم في توفير فرص استثمارية متنوعة. 
دوالر  مليار   1.5 المدرجة  للسندات  االجمالية  القيمة  وتبلغ 
هيئة  اعتماد  عقب  وذلك   ،2019 عام  في  وتستحق  امريكي 
والتشريعات  القوانين  من  لمجموعة  والسلع  المالية  األوراق 
في  وإدراجها  المحلية  الدين  أدوات  بإصدار  المتعلقة  الجديدة 

سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

لأوراق  أبوظبي  سوق 
المالية  و”دائرة  المالية 
يطلقان  اب��وظ��ب��ي”   –

اول أدراج لسندات حكومية

  2014/  10/  22 الموافق  األربعاء  يوم  المنعقد  اجتماعه  في  عمان  بورصة  إدارة  مجلس  قرر 
تعيين السيد نادر عازر مديرًا تنفيذيًا لبورصة عمان اعتبارًا من  تاريخ 29 /10 /2014.  ومما 
يذكر بأن السيد عازر قد شغل عدة مناصب قيادية وإدارية في سوق عمان المالي وبورصة 

عمان  كان آخرها نائب مدير تنفيذي للبورصة.

تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ح��وي��ل 
بين  لأسهم  ال��ف��وري 

سوق دبي المالي وبورصة البحرين

في  الكاملة  العضوية  ُتمنح  البحرين  بورصة 
اتحاد البورصات العالمي

وقع كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي مذكرة تفاهم 
تؤطر لنقلة نوعية على صعيد تحويل األسهم بين البورصتين 
من خالل نظام الكتروني يتيح للمستثمرين التحويل الفوري 
بموجبها  الطرفان  اتفق  وقد  ويسر.  بسهولة  بكل  لألسهم 
على تطوير نظام إلكتروني يبدأ العمل به في النصف الثاني 
في  الرسمية  العمل  ساعات  خالل  وذلك  المقبل،  العام  من 
الفوري  التنفيذ  في  االلكتروني  النظام  ويسهم  البورصتين. 
وبورصة  المالي  دبي  بين سوق  تتم  التي  التحويل  لعمليات 
البحرين وتأكيدها مباشرة واعتمادها في النظام دون الحاجة 

إلى مراسالت رسمية.

وافقت الجمعية العمومية التحاد البورصات العالمي باإلجماع 
على منح بورصة البحرين العضوية الكاملة في االتحاد وذلك 
سيول  في  عقد  الذي  لالتحاد  والخمسين  الرابع  االجتماع  في 

بكوريا الجنوبية.
وقد تم التصويت على طلب بورصة البحرين بعد أن استوفت 
لنيل  االتحاد  قبل  من  المعتمدة  الشروط  جميع  البورصة 

العضوية.

س�����وق دب�����ي ال���م���ال���ي ي��وق��ع 
“رقميات”  مع  تفاهم  مذكرة 
تطبيقات  لتطوير  و”ك��ون��ي” 

“البورصة الذكية
وقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع كل من شركة “رقميات” 
وشركة “كوني” بهدف تطوير مجموعة من التطبيقات الهادفة 
إلى تعزيز استراتيجية السوق الرامية إلى التحول بالكامل نحو 

مفهوم “البورصة الذكية” خالل المرحلة المقبلة.
األطراف  بين  للتعاون  عامًا  إطارًا  التفاهم  مذكرة  وتمثل 
تخدم  التي  الذكية  التطبيقات  تطوير  يخص  فيما  الثالثة 
خدمات  ذلك  يشمل  أن  على  السوق،  مع  المتعاملين  كافة 
المدرجة  الشركات  األعمال مثل  المستثمرين، خدمات شركاء 
وشركات الوساطة وشركات الحفظ األمين، إضافة إلى الخدمات 

المقدمة للموظفين. 

سوق أبوظبي لألوراق المالية

بورصتي الجزائر و مصر توقعان على مذكرة تفاهم
وقعت بورصة الجزائر و البورصة المصرية بالقاهرة على اتفاقية تفاهم مشترك وذلك في إطار أعمال الدورة السابعة للجنة العليا 

المشتركة الجزائرية المصرية. ويتجلى الهدف من هذه المذكرة في سعي كال البورصتين لتعزيز أواصر التعاون و تبادل الخبرات.

بورصة الجزائر
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تداول تحصل على جائزة أفضل ادارة سوق مالي بالشرق االوسط للعام الثالث على التوالي

اطالق نظام التداول 
X-stream االلكتروني

حصلت شركة السوق المالية السعودية )تداول( على جائزة أفضل ادارة سوق مالي بالشرق االوسط للعام 2014م والمقدمة من 
مجموعة “يورو مني” وذلك للعام الثالث على التوالي. وتعد الجائزة واحدة من أهم الجوائز الدولية في القطاعين المالي والمصرفي 
التي تمنحها “يورو مني” و التي جاءت نتيجة االستفتاء الذي قامت به المجموعة الستقصاء اراء العديد من المهتمين والمختصين 
في نشاط االسواق المالية من البنوك ومدراء الصناديق وامناء الحفظ وكبار المستثمرين المتعاملين في االسواق المالية في 

المنطقة. 

االلكتروني  التداول  نظام  المالية  لألوراق  العراق  سوق  أطلق 
 NASDAQ“ شركة  مع  إتفاقية  إطار  في  وذلك    X-stream
إلى  تهدف  التي  االستراتيجية  خطته  ضمن  وذلك   ،”OMX
يمكنها  مما  المالية  للسوق  والتقنية  التحتية  البنية  تطوير 
من تطوير منتجاته و خدماته وفق أعلى المواصفات والمعايير 

المعمول بها عالميًا.

Iraq Stock Exchange

من  عددا  تنظم  البورصة 
اللقاءات التوعوية والتثقيفية

عدد   2014 سنة  من  األخير  الربع  خالل  تونس  بورصة  نظمت 
الجامعات  من  عدد  في  والتثقيفية  التوعوية  اللقاءات  من 
الثقافة  نشر  في  المساهمة  بهدف  وذلك  العليا،  والمعاهد 
المالية  والتعريف بمختلف مكونات وهيكلة سوق رأس المال 
مراحل  أهم  على  الطلبة  تعريف  إلى  باإلضافة  تونس.  في 

عمليات اإلدراج والتداول.

تقرير التداول عن 
العام 2014  

 ،2014 لعام  التداول  تقرير  المالية  لألوراق  دمشق  سوق  أصدر 
 25( حوالي  بلغ  قد  السوق  في  التداول  بأن حجم  تبين  حيث 
مليون( سهم، بقيمة إجمالية أكثر من )3.3 مليار( ليرة سورية 
مرتفعا  المؤشر  وأغلق  صفقة،   )6,800  ( من  أكثر  على  موزعة 
الشركات  لجميع  السوقية  القيمة  بلغت  فيما  نقطة  بـ)22( 
بزيادة  أي  سورية  ليرة  مليار(   132( حوالي  للسوق  المدرجة 

نسبتها حوالي 12 % عن عام 2013.

رئيسًا  المصرية  ال��ب��ورص��ة  رئيس  انتخاب 
”FEAS“ التحاد البورصات اليورو أسيوي

ُأعلن في العاصمة الكرواتية 
الجمعية  انتخاب  عن  زغــرب 
البورصات  التحاد  العمومية 
ــاإلجــمــاع  ـــيـــورو أســـيـــوي ب ال
للدكتور محمد عمران رئيس 
لرئاسة  المصرية  البورصة 
لدولة  اختيار  أول  االتحاد، في 
المنصب  بهذا  للفوز  عربية 
وذلك على هامش اجتماعات 
 20 رقم  العمومية  الجمعية 
التــحــاد الــبــورصــات الــيــورو-

اسيوي.

ال���ت���س���وي���ق ل�����أس�����واق ال��م��ال��ي��ة 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

التشاركية  المالية  لمهنيي  المغربية  الجمعية  نظمت 
بالشراكة مع بورصة الدار البيضاء و الجمعية الهنية لشركات 
المالية  لألسواق  “التسويق  عنوان  تحت  عمل  ورشة  البورصة 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية” الخميس 11 ديسمبر 2014 في 

مقر بورصة الدار البيضاء. 

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عضوا في 
للبورصات  العالمي  االتحاد  إدارة  مجلس 

”WFE“
انُتخب راشد بن علي المنصوري 
الرئيس التنفيذي لبورصة قطر 
االتحاد  إدارة  مجلس  في  عضوًا 

العالمي للبورصات. 
المنصوري  السيد  انتخب  وقد 
من قبل الجمعية العامة عضوًا 
منطقة  عن  اإلدارة  مجلس  في 
األوسط وأفريقيا  أوروبا والشرق 

لفترة عضوية مدتها 3 سنوات.
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 البورصة المصرية

بورصة الدار البيضاء

بورصة قطر

تداول

بورصة تونس
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اململكة االأردنية الها�شمية - هيئة االوراق املالية االردنية
مبنى �شوق راأ�س املال ـ حي املدينة الريا�شية

7171 560 6 (962+)الهاتف:

6830 568 6 (962+)الفاك�س:

www.jsc.gov.joاملوقع االلكرتوين:

االمارات العربية املتحدة - هيئة االأوراق املالية وال�شلع
اأبوظبي - �شارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13

6277888 (2 971+)الهاتف:

6274600 (2 971+)الفاك�س:

www.sca.gov.aeاملوقع االلكرتوين:

تون�س - هيئة ال�شوق املالية
تون�س �شندوق الربيد - 1003 

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�س:

www.cmf.org.tnاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية اجلزائرية - جلنة تنظيم عمليات البور�شة ومراقبتها
16043   -  وادي عيدرة - بن عكنون - اجلزائر  

21 10 59 21 (0) 213+الهاتف:

13 10 59 21 (0) 213+الفاك�س:

www.cosob.orgملوقع االلكرتوين:

اململكة العربية ال�شعودية - هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية
برج الفي�شلية ، طريق امللك فهد

14906511 (1 966+)الهاتف:

14906551 (1 966+)الفاك�س:

www.cma.org.saاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية العربية ال�شورية - هيئة االوراق واال�شواق املالية ال�شورية
مبنى رئا�شة جمل�س الوزراء القدمي -ط3 ال�شبع بحرات

0487 331 11 (963)+الهاتف:

0722 331 11 (963)+الفاك�س:

www.scfms.syاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية العراقية - هيئة االوراق املالية العراقية
املن�شور، حي املتنبي - بغداد 

7270007023 / 5421750الهاتف:

الفاك�س:
www.isc.gov.iqاملوقع االلكرتوين:

�شلطنة عمان - الهيئة العامة ل�شوق املال ل�شلطنة عمان
3359  -  روي 112

3100 482 (2 968+)الهاتف:

7471 481 (2 968+)الفاك�س:

www.cma.gov.omاملوقع االلكرتوين:
دولة فل�شطني - هيئة �شوق را�س املال الفل�شطينية

4041 – البرية

973563 (2 972+)الهاتف:

973334 (2 972+)الفاك�س:

www.pcma.psاملوقع االلكرتوين:

دولة قطر - هيئة قطر لال�شواق املالية
اخلليج الغربي ، برج مركز قطر للمال ، برج2

9999 428 (4 974+)الهاتف:

1221 444 (4 974+)الفاك�س:

www.qfma.org.qaاملوقع االلكرتوين:

دولة الكويت - هيئة ا�شواق املال الكويتية
برج اأحمد، ال�شرق، �شارع اخلليج العربي

3000 290 (2 965+)الهاتف:

0169 241 (2 965+)الفاك�س:

www.kuwaitcma.orgاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية اللبنانية - هيئة االأ�شواق املالية اللبنانية
�شارع ريا�س ال�شلح – بناء رقم 87 - بريوت

0042 175 (1 961+)الهاتف:

الفاك�س:
www.cma.gov.lbاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية الليبية - ال�شوق املايل الليبي
حي االندل�س - طرابل�س

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�س:

www.lsm.lyاملوقع االلكرتوين:

جمهورية م�شر العربية - الهيئة العامة للرقابة املالية
القرية الذكية ، مبنى 5أ -84ب - حمافظة اجليزة

35345352 (00202), 35345336 (00202)الهاتف:

35345333 (00202)الفاك�س:

www.efsa.gov.egاملوقع االلكرتوين:

اململكة املغربية - جمل�س القيم املنقولة
6�شارع جبل مو�شى اأكدال - الرباط

00 89 68 37 (05)212+الهاتف:

8946 68 37 (05)212+الفاك�س:

www.cdvm.gov.maاملوقع االلكرتوين:

بور�شة بريوت - )ع�شو منت�شب(
�شارع العازرية  -�شندوق بريد : 3552 – 11

993555 1 (961+)الهاتف:

993444 1 (961+)الفاك�س:

www.bse.com.lbاملوقع االلكرتوين:

�شلطة دبي للخدمات املالية - )ع�شو منت�شب(   
�س ب 75850 ،دبي ، االإمارات العربية املتحدة

1500 362 (4 971+)الهاتف:

0801 362 (4 971+)الفاك�س:

www.dfsa.aeاملوقع االلكرتوين:

ال�شركة الكويتية للمقا�شة - )ع�شو منت�شب(   
 ال�شفاة - 13081 الكويت

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�س:

www.maqasa.comملوقع االلكرتوين:

�شندوق النقد العربي - )ع�شو مراقب(   
ابوظبي - دولة االمارات العربية املتحدة 2818

 6171400 2 (971+)الهاتف:

  6326454 2 (971+)الفاك�س:

www.amf.org.ae املوقع االلكرتوين:

أعضاء االتحاد


