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أخبار االتحاد...

جليل طريف

خطــت أســواق دول العالــم مؤخــرًا وبدعــم مــن األمــم المتحــدة خطــوات هامــة باتجــاه 
تشــجيع التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر، ومما ال شــك فيه بــإن أســواق راس المال تلعب 
دورًا هامًا في هذا المجال، حيث يمكن لهيئات الرقابة واألســواق المالية والمســتثمرين 
والشــركات وجميــع األطــراف األخــرى أن يكون لهــا دور مؤثــر باتجاه هذا التحــول. وضمن 
 Sustained Stock Exchanges هذا اإلطار، جاءت مبادرة أســواق المال المستدامة
 )UNCTAD( التــي أطلقها مؤتمر األمم المتحــدة للتجارة والتنمية اونكتاد Initiative
بمشــاركة هيئات الرقابة والمســتثمرين والشركات، حيث تعهدت أسواق المال بموجب 
هــذه المبــادرة وبشــكل طوعــي التزامها بتشــجيع الشــركات المدرجــة لتطبيق أفضل 

السياسات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة.

وكما أشار التقرير الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، فإن التحدي 
األكبــر الــذي يواجــه العديد من الــدول النامية الراغبــة في التحول نحــو االقتصاد األخضر 
يكمــن فــي نقص القدرات المؤسســية المتعلقة برســم السياســات البيئية وتطبيقها 
األمــر الــذي يتطلــب تظافر جهود جميع الجهات ذات العالقة بهــدف بناء القدرات الذاتية 
في هذا المجال. وهذا األمر يتطلب مراجعة األطر التشريعية والتنظيمية وتعديلها بما 
يشــجع التحول المطلوب نحو أســواق راس مال خضراء. وضمن هذا اإلطار، بدأت العديد 
مــن دول العالــم باتخــاذ خطــوات عملية ســواء في أوروبــا أو الواليات المتحــدة األمريكية 
وآســيا وكذلــك علــى مســتوى المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، بمــا في ذلــك منظمة الـ 

IOSCO وكذلك الدول العربية األعضاء باالتحاد.

فقــد وقعــت مؤخــرًا مجموعــة مــن منظمــي أســواق المــال والبورصــات بالــدول العربية 
واإلفريقيــة )مــن بينهــا تونــس ومصــر والمغــرب( علــى مــا ســمي بإعالن مراكــش حول 
تشــجيع التحــول نحــو أســواق راس المــال الخضــراء ضمــن إطــار فعاليــات مؤتمــر األمــم 
المتحــدة الـــ 22 حول المنــاخ )COP22(. كما بدأت عدة دول بتهيئة المناخ التشــريعي 
والتنظيمــي المناســب لتشــجيع إصــدار األوراق الماليــة الخضــراء، وقامــت كذلــك عــدة 
أســواق ماليــة بإصدار مؤشــرات Indexes لــألوراق الماليــة الخضراء. فقد أصــدرت نازدك 
Nasdaq مؤشــر األوراق المالية الخضراء الذي يغطي الشــركات التي تعمل على دعم 
التنميــة االقتصاديــة المســتندة إلى تخفيض انبعاثات الكربــون. كما بدأت مجموعة من 
األسواق المالية العربية )سوق أبو ظبي لألوراق المالية( بدراسة إمكانية إصدار مثل هذه 
المؤشــرات. وعلى العموم، فإن الوقت قد حان ألســواق راس المال العربية )سواء هيئات 
الرقابــة أو األســواق الماليــة أو غيرهــا مــن الجهــات ذات العالقــة( أن تبــدأ باتخــاذ خطوات 
عملية نحو المساعدة بالتحول نحو أسواق راس المال الخضراء وبما يعود بالفائدة على 

تلك األسواق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

واهلل ولي التوفيق،،،
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أسواق رأس المال الخضراء
المالية  األدوات  إحدى  الخضراء  السندات  أو  الصكوك  تمثل 
الحديثة نسبيا، حيث أصبحت تحظى باهتمام متزايد خالل 
السنوات األخيرة، كونها توجه خصيصا لمساندة مشروعات 
لألموال  المحدد  االستخدام  البيئة. وهذا  أو  بالمناخ  متصلة 
نة هو  ُمعيَّ تمويل مشروعات  تعبئتها لمساندة  تتم  التي 
ز السندات الخضراء عن السندات التقليدية. ولذلك،  الذي ُيميِّ
فإنه فضال عن تقييم الخصائص المالية المعيارية (مثل أجل 
االستحقاق وقيمة األرباح والسعر والتصنيف االئتماني لمُصِدر 
السندات)، يقوم المستثمرون أيضًا بتقييم األهداف البيئية 
المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها.

وشهدت سوق السندات الخضراء نموًا من نحو أربعة مليارات 
 2015 في  مليارا   41 من  أكثر  إلى   2010 عام  في  دوالر 
.2016 سنة  في  دوالر  مليار   100 تتجاوز  أن  المتوقع  ومن 

www.climatebonds.net :المصدر

مبادئ السندات الخضراء:
وضمن هذا اإلطار، بدأت مجموعة من البنوك في وضع مبادئ 
اإلرشادات  من  مجموعة  وهي    GBP الخضراء  السندات 
أصدرت  وقد  الخضراء.  السندات  إصدار  إطار  تحدد  التي 
 The International« الدولية  المال  رأس  أسواق  رابطة 
األخيرة  النسخة   »Capital Markets Association
وتعتبر   .2015 مارس  شهر  في  وذلك  المبادئ  هذه  من 
ضمان  إلى  تهدف  حيث  واختيارية،  توجيهية  المبادئ  هذه 
الشفافية وتعزيز اإلفصاح والنزاهة مما يساهم في تطوير 
المثالية  الطرق  توضيح  خالل  من  الخضراء  السندات  سوق 
المبادئ  هذه  استخدام  ويمكن  الخضراء.  السندات  إلصدار 
من قبل كافة األطراف ذات العالقة بسوق رأس المال، حيث 
الرئيسية  بالجهات  المتعلقة  التوجيهات  للمصدرين  توفر 

مصداقية.  ذات  خضراء  سندات  إطالق  في  المشاركة 

كما تساعد هذه المبادئ المستثمرين من خالل تعزيز توافر 
الخضراء،  البيئي للسندات  األثر  لتقييم  الالزمة  المعلومات 
اإلفصاح. خالل  من  االكتتاب  عملية  في  أيضا  وتساعد 

وتؤكد هذه المبادئ على شفافية عملية اإلصدار والكشف 
يمكن  مما  المصدرة،  بالجهات  المتعلقة  المعلومات  عن 
وشركات  االستثمارية،  والبنوك  والبنوك،  المستثمرين، 
من  العالقة   ذوي  األطراف  وجميع  والوسطاء،  التأمين، 
المبادئ  تؤكد  كما  خضراء.  سندات  أي  خصائص  فهم 
الكشف  سيتم  التي  المعلومات  وسالمة  دقة  على 
المصلحة.  ألصحاب  المصدرة  الجهات  توفرها  والتي  عنها 

وتمكن السندات الخضراء من تنويع أنشطة المستثمرين، 
المُصِدر،  بأنشطة  الوعي  ورفع  بينهم،  التعاون  وزيادة 
والمساهمة في بناء سوق تساعد على تعبئة تمويل من 
المناخ  على  تتركز  التي  األنشطة  ألغراض  الخاص  القطاع 

م به أن السندات الخضراء  وتكون صديقة للبيئة. ومن المُسلَّ
رة بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية،  تكون ُمسعَّ
للتخلِّي عن  ُيبدون استعدادا  ال  المستثمرين  ثمَّ فإن  ومن 
العائد أو دفع تكلفة إضافية مقابل الجانب البيئي للسند 
مراقبو  يشير  ذلك،  من  وبالرغم  تقارير.  من  به  يتصل  وما 
هذه السوق حديثة النشأة إلى الطلب والتفضيل المتزايد 
للسندات الخضراء من جانب عدد متزايد من المستثمرين 
السندات  استطاع مستثمرو  ذلك،  التقليديين. وفضاًل عن 
الخضراء البيع بأسعار أعلى من السندات التقليدية بسبب 
والعرض  الطلب  التجاهات  وتبعًا  الخضراء.  السندات  ندرة 
تسعير  المستقبل  في  يظهر  قد  نة،  ُمعيَّ أسواق  في 
تفضيلي للسندات الخضراء بالنسبة إلى السندات األخرى.

وشهدت سوق السندات الخضراء نموًا من 
نحو أربعة مليارات دوالر في عام 2010 إلى 
المتوقع  2015 ومن  مليارا في   41 أكثر من 
أن تتجاوز 100 مليار دوالر في سنة 2016.
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www.us.spindices.com :المصدر
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التحديات التي تواجه السندات الخضراء:
التعاون  منظمة  عن  الصادرة  الدراسات  بموجب 
تواجه  التي  التحديات  أهم  فإن  والتنمية،  االقتصادي 
المستثمرين  عدد  ضعف  في  تكمن  الخضراء  السندات 
إضافة  االئتماني.  التصنيف  نظام  وضعف  المحليين، 
وجود  وعدم  العوائد،  لقياس  معايير  وجود  عدم  إلى 

في  السيولة  كفاية  وعدم  المخاطر  من  التحوط  أدوات 
يلي: بما  التحديات  هذه  أهم  تلخيص  يمكن  كما  السوق. 

1. نقص الوعي بمزايا السندات الخضراء والمبادئ 
التوجيهية والمعايير الدولية ذات العالقة

يمثل عدم معرفة المعايير الدولية القائمة، إضافة إلى عدم 
لدى كل  الخضراء  السندات  المحتملة لسوق  الفوائد  فهم 
ومصدري  التنظيمية،  والجهات  السياسات  صانعي  من 
الدول. من  عدد  عند  هامة  عقبة  والمستثمرين  السندات 

2. عدم وجود مبادئ توجيهية محلية
يمكن أن تختلف التحديات البيئية من دولة إلى أخرى، لذلك 

يمكن استخدام سياسة الحوافز لدعم سوق السندات 
الخضراء المحلي. وقد تتطلب بعض هذه األسواق تعريفات 

وإفصاح إضافي إلى جانب مبادئ السندات الخضراء. 
بالنسبة لهذه البلدان، يتمثل العائق األول في عدم وجود 
تعريفات محلية ومتطلبات اإلفصاح عن السندات الخضراء.

3. تكاليف متطلبات السندات الخضراء
يتم التحقق من حالة السندات الخضراء، ومراقبة استخدام 
ضمان  أو  ثانية  جهة  قبل  من  للعائدات  المصدرة  الجهة 
األبحاث  ووكاالت  المحاسبة  شركات  )مثل  ثالث  طرف 
ال  المصدرين  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع  المتخصصة(. 
يعرفون كيفية القيام بعملية التحقق. في بعض األسواق، 
تعتبر تكلفة الحصول على رأي ثان أو ضمان طرف ثالث أمرا 
المصدرة  الشركات  لبعض  عائقا  يمثل  فهو  لذلك  مكلفا 
الصغيرة. إضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة متطلبات اإلفصاح.

4. عدم توفر تصنيفات ومؤشرات، وقوائم السندات 
الخضراء

تتضمن  والتي  الخضراء،  االئتمانية  التصنيفات  تساعد 
على  السندات،  بتصنيفات  الخاصة  البيئية   المعلومات 
المبادئ  مع  الخضراء  السندات  بين  االتساق  تقييم 
أيضا  تساعد  أن  ويمكن  الدولية،  والمعايير  التوجيهية 
على  البيئية  العوامل  تأثير  فهم  على  المستثمرين 
لمؤشرات  ويمكن  المصدرة.  للجهات  اإلجمالية  المخاطر 
لالستثمار  المستثمرين  توجيه  الخضراء  السندات 
احتياجاتهم.  تلبي  التي  الخضراء  السندات  في 

5. نقص السندات الخضراء المطروحة
تعتبر قلة السندات الخضراء المعروضة في بعض األسواق 
وهذا  المستثمرين،  توفر  رغم  الرئيسية  العوائق  أهم  من 
في  للتمويل  قابلة  خضراء  مشاريع  وجود  عدم  يعكس 
تمويلها  إعادة  أو  تمويلها  يمكن  والتي  األسواق  بعض 

أهمية  على  التأكيد  مع  الخضراء،  السندات  خالل  من 
خضراء  السندات  كانت  ما  إذا  تقييم  كيفية  على  التعرف 
المعايير  من  واحدة  تلبي  التي  السندات  فعدد  ال،   أم 
تكون  أن  يمكن  خضراء  سندات  اعتبارها  ويكمن  الحالية 
حاليا. المتواجدة  الخضراء«  »السندات  عدد  من  بكثير  أكبر 

6. صعوبة نفاذ المستثمرين الدوليين إلى األسواق 
المحلية

يجد المستثمرون الدوليون صعوبة في الوصول إلى بعض 
تعترضهم  التي  الصعوبات  بين  فمن  المحلية.  األسواق 
ومتطلبات  الخضراء  بالسندات  الخاصة  التعاريف  نجد 
تزيد  االختالفات  هذه  آخر.  إلى  سوق  من  تختلف  اإلفصاح 
الخضراء  السندات  تحتاج  حيث  المعامالت،  تكاليف  من 
إعادة  أو  تسمية  إعادة  إلى  واحدة  سوق  في  بها  المعترف 
حماية  أي  وجود  عدم  إلى  إضافة  أخرى.  سوق  في  اعتماد 
العملة(. مخاطر  ضد  المثال،  سبيل  )على  المخاطر  من 

7. عدم توفر المستثمرين المحليين
يتم شراء السندات الخضراء في بعض األسواق في الغالب 
من قبل المستثمرين المحليين إما بسبب ضوابط رأس المال 
أو الحواجز التعريفية، لذلك فإن وجود مستثمرين مهتمين 
بالسندات الخضراء يعتبر أمرا أساسيا لضمان وجود طلب كاف. 

 )COP22(  مؤتمر األمم المتحدة حول المناخ
 )Marrakesh Pledge( واتفاقية مراكش

بمدينة  ،عقدت   2016 نوفبر   18 إلى   7 من  الفترة  خالل 
المناخ  حول  المتحدة  األمم  لمؤتمر   22 الـ  الدورة  مراكش 
المال  أسواق  أطلقت  المؤتمر  هامش  وعلى   .COP22
في  الخضراء  المال  رأس  أسواق  »تعزيز  مبادرة  اإلفريقية 
المنظمة ألسواق  الجهات  التي تمثل دعوة لجميع  أفريقيا« 
لصالح  جماعي  بشكل  للعمل  والبورصات  اإلفريقية  المال 
على  فعلي  تأثير  لها  يكون  وأن  المستدامة،  التنمية 
داخل  أفريقيا، سواء  في  الخضراء  المال  رأس  أسواق  تعزيز 
لتعزيز  القاري،  الصعيد  على  أو  منها  المحلية  األسواق 
إلى  األموال  رؤوس  ودفع  للبيئة  الصديقة  االستثمارات 
مصادقة  في  المبادرة  هذه  وتتمثل  األخضر.  االقتصاد 
بناء  معاهدة  على  المال  وأسواق  المالية  الرقابة  هيئات 
الخضراء  المال  رأس  أسواق  تعزيز  إلى  تهدف  قارية  شراكة 
الطوعية  االلتزامات  من  مجموعة  خالل  من  أفريقيا  في 
متباينة  زمنية  فترات  مدى  على  وتنفيذها  نشرها  ويتم 
القاري. المستوى  وعلى  منها  المحلية  األسواق  داخل 

إطار  في  للتعاون  أولوية  ذات  مجاالت  ثالثة  تحديد  تم  وقد 
فعال  إيكولوجي  نظام  وضع  في  تتمثل  الشراكة  هذه 
ودعم  أفريقيا،  في  خضراء  المال  رأس  أسواق  إنشاء  لدعم 
والصديقة  الخضراء  واالستثمارية  المالية  األدوات  وتطوير 
وتوفير  الشفافية  لتعزيز  إلى  إضافة  أفريقيا،  في  للبيئة 
أفريقيا. في  الخضراء  باالستثمارات  المتعلقة  المعلومات 

تعتبر قلة السندات الخضراء المعروضة في 
بعض األسواق من أهم العوائق الرئيسية 
يعكس  وهذا  المستثمرين،  توفر  رغم 
عدم وجود مشاريع خضراء قابلة للتمويل 
في بعض األسواق والتي يمكن تمويلها أو 
إعادة تمويلها من خالل السندات الخضراء

ف
غال

 ال
وع

ض
مو



محاضرة حول اصدارات األوراق المالية باألسواق المالية غير التقليدية
شــاركت األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة في المحاضــرة التي 
نظمتها جامعة ولونغونغ “Wollongong” في دبي حول االصدارات األولية باألسواق 

المالية ومراكز المال التقليدية مقارنة مع األســواق المالية الناشــئة ومراكز المال الجديدة، وقد ألقى نائب رئيس الجامعة هذه 
المحاضرة، حيث أشار إلى الدور المتنامي لألسواق المالية الناشئة الجديدة وغير التقليدية، مع التركيز على السوق المالي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، في جذب المستثمرين بحيث أصبحت تتفوق في هذا المجال على مراكز المال التقليدية وذلك 

في جذب اإلدراجات وزيادة رؤوس األموال المصدرة الجديدة.

 شــاركت األمانة العامة التحاد هيئــات األوراق المالية العربية بالمنتدى 
 5th COMCEC Market“ الخامــس لمنظمي أســواق رأس المــال
للتعــاون  الدائمــة  اللجنــة  نظمتــه  الــذي   ”Regulators Forum
االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي “COMCEC”، والذي 
عقد بمدينة اسطنبول يوم 2016/10/27، حيث ناقش المنتدى عدد 
من القضايا المرتبطة ببناء القدرات الذاتية لدى الدول األعضاء باللجنة 
وحمايــة المســتثمرين مــن خالل تعزيــز التعــاون في مجــال التوعية 
والتعليم ودور هيئات الرقابة في هذا المجال. كما استعرضت اللجنة 
مبادرة انشــاء البورصة العقارية للدول األعضاء بالمنظمة والدور الذي 

يمكن أن تقوم به لدعم القطاع العقاري.
وشــارك األمين العام لالتحاد بأعمال هذا المنتدى وبحث مع رئيس لجنة الكومســيك / رئيس هيئة الرقابة التركية المشــاريع 
المســتقبلية للجنــة وامكانية تعزيز التعاون المشــترك ما بين اتحــاد هيئات األوراق المالية العربيــة واللجنة، حيث تم االتفاق 
على عدد من مجاالت التعاون المشــترك، خاصة فيما يتعلق بأدوات التمويل اإلســالمي وتعزيز دورها في توفير التمويل الالزم 

للمشاريع االقتصادية بما يدعم النمو المستدام لدى الدول األعضاء.

منتدى الكومسيك الخامس لمنظمي أسواق رأس المال 

االجتماع الثاني ألعضاء فريق العمل المكلف بتنفيذ بعض مهام الخطة االستراتيجية لالتحاد
اســتضافت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، خالل الفترة 28 - 29 ديســمبر / كانون 
األول 2016، االجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بتنفيذ بعض مهام الخطة االســتراتيجية 
للــدورة الحالية لالتحاد، وذلك بحضور رئيس الهيئة وأمين عام االتحاد وأعضاء فريق العمل، 
حيث تم استكمال تعديل المسودات المتعلقة بدراسة عروض الشراء بقصد االستحواذ في 
األسواق المالية العربية، ودليل حوكمة الشركات المدرجة لدى األسواق المالية العربية. علما 
بأن الدراســة المقارنة لعروض الشــراء بقصد االستحواذ والدليل االسترشادي لحوكمة الشركات ستعرض على مجلس االتحاد 
فــي اجتماعــه المقبل بتونس يوم 2017/03/16. ومما يذكر بأن فريق العمل يضم في عضويته ممثلين عن هيئات الرقابة 

العربية في كل من األردن واإلمارات وسوريا والسعودية وُعمان ومصر.
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 )COP22( ندوة حول تعزيز أسواق راس المال الخضراء على هامش مؤتمر األمم المتحدة حول المناخ
نظمت الهيئة المغربية لســوق الرســاميل بالتعاون مــع بورصة الدار 
البيضــاء وماروكلير ومبــادرة البورصات المســتدامة لألمــم المتحدة 
نــدوة   United Nations Sustainable Stock Exchanges
 Fostering     حــول تعزيــز أســواق راس المــال الخضــراء بالجنــوب
Green Capital Markets in the South وقــد شــاركت األمانة 
العامــة لالتحاد بأعمال هذه الندوة التي اكــدت على أهمية الدور الذي 
تلعبه مؤسســات ســوق راس المال فــي مجال التحول إلــى االقتصاد 
األخضر الصديق مع البيئة، خاصة وإن هذا التحول قد بدأ يشهد تطورات 
إيجابية بعد اتفاقية باريس واعتراف مجموعة الـ G20 على أهمية هذا 
 Green الموضوع، حيث تشير الدالئل إلى أن سوق السندات الخضراء

Bonds قد شهد نموًا بنسبة 60% خالل العام الحالي.
ومــن جانــب آخــر، أكدت الندوة علــى أهمية تعزيز التعاون ما بين األســواق الماليــة والعمل على بناء القــدرات الذاتية وتحفيز 

االبتكار باألدوات المالية لتوجيه االستثمارات نحو المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة.
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ندوة حول إدارة المخاطر الناجمة عن الهجمات اإللكترونية
 Latham & شــاركت األمانة العامة لالتحاد ممثله باألميــن العام في الندوة التي نظمتها
Watkins بالتعــاون مع مركــز دبي العالمي حول إدارة المخاطر اإللكترونية في مدينة دبي 
يوم 2016/10/12، حيث ناقشــت الندوة أهمية التزام الشــركات ومؤسســات ســوق راس 
المال بالمتطلبات الرقابية المرتبطة بالهجمات اإللكترونية واســتعراض أفضل الممارســات 

الدولية المرتبطة بإدارة المخاطر القانونية. كما تم استعراض أفضل الممارسات في مجاالت التحقيق في االختراقات اإللكترونية.

الدورة الثالثة للقمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي
افتتــح فــي مدينة دبــي يــوم 2016/10/11 الــدورة الثالثة للقمــة العالمية 
لالقتصاد اإلســالمي بمشــاركة عدد من الخبــراء والمختصين والمســؤولين، 
وحضــر األمين العام لالتحاد أعمال هذه القمة. وناقش المشــاركون التحديات 
التــي تواجه االقتصــاد العالمي اإلســالمي وكيــف يمكن للنظــام االقتصادي 
اإلســالمي المســاهمة بشــكل فاعل في تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة 
Sustainable Growth، وبأن توجيه التمويل اإلســالمي نحو أنشطة مالية 
حقيقيــة سيســهم في تحقيق نتائــج تتوافق مع األهــداف المطلوبة لتحقيق 
التنمية المستدامة، كما أكد المشاركون بأن التمويل المختلط Blended Finance يمثل أحد الحلول الرئيسية المقترحة 

في هذا الشأن.

مؤتمر حول أسواق الصكوك: التحديات والفرص
نظمــت هيئــة الســوق المالية الســعودية بالتعــاون مع البنــك الدولي 
المؤتمر الدولي حول أســواق الصكوك: التحديات والفرص بمشاركة عدد 
كبيــر من الخبــراء والمختصين والهيئات الرقابية والمؤسســات المالية 
العربية والدولية. كما شــاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية 
العربية بأعمال هذا المؤتمر. وهدف المؤتمر الذي عقد يوم 2016/12/06 
بمدينــة الريــاض بالمملكة العربية الســعودية إلى تعزيــز فهم القضايا 
والتحديات التي تواجه أســواق الصكوك في المملكة العربية السعودية 
خاصــة والخليــج العربي عامــة، وتعزيز تطوير األســواق الماليــة المحلية 
واإلقليمية وتحسين كفاءة آليات إصدار الصكوك في السوق المالية. كما 
هــدف المؤتمر إلى تعزيــز الحوكمة ومعايير وعمليات الســوق للحد من 

المخاطر المحتملة بهذه الســوق المتنامية، وتحديد أهم المحفزات وتمكين الطلب على األدوات المالية اإلســالمية. وباإلضافة 
إلى ذلك، فقد تم عرض التجارب والخبرات والدروس المختلفة بهدف تطوير أسواق الصكوك المحلية والعالمية.

اختتام أعمال برنامج التدريب العملي الثالث 
عقــدت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة المصريــة 
بالتعــاون مــع اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية 
برنامــج التدريــب العملــي الثالــث حــول أساســيات 
الرقابــة واإلشــراف على ســوق المال وذلــك في مقر 
الهيئــة العامة للرقابــة المالية المصريــة في القرية 
الذكية بمدينة القاهــرة خالل الفترة -2016/10/20
18. وقــد شــارك بالبرنامج )18( متدربــًا يمثلون كل 
من هيئة االوراق المالية األردنية وهيئة االوراق المالية 
والســلع اإلماراتية وهيئة الســوق المالية التونسية 
وهيئــة ســوق راس المــال الفلســطينية والهيئــة 
العامة لسوق المال لســلطنة عمان وهيئة األسواق 
المالية اللبنانية والهيئة المغربية لسوق الرساميل 
والهيئــة العامــة للرقابــة المصريــة، باإلضافــة إلــى 

سلطة دبي للخدمات المالية. 



8     أكتوبر -  نوفمبر  -  ديسمبر
2016

ـة
يــ

مال
 ال

اق
ـو

ســـ
 األ

داء
ص أ

خــ
مل

ملخـص أداء األسـواق الماليـة العربيـة

القيمة السوقية 
)مليون - دوالر أمريكي(

أحجام التداول 
)مليون - دوالر أمريكي(

المؤشر المركب

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

20141,231,473800,891265.78

20151,085,991540,506222.71

20161,125,113345,556304.49

http://www.world-exchanges.org :المصدر

http://www.amf.org.ae/ :المصدر

ملخـص أداء األسـواق الماليــة الدوليـة
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ــات ــع ــري ــش ــت ال

نشــر مســودة مشروع تعليمات المعايير والشــروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات
أعلنت هيئة األوراق المالية عن نشــر مســودة مشــروع تعليمات المعايير والشــروط الواجب توافرها في مدققي 
الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها على الموقع اإللكتروني للهيئة.

اعتماد الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة 
المدرجة والدليل االسترشادي لها

أصــدر مجلس الهيئة قــراره رقم )8-127-2016( القاضــي باعتماد الضوابط واإلجــراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا 
لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ودليلها االسترشادي، وأن يعمل بها من تاريخ نشرها. وتهدف 
هــذه الضوابــط واإلجــراءات إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شــركات المســاهمة المدرجة في 
السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين 
ومشــاركة المساهمين فيها بواسطة وســائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة ألسهمها، وإصدار األسهم الممتازة، 
إضافــة إلى ضوابط وإجراءات رهن األســهم، وضوابط توزيع األرباح على المســاهمين. وتم عنــد إعداد هذه الضوابط 
واإلجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العالقة بما يحقق األهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها 

استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات واألطراف ذات العالقة.

هيئة السوق المالية السعودية
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اعتماد قرار تنظيم نشاط الخدمات اإلدارية لصناديق االستثمار وتنظيم نشاط الترويج والتعريف
وافــق مجلــس إدارة الهيئة على إصدار قــرار لتنظيم مزاولة نشــاط الخدمات اإلدارية لصناديق االســتثمار. وكذلك 
إصــدار قــرار بشــأن تنظيم نشــاط الترويج والتعريــف، الذي تم إعــداده في ضوء ســعي الهيئة لتطويــر وتنظيم 

األســواق المالية، ودعمًا لمهامها الرقابية واإلشــرافية، وتوفير بيئة اقتصادية مالئمة لالستثمار.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة االوراق المالية االردنية

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

نشر التعليمة رقم 04-16
نشرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التعليمة رقم 16-04 المؤرخة في 18 ديسمبر 2016 والمتعلقة 

بوظائف وشــروط التأهيل وتسجيل مسؤول االمتثال لدى وسطاء البورصة.

اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة
أقر مجلس الهيئة التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت 
الهيئة مشروع التعليمات على موقعها اإللكتروني. وقد روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات 
والمعاييــر الدوليــة في هذا الجانب وبما يحقق األهداف المرجوة منه. وتجدر اإلشــارة إلى أنه مســموح للمســتثمرين 

األجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية »تداول«.
ويقصد بالصندوق االســتثماري العقــاري المتداول، كما ورد في التعليمات، صندوق اســتثماري عقاري مطروح طرحًا 
عامــًا يتــم تداول وحداته في الســوق، ويتمثل هدفه االســتثماري الرئيس في االســتثمار في عقــارات مطورة تطويرًا 
إنشائيًا وتحقق دخاًل دوريًا، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. ويجب على الصندوق 

توزيع نسبة محددة من صافي أرباحه نقدًا على مالكي الوحدات وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.
ويجــب علــى مدير الصندوق تعيين شــركة أو عدة شــركات عقارية مختصة بإدارة األمالك بحيث تكون مســؤولة عن 
جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، ومن ضمنها -على ســبيل المثال ال الحصر -إدارة  العقار وصيانته، وخدمات 
التأجيــر وتحصيــل اإليجار. ويجوز لمدير الصندوق االتفاق مع المســتأجر - بموجب عقــد التأجير - على أن يقوم بإدارة 

العقار وصيانته اثناء مدة عقد االيجار.
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تعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها 
المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها

أصدرت هيئة الســوق المالية تعدياًل لإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشــركات المدرجة أســهمها في الســوق التي 
بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والمعمول بها منُذ تاريخ 2014/7/1م، ليصبح مسماها بعد 
التعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشــركات المدرجة أســهمها في الســوق التي بلغت خســائرها المتراكمة 

20% فأكثر من رأس مالها.
 وتضمنت اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشــركات المدرجة أســهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
20% فأكثر من رأس مالها وضع عالمة بجانب اســم الشــركة على موقع الســوق المالية الســعودية )تداول( بحيث 
توضع عالمة توضح بلوغ الخســائر المتراكمة للشــركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها، وعالمة توضح 
بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، وعالمة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة 

للشركة 50% فأكثر من رأس مالها.
وأوضحت الهيئة أنه ســوف يســتمر العمل باإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشــركات المدرجة أسهمها في السوق 
التــي بلغــت خســائرها المتراكمة 50% فأكثــر من رأس مالها حتى بدء ســريان االجراءات المعدلــة اعتبارًا من تاريخ 
2017/4/22م. كمــا تــود الهيئــة التوضيح بأن الفقــرة )ك( من المادة الخامســة من اإلجراءات المعمــول بها حاليًا 
تقضــي بإلغاء إدراج أســهم الشــركة التــي بلغت خســائرها المتراكمة 100% فأكثــر من رأس مالهــا بعد انقضاء 
ســنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل واحدة منهما عن اثني عشــر شــهرًا دون تعديل الشــركة أوضاعها بخفض 
خســائرها المتراكمــة عن 75% مــن رأس مالها أو تحقيق الشــركة أرباحًا تشــغيلية وتدفقًا نقديًا تشــغيليًا موجبًا 
عن الســنة المالية األخيرة، علمًا بأن الشــركات التي بلغت خســائرها المتراكمة 100% أو أكثر من رأس مالها والتي 
ســتكمل ســنتين ماليتين بنهاية عــام 2016م دون تعديل أوضاعها بخفض خســائرها عــن 75% من رأس مالها 
ســتطبق عليها الفقرة )ك( من المادة الخامســة من اإلجراءات والتعليمات الحالية وذلك عند نشــر نتائجها المالية 

السنوية لعام 2016م.

اعتماد قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية
أقــر مجلــس هيئة الســوق المالية قواعد التســجيل واإلدراج في الســوق الموازية بصيغته النهائيــة، وذلك بعد أن 
نشــرت الهيئة مشــروع القواعد علــى موقعها اإللكتروني الســتطالع المرئيات حيالها. وأوضحــت الهيئة أنها راعت 
في الصيغة النهائية للقواعد جميع المقترحات والمالحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمختصين 

والمهتمين واألطراف ذات العالقة خالل فترة استطالع اآلراء. 
تتكون قواعد التســجيل واإلدراج في السوق الموازية من )29( مادة، وتتضمن القواعد اشتراطات للتسجيل واإلدراج 
في الســوق الموازية أقل من تلك المفروضة على الشــركات التي ترغب بالتســجيل واإلدراج في الســوق الرئيسية، 
حيث تشترط القواعد للشركات التي ترغب اإلدراج في السوق الموازية أال يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 
مساهمًا في حال كانت القيمة السوقية اإلجمالية المتوقعة لجميع األسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون 
ريال ســعودي، أو 35 مســاهمًا في حال كانت القيمة السوقية اإلجمالية المتوقعة لجميع األسهم المطلوب إدراجها 
تقل عن 40 مليون ريال سعودي، وأال تقل ملكية الجمهور في فئة األسهم موضوع الطلب عن 20 %، ويجوز للهيئة 
أن تســمح بنســبة مئويــة أقــل أو بعدد أدنى من المســاهمين إذا رأت ذلك مالئمــًا. إضافة إلى ذلــك، يجب أن ال تقل 
القيمة السوقية اإلجمالية المتوقعة لجميع األسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ اإلدراج عن 10 ماليين ريال سعودي. 
في حين أن متطلبات الســوق الحالية الرئيســية في هذا الجانب، تشترط أال يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 
200 مســاهم، وأال تقل ملكية الجمهور من فئة األســهم موضوع الطلب عن 30 في المائة ، ويجب أن ال تقل القيمة 

السوقية اإلجمالية المتوقعة لجميع األسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ اإلدراج عن 100 مليون ريال سعودي.
ومن بين االشتراطات التي تضمنتها القواعد، ويبرز فيها اختالف اشتراطات اإلدراج في السوق الرئيسية، أن الشركة 
الراغبة في اإلدراج في السوق الموازية يجب أن تكون مارست بنفسها مباشرة أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاتها 
التابعة نشــاطًا رئيســَا خالل  ســنة مالية واحدة على األقل ، كما يجب أن تكون الشــركة قد أعدت قوائمها المالية 
المراجعة عن السنة المالية السابقة على األقل، وأن يكون إعدادها تم وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق 

الموازية ستكون %20.
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هيئة السوق المالية السعودية
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اصدار تعليمات تداول السندات الحكومية
أصدرت الهيئة تعليمات إدراج وإيداع وتداول عدد من السندات في سوق العراق لألوراق المالية، وذلك بهدف تنشيط 

االستثمار في العراق وبمناسبة إصدار البنك المركزي العراقي سندات حكومية 

تطبيق نظام الضمان المالي على شركات الوساطة المالية
أعلنت هيئة أســواق المال صدور قرارها رقم )95( لســنة 2016 بشــأن تطبيق نظام الضمان المالي على شــركات 
الوســاطة الماليــة اعتبــارًا مــن تاريخ 01 ينايــر 2017. وتعتبــر عملية صــدور هذا القــرار خطوة مهمة نحــو تحقيق 
التوجهات واألهداف التنظيمية التي تتبناها الهيئة بشــكل مســتمر في ســبيل توفير اآلليات المناسبة للحد من 
المخاطر المتعلقة بتعامالت األوراق المالية وااللتزامات الناتجة عنها في بورصة األوراق المالية وذلك تطبيقًا ألفضل 

الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويأتــي هــذا القــرار مكمــال لما ورد في القرار رقم )72( لســنة 2016 بشــأن تطبيق نظــام ما بعد التــداول )المرحلة 
االنتقالية( والذي أشــار إلى ضرورة التزام كل من الوســيط وأمين الحفظ ووكالة المقاصة بتوفير الضمانات المالية 

الالزمة لتغطية االلتزامات المالية المترتبة عن تعامالت األوراق المالية.
 يتميــز نظــام الضمان المالي بالتناســب الطردي بين حجم الضمان المقدم من شــركة الوســاطة وحجم المخاطر 
الناتجــة عن عملياتها فــي بورصة األوراق المالية، وبذلك يكون المجال مفتوحًا لشــركات الوســاطة لتقليص قيمة 

الضمانات المالية عن طريق وضع الضوابط السليمة إلدارة تلك المخاطر وتطبيقها بشكل محكم.
 ويســاهم تطبيــق نظام الضمان المالي في تحفيز شــركات الوســاطة للعمــل على تقليل المخاطــر الناتجة عن 
تداوالت عمالئها والتحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم واالرتقاء بأعمال الشــركة وتطوير أنظمتها الداخلية 

لتحقيق ذلك.
ومــن العوامــل التي تحدد مبلغ الضمان المالي المطلوب من كل شــركة وســاطة مالية البيانــات التاريخية لحجم 
اإلخفاقــات وحــاالت التأخر في ســداد أي من االلتزامــات الناتجة عن تعامــالت األوراق المالية، باإلضافــة لحجم المخاطر 

المقترن بقيمة التداوالت التاريخية لكل شركة وساطة

الهيئة تطرح مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد »للتأجير التمويلي والتخصيم« للحوار المجتمعي بشأنه 
مع المؤسســات الماليــة ومنظمات األعمال والمتخصصين. وجــاء إعداد القانون الجديد بعد مرور أكثر من عشــرين 
عامــًا علــى إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفى ضوء ما شــهده نشــاط التخصيم من نمو على مدى 
الســنوات الماضيــة، وال تنظمه حاليًا إال ضوابط صــادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشــاطين هامين في مجال 
الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشــطة التمويل بما يســاهم في دفع النشــاط االقتصادي 

ورفع معدالت التنمية.

واســتحدث مشــروع القانون إنشــاء إتحاد للجهات العاملة في نشــاط التأجير التمويلي وآخر لشــركات التخصيم ، 
ويتمتع كل إتحاد بالشخصية االعتبارية المستقلة ويتبع الهيئة إشرافيًا ورقابيًا، ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام 
األساســي لكل اتحاد، كما يجوز له دمج االتحادين ليكونا اتحاد واحد يمثل تلك األنشــطة. ويختص كل إتحاد بتقديم 
التوصيات بشــأن تنمية النشاط الذي أنشــئ من أجله وزيادة الوعي وتبنى المبادرات الداعمة لتلك األنشطة وإبداء 
الرأي بشــأن التشــريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنســيق 

بين األعضاء.
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العراق - هيئة االوراق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية
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اصدار دليل حماية عمالء التمويل متناهي الصغر
نشــر بالوقائــع المصريــة )العدد 252( قرار مجلــس إدارة الهيئــة العامة للرقابة الماليــة بإصدار دليل حماية عمالء الشــركات 
والجمعيــات والمؤسســات األهليــة التي تزاول نشــاط التمويل متناهــي الصغر. وقد صدر هــذا الدليل متضمنــًا الحد األدنى 
الواجب أن تلتزم به الجهات المرخص لها بمزاولة نشــاط التمويل متناهي الصغر من ممارســات ومعايير أخالقية ومتطلبات 
التوعيــة الالزمة للعمالء وحصولهم على التمويل بشــفافية ويســر، إضافة إلى حماية خصوصيــة بياناتهم وتنظيم التعامل 

مع شكاويهم.

تعديالت بالئحة ســوق المال تنظم تداول حق االكتتاب واالســتحواذ على شــركات سمســرة 
وإدارة صناديق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور تعديالت بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمنت تنظيم تداول حق 
األولوية عند زيادة رأســمال الشــركات المقيد لها أســهم وشركات االكتتاب العام وشملت أيضًا اشــتراط موافقة مجلس إدارة 
الهيئة على االســتحواذ على ما يزيد عن نســبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في األوراق المالية أو إدارة 

صناديق االستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 % من حجم السوق المعنى.

وبموجب التعديالت سيتم تداول حق األولوية في االكتتاب منفصاًل عن األسهم األصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة، بعد 
أن كان اختياريًا تبت فيه الجمعية العامة للشركة، وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. وال يتعارض ذلك مع 
ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشــركة من التنازل عن إعمال حقوق األولوية عند زيادة رأس المال في حالة اســتقطاب 

مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.

ونظمت الالئحة حالة تملك شــخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النســب المذكورة أو ما يؤدى إلى ســيطرته الفعلية على 
الشركة، ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خالل مدة ال تجاوز سنتين من 
تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خالل هذه المدة أال تكون له حقوق في التصويت في الجمعية 

العامة أو في مجلس اإلدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

اصدار قرارات تنظم تداول حق االكتتاب واالستحواذ على شركات مالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات تنظيمية بشــأن ضوابط االســتحواذ على شــركات السمســرة في 
األوراق المالية وشــركات إدارة صناديق االســتثمار، وبتعديل قواعد قيد وشــطب األوراق المالية فيما يخص تداول حق االكتتاب 
إضافة إلى إصدار القواعد منظمة لتداول حق األولوية في االكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة 

بالبورصات المصرية.

الرقابة على األسواق 

هيئة االوراق المالية االردنية

استراتيجية وخارطة طريق تطوير سوق رأس المال الوطني

 Capital Market»نشــرت هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة اســتراتيجية وخارطــة طريــق تطوير ســوق رأس المــال الوطنــي
Development Strategy and Road Map for Jordan«، وذلــك بهــدف الحصــول علــى مالحظــات ومقترحــات 
شــركائها وكافة الجهات ذات العالقة في ســوق رأس المال الوطني والجمهور بشــكل عام تمهيدًا إلقرارها بشكلها النهائي، 
حيث تتضمن االستراتيجية وخارطة الطريق العديد من التوصيات واالجراءات لتطوير األطر الفنية والتنظيمية في السوق وفق 

أحدث المعايير والممارسات الدولية وبما يعزز المناخ االستثماري فيه.

»Capital Market Development Strategy and Road Map for Jordan« 
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الرقابة على األسواق 

اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة والسوقين لبحث آليات نقل اختصاص بعض األدوات المالية
عقد ممثلون عن كل من الهيئة وســوق أبو ظبي لألوراق المالية وســوق دبي المالي اجتماعًا لبحث الجوانب الفنية والتقنية 
المتعلقــة بنقــل بعض اختصاصات الهيئة لألســواق المالية. ضم االجتماع أعضاء اللجنة المشــتركة التي تم تشــكيلها من 

الهيئة والسوقين لهذا الغرض.
وقــد بحث أعضاء اللجنة المشــتركة خــالل االجتماع آليات إتمام عملية نقل اختصاص كل من التــداول بالهامش، والبيع على 
المكشــوف، واإلقراض واالقتراض من الهيئة إلى الســوقين، كما بحثوا كذلك الجوانب المتعلقة بتطبيق التقاص المركزي في 
األســواق، والبــدء في تفعيــل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا بين الهيئة وناســداك خالل زيــارة وفد الهيئة إلى 

ناسداك.
كما ناقش االجتماع طلب مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بخصوص تنظيم أنشطة لتعريف المستثمرين المؤسساتيين 

بجهود الهيئة واألسواق المالية بالدولة فيما يخص تطوير البيئة االستثمارية والبنية التشريعية المنظمة لألسواق.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة السوق المالية السعودية

مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية تحذران من التعامل مع المواقع اإللكترونية المشبوهة 
التي تروج لفرص استثمارية

حــذرت مؤسســة النقد العربي الســعودي وهيئة الســوق الماليــة المتعاملين فــي األوراق المالية والعموم مــن التعامل مع 
المواقع اإللكترونية المشــبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشــطة غير نظامية، والتي تروج من خالل إعالناتها على شبكة 
اإلنترنت ووســائل التواصل االجتماعي فرصًا اســتثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من 

المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
لذلك من الضروري توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر االســتثمار أو المســاهمة أو التعامل أو التداول 
بأي مبالغ في أي من أنشــطة وأعمال األوراق المالية أو العمالت األجنبية مع أي شــخص أو أشــخاص أو مؤسســات أو شــركات أو 
منشآت أو أي مواقع إلكترونية )بما فيها وسائل التواصل االجتماعي(، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص 

أو الموافقات النظامية الالزمة من الجهات اإلشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك األعمال واألنشطة.

اطالق نظام الجمعيات اإللكتروني للشركات المساهمة المدرجة
أطلقــت هيئــة الســوق المالية نظام الجمعيات اإللكتروني الذي يســاعد الشــركات المدرجة في الســوق المالية على التقدم 

بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها.

ويتيــح هذا النظام تقدم الشــركات المدرجة بطلب الدعوة لعقد اجتماع جمعيات المســاهمين وجــدول األعمال، والمعلومات 
الواجــب توافرها، وتحديد تاريــخ االجتماع ووقته، وإدخال بنود االجتماع، ورفع المســتندات المتعلقة بالبنود، إضافة إلى األحكام 

التي يجب على الشركات المدرجة مراعاتها عند تقديمها للطلب إلكترونيًا.

ويوضــح النظــام  - الذي من الممكن الوصول إليه من قبل الشــركات المدرجة على الموقــع اإللكتروني للهيئة- المعلومات 
الواجــب توافرها لكل بند في طلب الدعوة لعقد جمعيات المســاهمين وجدول أعمالهــا، وكذلك المعلومات الواجب توافرها 

في تعديل بند من بنود جدول اجتماع جمعية مساهمين سبقت مراجعتها من قبل الهيئة.

هيئة اسواق المال الكويتية

توفيق أوضاع الصناديق المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990
استكملت هيئة أسواق المال توفيق أوضاع كافة الصناديق المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990، وذلك 

من خالل إصدار قرارها رقم 101 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع الدفعة األخيرة من الصناديق.
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الرقابة على األسواق 

انتهاء المدة الزمنية الســتيفاء شــركات الوســاطة المالية لمتطلب الحد األدنى لرأس المال 
المدفوع

حددت هيئة أسواق المال متطلبات رأس المال لشركات الوساطة ليعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. وقد تم التأكيد على ما 
جاء به من متطلبات بالقرار رقم )23( لســنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أســواق المال بتعديل القرار رقم )9( لسنة 2011 

بشأن متطلبات األشخاص المرخص لهم الصادر بتاريخ 2013/5/29.

وحرصًا من هيئة أســواق المال على إعطاء الوقت الكافي لشــركات الوساطة المسجلة الستيفاء متطلبات رأس المال، قامت 
بإصدار القرار رقم )32( لســنة 2013 بشــأن متطلبات رأس مال األشــخاص المرخص لهم بتاريخ 2013/10/1 والذي نص على 
إعطاء تلك الشــركات مهلة ثالث ســنوات ميالدية من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعهم لشــرط الحد األدنى لرأس المال المدفوع 
الــالزم توفره للترخيص بالنشــاط واســتيفاء كافة متطلبات الهيئة بهذا الشــأن والذي تم بموجبه تمديــد تلك الفترة إلى ما 
يزيد عن خمســة ســنوات وذلك من تاريخ 2011/6/13 وفقًا للقرار رقم )9( لســنة 2011 إلى تاريخ 2016/10/1 وفقًا للقرار 
رقم )32( لســنة 2013. وقد تم تضمين تلك المتطلبات في الالئحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة كمتطلب أساســي من 
متطلبات الترخيص لمزاولة نشــاط وســيط أوراق ماليه مســجل في بورصة األوراق المالية وفقًا للقرار رقم )72( لســنة 2015 
لمجلس مفوضي الهيئة بشــأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئة أسواق المال وتنظيم 

نشاط األوراق المالية وتعديالته.

وبعد انقضاء مهلة الثالث سنوات الممنوحة لشركات الوساطة المسجلة والتي انتهت بتاريخ 1 أكتوبر 2016، والتي منحتها 
هيئة أســواق المال لشــركات الوســاطة المالية المســجلة الســتيفاء شــرط الحد األدنى مــن رأس المال المدفــوع، والوارد في 
الملحق رقم )1( من الكتاب الخامس )أنشــطة األوراق المالية واألشــخاص المسجلون( من الالئحة التنفيذية، تؤكد الهيئة على 
حرصها الشديد على القيام بالدور المطلوب منها بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط األوراق المالية، وتحقيقًا لمبدأ 
العدالة و الشفافية، نحيطكم علما بأن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد قرر  في اجتماعه رقم 32 لسنة 2016 بتاريخ 
2016/9/27، على معاملة شــركات الوساطة المالية المسجلة في بورصة األوراق المالية بحسب التزامها باستيفاء متطلب 

الحد األدنى لرأس المال.

التـرخيص لشركات االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
استكملت هيئة أسواق المال توفيق أوضاع كافة شركات االستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقًا للمادة رقم 162 
من القانون المشــار إليه، وذلك من خالل إصدار قرارها رقم 133 لســنة 2016 بشأن التـــرخيص لشركات االستثمار التي قامت 
بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته. 

كما تذكر الهيئة في الوقت ذاته كافة األشخاص المرخص لهم والذين لم يقوموا بعد باستكمال متطلبات التعديالت األخيرة 
للقانــون رقم 7 لســنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما بموعد انتهــاء الفترات االنتقالية المحددة وفقًا ألحكام البند رقم 
24 و25 من الملحق الثالث »األحكام االنتقالية« الواردة في القرار رقم )72( لسنة 2015 بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون 

رقم 7 لسنة 2010 وتعديالته.

تعميم رقم )10( لسنة 2016 بشأن الدول التي ال تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات 
مجموعة العمل المالي

أصدرت الهيئة تعميما دعت بموجبه لالنتباه إلى حكم المادة رقم )3-42( من الكتاب الســادس عشــر »مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب« من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئة أســواق المال وتنظيم نشاط األوراق 
الماليــة وتعديالتهمــا بموجــب القــرار رقم )72( لســنة 2015 الصــادر بتاريــخ 2015/11/9 اآلتي نصها »يجب على الشــخص 
المرخص له الحرص والتدقيق في عالقات العمل أو العمليات مع عمالء أو مؤسســات مالية من دول ال تطبق أو تطبق بشــكل 

غير كاٍف توصيات مجموعة العمل المالي.
وإذا أخطــرت الهيئــة الشــخص المرخص لــه أن تلك الدولة ال تطبق بشــكل كاٍف توصيــات مجموعة العمل المالــي، فإن على 
الشــخص المرخص له اعتبار جميع عالقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تســتوجب 

تطبيق االجراءات المنصوص عليها في المادة رقم )3-21( من هذا الفصل«.
لذلك فإنه يتعين زيارة موقع مجموعة العمل المالي والحصول على القائمة المحدثة للدول التي ال تطبق أو تطبق بشكل غير 
كاٍف توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم )3-42( من الكتاب السادس 

عشر “مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«.

هيئة اسواق المال الكويتية
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الرقابة على األسواق 

هيئة اسواق المال الكويتية

تحويل مرفق البورصة من سوق الكويت لألوراق المالية إلى شركة البورصة
اتخذ مجلس مفوضي الهيئة مجموعة من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الهيئة لتحويل مرفق سوق الكويت لألوراق المالية 

من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفقا لآلليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص، حيث أصدر القرارات التالية:

- قرار بشــــأن إلغاء ترخيص سوق الكويت لألوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم 
سوق الكويت لألوراق المالية.

- قرار بشــــأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة.

-قرار بشـــــأن التـرخيص لشركة بورصة الكويت لألوراق المالية بممارسة نشاط بورصة أوراق مالية.

كمــا وافــق المجلس على اتفاقية تحويل مرفق البورصــة ونقل ملكية أصول المرفق المادية والمعنوية إلى شــركة البورصة، 
وذلــك وفقــا للتوصيــة الصادرة عن اللجنة االستشــارية المشــكلة بموجــب المادة )156( مــن قانون الهيئــة وموافقة مجلس 

المفوضين على تلك التوصية.

وإن كانت عملية تحويل مرفق ســوق الكويت لألوراق المالية إلى شــركة مســاهمة تعد مرحلة فاصلة في خطة تحويل مرفق 
البورصة إال أنها تعد – فضال عن ذلك -  السابقة األولى من نوعها بدولة الكويت لتحويل المرافق العامة للقطاع الخاص.

اصدار تراخيص تمويل متناهي صغر لعشر جمعيات جديدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عشــرة تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارســة نشــاط التمويل متناهي الصغر كما 
وافقت على فتح ســبعة فروع جديدة لشــركات تمارس النشــاط، ليصل بذلك إجمالي الجهات المرخص لها بممارســة نشــاط 

التمويل متناهي الصغر إلى 728 من ضمنها 3 شركات.

خارطة طريق للنهوض بسوق رأس المال
نظمــت هيئــة األوراق الماليــة بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD  ورشــة عمل تحت عنوان » نحو خارطة 
طريق للنهوض بســوق رأس المال الوطني ». ويشــار إلى أن مشــروع الخارطة تم إعداده في ضوء طلب هيئة األوراق المالية 

المساعدة الفنية من البنك حيث تم إعداد الخارطة وسيتم تطبيقها على مدار الخمس سنوات المقبلة.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

التعليم والتوعية

هيئة االوراق المالية االردنية

ورشة عمل للشركات المساهمة وشركات الخدمات المالية
عقــدت هيئــة األوراق المالية ورشــة عمــل متخصصة للشــركات المســاهمة العامة وشــركات الخدمات الماليــة، وذلك لبحث 

مشروعي تعليمات إقراض واقتراض األوراق المالية والبيع على المكشوف، وتعليمات إيصاالت إيداع األوراق المالية. 

دورة تدريبيــة حــول معاييــر التدقيــق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي حســابات الشــركات 
المدرجة في السوق المالي

نظمــت هيئــة األوراق الماليــة في مقرها دورة تدريبية تحت عنــوان »تطبيق معايير التدقيق الدوليــة المتعلقة بتقرير مدققي 
الحسابات حول الشركات المدرجة في السوق المالي«  وبمشاركة أكثر من 31 متخصصًا في تدقيق الحسابات.
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مركز هيئة األوراق المالية والسلع للتدريب ينظم ورشة عمل عن سوق الطرح األولي
نظــم مركــز هيئة األوراق المالية والســلع للتدريب ورشــة عمل تناولت الســوق األولــي وطرق الطرح العام، شــارك في تقديم 

فعاليات الورشة خبراء من كل من سوق دبي المالي وبنك »إتش إس بي سي«. 

مجلس أمناء مركز التدريب يناقش تطوير برنامج التأهيل المهني المستمر
عقــد مجلــس أمناء مركز التدريب بهيئة األوراق المالية والســلع اجتماعًا تم خالله مناقشــة أهم التطــورات على صعيد برامج 

التأهيل المهني وتدريب العاملين في األسواق األوراق المالية.

وقد تم خالل االجتماع اعتماد محتويات البرنامج الذي تطرحه الهيئة للحصول شهادة »التحكيم في االوراق المالية«؛ حيث تمت 
إضافة عدة محاور جديدة للبرنامج.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

استعراض تقنيات التعامالت الرقمية وحلول الرقابة التقنية المتقدمة خالل أسبوع االبتكار 
شاركت هيئة األوراق المالية والسلع في فعاليات أسبوع اإلمارات لالبتكار؛ وبدأت فعاليات اليوم األول من أسبوع االبتكار بالهيئة 
بجلسة تم تخصيصها »للقراءة في مجال االبتكار«؛ حيث استعرض المشاركون في الجلسة مجموعة من أبرز الكتب العالمية 
التي تناولت موضوع االبتكار، في حضور اإلدارة العليا للهيئة، وُســمح للحضور بمناقشــة العروض التقديمية للمشاركين في 

الجلسة والتعقيب عليها. 

كما تناولت الفعاليات موضوع تكنولوجيا التعامالت الرقمية block chain وتطبيقاتها في سوق األوراق المالية، إضافة إلى 
.FinTec  تقديم عروض تتناول موضوع التقنيات المتطورة في القطاع المالي

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

اللجنــة تنظــم ملتقــى حــول ” الســوق الماليــة” 
بالتعاون مــع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

نظمــت لجنة تنظيم عمليات البورصــة و مراقبتها، تحت 
رعايــة وزارة الماليــة و بالتعــاون مــع الوكالــة اليابانيــة 
للتعــاون الدولــي، ملتقــى حــول ” الســوق المالية” وجه 
للمختصيــن فــي الســوق الماليــة الجزائريــة. وتــم خالل 
هــذا الملتقى تقديــم التجربة اليابانية فــي مجال تطوير 
الســوق المالية، والتطــرق إلى موضوع تأســيس نموذج 
مرجعــي لتطويــر الســوق الماليــة الجزائريــة، إضافة إلى 
مناقشــة ترقيــة وســطاء الســوق والســعي نحــو إقامة 

سوق تنافسية يعتمد عليها.

التعليم والتوعية

انطــالق الــدورة الرابعة للتكوين الخاص بتأهيل المهنيين العاملين بالســوق المالية 
نظمــت لجنــة تنظيــم عمليــات البورصــة و مراقبتها، تحت رعايــة وزارة الماليــة و بالتعــاون مع الوكالــة اليابانية 
للتعــاون الدولــي، ملتقى حول ” الســوق الماليــة” وجه للمختصين في الســوق المالية الجزائريــة. وتم خالل هذا 
الملتقى تقديم التجربة اليابانية في مجال تطوير الســوق المالية، والتطرق إلى موضوع تأســيس نموذج مرجعي 
لتطوير الســوق المالية الجزائرية، إضافة إلى مناقشــة ترقية وسطاء السوق والســعي نحو إقامة سوق تنافسية 

يعتمد عليها.



التعليم والتوعية

الهيئة تنظم مؤتمر الصكوك بالتعاون مع البنك الدولي
ناقش مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون 
مع البنك الدولي تحت عنوان )سوق الصكوك – التحديات والفرص( 

دور أسواق أدوات الدين في دعم النمو االقتصادي.
وتم خالل جلســات المؤتمر مناقشــة التحديات التي تواجه أســواق 
الصكــوك فــي المملكة العربية الســعودية بشــكل خــاص، ودول 
مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير األسواق 
الماليــة في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أســواق أدوات 
الدين بحيــث تكون قادرة على توفير التمويــالت الالزمة للقطاعين 
الخاص والعام، وكذلك مناقشــة محفزات الطلب على أدوات الدين 
اإلســالمية. وســيتناول المؤتمر أبــرز التجارب  والممارســات الدولية 

وإمكانية االستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وتناول المؤتمر خالل الخمس جلســات التي شــارك فيها مســؤولين حكوميين وممثلين عن البنك الدولي والقطاع الخاص 
واالقتصاديين والماليين والشــركاء في الســوق المالية، مقومات أسواق الصكوك، ديناميكيات أسواق الصكوك، كيفية خلق 

بيئة فعالة لسوق الصكوك، المسائل التنظيمية والحوكمة في سوق الصكوك، ودور أسواق الدين في النمو االقتصادي.
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هيئة السوق المالية السعودية

تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
عقد هيئة السوق المالية ورش عمل بعنوان )»معايير المحاسبة الدولية«(. ويأتي تنظيم ورش العمل هذه استمرارًا لمساعي 
الهيئة في رفع مســتوى االســتعداد لدى الشــركات المدرجــة لتطبيق معايير المحاســبة الدولية المعتمدة مــن مجلس إدارة 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ابتداًء من 2017/1/1.
وقدم ورش العمل مجموعة من االستشاريين ذوي الخبرة في معايير المحاسبة الدولية بمشاركة من بعض المدراء الماليين 
والمحاســبين لدى الشــركات المدرجة، وتشــمل ورش العمل جميع قطاعات الســوق المالية وتركز كل ورشة بشكل منفصل 
علــى أبــرز األمور الجوهرية لمعايير المحاســبة الدوليــة ذات العالقة بالقطاع. كما تطرقت ورش العمــل إلى عدد من المواضيع 
تشمل: تطبيق معايير المحاسبة الدولية ألول مرة، ومعيار اإليرادات من العقود مع العمالء، ومعيار العقارات واآلالت والمعدات، 
ومعيار عقود اإليجار، ونموذج الســيطرة والترتيبات المشــتركة، وتأثير التحول إلى المعايير  الدولية على األنشطة االخرى داخل 

المنشأة مثل تقنية المعلومات والموارد البشرية والمشتريات والتعاقد والموازنات المستقبلية.

مركز عمان للحوكمة واالستدامة ينظم برنامجا تدريبيا حول مبادئ الحوكمة الرشيدة
نظــم مركز عمان للحوكمة واالســتدامة برنامجــا تدريبيا حول 
تنميــة وتفعيل دور أعضــاء مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
للشركة العمانية للتنمية واالستثمار )أومفيست( على مدى 
4 أيام متتالية، شارك فيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 

وإدارتها التنفيذية.
تضمــن البرنامــج التطــرق إلــى أهميــة الشــركات واألســس 
المؤسســات  شــؤون  إلدارة  عليهــا  تقــوم  التــي  والمبــادئ 
االقتصادية وفق اســس معايير اإلدارة الرشــيدة والتي تضمن 
لهــا مزاولة أنشــطة ومســارات آمنة تحقق أفضل مســتويات 

األداء.  ووفقــا لســياق جدول اعمــال البرنامج تعرف المشــاركون على الجذور التاريخية لتأســيس ثقافــة الحوكمة وكيف أنها 
أصبحت ضرورة تنشــدها الشــركة في تســيير شؤونها اإلدارية والمالية مع اســتعراض تجارب الدول الدولية في تفعيل أسس 

ومبادئ حوكمة الشركات وآثارها في تحسن مستوى أدائها وقدرتها على مواجهة التحديات واألزمات وتقلبات األسواق.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
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مركــز عمــان للحوكمــة واالســتدامة ينهي سلســلة برامــج تنميــة وتفعيل لمجالــس ادارات 
الشركات االهلية الكبرى

أنهــى  مركــز عمان للحوكمة واالســتدامة تنفيذ  سلســلة  برامج تنميــة وتفعيل  أعضاء مجالــس االدارات واالدارات 
التنفيذية لعدد 51 مشاركا من أعضاء مجالس االدارات واالدارات التنفيذية يمثلون خمسة شركات أهلية كبرى.

الهيئة تعقد لقاًءا توعويا حول قطاع األوراق المالية في كلية فلسطين األهلية الجامعية
عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخًرا لقاًء متخصصًا بعنوان »قطاع األوراق المالية الفلسطيني« لطلبة 
قســم العلوم المالية واإلدارية في كلية فلســطين األهلية الجامعية بمدينة بيت لحم، وذلك بالتعاون مع بورصة 
فلســطين، حيــث هدف اللقــاء إلى رفع الوعي بأهمية قطاع األوراق المالية في فلســطين وآليــات عمله لدى طلبة 

الجامعات.

هيئــة قطــر لألســواق المالية وجمعية أســواق المــال العالمية »ICMA« تنظمــان ندوة تحت 
عنوان »سوق أدوات دين الشركات«

نظمت كل من هيئة قطر لألســواق المالية وجمعية أســواق المال العالمية »ICMA« ندوة حول: » ســوق أدوات دين 
الشــركات«. وقد شــاركت في الندوة التي أقيمت بالدوحة 55 جهة تمثلت بــ 125 مشــاركا ما بين خبراء سوق رأس 
المال ومشــاركين من الجهات الرقابية المحلية واإلقليمية ذات العالقة، والذين ناقشــوا الدور الذي تلعبه أدوات دين 
الشــركات في التنمية االقتصادية، والتي تعد إحدى المصادر الثابتة لتمويل الشــركات لدعم احتياجاتها وأعمالها 

ومشاريعها التوسعية، كما أنها تعتبر إحدى آليات النمو االقتصادي.
وقد تناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيســية لســوق ســندات ناجح، باإلضافة إلى التحديات والقيود 
التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، واالختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى 
االبتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات اإلدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة 

قطر لألسواق المالية.

منتــدى توعــوي لألشــخاص المرخص لهــم بالتعاون مع مفوضيــة األوراق الماليــة والبورصات 
األمريكية

نظمت هيئة أسواق المال بالتعاون مع مفوضية األوراق المالية والبورصات األميركية )SEC(  منتدى توعويًا مخصصًا 
للشــركات المرخــص لهــا تحــت عنــوان: “Outreach Seminar for Authorized Persons”، وهدف المنتدى 
تحقيــق التوعية المطلوبــة بالمنافع والمخاطر وااللتزامات المترتبة على االســتثمار فيها، حيث تمحور هذا المنتدى 

حول المواضيع التالية:

 - آلية تطوير أنظمة رقابية واختبار فعاليتها. 
- ممارسات البيع الخاطئة وطرق تحديدها وتصنيفها وتفاديها.

- الرقابة الفعالة على أنشطة األوراق المالية.
- مبــادئ المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق المالية »األيوســكو-IOSCO« وأثر انضمــام دولة الكويــت الى المنظمة 

وانعكاسات ذلك إيجابيًا على أداء أسواق المال واالقتصاد.
- أنظمة ما بعد التداول.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

هيئة قطر لألسواق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية

التعليم والتوعية
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مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

مائدة مستديرة بمناسبة األسبوع العالمي للشمول المالي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية مائدة مستديرة بمناسبة األسبوع العالمي للشمول المالي، تناولت تطورات نشاط 
التمويــل متناهــي الصغر فــي مصر وما يجرى العمل على اســتحداثه مــن منتجات وخدمات مالية تســتهدف محدودي 

الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.

التعاون الدولي

كلية األعمال بالجامعة األمريكية تناقش أنشطة هيئة الرقابة المالية وتوجهاتها
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في الندوة التي نظمتها »كلية األعمال« بالجامعة األمريكية للتعرف على أنشطة 
الهيئة وتوجهاتها، والتي شــارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالب أقســام المحاســبة واإلدارة ، إلى أن الطفرة 
التي تحققت في التشــريعات المالية بمصر ســاهمت في استحداث أدوات جديدة في مجاالت التمويل العقاري وصناديق 

االستثمار والتخصيم والتمويل متناهي الصغر كم عملت على تطوير آليات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

انتخاب هيئة األوراق المالية عضوًا باللجنة التوجيهية لفريق الرصد المعني بمذكرة التفاهم 
متعددة األطراف بمنظمة »أيوسكو«

فــازت هيئة األوراق المالية والســلع بعضويــة اللجنة التوجيهية لفريق الرصد المعني بمذكــرة التفاهم متعددة األطراف 
ممثلة عن »اللجنة اإلقليمية ألفريقيا والشــرق األوســط« AMERC المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
»IOSCO«، وذلــك تقديرًا لجهودها وأنشــطتها المتميزة في تفعيل مذكرة التفاهــم متعددة األطراف التي تضم كافة 

أعضاء منظمة »أيوسكو«.

أعلــن ذلــك بــول أندروز األمين العام للمنظمة في رســالة منه ألعضاء اللجنــة أوضح فيها أن هيئــة األوراق المالية بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة قد تم اختيارها بعد فوزها في التصويت اإللكتروني الذي أجرته اللجنة التوجيهية SC، والذي تم 

.MMoU فيه االختيار بين الهيئات األكثر تفعيالً  في المنطقة لمذكرة التفاهم متعدة األطراف

التعليم والتوعية

يوم تدريبي لطالب الجامعة عن سوق المال والبورصة 
نظمت الهيئة برنامج تدريب لطالب خمســة جامعات أعضاء اللجنة األكاديمية لنموذج محاكاة البورصة العشــرين. وضم 

البرنامج هذا العام طالب من جامعات القاهرة وعين شمس والكندية بالقاهرة والمستقبل واألهرام الكندية.

وقــد شــارك بالبرنامج عشــرون طالبًا ليتولوا بعــد ذلك تدريب زمالئهم. وقــد تضمن البرنامج تقديم خبــراء الهيئة عدد 
مــن المحاضــرات التعريفية في مجاالت الرقابة على أســواق التداول وصناديق االســتثمار والتمويل. وجرت مناقشــات مع 

الحاضرين لتوعيتهم بالسندات وصناديق المؤشرات وشرح مفهوم عروض الشراء. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة السوق المالية السعودية

الهيئة تنضم لعضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(
أعلنت الهيئة انضمامها إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية » أيوفي«.

ويذكــر أن »أيوفــي« تضــم فــي عضويتهــا أكثر مــن )164( مؤسســة عضو، مــن بينها مصــارف مركزية وجهــات رقابية 
ومؤسسات مالية وشركات محاسبة وتدقيق ومكاتب قانونية في أكثر من )45( دولة.
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الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

الهيئة تســتضيف االجتماع الســابع لّلجنة الوزارية لرؤســاء مجالس إدارات الجهات المنظمة 
لألسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استضافت هيئة السوق المالية السعودية في االجتماع 
الســابع لّلجنة الوزارية لرؤســاء مجالس إدارات الجهات 
المنظمــة لألســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون، 
واســتعرضت اللجنــة إيجــاز عــن القــرارات االقتصاديــة 
والثالثيــن  السادســة  دورتــه  فــي  األعلــى  للمجلــس 
التــي تضمنــت اعتمــاد القواعــد الموحــدة لالســتحواذ 
فــي األســواق الماليــة بــدول المجلــس والعمــل بهــا 
بصفة استرشــادية لحيــن االنتهاء من إعــداد منظومة 
القواعــد والمبــادئ الموحــدة لتكامل األســواق المالية 
بــدول المجلس بشــكل كامل والتأكد مــن مواءمتها 
وتوافقهــا مع بعضهــا البعض. كذلك ناقشــت اللجنة 

العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال تكامل األســواق المالية بدول المجلس، ومن بينها مشــروع دراسة استراتيجية 
وآليات تحقيق تكامل األســواق المالية، وتوصيات لجنة رؤســاء هيئات األســواق المالية )أو من يعادلهم( بدول المجلس 

بشأن األسواق المالية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في األسواق المالية للدول األعضاء.

توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة الخدمات المالية وخدمة الرقابة المالية بكوريا الجنوبية
وقعــت الهيئــة مذكرة تفاهم مع لجنــة الخدمات الماليــة وخدمة الرقابة 
الماليــة بجمهورية كوريــا الجنوبية، وتم التوقيع الرســمي على المذكرة 
على هامش اجتماعات اللجنة االقتصادية العمانية – الكورية  المشتركة 

في دورتها الخامسة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم المبرمة حرصا على ســالمة األســواق المالية 
لــكال البلدين ، وذلك من خــالل تبادل المعلومات والتعاون والمســاعدة 
في مختلف المجاالت؛ نظرا للزيادة المطردة دوليا في األنشــطة، واألدوات 
المالية األخرى، والحاجة للتعاون المشــترك والتشــاور وتقديم الدعم من 

أجل تطوير األسواق المالية والرقي بها.

هيئة أسواق المال تستقبل عمدة لندن
اســتقبلت هيئة أســواق المال وفدًا برئاســة عمدة لندن، وتأتي زيارة الوفد ضمن جولة لعدد من المؤسسات المالية في 
دولــة الكويــت، في إطار تطويــر العالقات التاريخيــة الممتدة بين البلدين خاصــة في المجاالت االستشــارية واالقتصادية، 
مؤكدًة  على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الهيئة و المؤسسات الدولية،  وعمل الهيئة على االرتقاء بسوق المال 
فــي دولة الكويت الى مصاف األســواق الناشــئة وفــق أفضل المعايير والممارســات الدولية، خاصة لما تشــهده المرحلة 
المقبلة لبورصة الكويت من دخول شــريك اســتراتيجي عالمي لتشــغيل الســوق،  حيث تهدف الهيئة في المســتقبل 

القريب إنشاء أو المساهمة في انشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق األوراق المالية.

هذا وقد شــهد اللقاء اســتعراضًا ألوجه التعاون المشترك بين هيئة أسواق المال والخبرات في المملكة المتحدة السيما 
في مجاالت التدريب والتأهيل وخصوصَا في ظل توقيع االتفاقية التي أبرمتها الهيئة مع المعهد المعتمد لألوراق المالية 
واالســتثمار فــي مجال االختبارات التأهيلية )CISI( في أغســطس الماضي، والتي تهدف إلعــداد برنامج تأهيلي متكامل 
يتناسب مع القطاع المالي لخدمة المتعاملين بنشاط األوراق المالية، من خالل تطبيق اختبارات المؤهالت العالمية على 

وظائف محددة لدى األشخاص المرخص لهم، لرفع كفاءة المشاركين في السوق. 

هيئة السوق المالية السعودية

التعاون الدولي

هيئة اسواق المال الكويتية
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التعاون الدولي

هيئة اسواق المال الكويتية

المشاركة في فاعليات المؤتمر السنوي لمنظمة الـ XBRL العالمية لعام 2016 تحت عنوان 
”DATA AMPLIFIED“

شــاركت الهيئة في المؤتمر الســنوي لمنظمة الـ XBRL العالمية لعام 2016، والذي عقد في  ســنغافورة خالل الفترة 8 
إلى 10 نوفمبر 2016 بحضور عدد كبير من ممثلي الهيئات والمنظمات الحكومية والشركات من مختلف دول العالم. 
 XBRL حيــث تضمنــت فعاليات المؤتمر اســتعراض للبرامج والجهود المبذولة مــن مختلف أنحاء العالــم لتطبيق لغة
كلغــة معيارية رقمية تدعم عملية اإلفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشــاط االقتصادي والمســتخدمين 

للمعلومات والقوائم المالية، وذلك بهدف االرتقاء ورفع كفاءة عملية اإلفصاح والشفافية في أسواق المال.

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال

وقعــت هيئة أســواق المال  وهيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم لتنميــة القدرات، وذلك في مقر هيئة تنظيم 
مركز قطر للمال في عاصمة دولة قطر الدوحة. وقد تم االتفاق بموجب هذه المذكرة على تبادل المعلومات والمساعدة 
في التحقيق لتســهيل وتعزيز أداء الطرفين لوظائفهما، وتنفيذ وتأمين االمتثال إلى القوانين واألنظمة المطبقة على 
كل جهة، باإلضافة الى تبادل المعلومات والخبرة فيما يتعلق بالوظائف لدى الطرفين، الى جانب ترتيب الزيارات والندوات 

و ورش العمل. 

التوقيع على إعالن مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بإفريقيا
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في التوقيع على إعالن مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بأفريقيا، وذلك ضمن 
فعاليات مؤتمر األمم المتحدة الـ 22 للدول األطراف في اتفاقية التغيرات المناخية ) COP22 (.خالل لقاء عقد على مدى 

يوم كامل ضم عدد من قيادات أسواق المال والبورصات األفريقية.
ويذكر أن أســواق المال الخضراء تســعى إلى تيســير إصدار ســندات وتشــجيع تأسيس صناديق اســتثمار وطرح أسهم 
شــركات ترتبط بمشــروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشــيد اســتخدام الطاقة إضافة إلى 
توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. ونص اإلعالن على أن تتعاون الهيئات المسئولة عن األسواق المالية 

في التوعية والترويج إلفريقيا كمقصد للتمويل واالستثمار في تلك النوعية من المشروعات.
كما أن الســندات الخضراء أو ســندات المناخ ظهرت عالميًا في ســياق المســاعي الدولية لالنتقال إلى اقتصاديات أكثر 
رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشــروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى اســتعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من 

العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة األرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
ويذكر بأنه ســيتم التنســيق مع وزارتى البيئة واالســتثمار بشــأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشــركات والمشــروعات 
الخضــراء ذات التأثير االيجابى على البيئة إلمكان توفير البنية التشــريعية والتنظيمية إلصدار األدوات المالية المناســبة 
لهــا وتداولهــا وما يرتبط بذلك من افصاحات ضرورية بشــأن اســتيفاء متطلبــات قياس األثر البيئــى وااللتزام به. وذلك 
فــى ضوء أن العديــد من الجهات الدولية والمؤسســات المالية العالمية ترصد اســتثمارات وتمويــالت كبيرة لتوجيهها 

للمشروعات الخضراء، وعلى مصر االستفادة من هذا االهتمام لجذب المزيد من االستثمارات ولالرتقاء بالبيئة محليًا.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة سوق أبوظبي العالمي

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع ســلطة تنظيم الخدمات المالية لســوق أبوظبي العالمي، بهدف 
تعزيز التعاون في األنشــطة الرقابية والتنظيمية وتسهيل تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود. وتحدد المذكرة إطار 
عمل مشــترك لتقديم المســاعدة وتبــادل المعلومات التنظيمية في مجــال الخدمات المالية، والتعــاون في العمليات 
اإلشــرافية والرقابية على امتثال المؤسســات المالية بالقوانين واألنظمة بما يتماشــى مع أعلى المعايير المعمول بها 

لدى الجهتين.
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إجراءات التنفيذ

التعاون الدولي

المشاركة في مائدة مستديرة بنيويورك للمؤسسات المالية الدولية
شــاركت الهيئــة في المائدة المســتديرة التي عقدت بنيويورك حول ســوق المــال بمصر. وقد حضر اللقــاء الذي نظمته 
مؤسســة روكفللــر األمريكية عــدد من مديري الصناديق وشــركات األوراق الماليــة األمريكية والعربية إضافــة إلى االتحاد 

العالمي للبورصات ومؤسسة التمويل الدولية.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

المغرب - الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة األوراق المالية النيجيرية لتحفيز االستثمار في أسواقها المالية
وقعت الهيئة المغربية لســوق الرســاميل  على مذكرة تفاهم مع لجنة األوراق المالية النيجيرية لتعزيز التعاون الثنائي 
والتبــادل بين المؤسســتين. وتهدف هذه المذكرة الشــاملة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبــادل الخبرات بين الهيئتين 

الرقابيتين في المجاالت ذات االهتمام المشترك، وتحفيز االستثمارات في كل من بورصتي البلدين.

مناظرة تحت شعار »تعزيز أسواق رأس المال الخضراء في الجنوب.«  
نظمت الهيئة المغربية لســوق الرســاميل و بورصة الدار البيضاء و الوديع المركزي- ماروكلير و البورصات المســتدامة 
لألمم المتحدة )United Nations Sustainable Stock Exchanges- SSE(، مناظرة تحت شــعار »تعزيز أســواق 

رأس المال الخضراء في الجنوب«. وذلك على هامش مؤتمر االمم المتحدة حول المناخ الذي عقد بمدينة مراكش.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

مهلة شهرين قبل سريان قرار نشر أسماء المخالفين
نشــرت الهيئة عددًا من التوضيحات بشــأن »ضوابط نشر أســماء المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة«، حيث اشتمل القرار 
علــى تحديــد صالحيات جهات اتخاذ قرار النشــر الذي ســيتضمن أســم الشــخص المخالف، ومركزه الوظيفــي ونبذة عن 
المخالفــة المرتكبــة، وكذلك الجــزاء الموقع ضده. كما أوضحت الهيئــة أن القرار راعى وجوب التــزام الهيئة بمدة التظلم 
الممنوحة للشــخص الُمخالف، إذ لن يتم النشــر إال بعــد انقضاء تلك المدة أو إخطار المخالــف بالقرار الصادر في التظلم 

المقدم منه )حسب األحوال(.

هيئة السوق المالية السعودية

نموذج قياس العقارات، واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة
صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إلزام الشــركات المدرجة في الســوق المالية باســتخدام خيار نموذج التكلفة لقياس 
العقارات، واآلالت والمعدات والعقارات االســتثمارية واألصول غير الملموســة عند تطبيق معايير المحاســبة الدولية لمدة 
ثالث ســنوات ابتداًء من تاريخ تطبيقها، مع االلتزام بمتطلبات االفصاح الواردة في معايير المحاســبة الدولية التي توجب 

أو تشجع على االفصاح عن القيمة العادلة ضمن االيضاحات حول القوائم المالية.

العراق - هيئة االوراق المالية

ايقاف تداول عدد من الشركات
استنادا الى تعليمات الهيئة المحدثة لسنه 2015 رقم )8( )افصاح الشركات المدرجة ( المادة)6 ب( وبالنظر لعدم أيفاء 
عدد من الشــركات المدرجة بمتطلبات االفصاح المالي وتزويد الهيئة بالبيانات المالية للفصل الثاني لســنه 2016، لذا 

تقرر أيقاف تداولها في سوق العراق لألوراق المالية.
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IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

الهيئات الرقابية لألسواق الناشئة تسعى إلى تعزيز حوكمة الشركات
قامت لجنة النمو واألسواق الناشئة )GEM( المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO( بنشر 
تقريــر عــن تعزيز أطر حوكمة الشــركات. وقد حدد التقرير التدابير الممكنة واألســاليب التنظيميــة التي تهدف إلى 
تعزيز حوكمة الشركات باألسواق الناشئة ومواءمة األطر التنظيمية مع المعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال. 
ويعد هذا التقرير أول مراجعة تقوم بها هيئات األوراق المالية حول ممارســات حوكمة الشــركات الحالية في األسواق 
الناشــئة بالمقارنة بالمعايير الجديدة المعتمدة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومجموعة العشــرين 
OECD / G20.ويركز التقرير على ثالثة مجاالت رئيسية هي: تكوين مجلس ومسؤولياته، التعويضات والمكافئات 
وهيــكل الحوافــز، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية. لقد اســتند التقرير على مســح شــامل للهيئات والبورصات 
والشــركات المدرجة والمســتثمرين المؤسســيين وغيرهم من أصحاب المصلحة على ممارسات حوكمة الشركات 
باألســواق الناشــئة. وخلص التقرير إلى أن األطر الرقابية والتشريعية باألسواق الناشئة تتماشى عموما مع توصيات 
مبــادئ منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية، وباإلضافــة إلى وجود اتفاق على االتجاه الــذي يجب أن تتخذه الهيئات 
الرقابية باألسواق الناشئة لتحسين الجودة ومساءلة مجالس اإلدارة، والتأكد من أن هياكل التعويضات والمكافئات 
والحوافز مصممة بطريقة تعود بالفائدة على المدى الطويل، وكذلك تحسين أطر إدارة المخاطر والضوابط الداخلية 
للشركات. وباإلضافة إلى ذلك، يحدد التقرير المزيد من المبادرات والنهج لرفع المستوى فيما يتعلق بتنفيذ أفضل 
ممارسات حوكمة الشركات، بما في ذلك تشجيع التنوع في مجالس اإلدارة واإلبالغ عن جودة االستدامة والمسؤولية 

االجتماعية والمخاطر اإللكترونية.

EU األوروبي  االتحاد 

تنظيــم أعمــال التقاص المركزي في ســوق الســلع الصادر مــن هيئة األوراق المالية والســلع 
يحصل على اعتراف االتحاد األوروبي

أعلــن االتحــاد األوروبي على موقعه االلكتروني أنه أصــدر قراره باالعتراف بتنظيم أعمال التقاص المركزي في ســوق 
الســلع الصادر من هيئة األوراق المالية والســلع. وبهذا تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تحصل 

على مثل هذا االعتراف من قبل االتحاد األوروبي.
ويعد هذا االعتراف خطوة ضرورية نحو الحصول على اعتراف هيئة األوراق المالية واألســواق األوربية ESMA بشــركات 
المقاصــة المركزية المؤسســة فــي دولة اإلمارات العربية المتحــدة، وهو األمر الذي يمكن هذه الشــركات من تقديم 
خدماتهــا للبنــوك والمؤسســات الماليــة فــي االتحاد األوروبــي، على النحــو الذي يؤثــر ايجابًا على حجم االســتثمار 

المؤسسي وبخاصة األجنبي في الدولة.



بورصة عمان توقع مذكرتي تفاهم مع ناسداك 
لوكسمبورغ وبورصة  دبي 

تفاهم  مذكرة  عمان  وبورصة  وقعت 
التعاون  آفاق  لبحث  دبي  ناسداك  مع 
المجاالت  من  العديد  في  المشترك 
عملية  تسهيل  لتشمل  والمحاور 
دبي  وناسداك  َعمان  بورصة  في  للشركات  المشترك  اإلدراج 
للتعاون  إطار  وإنشاء  والخبرات  المعلومات  تبادل  إلى  إضافًة 

السوقين. بين  المشترك 

لتعزيز  لوكسمبورغ  بورصة  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت،  كما 
المالية  األسواق  مجال  في  الخبرات  وتبادل  المشترك  التعاون 
البلدين.  كال  في  المالية  األوراق  صناعة  تطوير  في  يسهم  بما 
المالية  األوراق  أسواق  سالمة  تعزيز  الى  المذكرة  هذه  وتهدف 
وتبادل  المشترك،  للتعاون  إطار  توفير  خالل  من  البلدين  في 
تسمح  الذي  الحد  ضمن  وذلك  المعلومات  وتبادل  الخبرات، 
الطرفين.  لدى  المطبقة  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  به 
وبموجب هذه المذكرة يمكن ألي من البورصتين القيام بتدريب 
موظفي البورصة األخرى في المواضيع المتعلقة بأسواق المال 

الحاجة لذلك. الفني عند  الدعم  وكذلك تقديم 

بورصة عمان

إطالق نظام »بلوك تشين« للتصويت االلكتروني
أبوظبي  سوق  أطلق 
تكنولوجيا  المالية  لألوراق 
لخدمة  تشين«  »البلوك 
ذكية  إلكترونية  منصة  وهي  اإللكتروني،  التصويت 
المباشر  الربط  الصلة  ذات  الجهات  ستخّول  وشاملة 
بشكل  العمومية  الجمعيات  في  التصويت  ومراقبة 
الكفاءة  ويزيد  والتكلفة  الجهد  يوفر  مما  فوري 
بشكل عام و ستزيد من تأثير وديناميكية الجمعيات 
مع  والتفاعل  الحضور  نسبة  حيث  من  العمومية 
وسيلة  كونها  عن  فضال  خاص،  بشكل  فيها  القرارات 
عبر  واآلني  والسريع  الحي  للتواصل  وفاعلة  مضمونة 
يتم  حيث  العالم  حول  مكان  أي  من  اآلمن  اإلنترنت 
التحقق من بيانات المستثمر الموجود في الدولة عن 
والبصمة  االماراتية  الهوية  بطاقة  على  االعتماد  طريق 
الميزة  هذه  تمثل  و  ومقنن  آلي  بشكل  البيومترية 
التعامالت  لنظام  اعتماد  أول  المتفردة سابقة لكونها 
السجل  بنظام  ربط  مع  تشين«  »البلوك  الرقمية 

الحكومية. الهوية  وبطاقة  السكاني 

سوق أبوظبي لألوراق المالية
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المالية السعودية السوق  )GICS( في  للقطاعات  العالمي  المعيار  »تداول« تعتزم تطبيق 
ويأتي   .2017 بداية عام  السعودية في  المالية  السوق  )GICS( في  للقطاعات  العالمي  المعيار  »تداول« تطبيق  تعتزم 
هذه  في  المدرجة  الشركات  وتصنيف  المالية  األسواق  في  للقطاعات  عالميًا  المتبعة  المعايير  تطبيق  بهدف  القرار  هذا 
القطاعات  أداء  عن  دقة  أكثر  معلومات  وتوفير  السوق  داخل  الشفافية  تعزيز مستوى  في  أهمية  من  له  لما  القطاعات، 
تلك  في  االستثماري  األداء  مؤشرات  ومقارنة  وتقييم  تحليل  من  المستثمرين  كافة  يمَكن  مما  والرئيسية،  الفرعية 
استثمارية  استراتيجيات  وضع  في  يساهم  وبالتالي  العالمية،  المالية  باألسواق  القطاعات  من  مثيالتها  مع  القطاعات 

فاعلية.   أكثر 

تداول

البورصة المصرية

اصدار الدليل االسترشادي إلفصاح الشركات المقيدة عن أداء االستدامة
الشركات  إلفصاح  االسترشادى  للدليل  النهائية  النسخة  بإصدار  المصرية  البورصة  قامت 
االجتماعية  والمسئولية  البيئة  حماية  بجهود  يتعلق  ما  وخاصة  االستدامة  أداء  عن  المقيدة 
والحوكمة، ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذا الدليل ال يحمل صفة اإللزام، وال يغنى عن متطلبات 

بالبورصة. القيد  التي تفرضها قواعد  اإلفصاح 

سوق دبي المالي يطلق »دليل االتصاالت المؤسسية لالكتتابات األولية«

أعلن سوق دبي المالي عن اطالق »دليل االتصاالت المؤسسية لالكتتابات األولية«. وذلك في إطار جهود السوق لتوفير األدلة 
التعريفية الهادفة إلى اإلضاءة على األطر وااللتزامات التنظيمية ذات الصلة بقطاع االكتتابات األولية عالوة على استعراض 
أفضل الممارسات العالمية التي ينصح بتبنيها خالل تنفيذ تلك االكتتابات، حيث يتوفر الدليل باللغتين العربية واالنجليزية 

على الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي.

سوق دبي المالي
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بورصة البحرين

الشركات المدرجة في البورصة تحول أسهمها إلى القيد االلكتروني
أعلنت بورصة البحرين بأن جميع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة قد قامت 

بتحويل أسهمها إلى القيد اإللكتروني وإيداعها في جهاز اإليداع المركزي التابع للبورصة، وذلك ضمن اإلجراءات التي 
إدارة  )5( الصادر عن رئيس مجلس  القرار رقم  قامت بها الشركات في األشهر السابقة لتعديل أوضاعها لتتوافق مع 
المساهمة  الشركات  جميع  القرار  ويلزم  البورصة،  في  الشركات  إدراج  متطلبات  بعض  تعديل  بشأن  البحرين  بورصة 
عليها  نص  التي  التعديالت  مع  يتناسب  بما  أوضاعها  لتوفيق  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  البحرين  بورصة  في  المدرجة 
المركزي  والسجل  واإليداع  والتسوية  المقاصة  نظام  في  عنها  الصادرة  األسهم  وإيداع  تسجيل  والمتضمن  القرار 
نظام  لمتطلبات  طبقا  الشركة  في  المساهمين  سجل  وإدارة  إنشاء  يكون  أن  على  البورصة،  في  به  المعمول 

البورصة. قبل  من  المعتمد  المركزي،  البحرين  مصرف  قبل  من  له  المرخص  االلكتروني  التسجيل 

بورصة قطر

المتداولة المؤشرات  بورصة قطر تستضيف ندوة عن صناديق 

استضافت بورصة قطر ندوة حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وقد هدفت الندوة التي 
هدفت  كما  قطر.  في  المتداولة  المؤشرات  صناديق  حول  الوعي  نشر  إلى  المالية  للخدمات   QNB مع  بالتعاون  عقدت 
الجهات  عن  وممثلين  األصول  ومديري  المتداولة  المؤشرات  صناديق  مجال  في  عالميين  خبراء  ضمت  التي  الندوة  هذه 
المؤشرات  لصناديق  سوق  بناء  مناقشة  إلى  واالساتذة  الطلبة  من  ومجموعة  االستثمارية  والمؤسسات  التنظيمية 

المتداولة في قطر.

بورصة الدار البيضاء

المالي  التوحيد  لمجلس  الثامن  الملتقى 
ألسواق رأس المال في غرب أفريقيا

احتضنت بورصة الدار البيضاء الملتقى 
الثامن لمجلس التوحيد المالي ألسواق 
رأس المال في غرب أفريقيا 2016. وقد 
أسواق  من  عدد  اللقاء  هذا  خالل  شارك 
من  اإليداع  وهيئات  والوسطاء  المال 

دول غرب أفريقيا والمغرب. 

لسوق  تنفيذيًا  مديرًا  قاسم  الرزاق  عبد  الدكتور 
دمشق لألوراق المالية

الوزراء  مجلس  رئيس  أصدر 
خميس  عماد  المهندس 
بتاريخ   /2793/ رقم  القرار 

2016/09/29 القاضي بتعيين السيد الدكتور عبد الرزاق 
قاسم مديرًا تنفيذيًا لسوق  دمشق لألوراق المالية.

سوق دمشق لألوراق المالية

بورصة فلسطين

اتحاد البورصات العالمي يمنح بورصة فلسطين 
العضوية الكاملة 

المقدم  الطلب  قبوله  العالمي  البورصات  اتحاد  أعلن 
بخصوص   2015 العام  منذ  فلسطين  بورصة  قبل  من 
خالل  ذلك  وجاء  االتحاد،  في  الكاملة  العضوية  منحها 
56 لهيئته العامة المنعقد هذا العام  االجتماع السنوي 

 ،2016/11/4-2 في كولومبيا ما بين 

عبر  اإللكتروني  التداول  نظام  اتفاقية 
بعد  المستثمرين عن  لتداول  االنترنيت 

سوق العراق لألوراق المالية

المالية  لألوراق  العراق  سوق  وقع 
التداول  نظام  اتفاقية  رسميا 
لتداول  االنترنيت  عبر  اإللكتروني 
المستثمرين عن بعد، حيث تضمنت 

عبر  اإللكتروني  التداول  نظام  استخدام  ترخيص  االتفاقية 
االنترنيت لخمسة شركات وساطة ناشطة كمرحلة أولى.
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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:


