
اإلصدار رقم  )12(  يناير - فبراير - مارس 2016

2016 أبـــريـــل  www.uasa.ae

موضوع الغالف
أخبار اإلتحاد

ملخص أداء األسواق المالية
أخبار أعضاء اإلتحاد 

األخبار الدولية
أخبار البورصات العربية

دليل األعضاء

االجتماع السنوي العاشر 
هيئات اتحاد  لمجلس 
العربية المالية  األوراق 

القاهرة، جمهورية مصر العربية



موضوع الغالف

أخبار اإلتحاد

ملخص أداء األسواق المالية

أخبار أعضاء اإلتحاد 

التشريعات  
الرقابة على األسواق   

التوعية والتعليم  
التعاون الدولي  
اجراءات التنفيذ  

أخبار أخرى   

األخبار الدولية

أخبار البورصات العربية

دليل األعضاء

إتحاد هيئات األوراق المالية العربية
صندوق بريد: 117555 دبي، إ.ع.م
مباشر : 0056 290 4 971 + 
فاكس : 0050 290 4 971+ 

info@uasa.ae :البريد اإللكتروني

2 ــارس م   - ــر   ــراي ــب ف   -    يــنــايــر 
2016



أخبار االتحاد...

جليل طريف

اســتضافت الهيئــة العامــة للرقابــة المالية المصرية االجتماع الســنوي العاشــر لمجلس 
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في مطلع شهر مارس/آذار الماضي بمدينة القاهرة، 
حيث شكل هذا االجتماع بداية لمرحلة جديدة في مسيرة االتحاد وذلك بعد إقرار الخطة 
االستراتيجية لالتحاد لألعوام 2016 – 2020. ويأتي إقرار الخطة االستراتيجية في الوقت 
الذي أخذ فيه االتحاد يضطلع بدور أساسي في دعم أهداف وتوجهات اعضائه بالتطوير 
وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية. فقد تمكن االتحاد خالل السنوات القليلة 
الماضيــة مــن بنــاء قاعــدة متينــة من العالقــات الدولية تؤهلــه للعب دور هــام في دعم 
توجهــات ومســاعي أعضائــه الهادفــة إلى تعزيز الرقابــة على أســواق راس المال وتوفير 
أســواق مالية شــفافة وكفــؤة تضمن توفير أكبــر قدر ممكن من الحماية للمســتثمرين 

والمتعاملين بأسواق المال العربية.

لقــد أكــد أعضــاء االتحــاد علــى أهمية قيــام االتحاد بلعــب دور فاعــل في مجــال التعاون 
وتنســيق مواقــف األعضاء تجاه المؤسســات الدوليــة وخاصة المنظمــة الدولية لهيئات 
األوراق الماليــة IOSCO والمنظمــات الدوليــة األخرى المهتمة بقضايــا الحوكمة وتوعية 
وتعليــم المســتثمرين والشــمول المالــي Financial Inclusion والقضايــا المرتبطة 
بمحاربــة غســيل األموال وتمويل اإلرهاب. كما أولى أعضاء االتحــاد اهتمامًا خاصَا بقضايا 
التمويــل اإلســالمي، وكيف يمكن لالتحاد من لعــب دور هام من خالل فتح قنوات اتصال 
وتعاون مع المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية العاملة بهذا المجال للمساعدة في 
تنشيط سوق أدوات التمويل اإلسالمي لتلعب الدور المطلوب منها في دعم المشاريع 
االقتصادية طويلة األجل وبما يعود بالفائدة على أسواق راس المال واالقتصادات العربية.

وممــا ال شــك فيــه بأن نجاح االتحاد بتحقيــق األهداف المذكورة ال يمكــن أن يتحقق بدون 
 Capacity Building الذاتيــة  الرقابــة ببنــاء قدراتهــا  االســتمرار فــي قيــام هيئــات 
لتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا علــى أكمــل وجــه، وال يقتصــر ذلك علــى هيئــات الرقابة 
فحســب وإنما يمتد ليشــمل جميع مؤسسات السوق والجهات الخاضعة لرقابة وإشراف 
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة للتأكــد مــن أن جميــع هــذه الجهــات تقــوم بدورها وفق 
أفضل المعايير والممارسات الدولية ومستعدة لمواجهة جميع المخاطر التي يمكن أن 

تتعرض لها سواء تلك المرتبطة بالمخاطر المنتظمة أو غيرها من المخاطر.

واهلل ولي التوفيق...
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االجتماع السنوي العاشر 
لمجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

افتتحت أعمال االجتماع السنوي العاشر التحاد هيئات األوراق 
المالية العربية الذي عقد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر 
الدول  ممثلي  بحضور   2016 آذار  مارس/   03 يوم  العربية 
اتحاد  عام  أمين  إلى  باإلضافة  االتحاد  مجلس  في  األعضاء 
المالية. للخدمات  دبي  سلطة  وممثل  العربية  البورصات 

المضيفة  الدولة  بكلمة  االفتتاحية  الجلسة  انطلقت  وقد 
العامة  الهيئة  رئيس   ، سامي  شريف  السيد  ألقاها 
ألقاها  االتحاد  رئاسة  وكلمة  المصرية،  المالية  للرقابة 
عمليات  تنظيم  لجنة  رئيس  براح،  الحكيم  عبد  السيد 
لالتحاد  العام  األمين  وكلمة  الجزائرية،  ومراقبتها  البورصة 
تم  االفتتاحية  الجلسة  ختام  وفي  طريف.  جليل  السيد 
الدورة  خالل  االتحاد  لرئاستها  الجزائرية  الجمهورية  تكريم 
التاسعة تقديرًا للدور الذي قامت به لجنة تنظيم عمليات 
للرئاسة.  توليها  فترة  أثناء  الجزائرية  ومراقبتها  البورصة 
العربية  مصر  لجمهورية  االتحاد  رئاسة  مهام  نقل  تم  كما 
المصرية. المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  برئيس  ممثلة 

واستعرض األمين العام لالتحاد التقرير السنوي لعام 2015 
التشريعات  مجاالت  في  األعضاء  أنشطة  أهم  قدم  حيث 
والرقابة على األسواق واإلنفاذ والتعليم والتوعية والتعاون 
االتحاد  قبل  المنجزة من  األعمال  أبرز  إلى  باإلضافة  الدولي، 
البنية  بناء  مجال  في  العمل  استكمال  في  والمتمثلة 
تم  حيث  والفني،  اإلداري  للجهاز  واإللكترونية  التحتية 
تحديث الموقع اإللكتروني لالتحاد وإطالقه بشكله المطور 
خالل شهر سبتمبر/ أيلول، إذ أصبح الموقع يوفر، باإلضافة 
إلى المعلومات األساسية المرتبطة بعمل االتحاد واألعضاء 

اإلجراءات التي تنفذها الهيئات في مجاالت الرقابة واإلفصاح 
األعضاء  تشريعات  إلى  الوصول  إمكانية  وكذلك  واإلنفاذ، 
األعضاء. الدول  حسب  أو  المطلوب  التشريع  نوع  حسب 

أدوات  عن  دراسة  بإعداد  لالتحاد  العامة  األمانة  قامت  كما 
وكلفة  والنفقات  االيرادات  حول  وأخرى  اإلسالمي  التمويل 
التقارير  وعرضت  العربية،  المال  راس  أسواق  لدى  التعامل 
والدراسات المرتبطة بذلك على مجلس االتحاد بعد أن تم 
تمهيدًا  بذلك  المرتبطة  التوصيات  من  مجموعة  تقديم 
العامة  األمانة  قامت  كما  بشأنها.  المناسب  القرار  التخاذ 
بشأن  إعداده  تم  الذي  االستبيان  نتائج  وتحليل  بمتابعة 
الخطة االستراتيجية لالتحاد والتعاون مع اللجنة المشكلة 

آخر،  جانب  ومن  االتحاد.  مجلس  قبل  من  الخصوص  بهذا 
قامت األمانة العامة لالتحاد بإعداد تقرير حول عالقة هيئات 
الرقابة مع الجهات الخاضعة لرقابتها من مؤسسات سوق 
هيئات  واقع  على  الضوء  التقرير  ألقى  حيث  المال،  رأس 
ودراسة  لرقابتها  الخاضعة  والمؤسسات  العربية   الرقابة 
االيداع  ومراكز  والبورصات  العربية  الهيئات  بين  ما  العالقة 
هذا  في  الدولية  والمعايير  النماذج  مع  ذلك  ومقارنة 
التوصيات  من  مجموعة  إلى  التقرير  خلص  وقد  المجال. 
العربية  المالية  األوراق  هيئات  مكانة  تعزيز  إلى  الهادفة 
الرقابية والتزامها بأفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.

العملي  للتدريب  برامج  بعقد  أيضًا  العامة  األمانة  وقامت 
بالتعاون مع هيئة األوراق المالية األردنية وبورصة عمان ومركز 
ايداع األوراق المالية حول عمليات الرقابة واألنظمة اإللكترونية 
المطبقة في هذا المجال، وبرنامج تدريبي عملي آخر حول 
مع  بالتعاون  واإلفصاح  والرقابة  المستثمر  وتوعية  اإلعالم 
المشاركون  اطلع  حيث  السعودية،  المالية  السوق  هيئة 

لالتحاد  اإللكتروني  الموقع  تحديث  تم 
سبتمبر/  شهر  خالل  المطور  بشكله  وإطالقه 
إلى  باإلضافة  يوفر،  الموقع  أصبح  إذ  أيلول، 
بعمل  المرتبطة  األساسية  المعلومات 
تنفذها  التي  اإلجراءات  واألعضاء  االتحاد 
واإلنفاذ واإلفصاح  الرقابة  مجاالت  في  الهيئات 
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وبرامج  ونشاطات  للهيئة  اإلعالمية  االستراتيجية  على 
التوعية والعالقات االستراتيجية مع اإلعالم المحلي باإلضافة 
وخاصة  التداول  على  الرقابة  مجال  في  الهيئة  تجربة  إلى 
الرقابة اإللكترونية ونظام الربط المتعلق باإلفصاح المستمر 
وكذلك تجربة السوق المالية في مجال حوكمة الشركات. 

بالتعاون مع عدد من  العامة لالتحاد كذلك  االمانة  وقامت 
الدولية والمتخصصة بعقد عدة فعاليات من  المؤسسات 
العربية  االولية  االصدارات  مؤتمر  بعقد  المشاركة  بينها 
وكذلك  ويك  بيزنيس  بيرغ  بلوم  مؤسسة  مع  بالتعاون 
والتقاص  التسوية  لمؤتمر  المنظمة  الجهات  مع  التعاون 
بمنطقة الشرق االوسط، وعقد منتدى الحوكمة لدى الهيئات 
النقد  صندوق  مع  بالتعاون  العربية  والرقابية  اإلشرافية 
العربي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ومنظمة التعاون 
من  واسعة  وبمشاركة   ،OECD والتنمية  االقتصادي 
المال والحوكمة. العالقة بسوق راس  الجهات ذات  مختلف 

العامة  الهيئة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  كما 
المال  لسوق  العامة  والهيئة  المصرية  المالية  للرقابة 
الرقابية  المعلومات  تبادل  مجال  في  عمان  بسلطنة 
االجتماع. هامش  على  ذلك  وكان  المشترك  والتعاون 

الخطة االستراتيجية لالتحاد 2016 – 2020
قامت اللجنة المؤقتة المشكلة إلعداد الخطة االستراتيجية 
االتحاد،  مجلس  من  بقرار   2020  –  2016 لألعوام  لالتحاد 
هيئة  من  كل  يمثلون  أعضاء  خمسة  من  والمكونة 
المالية  السوق  وهيئة  اإلماراتية،  والسلع  المالية  األوراق 
وهيئة  العمانية  المال  لسوق  العامة  والهيئة  السعودية 
المالية  للرقابة  العامة  والهيئة  اللبنانية  المالية  األسواق 
باستكمال  لالتحاد  العامة  االمانة  مع  بالتعاون  المصرية، 
باستطالع  قامت  أن  بعد  لالتحاد  االستراتيجية  الخطة  اعدد 
المحلية  التحديات  أبرز  إلى  التعّرف  بهدف  األعضاء  آراء 
والدولية التي تواجه أسواق رأس المال العربية ودور االتحاد 
في مواجهتها باإلضافة إلى رسم مسار االتحاد المستقبلي 
تنفيذها.  وآليات  المقبلة  للفترة  أهدافه  تحديد  خالل  من 

االستراتيجية،  الخطة  إلعداد  الموقتة  اللجنة  راعت  وعموما، 
للخطة  األساسية  المحاور  تحديد  على  عملها  إطار  في 
األسواق  تواجه  التي  التحديات  أهم  دراسة  االستراتيجية، 
كما  فيها،  المؤثرة  والعوامل  واحتياجاتها  العربية  المالية 
نتائج  معاينة  وبعد  األعضاء.  آراء  على  بالموازاة،  ارتكزت، 
االستراتيجية  القضايا  حصر  تم  وتحليلها،  االستبيان 
الرئيسة بخمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز التعاون 
وأنشطة  ودور  االتحاد  أعضاء  الهيئات  بين  والتواصل 
االنسجام  إلى  باإلضافة  الدولي،  الصعيد  على  االتحاد 
وأنظمتها  األعضاء  الدول  تشريعات  بين  والتقارب 
. المستثمر  وتعليم  توعية  وأخيرًا  الذاتية  القدرات  وبناء 

اجتماعات مجلس االتحاد المقبلة
قرر مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية استنادًا ألحكام 
االجتماع  عقد  لالتحاد  الداخلي  والنظام  األساسي  النظام 
السنوي الحادي عشر للمجلس في تونس، حيث أبدت هيئة 
السوق المالية التونسية ترحيبها باستضافة االجتماع في 
شهر مارس القادم 2017. كما تقرر عقد االجتماع التشاوري 
منظمة  اجتماعات  مع  بالتزامن  االتحاد  لمجلس  الثالث 
ستقوم  حيث  بيرو   - ليما  في  ستعقد  التي   IOSCO الـ 
المذكور. االجتماع  باستضافة  المالية  لألسواق  قطر  هيئة 

ندوة عن التجربة المصرية حول قيد الشركات 
الصغيرة والمتوسطة )بورصة النيل(

على  المصرية  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  نظمت 
قيد  حول  المصرية  »التجربة  عن  ندوة  االجتماع  هامش 
وذلك  النيل(«،  )بورصة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
الندوة  وناقشت  االجتماع.  في  المشاركة  الوفود  بحضور 
البورصة  رئيس  عمران،  محمد  الدكتور  أدارها  التي 
الصغيرة  الشركات  قيد  حول  المصرية  التجربة  المصرية، 

والتحديات،  النتائج  حيث  من  النيل(  )بورصة  والمتوسطة 
إدارة  مجلس  رئيس  عبدالسالم،  محمد  السيد  قام  كما 
شركة مصر للمقاصة واإليداع والحفظ المركزي باستعراض 
مصر.  في  المركزي  والحفظ  اإليداع  في  التطورات  آخر 

الرئيسة  االستراتيجية  القضايا  حصر  تم 
تعزيز  في  تتمثل  أساسية  محاور  بخمسة 
االتحاد  أعضاء  الهيئات  بين  والتواصل  التعاون 
الدولي،  الصعيد  على  االتحاد  وأنشطة  ودور 
تشريعات  بين  والتقارب  االنسجام  إلى  باإلضافة 
القدرات  وبناء  وأنظمتها  األعضاء  الدول 
المستثمر. وتعليم  توعية  وأخيرًا  الذاتية 
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القمة العاشرة لهيئات الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجي 
شــاركت األمانــة العامة التحــاد هيئــات األوراق المالية العربيــة بأعمال القمة 
العاشــرة لهيئــات الرقابة بــدول مجلس التعــاون الخليجي التــي نظمتها 
تومســون رويترز وســوق أبوظبــي العالمي بمدينة أبوظبي، حيث ناقشــت 
القمة عدد من المواضيع التي تهم هيئات الرقابة العربية. وقد شارك األمين 
العام لالتحاد بجلســة العمل المتعلقة بالمخاطر الجيوسياســية التي تؤثر 
علــى األســواق الماليــة العربيــة وخاصة في ظــل التقلبات التي تشــهدها 
األســواق العالمية، حيث أكد على أهمية اتخاذ التدابير المالئمة بشــأن  بناء 
القــدرات الذاتيــة لهيئات الرقابة والمؤسســات الخاضعــة لرقابتها وتطبيق 
أفضــل معايير الحوكمة وضمان أن تعمل األســواق المالية بانتظام وكفاءة 

عالية.
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شارك اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في المؤتمر السنوي الحادي عشر لوكالة موديز عن مخاطر االئتمان في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي وتأثيــر أســعار النفط على االئتمان فــي دول مجلس التعــاون الخليجي يوم 22 مــارس 2016 في مدينة 
دبــي، حيــث ناقش المؤتمر أثر اســتمرار انخفاض أســعار النفط على الحكومات والشــركات والبنوك والــدورة االقتصادية. وقد 
شــارك بالمؤتمر عدد من المســتثمرين ومحللي االئتمان والخزينة والمدراء الماليين والمســتثمرين والوسطاء والمسؤولين 
التنفيذييــن مــن الشــركات والمؤسســات المالية، كمــا تم عقد ورش عمــل تفاعلية للمشــاركين عن حالة شــركات التأمين 

والبنوك والجهات المصدرة.

المؤتمر السنوي الحادي عشر لوكالة موديز عن مخاطر االئتمان في دول مجلس التعاون الخليجي

)PFMI( اختتام أعمال ورشة عمل حول المبادئ الدولية للبنية التحتية لألسواق المالية

شارك األمين العام لالتحاد، جليل طريف، بورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنية 
التحتية ببنك التسويات الدولي حول المبادئ الدولية للبنية التحتية لألسواق المالية يوم 2016/02/18 في أبوظبي بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، وذلك بحضور عدد من كبار الخبراء من المؤسســات المالية والهيئــات الدولية والمصارف المركزية 
وهيئات أســواق المال ومراكز اإليداع والتســوية في الدول العربية. وأدار األمين العام جلســة العمل حول المخاطر اإللكترونية 
التــي يمكــن أن تواجه البنية التحتية ألســواق المال وأهميــة الدور الذي يمكــن أن تلعبه مبادئ البنية التحتية ألســواق المال 
للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة IOSCO ولجنة المدفوعات والبنية التحتية ببنك التســويات الدولية  CPMI في الحد من 

الجرائم اإللكترونية. 

المشــاركة باجتماعــات اللجنــة االقليميــة إلفريقيــا والشــرق األوســط AMERC ولجنــة النمو 
IOSCO المنبثقة عن منظمة الـ GEM واألسواق الناشئة

لالتحــاد  العامــة  األمانــة  شــاركت 
باجتماعــات اللجنــة اإلقليميــة إلفريقيا 
التــي   )AMERC( األوســط  والشــرق 
عقــدت  في موريشــيوس خــالل الفترة 
ناقشــت  حيــث   ،2016/01/26-25
اللجنــة المواضيع المدرجــة على جدول 
أعمالها. وقد شارك األمين العام لالتحاد 
التــي  العمــل  جليــل طريــف بجلســة 
ناقشــت موضــوع التعــاون والتفاعــل 
بيــن األســواق الماليــة، حيــث أكد على 
األوراق  هيئــات  باتحــاد  المنــاط  الــدور 

الماليــة العربيــة في تعزيز التعاون والتنســيق بين هيئــات األوراق المالية العربية مما يدعم أســواق رأس المال العربية.  كما 
شــارك األمين العام باجتماعات لجنة النمو واألســواق الناشــئة )GEM( التي عقدت في مدينة بالي بإندونيســيا خالل الفترة      

.2016/01/22-20



منتدى الحوكمة للسلطات اإلشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات 
عقــد اتحاد هيئــات األوراق المالية 
العربيــة وصندوق النقــد العربي 
بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون 
 OECD والتنميــة  االقتصــادي 
 IFC ومؤسســة التمويل الدولية
للســلطات  الحوكمــة  “منتــدى 
اإلشــرافية والرقابية في المنطقة 
والتحديــات”  الفــرص  العربيــة: 
وذلــك يومــي 2016/02/10-9 
في مدينة أبوظبي. ويأتي عقد هذا المنتدى في ضوء إقرار مجموعة الـ 20 ومنظمة الـ  OECD مبادئ جديدة للحوكمة وذلك 
تأكيــدًا علــى أهمية موضــوع الحوكمة في تعزيز مبادئ اإلفصاح والشــفافية ودعم النمو االقتصادي المســتدام. وشــارك في 
المنتــدى األميــن العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين بهذا المجال من 
مختلف المؤسسات الدولية واإلقليمية والعربية حيث تم التركيز على دور الهيئات الرقابية، )هيئات الرقابة على أسواق راس 

المال والبنوك المركزية( في مجال تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة.
وناقــش المنتــدى في اليوم األول التطــورات األخيرة في المبــادئ الدولية الصادرة عــن منظمة التعــاون والتنمية االقتصادية 
والمعتمــدة مــن مجموعــة العشــرين )G20( في نوفمبــر 2015، حيث ركز النقاش، ليس فقط على شــرح المبــادئ الجديدة 
ومبــررات التعديــالت وأهميتها، بل تطــرق كذلك إلى االتجاهات العالميــة األخيرة في تطبيق حوكمة فّعالة. كما تم مناقشــة 
كيفيــة تقويــة اإلطار العام لحوكمة الشــركات، بما يعزز من قدرات الســلطات اإلشــرافية والشــركات على مواجهــة التحديات 
الرئيســية في اآلونة األخيرة في مجال الحوكمة، وخاصة ما يتعلق بالشــفافية، وحقوق المســاهمين، وإدارة المخاطر المرتبطة 

بتعامالت األطراف ذوي العالقة.
كما ناقش المنتدى البيئة القانونية والتشــريعية التي تشــجع الحوكمة الســليمة، والتي تعتبر بمثابة حجر الزاوية في تعزيز 
فــرص تطور ونمو مؤسســات وشــركات القطاع الخاص، حيث قدمــت مجموعة من الخبراء من المنطقــة العربية وخارجها، دور 
الســلطات اإلشــرافية والرقابيــة والمؤسســات اإلقليمية والدولية فــي تقوية اإلطــار القانوني والتشــريعي للحوكمة، وتناول 
النقاش تقديم إطار شــامل للمتطلبات القانونية والتشــريعية التي يمكن أن تســاهم في تقوية وإرســاء البيئة المشــجعة 
للحوكمــة الســليمة أخذا فــي االعتبار واقع وطبيعــة احتياجات كل دولة من الــدول. وتناول المنتدى أيضــًا الجوانب والقضايا 

المتعلقة بتطبيق وإنفاذ مبادئ الحوكمة والدور الذي تلعبه السلطات اإلشرافية والرقابية في هذا الشأن. 
ومن جانب آخر، بحث المنتدى التحديات المتعلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة وااللتزام 
بهــا فــي الدول العربيــة، وذلك على الصعيد التشــريعي والرقابي والمؤسســي، 
والدور الذي يمكن أن تلعبه الســلطات اإلشرافية والرقابية مثل المصارف المركزية 
وهيئات أسواق المال والوزارات والمؤسسات المعنية بالحوكمة في الدول العربية 
في مواجهة التحديات والمساعدة على تطبيق أفضل نظام للحوكمة. كما تطرق 
المنتــدى إلى الــدور الذي يمكن أن تقدمه المؤسســات اإلقليمية والدولية المعنية 
لمســاعدة الــدول العربيــة على مواجهــة التحديات فــي تطبيق المبــادئ الدولية. 
وباإلضافــة إلــى مــا تقدم، ناقــش المنتــدى مختلــف المنهجيــات واألدوات الفعالة 
المســتخدمة في تقييــم وقياس التطبيق وااللتزام بمبادئ الحوكمة مســتعرضة 
عــددًا مــن التجارب الدوليــة والعربية، كحاالت عملية، بما يســاعد على اســتخالص 
الــدروس المســتفادة فــي تقييــم التطبيق الفعــال ومتابعة التطبيــق للحوكمة 

السليمة، والخطوات المستقبلية القادمة في هذا الشأن.

صدور التقرير السنوي العاشر التحاد هيئات األوراق
المالية العربية

اعتمــد مجلــس اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية في اجتماعه العاشــر الذي عقد بمدينة 
القاهرة  يوم 03 مارس / آذار 2016 التقرير الســنوي وتقرير مدقق الحســابات والحســابات 
الختامية التحاد هيئات األوراق المالية العربية لعام 2015. ويشــير التقرير الســنوي لالتحاد 
إلى أهم أنشــطة األعضاء في مجاالت التشــريعات والرقابة على األســواق واإلنفاذ والتعليم 
والتوعية والتعاون الدولي، باإلضافة إلى أبرز األعمال المنجزة من قبل االتحاد والمتمثلة في 
المشــاركة بتنظيم عدد من المؤتمــرات وتنظيم االجتماع التشــاوري الثاني ألعضاء االتحاد 

.”IOSCO“ المشاركين باجتماعات الـ
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إصدار دراسة أدوات التمويل اإلسالمي لدى أسواق رأس المال العربية 
أصدر االتحاد دراسة حول أدوات التمويل اإلسالمي لدى أسواق رأس المال العربية، وقد استندت 
الدراسة على المسح الذي أعدته األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع أعضاء االتحاد وذلك في 
إطــار خطــة عمل االتحاد لعام 2015، حيث تم دراســة وتحليل نتائج المســح وذلك للّتعّرف 
على واقع التمويل اإلســالمي في أســواق المال العربّية. وتهدف الدراســة إلى التعرف على 
المجــاالت ذات العالقــة بالجوانب التشــريعية والتنظيمية التي تحكم عمــل أدوات التمويل 
اإلسالمي لدى أسواق رأس المال العربية إضافة إلى الجوانب المرتبطة باألنشطة االستثمارية 
والتمويليــة المعتمــدة وأبرز الجهــات المصــدرة ألدوات التمويل اإلســالمي وطبيعة العقود 
المصدرة فضاًل عن نشاط اإلصدارات األولية والتداول ألدوات التمويل اإلسالمية، والحوافز التي 
تقدم لتشجيع إصدارات أدوات التمويل اإلسالمي وشروط إدراج الصكوك اإلسالمية والمعايير 
المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة والمعلومات الواجــب اإلفصاح عنها بهذا المجــال. وإضافة إلى 
ما تقدم، فقد هدف المســح إلــى التعرف على أهم المخاطر والصعوبــات التي تواجه قطاع 
التمويل اإلســالمي وأهم المتطلبات لتطوير هذا القطاع. كما يأتي إصدار هذه الدراســة في 

ظل االهتمام المتنامي بموضوع التمويل االسالمي على الصعيد الدولي وفي الدول العربية بصفة خاصة. 
وتشــير الدراســة إلى أن موضوع أدوات التمويل اإلســالمي قد حظي باهتمام بالغ لدى أســواق راس المال بمختلف دول العالم، 
حيث شهد سوق إصدارات أدوات التمويل اإلسالمي زيادة ملحوظة خالل السنوات األخيرة وأصبحت هناك مراكز دولية متخصصة 
ومؤثرة تمكنت من اســتقطاب اســتثمارات ضخمة تم توظيفها بأدوات التمويل اإلســالمية، وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة 
بأدوات التمويل اإلسالمي واالهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به، إال أن مجمل التمويل اإلسالمي ال يزال يشكل نسبة ضئيلة 
من مجمل التمويل التقليدي مما يؤكد على أهمية االســتمرار بدعم قطاع التمويل اإلســالمي. وعلى صعيد أســواق راس المال 
العربية، فقد شــهدت هي أيضًا اهتمامًا كبيرًا خالل الســنوات األخيرة بموضوع التمويل اإلســالمي تمثل ذلك بالجهود الحثيثة 
التــي بذلتهــا الجهات الرقابية والمنظمة ألســواق المال والتي تركــزت على بناء اإلطار والبنية التشــريعية الالزمة لتطوير هذا 
القطاع.فيما يتعلق باإلطار التشريعي والتنظيمي ألدوات التمويل اإلسالمي فقد أظهرت الدراسة وجود إطار تشريعي مناسب 
لدى غالبية الدول األعضاء باالتحاد وذلك على الرغم من تباين طبيعة هذا اإلطار التشريعي، إذ أن بعض الدول األعضاء تستند 
إلى قانون أو تشــريع خاص بالتمويل اإلســالمي في حين يلجأ البعض اآلخر لالســتناد إلى تعليمات أو أنظمة خاصة بالتمويل 
اإلســالمي، أو االســتناد إلى أحكام عامة موجودة بالتشريعات المختلفة المطبقة على ســوق راس المال. وبالمقابل، فقد تبين 
أيضًا أن عددًا من الدول األعضاء باالتحاد ال يتوفر لديها أي قوانين أو تشريعات أو أنظمة خاصة بأدوات التمويل اإلسالمي، أو أنها 

قد شرعت في إعداد مثل هذه القوانين واألنظمة.
وحول أدوات التمويل اإلســالمي فقد خلصت الدراســة حول طبيعة أدوات التمويل اإلســالمي إلى أن هناك تركيزًا على صكوك 
االســتثمار والصناديق االســتثمارية، حيث تعتمد معظم الدول األعضاء باالتحاد على هاتين األداتين بشكل كبير وذلك بالرغم 
من وجود أدوات أخرى تلجأ إليها بعض الدول مثل الطروحات الخاصة والشــهادات االســتثمارية والتأمين اإلســالمي والتكافل.
أما فيما يتعلق بالجهات المصدرة للصكوك، فقد تبين بأن غالبية الدول األعضاء باالتحاد أكدت بأن البنوك اإلسالمية وشركات 
خدمات التمويل اإلسالمي هي من أبرز الجهات المصدرة للصكوك، كما أظهرت النتائج كذلك بأن الجهات الحكومية والشركات 
المدرجة يمكن أن تصدر الصكوك، وأحيانًا المنشــئات والمؤسسات العمومية والبلديات والجهات المحلية ومؤسسات القطاع 

الخاص طبقًا للشروط واألحكام. 
وفيمــا يخــص طبيعــة العقود المصــدرة بموجب الصكوك، فقد بينــت نتائج الدراســة أن معظم الدول األعضــاء باالتحاد تصدر 
صكوك اإلجارة والمرابحة والمقارضة والمشاركة. أما فيما يتعلق بنشاط إصدارات وتداول الصكوك اإلسالمية فقد أظهرت نتائج 
الدراســة وجود ســوق ضعيفة فيما يتعلق باإلصدارات األولية وكذلك تداول أدوات التمويل اإلســالمية )السوق الثانوي(، فقد بدا 
واضحًا من نتائج المســح ضعف ســوق اإلصدارات األولية والســوق الثانوي لدى الدول األعضاء باالتحاد، حيث أنه ال يوجد أي تداول 
علــى أدوات التمويل اإلســالمي لدى غالبية الــدول األعضاء باالتحاد وذلك لوجود عدد محدود من اإلصــدارات األولية الصادرة لدى 
الدول األعضاء باالتحاد، كما أن عددًا كبيرًا من الدول األعضاء باالتحاد ال يوجد لديها إصدارات مدرجة من أدوات التمويل اإلسالمية، 
وفــي حــال وجــود أدوات تمويل مدرجة، فــإن التداول عليها ضعيفًا، كمــا يالحظ عدم وجود نصوص تطبيقيــة منظمة لعملية 

التداول لدى عدد من الدول األعضاء باالتحاد. 
لقد أظهرت نتائج الدراســة أن أهم المخاطر والصعوبات التي تواجه قطاع التمويل اإلســالمي لدى الدول األعضاء باالتحاد ترتبط 
بضمان االمتثال للشــريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى مخاطر الســيولة والمخاطر التشغيلية والتنظيمية. والمخاطر التي تواجه 
أنمــاط التمويل التقليدية. فقد أشــارت الدراســة إلى أن أبــرز الصعوبات التي تواجه قطاع التمويل اإلســالمي في الدول األعضاء 
باالتحاد تتمحور في عدم توفر إطار وبيئة تشــريعية واضحة لدى عدد من الدول األعضاء، وكذلك عدم اكتمال األطر التنظيمية 
واإلدارية الالزمة في البعض اآلخر. أما فيما يتعلق بتوفر الخبرات والكفاءات، فقد تبين بأن الغالبية العظمى من الدول األعضاء 

باالتحاد ال تتوفر لديها الخبرات والكفاءات الالزمة، باإلضافة إلى وجود منافسة كبيرة من مراكز مالية ودولية متطورة. 
أمــا فيمــا يخص متطلبات الدول األعضــاء باالتحاد لتطوير قطاع التمويل اإلســالمي، فتراوحت هذه المتطلبــات ما بين ضرورة 
توحيد المعايير وخلق إجماع بين الفقهاء وأعضاء اللجان الشرعية والتواصل بين مؤسسات التمويل اإلسالمي إقليميَا ودوليًا، 
وتدريب الكوادر المؤهلة والخبيرة في القطاع وتحســين إمكانيات مؤسســات التمويل اإلســالمي فيمــا يتعلق بإدارة المخاطر 

وتطوير البنية التحتية اإللكترونية والتواصل بين مؤسسات التمويل اإلسالمي إقليميُا ودوليًا.
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إصدار الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية العربية لألعوام 2016 – 2020
وافــق مجلس اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية على الخطــة االســتراتيجية لالتحاد 
لألعــوام 2016 – 2020 والبــدء بتنفيذها على مراحل اعتبارًا مــن العام الحالي، وذلك 
في ضوء أهمية وجود خطة اســتراتيجية لالتحاد تســهم في رسم مالمح مسارات االتحاد 
المســتقبلية وتعــزز مــن وجــوده ضمن رســالة ورؤية واضحــة. وضمن هذا اإلطــار، قامت 
اللجنــة المؤقتة المشــكلة لهذه الغايــة، بالتعاون مع االمانة العامة لالتحاد باســتكمال 
اعــدد الخطــة االســتراتيجية لالتحاد بعد أن قامت باســتطالع آراء األعضــاء بهدف التعّرف 
إلــى أبرز التحديــات المحلية والدولية التي تواجه أســواق رأس المال العربية ودور االتحاد 
فــي مواجهتهــا باإلضافة إلى رســم مســار االتحاد المســتقبلي من خــالل تحديد أهدافه 

للفتــرة المقبلة وآليات تنفيذها. 

لقــد راعــت الخطة تحديد المحاور االســتراتيجية األساســية، ودراســة أهــم التحديات التي 
تواجــه األســواق الماليــة العربيــة واحتياجاتهــا والعوامل المؤثــرة فيها، مــع األخذ بنظر 

االعتبار آراء أعضاء االتحاد. وعلى العموم، فقد تم حصر القضايا االســتراتيجية الرئيســة بخمسة محاور أساسية تتمثل في: 

1. تعزيز التعــاون والتواصل بين الهيئات أعضاء االتحاد

يســتمد هــذا المحور أهميته من خالل تفعيل الهدف األساســي الذي مــن أجله ُوجد االتحاد وهو تعزيز التنســيق والتعاون 
بين األعضاء لتحقيق أقصى قدر من االنســجام والتوافق إن كان بالنســبة للقوانين واألنظمة التي تعتمدها الدول األعضاء 

أو بالنســبة لمعايير كفاءة وســالمة المعامالت في أســواق األوراق المالية العربية والعمل على تنميتها.

2. تعزيز دور وأنشــطة االتحاد على الصعيد الدولي

يمثــل التعــاون مــع المنظمات واالتحــادات العربية والدولية ذات العالقة بأســواق رأس المال والرقابــة عليها والعمل على 
تحقيــق أكبر قدر من االنســجام في مواقف ووجهات نظر األعضاء بهــذه المحافل أحد أهداف االتحاد التي أكد األعضاء على 
أهميــة التطــرق إليهــا في الخطة االســتراتيجية لالتحــاد 2016 – 2020، وذلك من خالل توســيع وتطويــر وتمتين عالقات 
االتحــاد مــع المنظمات االقليمية والدولية بهدف االســتفادة من التجارب والخبرات الدولية في المجــاالت المختلفة ومواكبة 

آخر التطورات باألســواق المالية. باإلضافة إلى دعم مواقف األعضــاء في المنظمات الدولية.

3. االنســجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء وأنظمتها

ضمــن هــذا اإلطار، ســيعمل االتحاد علــى بعض األهداف االســتراتيجية ومنها وضع عدد مــن القواعــد المتعلقة باإلصدارات 
األوليــة واإلدراج ودليــل استرشــادي لحوكمــة الشــركات وقواعــد عامة لإلفصــاح باإلضافة إلــى وضع دليل مكافحة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهاب وضوابط التعامل الداخلي وخاصة فيما يتعلق بتعامالت األطراف ذوي العالقة وتداوالت األشــخاص 

المطلعين. 

 Capacity Building 4. بناء القدرات الذاتية 

تعتبر تنمية المهارات الوظيفية للعاملين في الهيئات الرقابية العربية من أبرز أولويات االتحاد مع التركيز بشــكل خاص 
علــى اإلنفــاذ Enforcement وإدارة المخاطــر Risk Management والحوكمة من خالل التطوير المســتمر للمعرفة 
واإلدارة والمهــارات والقدرات الفردية والمؤّسســاتية األخرى، مّما يرفع من كفاءة المؤسســة ويســاهم في دعــم فعاليتها 

وتحقيــق أهدافها بشــكل أفضل وتعزيز الميزة التنافســية لهيئات األوراق المالية أعضاء االتحاد.

Investor Education and Awareness 5. توعية وتعليم المســتثمر

أصبحــت الحاجــة لتوعيــة المســتثمر وتثقيفه ومحــو األمية الماليــة ذات أهمية كبيرة نظــرًا للتطور الحاصل في األســواق 
الماليــة واالبتــكار فــي المنتجات االســتثمارية التي أصبحــت أكثر تعقيدًا وتنوعــًا بحيث بات من الصعــب فهمها حتى من 
قبل األفراد الملّمين باألمور المالية، مما يســاعد على حماية األفراد المســتثمرين وتطوير األســواق المالية من خالل تعزيز 

ثقة المســتثمرين بهذه األسواق. 
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هيئة االوراق المالية االردنية

تعديل على تعليمات التمويل على الهامش

أقــر مجلــس المفوضين تعديــل تعليمــات التمويل علــى الهامش بهــدف تشــجيع المتعاملين علــى التعامل 
بالتمويل على الهامش وتقليل المخاطر قدر المســتطاع، وكانت الهيئة قد نشــرت المشــروع المعدل لتعليمات 
التمويــل علــى الهامش على موقعهــا االلكتروني لتمكين العاملين والمهتمين في الســوق مــن ابداء آرائهم 

ومالحظاتهم.

استحداث سوق االوراق المالية غير المدرجة وتعديل تعليمات االدراج واصدار االوراق المالية

قامــت هيئــة األوراق المالية وبالتعاون مع كل من بورصة عمان ومركز ايداع االوراق المالية بإعداد مشــروع تعليمات 
جديدة تسمح بتداول االوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان ، وتعديل تعليمات االدراج في البورصة بما ينسجم 
مع هذه التعليمات، اضافة الى تعديل تعليمات اصدار االوراق المالية وتســجيلها. كما سيســمح مشــروع التعديل 

بإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة وأسناد القرض الصادرة عنها.

اســتطالع رأي األطــراف ذات العالقــة حــول مشــروع تعديــل القانــون االتحــادي رقم )4( لســنة 2000 
ونظام إصدار وطرح أسهم الشركات المساهمة العامة

دعــت هيئــة األوراق الماليــة والســلع المســتثمرين والمهتميــن وكافــة األطــراف ذات العالقــة إلبــداء مالحظاتهــم 
ومقترحاتهــم حول مشــروع تعديل القانون االتحادي رقم )4( لســنة 2000 في شــأن هيئة وســوق اإلمــارات لألوراق 
الماليــة والســلع الذي انتهــت من إعداده مؤخرا. ويعمل المشــروع على تعزيــز حماية حقوق المســتثمرين، وتعزيز 
االســتقالل االداري والمالــي للهيئــة باعتبارهــا جهة مالية، وتوفيــر الغطاء القانونــي الالزم لتنظيــم الهيئة لكافة 
األنشــطة الماليــة المرتبطة بقطاع األوراق المالية، وإعطاء مجلس إدارة الهيئــة المزيد من الصالحيات، ومنح الهيئة 
المزيد من الصالحيات الرقابية والتنظيمية. وقد راعى مشروع القانون المعدل إعادة صياغة أهداف الهيئة بالشكل 
الــذي يعكــس دورهــا الرقابي والتنظيمي بشــكل دقيق وشــمولي وفق أفضل الممارســات العالميــة، وبما يلبي 

متطلبات عضويتها في الهيئات الدولية.
كمــا دعــت هيئة األوراق المالية والســلع المســتثمرين والمهتمين وكافة األطــراف ذات العالقة إلبــداء مالحظاتهم 
ومقترحاتهم حول نظام إصدار وطرح اسهم الشركات المساهمة العامة في الدولة الذي انتهت من إعداد مسودته 

مؤخرًا، حيث يتضمن مشروع النظام 48 مادة موزعة على خمسة فصول.

تعديالت على نظام الحفظ األمين وتمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة 

وافــق مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والســلع على تمديد فترة توفيق األوضاع الخاصة بشــركات الوســاطة وفقا 
ألحكام نظام الوساطة الجديد، كما أجرى تعديالت على بعض أحكام النظام الخاص بالحفظ األمين لألوراق المالية. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

بدء تطبيق نظام الجديد لصناديق االستثمار  عقب نشره بالجريدة الرسمية

أقــر مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والســلع النظام الجديد لصناديق االســتثمار، كمــا وافق المجلس كذلك على 
القرار الخاص برسوم صناديق االستثمار العامة والخاصة. 
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إصدار التعليمات رقم 01 و02 لسنة 2016
اصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التعليمات خاصة بالشروط التي يجب أن تتوفر في مديري شركات 
الوساطة والشركات التجارية  والمسؤولين عن الوساطة في البورصة العاملين في البنوك  والمؤسسات المالية، 

كما أصدرت اللجنة التعليمات الخاصة بالشروط األخالقية إلدارة شركات الوساطة المالية والشركات التجارية.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

صدور التشريع المتعلق بهيكل اإليداع المركزي للسندات
أصدرت هيئة الســوق المالية التشــريع المتعلــق بهيكل اإليداع المركزي للســندات، حيث يضبط هذا التشــريع مهام هيكل 
اإليداع المركزي للســندات وواجباته، وشــروط النفاذ إلى منظومته والمشــاركة فيها، باإلضافة إلى صيغ إدراج وحفظ وشــطب 

األوراق المالية وقواعد سير نظام الدفع والتسليم للسندات وواجبات المشاركين.

تونس - هيئة السوق المالية

نشر مشروع تعليمات الحسابات االستثمارية الستطالع اآلراء بشأنه
أصدر  مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مسودة تعليمات الحسابات االستثمارية )»التعليمات«( على موقع الهيئة  

من أجل استقصاء مرئيات المختصين والمهتمين واألطراف ذات العالقة حوله. 
وتهدف التعليمات إلى تنظيم فتح وتشــغيل الحســابات االستثمارية لدى األشخاص المرخص لهم، وتحديد القواعد 
اإلشــرافية والرقابية ذات الصلة، وااللتزامات والحقوق لألشــخاص المرخص لهم وعمالئهم فيما يتعلق بالحســابات 

االستثمارية.

هيئة السوق المالية السعودية

العراق - هيئة االوراق المالية

اصدار مسودة حوكمة الشركات 2016/3/3
اعــدت الهيئــة مقتــرح مســودة حوكمة الشــركات من خــالل لجنة مؤلفة مــن هيئــة االوراق المالية ودائرة مســجل 
الشــركات والبنــك المركــزي العراقــي وذلــك باالعتماد علــى مبادئ منظمــة التعــاون االقتصادي والتنمية بشــأن 
حوكمــة الشــركات ومبــادئ الحوكمة المعتمدة في بعــض الدول المجاورة، مــع مراعات القوانيــن العراقية النافذة.

إجراء تعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعميما حول ضرورة العمل بالتعديل األخير على الالئحة التنفيذية لقانون سوق 
رأس المــال والــذى قضى بإفصاح الجهات المصدرة لــألوراق المالية عن نتائج أعمالها األولية الربعية والســنوية غير 
المدققة فور االنتهاء منها  واالفصاح عنها عبر النظام المخصص إلرسال  المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز 
المعلومات بسوق مسقط لألوراق المالية وبما ال يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الربع وذلك بصورة إلزامية، بعد 
ان اســتمر العمل بهذا االجراء بشــكل اختياري منذ اصدار الهيئة للتعميم رقم 2014/5 بتاريخ 2014/5/29 والذي 
حثت من خالله الجهات المصدرة لألوراق المالية بضرورة اإلفصاح عن نتائج أعمالها األولية ربع السنوية غير المدققة 
فــور االنتهــاء منها وفي فترة ال تجاوز خمســة عشــر يوما مــن تاريخ نهاية الربــع المعني، على أن يتــم االفصاح عن 
البيانــات المالية ربع الســنوية غير المدققة خالل الفترات القانونية المنصوص عليهــا في الالئحة التنفيذية لقانون 

سوق المال.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
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ــات ــع ــري ــش ــت ال

اصدار الملحق رقم )10( للكتاب الحادي عشر من الالئحة التنفيذية المتعلق بقواعد التنفيذ 
على األوراق المالية وتعديل عدد من مواد الالئحة التنفيذية

أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الملحق رقم )10( للكتاب الحادي عشر من الالئحة التنفيذية المتعلق 
بقواعد التنفيذ على األوراق المالية، حيث يتضممن هذا الملحق قواعد البيع في التنفيذ الجبري على األوراق 

المالية المحجوز عليها بموجب سند تنفيذي ومحضر حجز بما للمدين لدى الغير واقرار بما في ذمة الصادر عن 
المصدرين أو الملتزمين أو وكالة المقاصة.

كما قرر المجلس تعديل أحكام المادتين )8-4( و )8-5( من الفصل الثامن )تداول األوراق المالية( والمادة )5-14( 
من الفصل الرابع عشر )أسهم الخزينة( للكتاب الحادي عشر )التعامل في األوراق المالية( من الالئحة التنفيذية.

هيئة اسواق المال الكويتية

قرار بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر
أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألســواق المالية القرار رقم )1( لســنة 2016 بشــأن تملك أســهم الشــركات المدرجة 
فــي بورصــة قطر عدا الشــركات التي تخضع لرقابة و إشــراف مصرف قطر المركزي. وبموجب القرار المشــار إليه فقد 
تقرر أن تكون نسبة التملك ألسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام األساسي للشركة، وال 
يجوز ألي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة 
تصل إلى خمس ســنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المســموح به في النظام األساسي، كما ألزم القرار الجهات 
المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا ألحكامه. كما نص القرار على عدم االستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة 

في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.
ويتزامــن صــدور هذا القــرار مع صدور قرار آخر مــن مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نســب وشــروط تملك 
أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك 
بما ال يجاوز 5% من رأس مال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة 

مسبقة من المصرف. 

هيئة قطر لألسواق المالية

مجلس إدارة الهيئة يعتمد تعديالت في الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
اعتمد المجلس بعض التعديالت في الالئحة التنفيذية لقانون ســوق رأس المال المتعلقة بإعادة تصنيف األســواق 
وتعديــل معاييــر كفايــة رأس المال، كما تــم اعتماد التعديــالت الجديدة لضوابــط التمويل المضمــون والذي يقوم 
الوســيط مــن خالله بتمويل جزء من قيمــة األوراق المالية وذلك بضمان األوراق المالية أو النقد المتوفر في حســاب 

التمويل المضمون.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

بدء العمل بتعديالت قواعد الخبرة للقائمين على إدارة شركات األوراق المالية

بدأ العمل بقرار  مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 125 لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة 
للقائميــن على إدارة الشــركات العاملة في مجال األوراق المالية، حيث تناول القــرار المتطلبات الواجب توافرها في 

أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المنتدبين وذلك وفقًا لنشاط المرخص للشركة بمزاولته.
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الرقابة على األسواق 

هيئة االوراق المالية االردنية

هيئة األوراق المالية تتخذ قرارات جديدة لتعزيز الثقة بالسوق المالي

اتخذت الهيئة عددًا من القرارات الهادفة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمر بالسوق المالي، وتفادي المخاطر المحتملة 
وإدارتها والتخفيف منها في حال حدوثها. وتتمثل تلك القرارات باستحداث أربعة أقسام جديدة هي قسم الصكوك 
لدى دائرة اإلصدار، وقســم مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب لدى دائرة الترخيص والتفتيش، وقسم التخطيط 
االستراتيجي وإدارة المخاطر لدى دائرة األبحاث والعالقات الدولية، وقسم التدقيق الفني لدى دائرة التدقيق الداخلي. 

صدور تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال واستحداث سندات وصناديق استثمار جديدة
قــرر وزيــر االســتثمار تعديل الالئحــة التنفيذية لقانون ســوق رأس المال، حيث تم إضافة مواد اســتحدثت الســندات 
المغطاة وكذلك الســماح بإصدار ســندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني. وشــملت التعديالت أيضًا إضافة 

نوع جديد من صناديق االستثمار الخيرية التي ال توزع أرباح على حملة الوثائق.
وســبق أن أصدر وزير االســتثمار فى شــهر مايو 2015 قرار بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن 
تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رؤوس األموال مع تنازل قدامى المساهمين 
عــن االشــتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجــراءات تعامل شــركات األوراق المالية مع عمالء المؤسســات األجنبية وما 

يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات األوراق المالية بعقود ومستندات العمالء.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

ــات ــع ــري ــش ــت ال

هيئة الرقابة المالية تقر شروط إصدار كل من السندات المغطاة وغير المصنفة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات المنظمة إلصدار الســندات المغطاة والســندات غير المصنفة والتي تم 
استحداثها مؤخرًا بموجب تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير 

منظومة سوق المال وتنويع األدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.

الهيئة تدرس تقرير المعيقات التي تواجه سوق رأس المال

تعكف هيئة األوراق المالية على دراسة ومناقشة تقرير المعيقات التي تواجه سوق رأس المال في األردن وهو التقرير 
الذي قدمت مسودته شركة كادوجان المالية المحدودة، وهي الجهة االستشارية المكلفة بإعداد التقرير. وتأتي هذه 
الخطــوة ضمن مشــروع البنك األوروبي لإلعمــار والتطوير لتطوير ســوق رأس المال األردني. وبنــاء عليه ذلك قامت 

الهيئة بتشكيل فريق عمل مهمته دراسة التقرير للوصول إلى مشروع خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال. 

عمولة التداول على صفقات المستثمرين ثابتة دون تغيير

أكــدت هيئــة األوراق المالية والســلع في بيان صــادر عنها أن عمولة التداول على الصفقات التي تجري في األســواق 
الماليــة ســتظل ثابتــة دون تغيير، وأوضحت أن المســتثمر لن يتحمل أيــة تكلفة إضافية ولن يتأثر بأي شــكل من 
األشــكال. ونوهــت الهيئــة إلــى أن إجمالي العمولة المقــررة على كل صفقة في الســوق يظل كما هــو معمول به 

0.00275 من قيمة الصفقة.
ومما يذكر بأن الهيئة قامت بتعديل نســب توزيع العمولة؛ بحيث اســتردت جزءًا من نســبة العمولة التي كانت قد 
تنازلت عنها في الســابق لشــركات الوســاطة، لتصبح نســبة الهيئة مــن إجمالي العمولة المنفــذة على الصفقة 

الواحدة 0.0005، ونسبة الوسيط 0.00125.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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حق رفع دعاوى )الحق الخاص( والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتالعب في السوق

هيئة السوق المالية السعودية

أوضحت هيئة الســوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضّد المخالفين ألحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 
ولوائــح الهيئة والســوق وقواعدهمــا وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعــاوى الحق الخاص هي التي 
تقام بين المستثمرين في األوراق المالية أو ضد األشخاص المرخص لهم أو بين األشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة 
تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئناف بشأن مخالفات نظام 

السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وذكــرت الهيئــة في أنه عنــد إعالن القرارات القطعيــة الصادرة عن لجنة الفصــل في منازعــات األوراق المالية ولجنة 
االستئناف، يحق ألّي مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدُم بدعوى الحق الخاص 
ضّد أّي مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواًء أكان فردًا )شخصًا طبيعيًا( أم شخصًا معنويًا، بما في 

ذلك المخالفات التي ُحّدد تاريخ وفترة وقوعها في إعالنات الهيئة، واألوراق المالية ذات العالقة بالمخالفة.

قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
أصدر مجلس المفوضين القرار رقم )29/م( بتاريخ 2016/3/7 المتضمن اعتماد مدققي حسابات لتدقيق حسابات 

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2016 وعددهم خمسة وعشرين مدققًا.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

الرقابة على األسواق 

إعالن عن تعديل المادة الثانية عشرة من الئحة سلوكيات السوق
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعديل المادة الثانية عشرة من الئحة سلوكيات السوق المتعلقة 
بأولوية العمالء والتداوالت االستباقية حيث تم تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرخص له، باإلضافة 

إلى تعريف الشخص ذي العالقة فيما يتعلق بالشخص المرخص له والشخص المسجل.

تحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة مساهمة
بناء على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية )تداول(، أصدرت هيئة السوق المالية موافقتها على 

تحويل إدارة مركز إيداع األوراق المالية )المركز( إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لتداول. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات تداول االســتراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لإلجراءات الالحقة لتنفيذ 
الصفقــات بمــا يتوافق مع المعايير الدولية و يحقق زيادة كفاءة خدمات التســجيل واإليــداع التي يقدمها مركز إيداع 
األوراق الماليــة.  وســتعمل تــداول على وضع خطة زمنية الســتيفاء المتطلبــات النظامية لتنفيــذ عملية التحويل 

وتأسيس الشركة.

هيئة السوق المالية تبدأ العمل بهيكلها التنظيمي الجديد 1 أبريل 2016
تشــرع هيئة الســوق المالية ابتداًء من الثالث والعشرين من شــهر جمادى اآلخرة هذا العام 1437هـ الموافق لألول 
مــن إبريــل 2016 في العمل بهيكلها التنظيمــي الجديد الذي ُأِعّد في إطار حرص الهيئــة على تطوير آلية عملها 
لمواكبة التغيرات المستقبلية والسريعة في أسواق المال وضمان مشاركة أكبر للجهات المرتبطة بعملها كافة.

تذكير للشركات المدرجة والشركات ذات رأس المال المتغير
أطلقت هيئة الســوق المالية التونســية تذكيرا للشــركات المدرجة والشــركات ذات رأس المال المتغيــر لالمتثال لمتطلبات 
اإلفصــاح والكشــف عــن البيانــات المالية المرحلية لهــا وفقا ألحكام القانــون عدد 117 لســنة 1994 المؤرخ فــي 14 نوفمبر 1994 

المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية حيز النفاذ ودون تجاوز اآلجال النهائية.

تونس - هيئة السوق المالية



الرقابة على األسواق 

هيئة اسواق المال الكويتية

اصدار جدول الرسوم الجديد الخاص بهيئة أسواق المال
أصــدر مجلــس مفوضي هيئة أســواق المال القرار رقم )9( لســنة 2016 والمتعلق بإصدار جدول الرســوم، حيث تم 
تحديد قيمة الرســوم ومواعيد اســتحقاقها مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، باإلضافة إلى تحديد طريقة توزيع 

رسوم عمليات االستحواذ واالندماج.
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تعميم بشأن تقديم التقرير السنوي الخاص باألشخاص المرخص لهم
دعت الهيئة كافة األشخاص المرخص لهم إلى ضرورة التزام مسؤول المطابقة وااللتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه 
إلــى مجلــس إدارة الشــخص المرخص له، علــى أن يتضمن هذا القرير جميــع االجراءات المتخذة لتنفيذ السياســات 
واالجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه االجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نســخة 

من هذا التقرير إلى الهيئة يوم 1 مارس من كل سنة بحد أقصى.

توفيق أوضاع عدد من شركات االستثمار
وافقــت هيئة أســواق المال على إصــدار تراخيص لعدد من شــركات التي قامت بتوفيق أوضاعهــا وذلك لمدة ثالث 
ســنوات قابلة للتجديد، كما قامت الهيئة بمنح شــركة موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر غير قابلة للتجديد وذلك 

الستيفاء معايير محددة أو الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة. 

إطالق تطبيق الهواتف الذكية
أعلنت هيئة أسواق المال عن إطالق تطبيق الهواتف الذكية األول لها، والذي يمثل قناة تواصل سريعة مع عمالئها 
والمتابعين ألخبارها. يهدف التطبيق إلى عرض القانون، الالئحة التنفيذية، القرارات، اإلعالنات، التعاميم، التعليمات، 
والبيانات الصحفية للمستخدمين. ويمكن من خالله البحث في محتوى جميع هذه البيانات، وتصنيف نتائج البحث. 
كمــا يوفــر خاصية مشــاركة البيانات فيه مباشــرة من خــالل البريد اإللكتروني أو أي وســيلة من وســائط التواصل 
االجتماعي، باإلضافة إلى إمكانية إضافة عالمات مرجعية Bookmarks لصفحات المحتوى.  التطبيق متوفر على الـ 

»CMA-KW« تحت اسم »هيئة أسواق المال« أو Play Store و App Store

هيئة سوق رأس المال تمنح أول ترخيص لمستشار مالي في فلسطين
منحــت هيئة ســوق رأس المــال الفلســطينية مؤخرًا ترخيص مستشــار مالي هــو االول من نوعه في فلســطين، 
ويعتبر منح الهيئة ألول ترخيص مستشار مالي في فلسطين، أحد الثمرات الرئيسية لبرنامج الشهادات المهنية 
المتخصــص الــذي أطلقته الهيئة بالتعاون مــع المعهد المعتمد لألوراق المالية واالســتثمار )CISI(قبل عدة أعوام، 
والــذي تســتند إليه الهيئة إلى جانب شــروط منح الترخيص االخرى الــواردة في القانون واألنظمــة والتعليمات، في 
منــح تراخيص ألصحــاب المهن المالية ذات العالقة بقطاع األوراق المالية مثل الوســيط المالي والمستشــار المالي 

ومستشار االستثمار.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

صدور التعميم رقم 10 لعام 2016 حول اإلفصاحات النهائية لعام 2015 
أصدرت الهيئة التعميم رقم /10/ للشــركات المســاهمة والمتضمن طلب اإلفصاحات النهائية لعام 2015 وذلك 
استنادًا إلى أحكام نظام وتعليمات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق المالية السورية الصادر 
بقــرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3943/ بتاريخ 2006/08/28، والســيما المــادة /7/ منه و المتعلقة باإلفصاح عن 

النتائج النهائية للسنة المالية،

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
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التعليم والتوعية

ورشة عمل بعنوان »الدخول إلى عالم االستثمار في األوراق المالية«
نظمت الهيئة بالتعاون مع الجامعة العربية الدولية الخاصة )AIU(  ورشة عمل بعنوان »الدخول إلى عالم االستثمار 
فــي األوراق الماليــة« تــم  خاللها تقديم ثــالث محاضرات حول اإلجــراءات الرقابية وحماية المســتثمر، وآليــات التداول 

والرقابة في سوق دمشق، باإلضافة إلى دور شركات الخدمات والوساطة المالية.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

ندوة تدريبية بعنوان » معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم )16( المتعلق بااليجارات« 
نظمت هيئة األوراق المالية بالتعاون مع جمعية المحاســبين القانونيين األردنيين ندوة تدريبية حول ”معيار التقرير 
المالي الدولي الجديد رقم )16( المتعلق باإليجارات« بهدف اطالع المشــاركين على أبرز التغييرات التي طرأت على 

طرق المعالجة المالية  لبند اإليجارات عند إعداد الميزانيات ومراجعتها وتدقيقها.

هيئة االوراق المالية االردنية

المشاركة في محاضرة حول “دور بورصة الجزائر في مواجهة التحديات  الراهنة”
شــاركت لجنــة تنظيم عمليــات البورصة ومراقبتها فــي الحاضرة التي نظمتهــا بورصة الجزائر بالتعــاون مع غرفة 
التجارة والصناعة »شنوة« حول دور بورصة الجزائر في مواجهة التحديات االقتصادية الراهنة وذلك بمشاركة عدد من 

الهياكل االقتصادية والتجارية، ومدراء البنوك والمهتمين.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

ندوة توعوية نحو حوكمة أفضل
نظــم مكتب ديلويت اند اســتوش للشــرق األوســط بالتعاون مــع مركز عمان للحوكمة واالســتدامة نــدوة توعوية 
موسعة بعنوان »نحو أفضل ممارسات الحوكمة » وذلك في إطار التعديالت الجديدة لميثاق عمل حوكمة الشركات 

المساهمة العامة وذلك تمهيدا لمرحلة التطبيق والتي ستبدأ في يوليو القادم.

ورشة عمل تدريبية حول حوكمة المؤسسات الحكومية بهيئة تنظيم االتصاالت
نظم مركز عمان للحوكمة واالســتدامة بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت ورشــة عمل حول حوكمة المؤسســات 
والمبادئ التي تقوم عليها تستهدف اإلدارة التنفيذية وسكرتارية مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت والتي شارك 
فيها 40 متدرب. وتهدف الورشــة إلى تعريف الموظفين بالهيئة بأبرز الممارســات اإلدارية الرشيدة وآليات االستفادة 
من المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة في تنظيم عمل المؤسســات اإلشــرافية والرقابية وطريقة التعامل الواجب 

مراعاتها للجهات الخاضعة تحت رقابتها بما يضمن لها بلوغ أهدافها واالرتقاء بمستوى خدماتها.
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برنامج حول المهارات القيادية بالتعاون مع جامعة كوينز الكندية
نظمت المديرية العامة لإلشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال برنامجًا تدريبيًا للكوادر الوطنية العاملة 
في شركات التأمين حول المهارات القيادية والتي تم تقديمها من قبل جامعة كوينز الكندية بمشاركة 30 موظفا 

عمانيا يتقلدون مناصب وظيفية في اإلدارة الوسطى واإلدارة العليا في شركات التأمين العاملة.

الهيئة تشارك في تنظم ندوة حول خدمات التمويل اإلسالمي
نظمت مجموعة اســالميك فايناس نيوز )IFN( بالتعاون مع الهيئة العامة لســوق المال وبنك نزوى الندوة الحوارية 
حول ســوق لخدمات المالية اإلســالمية في عمان، ويأتي تنظيم الندوة متماشــيا مع اســتراتيجية ومبادرات الهيئة 

العامة لسوق المال الرامية للتوعية بالتطورات في سوق التمويل اإلسالمي.
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التعليم والتوعية

برنامــج تدريبــي حــول: اإلشــراف علــى أســاس تقييم المخاطــر، وتمويــل المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة من خالل أسواق رأس المال

نظمــت هيئة قطر لألســواق المالية بالتعاون مــع المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية األيســكو برنامجا تدريبيا 
لبناء القدرات حول »اإلشــراف على أســاس تقييم المخاطر، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل أسواق 
رأس المــال«.  واســتهدف البرنامــج التدريبي الذي شــارك فيه )60( مشــاركا من )14( دولة من أعضــاء لجنة أفريقيا 
والشــرق األوســط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )اآليســكو(. باإلضافة إلى مشاركة )12( جهة من 

القطاع المالي بالدولة ذات الصلة بأسواق رأس المال.

وشــملت محاور البرنامج على آليات اإلشــراف على أســاس تقييم المخاطر، وســبل إدارة المخاطر النظامية، والطرق 
العمليــة لتصميــم وتنفيــذ البرامج الرقابية الفعالــة، هذا باإلضافة إلــى التعريف ببيئة تمويل المشــاريع الصغيرة 

والمتوسطة وعوامل نجاح الحلول االبتكارية، بما فيها دور التمويل اإلسالمي.

هيئة قطر لألسواق المالية

ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي
عقدت هيئة ســوق رأس المال الفلسطينية مؤخرًا ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير 
التمويلــي وفــق معيــار المحاســبة الدولي رقم )17(، وذلــك في مقر الهيئــة بمدينة البيرة، وبحضــور مجموعة من 

المدراء الماليين والمحاسبين في شركات التأجير التمويلي.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

ورشة عمل موسعة بخصوص صناديق االستثمار
عقدت هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية وبالتعاون مع البنك الدولي مؤخرًا ورشــة عمل موســعة، هدفت إلى 
عرض ومناقشــة مالمــح مجموعة من التعليمات واألطــر الرقابية المقترحة المنوي إصدارها مــن قبل الهيئة وذلك 
ضمن ســعيها المســتمر والمتواصــل إلى تطوير األطــر القانونية الخاصــة بالقطاعات التي تشــرف عليها وتحديدًا 

لقطاع االوراق المالية. 

ورشــة عمــل حول: آخر مســتجدات مكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب و مناقشــة طرق 
تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها

نظمت هيئة قطر لألســواق المالية ورشــة عمل حول »مســتجدات مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب ومناقشة 
طــرق تحســين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها«. بمشــاركة  بورصة قطر، شــركة قطر لإليــداع المركزي لألوراق 

المالية وشركات الخدمات المالية و وكالئهم. 

وقــد تــم خالل الورشــة التأكيد على أهمية االلتزام بمتطلبات قانون مكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب رقم 4 
لســنة 2010 وتشــريعات الهيئة، والقانون رقم 8 لســنة 2012 بشــأن هيئة قطر لألســواق المالية ودليل قواعد 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

برنامج تدريبي حول قطاعي سوق رأس المال والتأمين للموظفين الجدد
نظمت الهيئة  الحلقة األولى من سلسلة البرنامج التدريبي  حول أسواق رأس المال والتأمين والمقرر تنظيمه خالل 
العام الجاري لموظفي الهيئة وسوق مسقط لألوراق المالية و شركة مسقط للمقاصة واإليداع  ويستهدف البرنامج 
الموظفيــن الجــدد، وذلك بغية  تعريفهم بأهمية ســوق رأس المال والتأمين وطبيعة األعمال والمســؤوليات التي 

تنفذها الدوائر اإلشرافية والتشريعية إلى جانب توضيح بعض المفاهيم االقتصادية والتشريعية.
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التعليم والتوعية

ندوة بجهاز التمثيل التجاري للتعريف بأسواق وأدوات التمويل
نظمــت الهيئــة ملتقى تعريفي لقيادات جهــاز التمثيل التجاري ، وأكدت الهيئــة أن الممثلين التجاريين لمصر في 
مختلف دول العالم هم الواجهة االقتصادية ونقطة االتصال األولى للعديد من الشركات والمؤسسات المالية. ويأتي 
تنظيم هذه الندوة بهدف تقديم أبعاد مختلفة عن األنشطة المالية واألسواق وحجم كل قطاع وتطور التشريعات.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

ورشة عمل للجمعيات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر
نظمت الهيئة ورشــة عمل عــن التمويل متناهي الصغر حضرها عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسســات األهلية 
الحاصلــة علــى ترخيص بمزاولة نشــاط التمويل متناهي الصغر. وناقشــت الورشــة المتطلبات الخاصة بممارســة 
عمليات التمويل متناهي الصغر. كما تناول خبراء الهيئة بالشــرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس 

التمويل متناهي الصغر وكيفية إعداد اإلحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط.

التعاون الدولي

وفد من مجلس النواب األردني يطلع على تجربة هيئة األوراق المالية والسلع
اســتقبلت هيئة األوراق المالية والسلع وفد لجنة االقتصاد واالستثمار بمجلس النواب بالمملكة األردنية الهاشمية، 
حيــث تم خــالل اللقاء إطالع الوفد األردني على دور هيئة األوراق المالية والســلع في تنظيم األســواق المالية بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة ووضع األنظمة المالية والتشــريعات التي تنظم المعامالت باألســواق المالية بالدولة وفقًا 

ألفضل المعايير العالمية.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

المشاركة في الملتقى اإلقليمي حول تطوير سوق سندات الدولة
شــاركت الهيئة في الملتقى اإلقليمي حول تطوير سوق ســندات الدولة الذي نظمه المركز االقليمي للمساعدة الفنية التابع 
لصندوق النقد الدولي في شهر يناير 2016، حيث ناقش الملتقى العديد من المواضيع أهمها دور المؤسسات البنكية في 
تطوير ســوق االصدارات والتداوالت لســندات الدولة، والتحديات واآلفاق بالنسبة ألســواق المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط 

أفريقيا، باإلضافة إلى سبل دعم وتوسيع قاعدة المستثمرين، واتفاقيات اعادة الشراء واستعماالتها. 

تونس - هيئة السوق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية

الهيئة تنظم منتدى »حوكمة الشركات« وتطلق حملة توعوية موسعة عن حوكمة الشركات
أطلقت الهيئة حملة توعوية شاملة تتضمن  فعاليات عدة من بينها تنفيذ برنامٍج تدريبي توعوي مخصص لقواعد 
الحوكمة للشــركات المعنية بتطبيق قواعد حوكمة الشــركات الصادرة عن الهيئة، إضافًة إلى أنشــطةٍ  موازية عدة 
كتوزيع مطبوعات خاصة بالحوكمة وكذلك رسائل توعوية يومية على بعض وسائط التواصل االجتماعي إضافًة إلى 

رسائل هاتفية قصيرة وكذلك إعالنات إذاعية وتلفزيونية عبر وسائل اإلعالم.
ويأتــي تنظيــم منتدى لحوكمة الشــركات لتســليط الضــوء على أهمية حوكمة الشــركات ومتطلبــات تطبيقها 
المختلفة إضافة إلى آفاق تطورات تطبيقاتها مستقباًل، إنطالقًا من دور هيئة أسواق المال في ضمان الفهم السليم 

والتطبيق الكامل لقواعد الحوكمة فور دخولها حيز النفاذ.
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العراق - هيئة االوراق المالية

ايقاف تداول عدد من الشركات لعدم إيفاءها بمتطلبات االفصاح المالي
قــررت الهيئــة ايقــاف أســهم عــدد مــن الشــركات عــن التــداول فــي ســوق العــراق لــألوراق الماليــة اســتنادا الى 
2015 وبالنظــر لعــدم  المحدثــة لســنه  المدرجــة  الشــركات  التــي تخــص إفصــاح   )8( رقــم  الهيئــة  تعليمــات 
تقديــم الشــركات المدرجــة أدنــاه بمتطلبــات االفصــاح المالــي بالبيانــات الماليــة للفصــل الثالث لســنه 2015 .

إجراءات التنفيذ

أخبار أخرى

بَراق النابلسي مديرًا عامًا لهيئة سوق راس المال الفلسطينية 
 قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تعيين السيد بَراق النابلسي مديرًا عامًا لهيئة 

سوق راس المال الفلسطيني للعام 2016.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

نزهة حياة رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل
عيــن العاهــل المغربــي الخبيــرة المالية الســيدة نزهة حيــاة، رئيســة للهيئة المغربية لســوق 
الرســاميل التــي جاءت لتحل مكان مجلس القيم المنقولة. وشــغلت الســيدة حيــاة العديد من 
المهام أهمها رئيسة اللجنة البنكية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، كما كانت من ضمن أعضاء 
مجلس ادارة بورصة الدار البيضاء. وحلت الهيئة المغربية لســوق الرساميل مكان مجلس القيم 
المنقولة، حيث تتمثل أهم مســؤولياتها في ضمان حماية االدخار المســتثمر في المجال المالي، 

وتسهر أيضا على ضمان المساواة والشفافية واندماج سوق الرساميل وإعالم المستثمرين. 

المغرب - الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

توقيع اتفاقية مع سلطة دبى المالية
وقعــت الهيئــة العامــة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع ســلطة دبى للخدمات المالية، وتهــدف هذه االتفاقية إلى 
ضمان فعالية التعامل مع طلبات اإلدراج في أحد الســوقين أو طلبات اإلدراج الُمزدوج في كال الســوقين. وإلى تعزيز 
الرقابة الُمســتمرة على اإلفصاح كما أنها تيســر من مراقبة ســلوك المتعاملين في الســوقين و التعامل بشكل 
كــفء وفعــال مع طلبــات االنضمام للعضويــة التي تتيح للعضو القيام بأنشــطة عن بعد فــي مناطق اختصاص 

الطرف اآلخر. إضافة إلىالتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالرقابة على حاالت االستحواذ على األوراق المالية.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )األيوسكو(
أعلنــت األمانــة العامــة للمنظمة الدولية لهيئــات األوراق المالية فــوز الهيئة العامــة للرقابة المالية فــي انتخابات 
مجلــس إدارة المنظمة للعاميــن القادمين. وكانت مصر قد انتخبت ألول مرة فــي تاريخ المنظمة لعضوية مجلس 

اإلدارة للدورة 2014 – 2016 . 

التعاون الدولي
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IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

هيئــات الرقابة باألســواق الناشــئة تؤكد أهميــة تعزيز دورها الرقابــي والمحافظة 
على عدالة وانتظام األسواق

اجتمعت هيئات الرقابة األعضاء بلجنة النمو واألســواق الناشــئة بمدينة بالي بإندونيسيا حيث 
تم بحث المخاطر المالية الدولية الحالية وتأثيراتها على النمو االقتصادي والسياسات النقدية، 
وخاصة فيما يتعلق بحالة عدم اليقين المرتبطة بتوجهات البنك  الفدرالي األمريكي بخصوص 

أســعار الفائدة، وكذلك التباطؤ بالنمو االقتصادي للصين وتراجع أســعار الســلع، كل ذلك عزز من تقلبات األســواق 
المالية وتأثير ذلك على األســواق الناشــئة. كما ركز النقاش على العوامل التي يمكن أن تؤثر على خفض السيولة 
مما يشــكل ضغط على األســواق الناشئة، بما في ذلك زيادة اقتراض الشــركات خاصة مع ارتفاع أسعار صرف الدوالر 

األمريكي وسعر الفائدة.
وضمــن هذا اإلطــار، وعلى الرغم من الضغوطات المتعلقة بالســيولة التي تؤثر على االقتصــاد العالمي فإن على 
هيئات الرقابة باألســواق الناشــئة االســتمرار بتعزيز مقاومتهــا الهيكلية والتركيز على بنــاء قاعدة حوكمة  متينة 
وكذلك على هيئات الرقابة انتهاج سياسات وإجراءات رقابية واضحة ومحددة فيما يتعلق الجهات الخاضعة للرقابة 
وبناء القدرات الذاتية للمؤسســات. هذا وقد أكدت لجنة النمو واألســواق الناشئة على االستمرار بالعمل مع األعضاء 

وبشكل فاعل لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تواجه األسواق الناشئة.
وممــا يذكــر بهذا الصدد بأن لجنة النمو واألســواق الناشــئة قد نظمت ورشــة عمل ركزت علــى تقديم حاالت عملية 
لالعتداءات اإللكترونية cyber-attack التي يمكن أن تســتهدف األســواق بمشــاركة )40( دولة، حيث تم إبراز دور 
هيئات الرقابة في هذه الحالة، وذلك بهدف تعزيز الوعي باألثار التي يمكن أن تسببها الجرائم اإللكترونية. وقد أكدت 
اللجنــة علــى الحاجة لوجود فرق محددة ومعروفة لمأسســة إدارة األزمــات crisis management واتخاذ ما يلزم 
لالستجابة لمثل هذه األزمات ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية التعاون ما بين الهيئات على 
المســتويات المحليــة والدولية cross-border cooperation  وتبــادل المعلومات والتواصل ما بين الهيئات 

والمؤسسات ذات العالقة.

منظمة األيسكو تنشر توقعات مخاطر أسواق األوراق المالية لعام 2016

نشــرت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO( تقريرًا حول توقعات مخاطر أســواق األوراق المالية لعام 
2016، والذي يحدد ويدرس االتجاهات الرئيســية في األســواق المالية العالمية والمخاطر المحتملة على االســتقرار 
المالي. ويسلط التقرير الضوء على األهمية التي توليها منظمة األيسكو اإلجراءات الوقائية والكشف عن المخاطر 

المحتملة في أسواق األوراق المالية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تمويل االقتصاد العالمي.
يدرس التقرير االتجاهات الرئيســية في األســواق المالية العالمية وأثرها على أســواق األوراق المالية، وبشــكل خاص 

يركز التقرير على الجوانب التالية:
- تأثر أسواق األوراق المالية من تدخالت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

- تأثر أسواق األوراق المالية من انخفاض أسعار السلع األساسية وعدم التأكد من اتجاهات النمو العالمي.
.Securitized Products اتجاهات النمو في سندات الشركات، واألسهم، وأسواق المنتجات التي تم توريقها -
- االتجاهات الحديثة في األسواق الناشئة وخاصة تلك المرتبطة بتدفقات رأس المال، والتمويل القائم على أسواق 

األوراق المالية.
- االعتماد المتزايد على الرقمية Digitalization في األسواق المالية واحتمال حدوث االختالالت التكنولوجية.

كما يحدد التقرير أربع مناطق خطر محتملة:
1( سيولة سوق سندات للشركات.

2( المخاطر المرتبطة باستخدام الضمانات Collateral في المعامالت المالية.
3( السلوك الضار فيما يتعلق بمنتجات وخدمات التجزئة المالية.

4( المخاطر اإللكترونية.
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WFE  -  اتحاد البورصات العالمي

اتحاد البورصات العالمي يدعو إلى اليقظة والتنسيق لدعم معايير حماية إلكترونية عالمية

أكد اتحاد البورصات العالمي أن األمن اإللكتروني هو مسألة بالغة األهمية ألعضائه ، وأمر حيوي الستمرار االستقرار في النظام 
المالــي، كمــا أثنى االتحاد علــى المبادرات المتخذة مــن قبل هيئات الرقابة علــى الصعيد العالمي وخاصــة لجنة المدفوعات 
والبنية التحتية ببنك التسويات الدولي CPMI ومنظمة الـ IOSCO الهادفة لتعزيز سالمة ومتانة النظام المالي العالمي.

لقــد حــرص مزودي خدمات البنيــة التحتية المالية على التحوط والحــذر إذ البد من القيام بمهامهــم بفاعلية نظرًا للتداعيات 
الســلبية الشــاملة على أعمالهم من أي أعطال إلكترونية محتملة. ويتمثل النهج الديناميكي التحاد البورصات العالمي في 
هذا المجال من خالل إنشــاء فريق عمل لألمن اإللكتروني )GLEX(، والذي يتألف من خبراء في المجال اإللكتروني يتقاســمون 

المعرفة لتوفير أسس تقنية متينة لصياغة السياسات المتعلقة بهذا الشأن.
فــي رد اتحــاد البورصات العالمي علــى الورقة البحثية الصادرة عــن CPMI-IOSCO، فقد أكد االتحاد علــى أهمية الخطوات 
التي تم اتخاذها في هذا المجال وكذلك على أهمية وجود ترتيبات فعالة إلنشــاء وتنفيذ ومراجعة توجهات األعضاء المتبعة 

لمواجهة التهديدات اإللكترونية.
كمــا أكــد اتحــاد البورصات العالمي بأنه يدعــم وجود إطار عمل متفق عليه مع الصعيد العالمــي، إال أنه يحذر من أن يكون هذا 
اإلطار مقيد بشــكل مفرط. فعلى ســبيل المثال، يقترح CPMI-IOSCO مدة ساعتين كوقت إلعادة العمل بشكل طبيعي 
بعد أي هجوم إلكتروني، ويعتقد االتحاد أنه نظرًا لطبيعة هذه الهجمات فإنه ال يمكن التنبؤ بها، ولهذا تعتبر مدة الساعتين 
محددة جدا وأن نظام معلومات البنية التحتية المالية ينبغي أن يهدف الســتئناف التشــغيل الكامل في أقرب وقت ممكن، 
دون المزيد من المســاس في انتظام عمل الســوق. فهناك تفاوتًا في مراحل تطور األســواق المختلفة، والتهديدات والمخاطر 

المرتبطة بالبنية التحتية المالية غالبًا ما تكون مختلفة عن األجزاء األخرى من النظام المالي.

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية بمنظمة األيسكو
قرر مجلس المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO بالموافقة على التوصية للجنة الرئاســية 

بتعديل األنظمة الداخلية للمنظمة من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لها.
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)SSE( انضمام بورصة عمان لمبادرة األمم المتحدة ألسواق رأس المال المستدامة

أعربت  بورصة عمان عن إلتزامها  بتعزيز التنمية المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا من خالل اإلنضمام إلى 
  )Sustainable Stock Exchange Initiative( المستدامة  للبورصات  المتحدة  األمم  مبادرة 
كعضو مشارك، حيث تجدر اإلشاره بأن بورصة عمان هي البورصة  49 المشاركه في هذه المبادرة التي 

تعمل مع قادة سوق رأس المال وصناع القرار لخلق أسواق رأس المال مستدامة وشفافة.

ومن الجدير ذكره بأن مبادرة االستدامة في البورصات )SSE(  هي مبادرة أطلقتها األمم المتحدة تهدف الى تشجيع البورصات 
وبالتعاون مع المستثمرين ومنظمي سوق رأس المال والشركات، باالهتمام بقضايا التنمية المستدامة والتي ترتكز على 
الحفاظ على مستوى أداء بيئي جيد ومسؤولية اجتماعية متميزة والتزامها بمعايير حوكمة الشركات. ويتولى تنظيم هذه 
المبادرة كل من منظمة االمم المتحدة للتجارة والتنمية والميثاق العالمي  لألمم المتحدة ومبادئ االستثمار المسؤول التي 

تدعمها األمم المتحدة والمبادرة المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

بورصة عمان

لبرنامج  العملي  التجريبي  التمرين 
استمرارية األعمال

مؤخرًا  السوق  إدارة   نظمت 
مقر  في  التعافي  مركز  في 
العين  بمدينة  السوق  فرع 

استمرارية  ببرنامج  متعلق  ناجحًا  تجريبيًا  تمرينًا 
لحاالت  مسبقًا  المعد  للسيناريو  وفقًا  أنجز  األعمال 
الطوارئ  واألزمات والمواقف العارضة، حيث شكل ذلك 
سوق  في  العمل  فرق  جاهزية  لمدى  حقيقيًا  اختبارًا 
لمواجهة  استعدادها  ومدى  المالية   لألوراق  أبوظبي 
مستفادًا  درسًا  التجربة   هذه  وتعد  الطارئة.  الحاالت 
يساهم في تطوير األداء والتعامل مع مختلف الظروف 

مستقباًل.

سوق أبوظبي لألوراق المالية

جائزة »تنفيذ الشبكة األمثل لعام 2015« عن اعتماد 
حلول SDN Fx  من أڤايا

على  المالي  دبي  سوق  حصل 
األمثل  الشبكة  »تنفيذ  جائزة 
لعام 2015« والمقدمة من مجلة 

التي  اإليجابية  النتائج  »نتوورك ميدل إيست«، وذلك بناًء على 
أضافتها الشبكة إلى تجربة المستخدم، والكفاءة العالية التي 

وفرتها للسوق.
 SDN يذكر أن السوق كان قد اعتمد البنية التحتية الشبكية
الحيوية  االحتياجات  تلبية  على  قدرتها  من  به  تمتاز  لما   Fx
من  توفره  ما  إلى  إضافة  الساعة،  مدار  على  وكفاءة  بفعالية 
الجودة  مستويات  أعلى  على  تجربة  وتوفير  النمو  على  قدرة 

لمستخدميها.

سوق دبي المالي

بورصة البحرين

البورصة تستحدث سوق »الصناديق االستثمارية العقارية« وسوق اإلدراج وتداول أذونات الخزانة

أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين قراراَ بشأن استحداث سوق الصناديق االستثمارية 
العقارية في بورصة البحرين وإضافته إلى األسواق المعتمدة من قبل البورصة للتداول. 
المرخصة من قبل  العقارية  االستثمارية  الصناديق  إدراج  الراغبة من  الجهات  وستتمكن 
مصرف البحرين المركزي في هذا السوق، كما يمكن تداول هذه الصناديق من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقا 

للقواعد العامة للتداول.
كما أصدر رئيس المجلس قرارًا بشأن استحداث سوق أذونات الخزينة في بورصة البحرين وإضافته إلى األسواق المعتمدة من 
قبل البورصة للتداول. وسيتم في هذا السوق إدراج أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين، وكذلك تداول هذه 

األذونات من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقا للقواعد العامة للتداول.
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بورصة الجزائر

البورصة تطلق تطبيق الهواتف الذكية 

أطلقت بورصة الجزائر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بها »BOURSE D’ALGER« ، حيث يسمح هذا التطبيق للمستخدمين 
الوصول السريع والسهل إلى بيانات البورصة مما يمكن المستثمرين من االطالع في أي وقت على قيمة األسهم والسندات.

كما يسمح التطبيق أيضا بمتابعة أخبار البورصة واألحداث، باإلضافة إلى التغيرات في السوق وأسعار األوراق المالية المدرجة.

سوق الخرطوم لألوراق المالية

تدشين المرحلة الثانية للتداول اإللكتروني

الخرطوم  سوق  دشنت 
تطوير  نظام  المالية  لألوراق 
اإللكتروني  التداول  منصة 
القدرات  بناء  مشروع  ضمن 
في مجال إدارة المالية العامة 

لنظام  الثانية  المرحلة  ذلك  ويمثل  الكلي.  واالقتصاد 
للتنمية  األفريقي  البنك  من  بمنحة  والممَول  التداول 
بمبلغ 400 ألف دوالر ، تشمل تطوير النظام وبناء القدرات 

والتدريب.

االلكتروني  التداول  »دور  حول  عمل  ورشة 
في  المالية  لالوراق  العراق  سوق  وقواعد 

تنشيط االستثمار«

سوق العراق لألوراق المالية

لألوراق  العراق  سوق  نظم 
عمل  ورشة  المالية 
واحتفالية بمناسبة الذكرى 
إلطالق  السابعة  السنوية 

التداول االلكتروني في سوق العراق لألوراق المالية  تحت 
العراق  سوق  وقواعد  االلكتروني  التداول  »دور  شعار 

لألوراق المالية في تنشيط االستثمار«.

اطالق خدمة إشعار الملكية االلكتروني 

أطلقت سوق دمشق لألوراق المالية بالتنسيق مع بنك سوريا الدولي اإلسالمي خدمة إشعار الملكية 
االلكتروني، والتي يستطيع المستثمر من خاللها االستعالم عن ملكيته من أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك في 
إطار سعي السوق الدائم لتطوير خدماتها بما يتناسب مع الظروف الراهنة، إضافة إلى تسهيل تعامالت كل من المستثمرين 

والمساهمين الموجودين في السوق مسبقًا أو المستثمرين الجدد.

وتهدف الخدمة إلى إتاحة اإلمكانية للمساهمين بالدخول في أي وقت ومن جميع أنحاء العالم عبر شبكة االنترنت للحصول 
على إشعار عن سجل ملكياتهم باألسهم المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية بسرعة وسهولة عالية، مما يشكل توفيرًا 

للوقت والجهد والمصاريف بالنسبة للمستثمرين والمساهمين.

سوق دمشق لألوراق المالية

بورصة قطر

بورصة قطر تطلق أول برنامج في المنطقة للتميز في عالقات المستثمرين

أعلنت بورصة قطر عن نتائج برنامج التميز في عالقات المستثمرين لعام 2015.  وبإطالقها برنامج 
التميز في عالقات المستثمرين ، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في 
بورصة  كلفت  وقد  للمستثمرين.  الخدمات  أفضل  تقديم  في  المتميزة  المدرجة  الشركات  تكريم  
قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال عالقات المستثمرين، 
بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناًء على استطالع آراء الخبراء من المجتمع االستثماري المحلي والدولي وذلك بهدف تحديد 
للمواقع  مفصل  تقييم  إجراء  على  البرنامج  انطوى  كما  المستثمرين.  عالقات  مجال  في  أداءًا  األفضل  واألفراد  الشركات 

اإللكترونية الخاصة بعالقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع األكثر تميزًا وخدمة للمستثمرين. 
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البورصة المصرية

تشكيل لجنة تنفيذية عليا للبورصة المصرية

بناءًا على اقتراح مجلس إدارة البورصة، أصدر رئيس البورصة المصرية قرارًا بتشكل لجنة تنفيذية للبورصة المصرية تختص 
والتي  للبورصة  االستراتيجية  الخطة  وتنفيذ  ومتابعة  العاملين  ولمعاملة  العمل  لنظام  العامة  السياسة  وتطوير  باقتراح 
وضعها مجلس ادارتها عن الفترة من 2013-2017 وتقييم المشروعات الجديدة قبل تنفيذها واعتماد الموارد المخصصة 

لها الى جانب دراسة المقترحات المقدمة من العاملين.

وباستثناء رئيس البورصة ونائبه وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية فإن اللجنة 
تضم في تشكيلها وبحكم طبيعتها نسبة 50% من السيدات المشهود لهن بالكفاءة العاملين بالبورصة.

خالد الحصان مديرًا تنفيذيًا لشركة السوق المالية )تداول(

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره المتضمن الموافقة على طلب مجلس إدارة شركة 
السوق المالية )تداول( بتعيين األستاذ/ خالد بن عبداهلل الحصان مديرًا تنفيذيًا لشركة السوق المالية 

اعتبارًا من تاريخ  1437/6/12هـ الموافق  2016/03/21م.

تداول

بورصة فلسطين

الكاملة: لجنة من  تمهيدًا لمنح بورصة فلسطين العضوية 
اتحاد البورصات العالمي تختتم جولتها في فلسطين

اختتمت لجنة اتحاد البورصات العالمي جولتها الخاصة لفحص إمكانية ترقية بورصة فلسطين إلى العضوية الكاملة في 
الماضي  العام  آب من  البورصة في  الذي قدمته  الطلب  اثر  يومين متتاليين، وذلك على  استمرت على مدى  والتي  االتحاد 
2015، ومن المتوقع أن ُتصدر اللجنة توصيتها إلى مجلس إدارة االتحاد، لتتم الموافقة النهائية على الطلب خالل االجتماع 

القادم لالتحاد والذي من المقرر عقده في »شنغهاي« في حزيران من العام الجاري 2016. 

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنظم ورشة عمل تحت عنوان 
»هيكلة صكوك اإلجارة )السيادية والشركات(«

لشركات  المهنية  الجمعية  نظمت 
البورصة والجمعية المغربية للمحترفين 
في مجال التمويل التشاركي - متوافقة 
في   ،)AMFP( اإلسالمية  الشريعة  مع 
 24 الدار البيضاء، يوم  شراكة مع بورصة 
عنوان:  تحت  عمل  ورشة   2016 مارس 

»هيكلة صكوك اإلجارة )السيادية والشركات.

بورصة تونس

ورشة عمل للشركات المدرجة بالبورصة
الشركات  لدعم  برنامجها  إطار  في 
يوم  تونس  بورصة  نظمت  المدرجة، 
عمل  ورشة   ،2016 مارس   2 األربعاء 
حول قواعد إعداد وعقد الجلسات العامة 
عن  ممثلين  حضرها  للمساهمين، 

اإلعالم. وتناولت هذه  المدرجة وبعض وسائل  الشركات 
بالعالقة  الممارسات  المعلومات وأحسن  الورشة أهمية 

مع االكتتاب العام واإلدراج في البورصة.
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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:


