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يســـر األمانـــة العامة التحـــاد هيئـــات األوراق الماليـــة العربيـــة أن تعلن إصدار 
العدد األول من نشـــرة أخبار االتحاد اإللكترونية الدورية والتي ستبدأ األمانة 
العامة لالتحاد إصدارها إلكترونيًا كل ثالثة أشـــهر وســـيتم إصدارها بشكل 
إلكترونـــي وذلك في المكان المخصص لذلك على موقع االتحاد اإللكتروني 

. www.uasa.ae

ويأتي إصدار هذه النشـــرة اإلخبارية تنفيذًا لخطة العمل التي أقرها مجلس 
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية باجتماعه السابع الذي عقد في 3 فبراير 

/ شباط 2013 بدولة الكويت. 

وتتضمن النشرة ملخصًا ألهم األخبار والنشاطات المتعلقة بأعضاء االتحاد، 
وخاصـــة ما يتعلـــق منها بالتشـــريعات واإلجـــراءات المتعلقـــة بالرقابة على 
أســـواق المال، بما في ذلك الرقابة على البورصـــات وإجراءات إنفاذ القوانين، 
فضـــاًل عـــن المواضيـــع المرتبطة بتوعيـــة وتعليم المســـتثمرين. كما تضم 
النشـــرة أهم األخبار الدولية المرتبطة بأسواق راس المال، بما في ذلك أهم 
التطورات التي شـــهدتها أســـواق المال العالمية وأهم األحـــداث واإلجراءات 
الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العالقة بأسواق المال كمنظمة التعاون 
لالقتصـــاد والتنميـــة OECD  والمنظمـــة الدوليـــة لهيئات األســـواق المالية 
IOSCO  وغيرها من المنظمات الدولية. كما تتضمن النشرة مجموعة من 
األخبار المتعلقة باالتحاد واألمانة العامة لالتحاد والبرامج واألنشطة المختلفة 

المتعلقة باالتحاد.

وبهذه المناســـبة، يسر األمانة العامة لالتحاد أن تقدم هذه النشرة اإلخبارية 
لجميـــع المهتمين بأســـواق راس المال العربية، وتأمل في أن تســـهم هذه 
النشـــرة فـــي توفير مادة تكـــون ذات فائدة وعون لجميع األطراف. كما يســـر 
األمانة العامة تلقي أي مالحظات أو مســـاهمات بهدف تطوير هذه النشـــرة 
مســـتقباًل وبما يشـــكل فائـــدة وقيمة مضافة تســـهم في تعزيـــز التعاون 

والتنسيق المشترك وبما يخدم أسواق راس المال العربية.

أخبار االتحاد...

    بداية الطريق ...

جليل طريف

إتحاد هيئات األوراق المالية العربية
صندوق بريد: 117555 دبي، إ.ع.م

مباشر : 0056 290 4 971 + 
فاكس: 0059 290 4 971+ 

info@uasa.ae :البريد اإللكتروني



إطالق الموقع االلكتروني الجديد 

التحاد هيئات األوراق المالية العربية
22/مايو/2013

أعلن األمين العام التحاد هيئات األوراق 
الماليــة العربيــة جليل طريــف إطالق 
الموقــع اإللكترونــي الجديــد لالتحــاد 
www.uasa.ae بعــد أن تم اســتكمال 
إنشــاء الموقع اإللكترونــي باللغتين 
أصبــح  حيــث  واإلنجليزيــة،  العربيــة 
الموقــع يضــم المعلومات األساســية 
المرتبطــة بعمل االتحــاد، بما في ذلك 
المعلومات المتعلقة باالتحاد وأعضاء 
تحكــم  التــي  والتشــريعات  االتحــاد 
عمــل هيئــات األوراق الماليــة العربية 
الهيئــات  تنفذهــا  التــي  واإلجــراءات 
األعضــاء فيمــا يتعلــق بالتشــريعات 

وإجــراءات  األســواق  علــى  والرقابــة 
وحمايــة  التوعيــة  وبرامــج  التنفيــذ 
الموقــع  يضــم  كمــا  المســتثمرين. 
معلومات عن األحداث الرئيسية وأهم 
األخبــار المتعلقــة باالتحــاد واألعضــاء 
وكذلــك األخبــار المرتبطــة بالتطورات 
اإلقليميــة والعالمية فضــاًل عن توفير 
المعلومــات  تحديــث مســتمر لهــذه 
وتوفير إمكانية نشر تحذيرات الهيئات 
 Investor Alertsلحماية المستثمرين
مخصصــة  نافــذة  توفيــر  وكذلــك 
لتســهيل  األعضــاء  الســتخدامات 

التواصل ما بين األعضاء.

وأكــد األمين العام لالتحــاد بأن إطالق 
الموقع الجديد لالتحــاد قد جاء تنفيذًا 
لخطــة العمــل التــي أقرهــا مجلــس 
الــذي  االتحــاد فــي اجتماعــه الســابع 
عقد بمدينة الكويت في شــهر شباط 
تضمنــت  حيــث  الماضــي،  فبرايــر   /
الخطــة، باإلضافــة إلى إنشــاء الموقع 
مــن  مجموعــة  تنفيــذ  اإللكترونــي، 
المهام والنشاطات والبرامج الهادفة 
إلى تعزيز التعاون والتنســيق ما بين 
بمــا  العربيــة  الماليــة  األوراق  هيئــات 
يصب في مصلحة أســواق رأس المال 
العربيــة. وضمن هذا اإلطــار فقد بدأت 
األمانــة العامة بتنظيــم مجموعة من 
البرامج التدريبية ما بين هيئات األوراق 
المالية العربية بهــدف تعزيز التعاون 
المشــترك ونقــل المعرفــة، حيــث تم 
الــذي  التدريبــي األول  البرنامــج  عقــد 
نظمته هيئــة األوراق المالية والســلع 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة يوم 
20 أيــار / مايــو حــول موضــوع اإلفصاح 
واإلفصاح اإللكترونــي في مقر الهيئة 
بمدينة دبي، وسيعقد البرنامج الثاني 
التحقيــق  مواضيــع  حــول  للتدريــب 
والتنفيــذ والتفتيــش والــذي تنظمه 
هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة بمدينة 

عمان يومي 29 و30 أيار / مايو. 

وباإلضافة لذلك ســيتم عقد (4) برامج 
أخــرى ضمن برنامــج التبــادل الثنائي 
مــا بيــن الهيئــات وذلك فــي كل من 
المملكــة العربية الســعودية، وقطر، 
وجمهوريــة مصــر العربيــة، والمغرب، 
علــى  البرامــج  هــذه  ســتركز  حيــث 
مختلف االحتياجــات التدريبية لهيئات 
األوراق الماليــة العربيــة بمــا في ذلك 
قضايــا الترخيص والتعامــل الداخلي 
وأدوات االســتثمار المشــترك ومعايير 

كفاية رؤوس األموال والتوعية وتعليم 
المستثمرين والتخطيط االستراتيجي 

وحوكمة الشركات.

وأضــاف األميــن العام لالتحــاد بأنه قد 
تم انشــاء الموقــع اإللكتروني الجديد 
متطــورة  تكنولوجيــا  علــى  اعتمــادًا 
بحيث يكون الموقع سهل االستخدام 
والباحثيــن  المهتميــن  قبــل  مــن 
والمســتثمرين، ممــا ييســر الحصول 
علــى المعلومــات المطلوبــة بكفاءة 
وسرعة عالية من خالل توفير أساليب 

بحث فّعالة ومتطورة.

وممــا يذكــر بأن اتحــاد هيئــات األوراق 
الماليــة العربية قد تأســس عــام 2007 
ومقــره مدينــة دبــي بدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحدة ويضم في عضوتيه 
(16) عضــوًا عامــاًل ومنتســبًا يمثلــون 
(14) هيئــة أوراق ماليــة عربيــة، وذلــك 
بعــد انضمام هيئــة األســواق المالية 
اللبنانية إلى عضوية االتحاد في شهر 
شــباط / فبرايــر الماضــي، وكل مــن 
اتحاد البورصات العربية وســلطة دبي 

للخدمات المالية.

الرئيســية  المهــام  بــأن  يذكــر  كمــا 
لهيئات األوراق المالية تتمثل بالرقابة 
علــى أســواق األوراق الماليــة العربيــة 
والتــي وصلت قيمتها الســوقية إلى 
نحــو (970) مليار دوالر وكذلك شــركات 
المســاهمة  والشــركات  الوســاطة 
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العامة وغيرهــا من الجهات المرتبطة 
بعمل أسواق راس المال، هذا باإلضافة 
إلى تطوير أســواق راس المال العربية 
والشــفافية  الكفــاءة  يضمــن  بمــا 
والمتعاملين  المســتثمرين  وحمايــة 
باألســواق الماليــة. ويجدر اإلشــارة بأن 
االتحــاد قد أصبح عضوًا منتســبًا لدى 

األوراق  لهيئــات  الدوليــة  المنظمــة 
المالية IOSCO في شهر آذار / مارس 
الماضــي األمر الذي ســيكون لــه أكبر 
األثر في فتح آفاق جديدة لالتحاد وتعزز 
واإلقليمــي  العربــي  ودوره  مكانتــه 
والدولــي وبمــا يعــود بالفائــدة على 

أسواق راس المال العربية.
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االجتماع السابع التحاد هيئات األوراق المالية العربية
3 فبراير 2013

عقــد مجلس اتحــاد هيئات األوراق المالية العربية اجتماعه الســنوي الســابع في 
مدينــة الكويت – دولة الكويت بتاريخ 3 فبراير 2013، بحضور ممثلي الدول األعضاء 
في مجلس االتحاد. وقد بدأت الجلســة االفتتاحية بكلمــة الدولة المضيفة ألقاها 
الســيد / صالح مبارك الفالح – رئيس هيئة أســواق المال الكويتية، وكلمة السيد 
/ ناصر أحمد الشــيبي – رئيس هيئة قطر لألســواق المالية / رئيس اتحاد هيئات 
األوراق الماليــة العربيــة، وكلمة األميــن العام لالتحاد الســيد / جليل طريف. وتم 
تكريــم رئيــس االتحاد مــن قبل رئيس هيئة  أســواق المال الكويتيــة وذلك على 
الجهود الذي بذلها خالل ترأسه لالتحاد. وقد حضر الجلسة االفتتاحية رئيس اتحاد 

البورصات العربية وممثل عن صندوق النقد العربي.

ناقــش مجلس االتحاد أهداف واســتراتيجيات اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية 
وقرر تكليف األمانة العامة بتقديم اقتراح، بعد التشــاور مع أعضاء مجلس االتحاد، 
على مجاالت وبرامج محددة حسب أولوياتها والبدء بتنفيذها وفقًا ألهميتها، كما 
قــرر المجلس اعتماد خطة العمل وبرنامــج عمل االتحاد المقدم من االمانة العامة 
لعــام 2013. كمــا ناقش المجلس الموازنة التقديرية وقــرر اعتمادها مع األخذ بعين 
االعتبــار التغييــرات التي قد تطرأ نتيجــة قيام األمانة العامة بأنشــطة تدر ايرادات 
لالتحــاد وانضمــام االتحــاد لعضوية الـــ IOSCO . كما تقــرر عقد االجتمــاع القادم 
للمجلــس في مدينــة بيروت / لبنان الذي أبدى ترحيبه باســتضافة االجتماع خالل 

شهر مارس 2014. 

وكان مجلــس االتحــاد قــد اعتمــد التقريــر الســنوي وتقريــر مدقــق الحســابات 
والحســابات الختامية لعام 2012، ووافق على تجديد تعيين شــركة ارنســت و يونغ 
لتدقيق حسابات االتحاد لسنة 2013. كما قرر المجلس الموافقة على طلب عضوية 
هيئــة األســواق المالية في لبنــان باالتحاد. وقــرر المجلس تكليــف األمانة العامة 
بإعداد ملخص حول موضوع االمتثال الضريبي على الحسابات الخارجية األمريكية 

FATCA وخاصة ما يتعلق بأثر ذلك على هيئات األوراق المالية. 

IOSCO انضمام االتحاد لعضوية الـ
25 مارس 2013

وافــق مجلــس ادارة المنظمــة الدولية لهيئــات االوراق 
الماليــة  IOSCO  علــى طلــب عضوية اتحــاد هيئات 
االوراق الماليــة العربيــة بمنظمة    الــــ IOSCO  وذلك 
بوجــب قــرار مجلــس ادارة المنظمة الذي عقــد بمدينة 

سيدني – استراليا في 22/مارس/2013.

Bilateral Exchange Program برنامج التبادل الثنائي

تبدا االمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع اعضاء االتحاد بتنفيذ برنامج التبادل الثنائي  Bilateral Exchange Programخالل 
العام الحالي 2013.

التبادل  برنامج  يضم  و 
 (6) ــدم  ــق ــم ال ــي  ــائ ــن ــث ال
تدريبية تعقد خالل  برامج 
سيتم  و  الحالي  الــعــام 
انعقادها  مواعيد  تحديد 
االمانة  بين  ما  بالتنسيق 
اعضاء  و  لالتحاد  العامة 
الجدول  يبين  و  االتــحــاد. 
التالي لمحة مختصرة عن 
المواضيع  و  البرامج  هذه 
مكان  و  ستغطيها  التي 

انعقادها.

* سيتم تحديد المحتوى النهائي للبرنامج التدريبي وموعد التدريب المحدد بالتنسيق مع األعضاء المعنيين

اسم الجهة التي ستقدم 
مدة البرنامجمواضيع التدريبالبلدالبرنامج التدريبي

األردن1. هيئة األوراق المالية
1. أنظمة التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأساليب إدارتها.

.Enforcement والتنفيذ Investigation 2. أساليب التحقيق
يومان

اإلمارات2. هيئة األوراق المالية والسلع
1. االفصاح واإلفصاح اإللكتروني وافصاح المطلعين والبرامج االلكترونية 

المطبقة بهذا الشأن.
يومان

السعودية3. هيئة السوق المالية

1. الرقابة على أدوات االستثمار المشترك والتعامل مع االدوات الجديدة 
 ETF وصناديق المؤشرات

.Insider Trading 2. التعامل الداخلي
3. اساليب مراقبة عمليات غسيل األموال.

4. انظمة المحاسبة لشركات الوساطة Back Office وكيفية متابعتها 
والتدقيق االلكتروني IT Audit لهذه االنظمة.

3 أيام

قطر4. هيئة قطر لألسواق المالية
1. اجراءات حل المنازعات.

ادارتها  واساليب   Surveillance Systems التداول  على  الرقابة  أنظمة   .2
وعالقة دوائر الرقابة مع االسواق المالية

يومان

مصر5. الهيئة العامة للرقابة المالية

1. مراقبة الكفاء المالية وكفاية رؤوس األموال لشركات الوساطة 
وأساليب وأنظمة المراقبة على شركات الوساطة.

2. الترخيص وشروطه والتعامل مع الجهات المرخصة.
3. أساليب متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة واالجراءات المطبقة لتقييم 

مدى االلتزام بمبادئ الحوكمة.

يومان

المغرب 6. مجلس القيم المنقولة

1. برامج تعليم المستثمرين والتوعية المطبقة واساليب التعامل مع 
المستثمرين.

2. تعامل هيئة الرقابة مع وسائل االعالم والرقابة على االخبار المتعلقة 
بأسواق راس المال والتعامل مع شركات نشر المعلومات

3. التخطيط االستراتيجي ألعمال الهيئة واهميته في تطوير العمل 
وتقييم االنجاز .

يومان
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جليل طريف 
أمينا عاما التحاد هيئات 

األوراق المالية العربية

الماليــة  األوراق  هيئــات  اتحــاد  ــن  عيَّ
العربية جليل طريــف بمنصب األمين 
العــام لالتحاد بعد حصولــه على ثقة 
اللجنــة المشــرفة علــى ذلــك، وجــاء 
اختيــار الســيد طريف لهــذا المنصب 
فــي االتحاد-والذي تتــرأس هيئة قطر 
لألســواق المالية دورتــه الحالية– في 
ضــوء ما يتمتــع به من خبــرة وكفاءة 

في العديد من المؤسسات المالية. 

وفــي هذه المناســبة قــال ناصر أحمد 
الشــيبي الرئيــس التنفيــذي لهيئــة 
قطــر لألســواق المالية، رئيــس الدورة 
الســيد  تعييــن  لالتحــاد«إن  الحاليــة 
طريف في هذا الموقع سيســهم في 
تطويــر عمــل االتحــاد، ويعطيــه دفعًا 

قويًا لتحقيق أهدافه«. 
وأضــاف الســيد الشــيبي: »إن عملية 
وافيــة  دراســة  بعــد  جــاءت  االختيــار 
الطلبــات  مــن  للعديــد  وشــاملة 
الُمتقدمة، حيث تم مقابلة المؤهلين 
اللجنــة  قبــل  مــن  المتقدميــن  مــن 
المكلفــة بذلك من قبــل االتحاد، وقد 
وقــع االختيــار علــى المتقــدم األكفــأ، 
والذي يلبي متطلبات االتحاد والوصف 
الوظيفــي الموضوع لمنصــب األمين 
الشــيبي  الســيد  اختتــم  و  العــام«. 
حديثــه متمنيــًا لألمين العــام الجديد 

بالتوفيق في مهامه الجديدة. 

مــن جانبــه قال جليــل طريــف األمين 
أوراق  هيئــات  التحــاد  الجديــد  العــام 
الماليــة العربية:«يســعدني أن أكــون 
في هــذا الموقــع ألنضم إلى الســادة 
المعنيين بالقطاع المالي العربي كي 
نعمل ســويًا على تذليــل الصعوبات 
التي تعترض االستثمار العربي وتجاوز 
اآلثار التــي تحول دون ذلك، إضافة إلى 
توسيع قاعدته وتنويع أدواته، والعديد 
مــن األمــور التــي تصــب فــي تحقيق 
أهــداف االتحــاد، وإني فــي الوقت الذي 
أشكر فيه الســادة األعضاء على منح 
ثقتهــم لي، أرى ان الموقع مســؤولية 
كبيــرة، والتزامًا مضاعفًا يدفعني إلى 
بذل أقصــى الطاقــات لتحقيق افضل 

النتائج المرجوة«.

يناير - يونيو 2013يناير - يونيو 2013



89
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http://www.world-exchanges.org :المصدر
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Domestic market capitalization

End-May 2013 = USD 58.6 tn        +22% vs. end-May 2012

(1) Data and % changes have been calculated on a same scope basis.

At WFE global and regional levels, domestic market capitalization continued to surge at a strong pace in 
May 2013: +22% compared with a year earlier. These increases were led by Americas, where US stock 
indices registered record highs, but EAME and Asia-Pacific also contributed to the global rise in market 
cap.

Evolution of monthly domestic market capitalization from 2008

  

May 2013 % change / % change / % change /
(USD bn) Dec. 2012 Apr. 2013 May 2012

Americas 25 475 9.8% 1.1% 22.5%

Asia Pacific 17 906 5.8% -1.1% 18.4%

Europe Africa Middle East 15 200 5.8% -0.2% 25.1%
Total WFE (1) 58 582 7.5% 0.1% 21.9%
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األســـواق  هيئة  انــضــمــام 
الــمــالــيــة فـــي لــبــنــان إلــى 
األوراق  هـــيـــئـــات  اتــــحــــاد 

المالية العربية

وافق مجلس االتحاد على قبول هيئة 
كعضــو  اللبنانيــة  الماليــة  األســواق 
عامــل جديد فــي اتحاد هيئــات األوراق 
الماليــة العربيــة اعتبارا مــن 3 فبراير 

.2013

 CFA  المشاركة بمؤتمر الـ

20 مارس 2013

شــارك أميــن عــام االتحــاد بمؤتمــر الـ 
CFA / جمعيــة المحلليــن المالييــن 
المعتمدين  حول االستثمار في الشرق 
االوسط والذي عقد بمدينة دبي يومي 
20- 21 مــارس 2013. و قد شــارك الســيد 
جليــل طريــف بجلســة العمــل التي 
عقــدت حول التطــورات المســتقبلية 
فــي مجــاالت الرقابــة علــى األســواق 
المالية العربية، حيث أكد على أهمية 
الدور الذي يقوم به اتحاد هيئات االوراق 
المالية العربية فيما يتعلق بالتعاون 
االوراق  التنســيق مــا بيــن هيئــات  و 
المالية العربية في قضايا التشريعات  
وتعزيــز الرقابة علــى األســواق االوراق 

المالية العربية.

          AFE المشاركة بمؤتمر الـ

3 مارس 2013

شــارك أميــن عــام االتحــاد بمؤتمر 
اتحــاد البورصات العربية الســنوي 
مــع ســوق  بالتعــاون  عقــد  الــذي 
مســقط لألوراق المالية وذلك يوم 
الثالث والرابع من شــهر مارس 2013 

بمدينة مسقط/ سلطنة عمان.

انعقاد برنامج التبادل الثنائي حول أنظمة التفتيش والتحقيق 
واإلنفاذ على الجهات الخاضعة برقابة الهيئة وأساليب إدارتها

عقدت هيئة األوراق المالية األردنية بالتعاون مع األمانة العامة التحاد هيئات األوراق 
الماليــة العربيــة برنامــج تدريب حــول أنظمة التفتيــش والتحقيــق واإلنفاذ على 
الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئة وأســاليب إدارتهــا وذلك في مقر هيئــة األوراق 

المالية األردنية بمدينة عّمان يومي 29 و30  مايو / ايار 2013. 
وقد شارك بالبرنامج (42) متدربًا يمثلون سبع هيئات أوراق مالية عربية باإلضافة 
تجربة  البرنامج استعراض  أخرى، حيث تم خالل  إلى مشاركة من هيئات محلية 
التفتيش والتحقيق واإلنفاذ على  أنظمة  األردنية في مجال  المالية  األوراق  هيئة 
التي تمت  الحديثة  إدارتها والتطورات  الهيئة وأساليب  لرقابة  الخاضعة  الجهات 
في هذا المجال بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية في سوق راس المال بالمملكة 

األردنية الهاشمية.

انعقـــاد برنامج التبادل الثنائـــي حول االفصاح واالفصاح 
االلكتروني

عقــدت هيئــة األوراق الماليــة والســلع بالتعاون مــع األمانة العامة التحــاد هيئات 
األوراق المالية العربية برنامج تدريب حول االفصاح واالفصاح االلكتروني وذلك في 

مقر هيئة األوراق المالية والسلع بمدينة دبي يوم 20 مايو / ايار 2013. 
وقد شارك بالبرنامج (15) متدربًا يمثلون أربع هيئات أوراق مالية عربية باإلضافة 
البرنامج استعراض تجربة  أخرى، حيث تم خالل  إلى مشاركة من هيئات محلية 
هيئة األوراق المالية والسلع في مجال اإلفصاح واإلفصاح اإللكتروني والتطورات 
الحديثة التي تمت في هذا المجال بما في ذلك استخدام لغة الـ XBRL بهدف 
اإلمارات  بدولة  المال  راس  سوق  في  الشفافية  يعزز  وبما  اإلفصاح  كفاءة  تعزيز 

العربية المتحدة.
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 القيمة
السوقية

المؤشر المركب

 القيمة
السوقية

 المؤشر
المركب

القيمة السوقية 
(مليون - دوالر أمريكي)

أحجام التداول 
(مليون - دوالر أمريكي)

المؤشر 
المركب

2008769,589997,874170.2

2009887,087567,872196.3

2010991,533348,944240.04

2011884,490379,897213.36

2012941,412586,387219.63

2013

966,95139,733268.74يناير

965,83039,302268.36فبراير

966,90140,724264.17مارس

979,83946,160267.03أبريل

1,014,92042,333278.03مايو

1,004,76044,165278.00يونيو
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قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة

مسودة تعليمات اتفاقيات التسويق لشركات الخدمات المالية

ال��ت��ش��ري��ع��اتال��ت��ش��ري��ع��ات

أصــدرت هيئــة األوراق الماليــة دليــل 
قواعد حوكمة الشــركات المســاهمة 
بتاريــخ  المدرجــة فــي بورصــة عمــان 
2008/7/29 والمتضمــن بعض القواعد 
اســتندت  والتــي  حكمــًا  اإللزاميــة 
إلــى نصــوص قانونيــة ملزمــة وردت 
فــي تشــريعات نافــذة يتوجــب علــى 
الشــركات المســاهمة العامة االلتزام 
بها، وقواعد إرشــادية يكون تطبيقها 
مــن خــالل أســلوب االلتزام أو تفســير 
 .comply or explain)) عــدم االلتــزام
وكان الهــدف مــن إتباع هذا األســلوب 
في السابق منح الشركات وقتا كافيًا 

تحقيقًا ألهداف هيئة األوراق المالية في تنظيم وتطوير ســوق رأس المال وحماية المتعاملين والمســتثمرين فيه، وكخطوة 
إلعادة السماح باستخدام اتفاقيات التسويق من قبل شركات الخدمات المالية بشكل يحافظ على جاذبية البيئة االستثمارية 
مع الحد من الممارســات الســلبية الســابقة، قامت الهيئة بصياغة مسودة تعليمات اســتخدام اتفاقيات التسويق من قبل 
شركات الخدمات المالية لتتضمن حدًا أدنى للشروط الواجب توافرها في أي تعاقد بين شركات الخدمات المالية والمسّوقين. 

مشروع تعليمات تعليق تراخيص شركات الخدمات المالية بناًء على طلبها

تحقيقًا ألهداف هيئة األوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، ارتأت الهيئة 
أن تمنح شركات الخدمات المالية بناًء على طلبها فترة زمنية تتوقف من خاللها عن العمل لتمكينها خالل هذه الفترة من 

تصويب أوضاعها وإعادة تنظيم أمورها وفق قانون األوراق المالية والتعليمات ذات العالقة.

للتكيف مع مبــادئ الحوكمة بما يعزز 
الوعي بهــذه المبادئ ومن ثم تحقيق 

االلتزام الكامل بها بشكل تدريجي.
 وقــد قامــت الهيئــة مؤخــرًا بمراجعة 
القواعــد اإلرشــادية فــي دليــل قواعد 
بعضــًا  واختيــار  الشــركات  حوكمــة 
منها لتصبح إلزامية بما يتناســب مع 
بيئة ســوق رأس المــال األردني، وذلك 
من خــالل تضميــن هــذه القواعد إلى 
متطلبــات اإلدراج للشــركات المدرجــة 
فــي الســوق األول فــي بورصــة عمان 

كخطوة أولى.
وأبــرز ما تركز عليــه القواعــد اإللزامية 

الجديــدة هــو الفصــل وعــدم الجمــع 
بين منصــب رئيس مجلس اإلدارة وأي 
منصب تنفيذي آخر في الشركة، على 
أن ال تربــط بيــن رئيس مجلــس اإلدارة 
ومــن يشــغل أي منصب تنفيــذي آخر 
في الشركة أي قرابة من الدرجة األولى، 
وأن يكون اثنين على األقل من أعضاء 
المجلــس مــن األعضاء المســتقلين، 
وأن يتم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة 
قبــل  مــن  والمكافــآت  الترشــيحات 
اعضاء مجلــس االدارة علــى ان يكون 
غالبيــة األعضــاء في هــذه اللجان من 

األعضاء المستقلين. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع يقر نظام حقوق االكتتاب
 وافق مجلس إدارة هيئة األوراق المالية 
والسلع على مشــروع النظام الخاص 
 RIGHTS االكتتــاب  حقــوق  بتــداول 
ISSUE الخاصــة بأســهم زيــادة رأس 
المال. يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي 
واإلشرافي للهيئة، وحرصًا منها على 
إصدار األنظمة المرتبطة بتنظيم عمل 
األســواق المالية بما يساهم في زيادة 
عمق السوق وتوفير أدوات استثمارية 

جديدة. 

وقــد أتــاح النظــام للمســاهم الذي ال 
يرغب في االكتتاب في أســهم الزيادة 
أو ال يســتطيع ذلك أن يقوم ببيع هذا 
الحق واالســتفادة من قيمتــه المالية، 
وهو ما يشــكل ميزة لــه، فضاًل عن أن 

إيجاد هذه األداة المالية الجديدة يعتبر 
إضافة لألســواق وتنشــيطًا للتداوالت 

التي تتم فيها. 
 

أيضــَا  الهيئــة  إدارة  مجلــس  ووافــق 
علــى مقتــرح بشــأن إلزاميــة تطبيق 
علــى  اإللكترونــي  اإلفصــاح  نظــام 
الشركات المســاهمة العامة المدرجة 
لنجــاح  نظــرا  الوســاطة،  وشــركات 
الفترة التجريبية مــن تطبيق النظام، 
وللفوائد التي ســتعود على األسواق 
المالية من جراء تطبيقه، ومن بينها: 
أن اعتمــاد النظــام يعــزز مســتويات 
الشفافية في األســواق، ويساهم في 
المديين المتوسط والطويل في جذب 
االســتثمارات المؤسســية وزيادة عمق 

األســواق من حيث مســتوى السيولة، 
باإلضافــة إلــى توفيــر تكلفــة تجميــع 
وإعــداد الشــركات المدرجــة لبياناتها 

المالية باستخدام النظم التقليدية.
 

ويبدأ تطبيق النظام ابتداء من العام 
2014، بحيــث يتــم اإلعــالن عــن التقارير 
الســنوية عــن العــام 2013 باســتخدام 
هذا النظــام، وكذلك إفصاح شــركات 
الماليــة،  البيانــات  عــن  الوســاطة 
وتقاريــر المالءة الماليــة، وتقارير فصل 
الماليــة،  الذمــم  وتقاريــر  الحســابات، 
مــع التعميــم علــى الشــركات التــي 
ســتخضع للنظام قبل بــدء التطبيق 
بمــدة كافية التخــاذ الترتيبــات الفنية 

الالزمة.

هيئة االوراق المالية االردنية

 نشر مشروع تعديل الئحة صناديق االستثمار الستطالع اآلراء بشأنه 
في  المالية  السوق  هيئة  من  سعيًا 
المملكة  في  المالية  السوق  تطوير 
والجهات  ــزة  ــه األج أســالــيــب  وتنمية 
العاملة في تداول األوراق المالية، وبناًء 
الــصــادر  المالية  الــســوق  نــظــام  على 
بتاريخ  (م/30)  رقم  الملكي  بالمرسوم 
مشروعًا  الهيئة  أعــدت  ــــــ،    1424/6/2ه
لتطوير الئحة صناديق االستثمار وقائمة 

العالقة،  ذات  للمصطلحات  مختصرة 
والتي تنظم تأسيس صناديق االستثمار 
وإدارتها وطرح وحداتها وجميع األنشطة 

المرتبطة بها في المملكة، 
الممارسات  أفضل  ــة  دراس بعد  وذلــك 
يحقق  وبما  الجانب  هذا  في  والمعايير 
ــدر  مجلس  أص وقــد  المرجوة.   األهـــداف 
 (2013-24-1) رقم  القرار  ذلك  إثر  الهيئة 

2013/4/21م  الموافق  1434/6/11هـــ  وتاريخ 
المتضمن نشر مشروع الالئحة المذكورة 
المختصرة  الــقــائــمــة  إلـــى  ــة  ــاإلضــاف ب
من  الهيئة  موقع  على  للمصطلحات 
أجل استطالع  آراء ومالحظات المعنيين 

والمهتمين. 

هيئة السوق المالية السعودية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
تعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون رأس المال 

إصدار ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات ادارة المحافظ على شهادات اإليداع األجنبية مقابل أوراق 
مالية مقيدة بالبورصة المصرية 

أصدر مجلس إدارة الهيئة فى جلسته األخيرة ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وادارة محافظ األوراق المالية على 
شهادات اإليداع األجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، وقد تضمنت هذه القواعد ضوابط حصول شركات السمسرة 
فــي األوراق الماليــة المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شــهادات إيداع أجنبية وحظر ممارســة هذا النشــاط عن طريق أي 
شركة لم تحصل على موافقة الهيئة وتضمنت شروط الحصول على موافقة الهيئة ان تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 
مبلغ 20 مليون جنيه مصري واال تقل نسبة المالءة المالية للشركة عن 10% وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول في شهادات اإليداع 

األجنبية يعمل بها عدد ال يقل عن (2) موظف مختص بهذا النشاط.

تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية 
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراًرا بتعديل بعض قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية. ويهدف 
والحد من  بالبورصة  تقيد  التي  الشركات  المساهمين في  قاعدة  وتوسيع  المالية  األوراق  زيادة عمق سوق  إلى  القرار  هذا 
التالعبات في أسعار األوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين في البورصة.  وقد تضمن هذا القرار زيادة الحد األدنى 
لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية ليصبح 50 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من 

العمالت األخرى. وذلك لتتسق والحد األقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقيد ألول مرة. 
كما تضمن القرار زيادة عدد المساهمين للشركة التي يتم قيد أسهمها بالبورصة إلى 500 مساهم بدال من 100 مساهم ، على 
أال تزيد مساهمة أي منهم عن 1% من األسهم المطروحة عند القيد، وذلك لتحقيق االنتشار والتوزيع لألسهم على عدد اكبر من 

المساهمين وتحقيقًا للنسبة المقررة لألسهم حرة التداول والتي تعد شرط أساسي من شروط القيد . 

أن  علــى  الجديــدة  التعديــالت  نصــت 
التــداول الــذي يكون من قبــل موظفي 
الشــركة يتم عــن طريق الشــركة التي 
يعملون بها وعليهــم اإلفصاح عن هذا 
الحســاب للشــركة. ومــن القواعد التي 
يتطلبهــا التــداول مــن قبــل موظفي 
الشــركة الحصول على موافقة مسبقة 
مــن مديــر عــام الشــركة أو مــن فــي 
حكمــه وإخطــار مســؤول االلتــزام عــن 

جميع الحســابات الخاصة بهم بالسوق 
وبأزواجهم وأبنائهم القصر وشركاتهم 
ومؤسساتهم الفردية كما يجب عليهم 
تزويــد مســؤول االلتزام بأيــة معلومات 

إضافية يطلبونها عن تلك الحسابات.
كما تلتزم الشــركة بإخطار دائرة الرقابة 
على التداول بالســوق بكافة حســابات 
التــداول، ويجــب على مســؤول االلتزام 
مراجعــة تعامــالت الموظفيــن للتأكــد 

مــن انهــم ال يقومــون بالتــداول بنــاء 
علــى معلومــات غيــر مفصح عنهــا، أو 
بالمخالفة للمتطلبات القانونية، ويجب 
على الشركة أيضا االحتفاظ بسجل عن 
التعامــالت التــي يقوم بهــا كل موظف 
من موظفيها وكما يجب على مسؤول 
االلتــزام بمراجعــة هــذا الســجل بصفة 

مستمرة.

مصر  - لهيئة العامة للرقابة المالية
تعديل قواعد قيد الشركات بالبورصة لتحديد النسبة المسموح بها إلصدار شهادات إيداع أجنبية
أصدر مجلس إدارة الهيئة في جلســته األخيرة قراره رقم 8 لســنة 2013 بتعديل المادة الثانية عشــر مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار 
قيــد وشــطب األوراق الماليــة بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لســوق المال رقم (30) لســنة 2002 بتاريخ 
2002/6/18 لتحديد الحد األقصى المسموح به إلصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة. حيث تم إضافة 
فقرة إلى المادة 12 مكرر (1) تنص على أنه يجب أال تتجاوز نســبة األســهم المصدرة في صورة شــهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال 

المصدر للشركة. 
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هيئة االوراق المالية االردنية

بدأ التدريب على نظام اإلفصاح اإللكتروني

الرقابة على األسواق الرقابة على األسواق 

بــدأت هيئــة األوراق الماليــة بتطبيــق 
برنامــج اإلفصاح اإللكترونــي  من خالل 
تطويــر نظــام افصــاح إلكتروني وفق 
احدث التقنيات والوســائل اإللكترونية 
بحيث ســيمكن الشــركات المساهمة 
لرقابــة  الخاضعــة  والجهــات  العامــة 
الهيئــة مــن تزويــد الهيئــة بالبيانات 
المتعلقة بإفصاحاتها من خالل نماذج 
إلكترونيــة يتــم اســتقبالها مــن قبل 

الهيئــة وتدقيقهــا ونشــرها بشــكل 
فــوري علــى الموقــع اإللكترونــي الــى 
جمهــور المســتثمرين بعــد توثيقهــا 
علــى النظام. ومن المتوقــع ان يحدث 
النظــام نقلــه نوعية في ســرعة ودقة 
ارســال ونشــر االفصاحات الصادرة عن 
الشــركات مع إتاحة المجال الســتخراج 
كم هائل من التقارير.  وقد بدأت الهيئة 
باختيار مجموعة من الشركات الممثلة 

للمســاهمة  القطاعــات  لمختلــف 
للمشــروع،  التجريبيــة  المرحلــة  فــي 
إطــالع  بصــدد  اآلن  الهيئــة  أن  حيــث 
وتدريب الشــركات على النظام لحصر 
التــي يمكــن تطبيقهــا  التحســينات 
تمهيــدا  التجريبيــة  النســخة  علــى 
للوصول الــى النســخة النهائية التي 
ســيتم تفعيلها لدى كافة الشــركات 
مــع نهايــة شــهر آب مــن هــذا العــام.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

 إطالق برنامج شهادة التأهيل للتحليل الفني
أطلقت هيئة األوراق المالية والســلع برنامج وشــهادة التأهيل للتحليل الفني للمرة األولى في دولة اإلمارات، وذلك كمبادرٍة 
مــن الهيئــة تســتهدف تلبيِة احتياجــات المتعاملين في األســواق الماليــة بالدولة، انطالقًا مــن الدور المنــوط بالهيئة في 

تنظيمها واالرتقاء بها إلى مصاف نظيراتها في األسواق العالمية المتطورة.
جــاء ذلــك خالل انطــالق فعاليات ملتقــى “التحليل الفنــي” الذي نظمته هيئــة األوراق الماليــة، بالتعاون مع االتحــاد الدولي 

للمحللين الفنيين، وتم على هامش جلساته توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة واالتحاد. 

تنظيم برنامج تدريب لمنح “شهادة ضابط االمتثال”    
وقعت هيئة األوراق المالية والسلع اتفاق تعاون مشترك لتقديم برنامج تدريبي بعنوان: “شهادة ضابط االمتثال” للمستوى 
المتقدم، وذلك لتطوير خبرات وكفاءات العاملين في السوق المالية بالتعاون مع الجمعية الدولية لالمتثال، والمركز الدولي 

للتدريب على االلتزام. 

هيئة األوراق المالية تعرض تجربتها في اإلفصاح اإللكتروني لممثلي دول مجلس التعاون

نظمــت هيئة األوراق المالية والســلع ورشــة عمل لممثلي هيئات األســواق المالية والجهات الرقابية بــدول مجلس التعاون 
الخليجي بعنوان “شــفافية إعداد البيانات المالية باستخدام نظام اإلفصاح اإللكتروني XBRL”. وقد استعرضت الهيئة خالل 
ورشــة العمــل تجربتها في مجــال اإلفصاح اإللكترونــي، بحضور رئيس وخبــراء المنظمة الدولية لإلفصــاح اإللكتروني، وذلك 
بهدف إلقاء الضوء على النظام -الذي تســتخدمه العديد من األســواق المالية المتطورة- والتعريف بالقيمة المضافة التي 
يمكن أن يوفرها لألسواق المالية الخليجية، سواء فيما يختص بتعزيز شفافية وتوفير البيانات المالية للشركات الُمفصحة، 

أو االرتقاء بمستوى الحوكمة فيها.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية
تعديل متطلبات البنية األساســية والفنية لشركـات السمسـرة والمواصفـات التقنية لنظـم المعلومـات لتقديم 

خدمة التداول عبر شركة المعلومات الدولية االنترنت

عودة آلية التداول في ذات الجلسة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عودة آلية التداول في ذات الجلســة اعتبارا من جلســة تداول يوم الخميس 23 مايو 2013، بما يعمل 

على استكمال عودة عمل آليات السوق إلى سابق طبيعتها وتوفير المزيد من السيولة من خاللها.  
يذكر أن آلية التداول في ذات الجلســة قد تم تعليق العمل بها ضمن حزمة متكاملة من اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الهيئة إلعادة 
العمــل بســوق األوراق الماليــة بعــد أحداث ثورة 25 ينايــر، والتي تضمنت عددا من الضوابــط والتدابير واآلليات التــي تعمل على الحد من 
اضطــراب الســوق عند بدء التداول وتســمح بعودتهــا تدريجيا إلى العمل الطبيعــي، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجــات الحماية لحقوق 

المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق األوراق المالية واستمرارها في أداء مهمتها. 

اصدر مجلــس إدارة الهيئة العامة للرقابة 
تحديــد  بشــأن  تنظيمًيــا  قــراًرا  الماليــة 
والفنيــة  االساســية  البنيــة  متطلبــات 
والمواصفــات التقنية لنظــم المعلومات 
في شــركات السمسرة في األوراق المالية 
الالزمــة لتقديم خدمة التداول عبر شــبكة 
المعلومــات الدوليــة.  وقــد تضمــن القرار 
االلكترونــي  البريــد  اســتخدام  إمكانيــة 

كوســيلة لتلقي األوامر بشــرط استخدام 
التوقيع االلكتروني والتي يمكن الحصول 
المخصــص  الجهــات  إحــدى  مــن  عليهــا 
لها من هيئــة تنمية صناعــة تكنولوجيا 
المعلومــات، كمــا تضمن القرار الشــروط 
الالزمة توافرها للعمل على حماية وتأمين 
الشــركات مــن عمليــات االختــراق لنظــم 
البيانــات والمعلومات لديهــا بما قد يضر 

بالشــركة ومصالــح المتعامليــن معها.  
كمــا تضمــن القرار منــح مهلة لشــركات 
السمسرة التي تقدم خدمات التداول عبر 
شــبكة المعلومــات الدولية وفًقــا لقراري 
الهيئة رقمــي 49 و 50 لســنة 2006 لتوفيق 
أوضاعها وفًقــا للمتطلبات الجديدة خالل 

ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

هيئة األسواق المالية اللبنانية
هيئة األسواق المالية اللبنانية تصدر قرارات حول اإلفصاح وحشد التمويل

أصدرت هيئة األسواق المالية اللبنانية قرارات تتعلق بموضوع اإلفصاح المترتب على الشركات وسياسة اإلفصاح عن وضع 
الشركات وكذلك حشد التمويل crowd funding  للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

مؤتمر: “أسواق رأس المال في اإلمارات: محرك هام لنمو االقتصاد”    

التعليم والتوعية

والســلع  الماليــة  األوراق  هيئــة  عقــدت 
مؤتمرهــا الســنوي فــي 4/11/ 2013 بعنوان 
“أسواق رأس المال في اإلمارات محرك هام 
لنمــو االقتصــاد” .وقــد قدم المشــاركون 
في المؤتمــر عددًا مــن التوصيات يتعلق 
بعضها بتطوير صناعة  التمويل اإلسالمي 
تنظيميــة  قواعــد  وجــود  أهميــة  مثــل: 
واضحــة للصكــوك ضمن قوانين أســواق 
رأس المــال لتنشــيط هــذه األســواق في 

الدولــة، وأهمية وضــع وتطبيق متطلبات 
للترويــج  مناســبة  وممارســات  إفصــاح 
لهــذه المنتجات والمحافظــة على توافق 

المنتجات مع بمبادئ الشريعة اإلسالمية.
كما خلص المؤتمر إلى عدة توصيات أخرى 
تختــص بمجال أســواق رأس المــال بصفة 
عامــة مــن بينهــا أن تكــون التشــريعات 
العمليــة  تعيــق  وأال  ومتوازنــة  مناســبة 
التنظيميــة تطور الســوق، وأهميــة إبرام 

فــي مجــال  الدوليــة  التعــاون  اتفاقيــات 
للصناعــة  مهمــة  خطــوة  األصــول  إدارة 
وللمســتثمرين، والتــي تغطي مســائل 
تفويــض إدارة المحفظــة وإدارة المخاطــر، 
وتفويــض وظائــف الحفظ المركــزي، وفي 
حاالت الطرح الخاص، واالعتراف بالصناديق 
االســتثمارات البديلــة ومدراءهــا، وأهمية 

تعزيز مستويات اإلفصاح واالرتقاء بها.

اد
تح

 اال
اء

ض
 أع

بار
اخ

اد
تح

 اال
اء

ض
 أع

بار
اخ

يناير - يونيو 2013يناير - يونيو 2013

المغرب - مجلس القيم المنقولة

تصاريح شهرية حول برنامج إعادة إقتناء الشركات أسهمها  STOCK BUY-BACK قصد تسوية السوق
أعلن مجلس القيم المنقولة للجمهور بالمعامالت التي تمت خالل شهر مايو / أيار 2013 ، من قبل الشركات التي حصلت 
على مصادقة الجمعية العامة على برنامج إعادة إقتناء أسهمها STOCK BUY-BACK  قصد تسوية السوق. تم انجاز 

هذه المعامالت إما مباشرة من قبل الشركات أو بواسطة الشركات التابعة لها أو الشركات التي تخضع لسيطرتها.

هيئة السوق المالية تطلق الموقع اإلنجليزي لبرنامج »المستثمر الذكي«
أطلقت هيئة السوق المالية الموقع اإللكتروني التفاعلي لبرنامج »المستثمر 
الذكي« الذي يعنى بثقيف النشء بمبادئ التوفير واالدخار والتعامالت المالية 
التوعوية  الهيئة  جهود  اطار  في  ذلك  ويأتي  اإلنجليزية.  باللغة  السليمة 
المتوقع  أو  الحاليين  المستثمرين  من  المستهدفة  الفئة  نطاق  لتوسيع 

دخولهم في السوق.
ويعد برنامج »المستثمر الذكي« من البرامج المعرفية التي تعني في المقام 
الرئيس بتنمية قدرات الطفل المالية وغرس المبادئ المالية السليمة لديه. 
وقد وصل البرنامج إلى أكثر من 3.5 مليون شخص العام الماضي من خالل 
عن  فضال  واالجتماعية،  االقتصادية  المناسبات  من  العديد  في  مشاركاته 
المملكة.  مناطق  كافة  في  والبنات  البنين  مدارس  التسوق  لمراكز  زياراته 

ويمكن الوصول للموقع عبر العنوان التالي:
www.smart-investor.net 

هيئة السوق المالية السعودية
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الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

الهيئــة العامة للرقابة المالية المصرية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لألســهم واألوراق 
المالية األوكرانية 

تعيين نائب لرئيس مجلس ادارة الهيئة 
هيئة أســواق المـال الكويتية تعلن انضمامها إلى عضوية مجلس الخدمات المالية اإلسالمية

أعلنت  هيئة أسواق المال الكويتية انضمامها إلى عضوية مجلس الخدمات المالية اإلسالمية وذلك كعضو كامل. ويأتي ذلك 
بهدف لالستفادة من الخدمات الفنية التي يقدمها المجلس في مجال األدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وكذلــك يوفــر فرصــة االتصــال والتعاون مع المنظمــات ذات الصلة ووضع معايير الســتقرار أســواق المال وضمان ســالمتها.

هيئة ســوق رأس المال ومعهد االســتثمار البريطاني توقعان اتفاقية لتطوير شهادة 
“تشريعات قطاع األوراق المالية الفلسطيني” 

 Chartered Institute for Securities andوقعــت هيئــة ســوق رأس المال والمعهــد المعتمــد لــألوراق الماليــة واالســتثمار
Investment (CISI)، وهو مؤسســة عالمية متخصصة في منح الشهادات المهنية للقطاع المالي ومقره بريطانيا، اتفاقية 
لتطوير شهادة “تشريعات قطاع األوراق المالية الفلسطيني”، وقد وقع االتفاقية كل من السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة، 

والسيدة روث مارتن المدير التنفيذي للمعهد.

توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة األوراق المالية النيجيرية االتحادية 

هيئة األوراق المالية والسلع توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في بولندا 

وقعــت الهيئــة العامة للرقابة المالية المصرية على مذكرة تفاهم فى مجال تبــادل المعلومات الرقابية بين الهيئة العامة 
للرقابة المالية ونظيرتها األوكرانية (National Securities and Stock Market Commission of Ukraine)، والتى تعد أحد 

  .(IOSCO) أعضاء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال
وتهدف المذكرة إلى حماية المســتثمرين وتعزيز ســالمة األســواق المنظمة من خالل توفير إطار للتعاون بين الهيئتين عن 
طريــق إيجــاد قنوات لالتصال والتفاهــم المتبادل، وتبادل المعلومــات التنظيمية والتقنية، والمســاعدة في مجال التدقيق 
والفحص لضمان كفاءة الهيئتين فى القيام بتنفيذ المهام المنوطة بهما مع ضمان سرية البيانات التى يتم تبادلها بين 

الهيئتين.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 337 لسنة 2013 بتعيين الدكتور / محمد أحمد محمد معيط - نائبا لرئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

وقعــت الهيئــة العامة لســوق المال 
علــى مذكــرة تفاهم مع لجنــة األوراق 
المالية والبورصات بجمهورية نيجيريا 
االتحاديــة وذلك يوم الثالثــاء الموافق 
19 فبرايــر 2013 فــي دبــي على هامش 

وقعــت هيئــة األوراق الماليــة الســلع 
مذكرة تفاهم مــع نظيرتها البولندية 
لتعزيــز التعاون بينهمــا فيما يتصل 
واالســتثمار.  الماليــة  األوراق  بقطــاع 
وأكدت المذكرة الموقعة بين كل من 
هيئة األوراق المالية والسلع ونظيرتها 

اللجنــة اإلقليميــة األفريقيــة  اجتمــاع 
والشــرق األوســط التابعــة لأليســكو، 
وتهــدف المذكــرة الثنائية إلــى تبادل 
التعــاون  وتحقيــق  المعلومــات 
المشــترك فيمــا بيــن المؤسســتين، 

البولنديــة على تبــادل توفير التدريب 
والمســاعدة الفنية، وذلــك بناء على 
المشــاورات بينهمــا  لتحديــد مجاالت 
المســاعدة التدريبيــة والفنية، بهدف 
تدعيــم تطــور أســواق المــال في كل 
منهما، وتعزيز المســاعدة المشتركة 

حمايــة  تعزيــر  ســبيل  فــي  وذلــك 
المســتثمرين وسالمة أســواق األوراق 
المالية بشــكل أكبر عن طريق توفير 
إطــار عمــل للتعــاون ورفــع مســتوى 

التفاهم المشترك بينهما.

كل  لتمكيــن  المعلومــات  وتبــادل 
منهما من تنفيذ مهامهما بما يضمن 
االلتــزام والتنفيــذ للقوانين الســارية 
المفعول المتعلقة بالشركات واألوراق 
والخيــارات  اآلجلــة  والعقــود  الماليــة 

والنشاطات االستثمارية.

International 
Cooperation

هيئة اسواق المال الكويتية
مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

التعاون الدولي

التعاون الدولي

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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أخبار أخرى
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هيئة قطر لألسواق المالية تطلق تطبيقها على ابل ستور
هيئة قطر لالسواق المالية

قامت هيئة قطر لألسواق المالية بإطالق 
تطبيقها على أبل ستور الذي يتوافق مع 
 Apple store:) بــاد  وأي  فــون  أي  أجهزة 
أخبارها  آخر  متابعة  إلمكانية   ،(QFMA
إصـــدارات  ــم  أه بيسر وســهــولــة، وطـــرح 
المهتمين  متناول  في  لتصبح  الهيئة 

الــمــال.  رأس  ــوق  س فــي  والمتعاملين 
إن التطبيــق يحتــوي علــى العديــد مــن 
المميزات منهــا الجانب التوعوي المتمثل 
ممــا  الهيئــة،  ومهــام  ورســالة  بأهــداف 
يتيــح للمتصفحين التعــرف على الهيئة 
يكــون  وبذلــك  القانونيــة،  وأنظمتهــا 

حلقــة وصــل بيــن الهيئــة والمهتميــن 
والمتعاملين من أفراد وشركات، ُيَمِكنهم 
واللوائــح  القوانيــن  علــى  االطــالع  مــن 
مبســط،  إلكترونــي  بشــكل  والتقاريــر 
باإلضافــة إلــى التعــرف علــى الشــركات 
الماليــة. الخدمــات  وشــركات  المدرجــة 

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة أســواق المـال تبدأ بث رسائلها على “تويتر”
بدأت هيئة أســواق المال بث رســائل قصيرة عبر حسابها في “تويتر” موجهة الى جمهور المستثمرين والمتداولين والمهتمين بأنشطة 
االوراق المالية ، وتشمل تلك الرسائل مواد توعوية وارشادات قانونية مبسطة ونصائح استثمارية عامة، باإلضافة الى القرارات والتعليمات 
الصادرة عن الهيئة ومواد إخبارية ذات صلة. وتجدر اإلشــارة إلى إمكانية متابعة هذه الرســائل على حســاب هيئة أســواق المال في تويتر 

. (@cma_kwt)

التعليم والتوعية

رئيسًا جديدًا لهيئة سوق  الشيخ  آل  تعيين محمد بن عبدالملك 
المال السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بتعيين معالي السيد محمد بن عبدالملك بن عبداهلل 
آل الشيخ رئيسًا لمجلس هيئة سوق المال بمرتبة وزير.

هيئة السوق المالية السعودية

وضع حجر األساس إلعادة إعمار بناء هيئة األوراق المالية العراقية
تنفيذ  تم  احتفال خاص وقد  الهيئة في  بناية  إعمار  بإعادة  العراقية  المالية  األوراق  قامت هيئة 
المشروع وفق المواصفات و خالل فترة زمنية محددة وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 1815 متر 

بارتفاع سبع طوابق .

هيئة االوراق المالية العراقية
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إصدار التقرير النهائي حول التحديات التكنولوجية لألنظمة الرقابية الفعالة لألسواق

المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية الـ IOSCO تطلق نافذة لتعليم المستثمرين

أطلقت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية على موقعها اإللكتروني نافذة جديدة لتعليم المستثمرين وأطلقت عليها 
اســم Investor Education Gateway  حيــث يأتي إطالق هذه النافذة ضمن إطار سياســة المنظمــة الدولية لهيئات األوراق 
المالية لتعزيز مشــاركة أعضاء المنظمــة في تبادل المعلومات المتعلقة بتعليم المســتثمرين. وتضم النافذة معلومات 
وبيانــات مــن عدد من الــدول األعضاء بالمنظمة إضافة لنشــر عدد من الكتــب والمحاضرات والمقاالت حــول موضوع تعليم 

المستثمرين.

(CIS) إصدار مبادئ إدارة مخاطر السيولة ألدوات االستثمار المشترك

ETF’s تنشر مبادئ الرقابة على صناديق تداول المؤشرات IOSCO الـ
نشــرت المنظمــة الدولية لهيئات األوراق الماليــة IOSCO التقرير النهائي لمبادئ الرقابة على صناديق تداول المؤشــرات أو 
ما يعرف بـ Exchange Traded Funds  حيث تضمن التقرير (9) مبادئ تهدف إلرشاد هيئات الرقابة على صناديق المؤشرات 
ETFs لتطبق أفضل الممارســات الدولية في هذا المجال. ويأتي إصدار هذه المبادئ في ضوء الزيادة الكبيرة في االســتثمار 
بهذه الصناديق حيث بلغ حجم موجودات هذه الصناديق نحو 1,9 ترليون دوالر أمريكي بنهاية شهر يناير / كانون الثاني 2013 

أو نحو 7% من مجمل سوق صناديق االستثمار المشترك Mutual Funds العالمي.

SROCC اجتماع لجنة الـ
عقــدت لجنة المؤسســات ذاتية الرقابــة SROCC المنبثقة عن المنظمــة الدولية لهيئات األوراق الماليــة IOSCO اجتماعها 
نصف الســنوي يوم 21-5-2013 وبرنامجها التدريبي يومي 22 و 23 – 5 - 2013  في مدينة تورونتو / كندا، حيث ناقشــت اللجنة 

المواضيع المطروحة في جدول أعمالها.

OECD - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم: مفتاح التعافي االقتصادي

تمويــل الشــركات الصغيرة والمتوســطة من خالل أســواق 
المال في دول األسواق الناشئة

منظمة الـ OECD  تعقد اجتماع اقليمي حول الحوكمة في المؤسسات المملوكة من الحكومة
عقدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD  االجتماع اإلقليمي الخامس Regional Round Table حول الحوكمة في 
المؤسســات المملوكة من الحكومة    State-owned Enterprises  لدول الشــرق األوسط وشمال افريقيا MENA وذلك في 

مدينة إسطنبول خالل الفترة 3-2 / 7 / 2013.

لهيئــات   الدوليــة  المنظمــة  أصــدرت 
التقريــر   IOSCO الماليــة  األوراق 
النهائي حــول التحديات التكنولوجية 
لألنظمــة الرقابيــة الفعالة حيث يضم 
لمســاعدة  توصيــات  وضــع  التقريــر 
الهيئــات الرقابيــة لألســواق الماليــة 
فــي مواجهة التحديــات التكنولوجية 
الفعالــة  الرقابــة  بأنظمــة  المرتبطــة 

علــى األســواق. إن الهــدف مــن وجود 
نظــام رقابي يكمن في توفير أســواق 
ماليــة عادلــة و ســليمة وكذلك يوفر 
القــدرة لهيئــات الرقابــة الكتشــاف أي 
عمليــات مخالفــة للتشــريعات، حيث 
أدت التطورات التكنولوجية األخير إلى 

صعوبة الوصول لألهداف المطلوبة.
يقــدم التقريــر النهائــي تصــور عــام 
ويبيــن  الحاليــة  الرقابــة  ألنظمــة 
التحديات الرئيســية التــي نجمت عن 
التطــورات التكنولوجيــة.  كمــا يقدم 
هيئــات  تســاعد  توصيــات  التقريــر 
رقابيــة  أدوات  تطويــر  فــي  الرقابــة 

لمواجهــة هذه التحديــات، خاصة فيما 
الرقابــة  أنظمــة  بتحســين  يتعلــق 
واالستفادة من اســتخدام المعلومات 
حيــث  الرقابيــة،  لألغــراض  المتوفــرة 
تحقيــق  ســبيل  فــي  التقريــر  قــدم 
المتعلقــة  التوصيــات  بعــض  ذلــك 
الرقابيــة  بالمعلومــات  بالتدقيــق 
والتــداوالت  األوامــر  تشــكيل  وإعــادة 
إضافة إلــى ايجاد نقطة واحــدة لإلبالغ 
 single reporting التعامــالت  عــن 
point for transactions  ورقم موحد 
 unique entity لكل هيئــة او شــركة

.identification

IOSCO - المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

لهيئــات  الدوليــة  المنظمــة  أصــدرت 
فــي مطلــع   IOSCO الماليــة  األوراق 
شــهر آذار / مــارس الماضــي التقريــر 
مــن  مجموعــة  المتضمــن  النهائــي 
الشــركات  تمكــن  التــي  المبــادئ 
والهيئات الرقابية من تقييم الكفاءة 
فيمــا يتعلق بــإدارة مخاطر الســيولة 
 Collective ألدوات االستثمار المشترك

.Investment Schemes
جيــدة  ادارة  أن  فيــه  شــك  ال  وممــا 
النجــاح  مفتــاح  يعتبــر  للمخاطــر 

الوصول إلى عمليــات صحيحة ألدوات 
ذلــك  ويمثــل  المشــترك  االســتثمار 
ســيولة  لضمــان  أساســيًا  متطلبــًا 
أدوات االســتثمار المشــترك المفتوحة 
open-ended CIS لمقابلــة التزامات 
  redemption obligation االطفــاءات 
وااللتزامــات األخــرى. وتوضــح المبادئ 
كيفيــة   IOSCO الـــ  نشــرتها  التــي 
االلتــزام بهــذه المعاييــر باإلضافة إلى 
طبيعة  ومواصفات  مخاطر الســيولة 
المرتبطــة بعمليات أدوات االســتثمار 

المشترك.
ويشــكل عــام، فإن هــدف إصــدار هذا 
التقريــر هو وضع مبــادئ عامة عملية 
تكون دليل للهيئات الرقابية ولجميع 
األطــراف ذات العالقــة، بمــا فــي ذلــك 
الجهات والمؤسســات المسؤولة عن 
العمليــات فــي ادارة أدوات االســتثمار 
المشــترك، لمســاعدتهم في االلتزام 
باإلطــار التشــريعي والرقابي المطبق 
مــع  وينســجم  يالئــم  وبمــا  لديهــم 

طبيعة التشريعات المحلية.  

أظهــر تقريــر صدر في أواســط شــهر 
نيســان / ابريــل عن منظمــة التعاون 
أن   OECD والتنميــة  االقتصــادي 
الحصــول علــى التمويــل للمشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة SME’s  ال زال 
يمثــل تحديــًا كبيــرًا بالنســبة لهــذه 
المشــاريع ويمثل عائقًا امام التعافي 

االقتصادي بعدد من دول العالم.

نظــرا ألهمية الدور الفاعــل والرئيس الذي 
تلعبه الشــركات الصغيرة  والمتوســطة  
  SME medium sized enterprises
الــدول  اقتصاديــات  فــي   Small and
باإلضافــة الــى التطــورات التي شــهدتها 
اســواق المــال العالمية، فقــد قامت لجنة 
األسواق الناشئة التابعة للمجلس الدولي 
 The Emerging Markets لرابطات األوراق
  Committee of the International
 Council of Securities Associations
بإصــدار تقريــر حول هــذا الموضوع تضمن 
مجموعة من التوصيات، حيث هدفت هذه 
التوصيــات الى تطوير أســواق الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة في بلدان األسواق 
الناشــئة، وأشــارت الدراســة بأنــه قــد تــم 
تأســيس وإنشاء اسواق منفصلة ألسهم 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
العديــد مــن االقتصاديــات التي تــم اجراء 
الدراســة عليهــا وقد ثبــت نجــاح التجربة 
بشــكل كبيــر. ومع ذلــك، وبشــكل عام، 
لــم يقــدم صانعــي السياســات أي تدابير 

الصغيــرة  المشــاريع  واجهــت  فقــد 
والمتوسطة أســعار فوائد أعلى خالل 
عام 2011 مقارنة مع عامي 2009 و 2010 كما 
أصبحت شــروط االقراض أصعب لهذه 
المشاريع مقارنة مع المشاريع الكبيرة 
فضال عــن مواعيد قصر فترة الســداد 

وزيادة متطلبات توفير الضمانات. 
االقــراض  نمــو  التقريــر  أظهــر  لقــد 

والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــاريع 
لدى عدد من الدول المتقدمة بشــكل 
معتدل فــي حين تزايد النمو لإلقراض 
لهذه المشاريع في الدول الناشئة مع 
نمو االقراض المحلي لقطاعات األعمال 

بشكل عام.

مورجان ستانلي 
MSCI

ترقية أســواق اإلمارات وقطر إلى 
مرتبة األسواق الناشئة

ســتانلي  مورجــان  شــركة  قامــت 
(MSCI) برفع تصنيف أســواق اإلمارات 
و  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
ســوق األوراق الماليــة فــي دولــة قطر 
من أســواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة 
في مؤشــرها اعتبارا من شــهر مايو / 
أيــار 2014 بالتوافق مــع المراجعة نصف 
ذلــك  ويأتــي  للمؤشــرات.  الســنوية 
فــي ضــوء التحســن الملحــوظ الذي 
شــهدته هــذه األســواق وخاصــة فــي 
بنيتها التكنولوجية وتطبيق معايير 

الشفافية. 

برنامج تدريبي حول الرقابة الفعالة على اسواق راس المال في موريشيوس
تعقد هيئة سوق المال في موريشيوس بالتعاون مع هيئة األوراق المالية األمريكية (US SEC) برنامج تدريبي حول الرقابة 

الفعالة على اسواق راس المال وذلك في موريشيوس خالل الفترة 8-5/ 8/ 2013.

الشــركات  إلــى تحســين دخــول  تهــدف 
الصغيرة والمتوســطة إلى أســواق أدوات 
الدين. وعليه فإننا نوصي بأن يتخذ صناع 
القــرارات والسياســات االجــراءات والتدابير 
التــي تســاعد وتســهل دخول الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة الى سوق األسهم 
وسوق أدوات الدين وذلك من خالل تهيئة 
وتخصيص وتأســيس أسواق خاصة بهذه 

الشركات.

من المالحظ أنه في البلدان التي خصصت 
ســوقا خاصة ألسهم الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة بأنــه قــد تــم التخفيــف من 
كثيــر مــن متطلبــات االدراج والتــي أدت 
إصــدار  تكاليــف  تخفيــض  إلــي  بدورهــا 
االسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وعليــه، فإننا نوصي بــأن تكون متطلبات 
االدراج في ســوق األســهم وأســواق الدين 
الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة 
مخففــة وأكثــر مرونــة وبســاطة من تلك 

المعمول بها في األسواق الرئيسة.

هيئة األوراق المالية األمريكية و هيئة سوق المال / موريشيوس

ICSA - المجلس الدولي لرابطات األوراق المالية
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Jordan
Jordan Securities Commission
Arjan Area – Near the Ministry of Interior – Behind Regency Hotel

President: Mr. Mohammed Saleh Hourani

Telephone: (+962) 6 560 7171

Fax: (+962) 6 568 6830

Website: www.jsc.gov.jo

United Arab Emirates
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - Hamdan Street - AL Gaith Tower -13th Floor

President: Mr. Abdullah Salem Al-Turifi

Telephone: (+971 2) 6277888

Fax: (+971 2) 6274600

Website: www.sca.gov.ae

Algeria
Cosob
17 campagne chkiken 16045 vald hydra

President: Mr. Abdelkareem Berah

Telephone: +213 (0) 21 59 10 21

Fax: +213 (0) 21 59 10 13

Website: www.cosob.org

Saudi Arabia
Capital Market Authority
Al Faisaliah Tower, King Fahd Road

Chairman: Mr. Mohammed Bin Abdulmalik Al Sheikh

Telephone: (+966 1)2053000

Fax:

Website: www.cma.org.sa

Syria
Syrian Commission on Financial Markets and Secu-
rities
Floor 3, Old Prime Ministry Bldg., Sabeh Bahrat Square.

President: Dr. Mohammed Al-Emadi

Telephone: +(963)11 3310487

Fax: +(963)11 3310722

Website: www.scfms.sy

Iraq
Iraqi Securities Commission
Baghdad, al Mansour, Almutanabi area, Mahala 603, st. 48, Res 
no. 2

President: Dr Abdul Razak Dawood al-Saadi

Telephone: 5421750 / 7270007023

Fax:

Website: www.isc.gov.iq

Oman
Capital Markets Authority
3359, 112 Ruwi - Sultanate of Oman

Chairman : Mr. Abdullah Salem Al Salmi

Telephone: (+968 2)4823100

Fax: (+968 2)4817471

Website: www.cma.gov.om

Palestine
Palestine Capital Market Authority
4041 – El Bireh

President: Mr. Maher Al-Masri

Telephone: (+972 2)973563

Fax: (+972 2)973334

Website: www.pcma.ps

Qatar
Qatar Financial Markets Authority
Alkhaleej Al Arabi, Qatar Financial Center, Tower 2

President: Mr. Nasser Ahmed Shaibi

Telephone: (+974 4)4289999

Fax: (+974 4)4441221

Website: www.qfma.org.qa

Kuwait
Capital Markets Authority
Ahmad Tower, East – Al Khaleej el Arabist.

President: Mr. Saleh Mubarak Al Falah

Telephone: (+965 2)2903000

Fax: (+965 2)2410169

Website: www.kuwaitcma.org

Egypt
Egyptian Financial Supervisory Authority
Smart Village, building no. 5A – 84 B Kilo 28 Egypt – Alexandria 
road Giza province

Chairman: Dr. Ashraf Elsharkawy

Telephone: (00202) 35370040

Fax: (00202) 35370041, (00202) 353455440

Email: oir@efsa.gov.eg

Website: www.efsa.gov.eg

Morocco
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Rabat : Siège 
6 rue Jbel Moussa Agdal-Rabat - Maroc

President: Mr. Hasan Boulaqnadel

Telephone: +212(05)37 68 89 00

Fax: 2120537688946

Website: www.cdvm.gov.ma

Lebanon
Capital Markets Authority of Lebanon
Mid Beirut – Riyad Al Solh St. – building no. 87

Chairman: Mr. Riad Salame

Telephone: (+961 1) 750042

Fax:

Website: www.cma.gov.lb

Libya
Libyan Stock Market
Al Andalus Area - Tripoly

President: Mr. Mohammed Fakroun

Telephone: 218 61 909 6934

Fax: 218 61 909 3067

Website: www.lsm.ly
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المملكة األردنية الهاشمية
هيئة االوراق المالية االردنية

مبنى سوق رأس المال ـ شارع المنصور بن أبي عامر منطقة العبدلي ـ حي 
المدينة الرياضية

السيد محمد صالح الحورانيالرئيس:

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

السيدعبداهلل سالم الطريفيالرئيس:

6277888 (2 971+)الهاتف:

6274600 (2 971+)الفاكس:

www.sca.gov.aeالموقع االلكتروني:

الجمهورية الجزائرية
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

vald hydra 16045 campagne chkiken 17

عبدالكريم براحالرئيس:

21 10 59 21 (0) 213+الهاتف:

13 10 59 21 (0) 213+الفاكس:

www.cosob.orgلموقع االلكتروني:

المملكة العربية السعودية
هيئة السوق المالية السعودية

برج الفيصلية ، طريق الملك فهد

السيد محمد بن عبد الملك آل الشيخالرئيس:

3000 205 (1 966+)الهاتف:

الفاكس:

www.cma.org.saالموقع االلكتروني:

الجمهورية العربية السورية
هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم -ط3 السبع بحرات

الدكتور محمد العماديالرئيس:

0487 331 11 (963)+الهاتف:

0722 331 11 (963)+الفاكس:

www.scfms.syالموقع االلكتروني:

الجمهورية العراقية
هيئة االوراق المالية العراقية

بغداد ، المنصور، حي المتنبي، محلة 603، زقاق 48، دار2

الدكتور عبد الرزاق داود السعديالرئيس:

7270007023 / 5421750الهاتف:

الفاكس:

www.isc.gov.iqالموقع االلكتروني:

سلطنة عمان
الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

3359 - 112 سلطنة عمان  -  روي

السيد عبد اهلل سالم السالميالرئيس :

3100 482 (2 968+)الهاتف:

7471 481 (2 968+)الفاكس:

www.cma.gov.omالموقع االلكتروني:

دولة فلسطين
هيئة سوق راس المال الفلسطينية

4041 – البيرة

السيد ماهر المصريالرئيس:

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

السيد ناصر أحمد الشيبيالرئيس:

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

السيد صالح مبارك الفالحالرئيس:

3000 290 (2 965+)الهاتف:

0169 241 (2 965+)الفاكس:

www.kuwaitcma.orgالموقع االلكتروني:

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للرقابة المالية

القرية الذكية ، مبنى 5ا -84ب - الكيلو28 طريق مصر/ اسكندرية 
الصحراوي - محافظة الجيزة

الدكتور أشرف الشرقاويالرئيس:

35370040 (00202)الهاتف:

353455440 (00202) ,35370041 (00202)الفاكس:

oir@efsa.gov.egالبريد اإللكتروني:

www.efsa.gov.egالموقع االلكتروني:

المملكة المغربية
مجلس القيم المنقولة

6شارع جبل موسى أكدال - الرباط

السيد حسن بو لقنادلالرئيس:

00 89 68 37 (05)212+الهاتف:

8946 68 37 (05)212+الفاكس:

www.cdvm.gov.maالموقع االلكتروني:

الجمهورية اللبنانية
هيئة األسواق المالية اللبنانية

وسط بيروت – شارع رياض الصلح – بناء رقم 87

السيد رياض سالمةالرئيس:

0042 175 (1 961+)الهاتف:

الفاكس:

www.cma.gov.lbالموقع االلكتروني:

الجمهورية الليبية
السوق المالي الليبي

حي االندلس - طرابلس

السيد محمد على فكرونالرئيس:

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاكس:

www.lsm.lyالموقع االلكتروني:


