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أخبار االتحاد...

جليل طريف

شهد عام 2013 تطورات هامة على مختلف األصعدة، حيث تمكنت األسواق 
المالية من تعزيز مكاسبها التي تحققت منذ اندالع األزمة المالية العالمية 
قبــل نحوخمس ســنوات. فقــد ارتفعت القيمة الســوقية لألســواق المالية 
العالميــة بنحــو)17%( فيما ارتفعت األســواق المالية العربية حســب مؤشــر 
صندوق النقد العربي بنحو)18.6%(، حيث وصلت القيمة السوقية لألسواق 

المالية العربية مجتمعة في نهاية عام 2013 )1.1( ترليون دوالر أمريكي.

وعلــى صعيــد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة، فقــد كان عــام 2013 حافــال 
باألنجــازات  الهامــة شــملت تعزيــز تواجــد هيئــات األوراق الماليــة بالمحافل 
والمؤسســات الدولية واصدار تشــريعات جديدة بهدف ترســيخ الشفافية 
فــي أســواق رأس المــال العربيــة واإللتــزام بأفضــل المعاييــر والممارســات 
الدوليــة، باالضافــة إلــى دعم قدرات هيئــات األوراق الماليــة العربية الرقابية 
فضــال عــن اتخــاذ عــدد مــن اجــراءات اإلنفــاذ لضمــان التــزام جميــع األطراف 

المعنية بالتشريعات النافذة.

لقــد شــهد اإلتحــاد األوراق الماليــة العربيــة عــام 2013 تطــورات هامــة عززت 
مكانتــه علــى الصعيدين العربي والدولي فضــال عن دعم اإلتحاد للتعاون 
المشــترك بيــن هيئــات أســواق المــال العربيــة فــي مختلــف المجــاالت بمــا 
فــي ذلــك  التدريــب ونقــل المعرفة. كما تــم  القيام بعدد من المســوحات 
والدراســات بهــدف تحســين قــدرة الهيئــات على مراقبــة األســواق المالية 

وتذليل العقبات التي تعترض زيادة التعاون والتنسيق المشترك.

وفــي الختــام نأمــل أن يكون عام 2014 عامــا مميزا باإلنجــازات والعمل الجاد 
وتحقيــق المزيد من التعاون المشــترك والتقدم لكافة أســواق رأس المال 
العربية وبما يعود عليها بالفائدة وتحقيق التطلعات واألهداف المشتركة.
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أنهت األسواق المالّية العالمّية عام 2013 لتغلق قرب أعلى 
مستوى كانت حّققته منذ سّتة أعوام. حيث تشير البيانات 
 )MSCI( ستانلي  لمورغان  المرّكب  القياسي  الّرقم  بأّن 
للبورصات العالمّية قد ارتفع خالل عام 2013 بما يزيد عن %20، 
حيث نمت األسواق األمريكّية بأكثر من 25% واألوروبّية بما 
يزيد عن  20%، في حين أّن األسواق اآلسيوّية نمت بحوالي 

.%11
وعلى صعيد أسواق المال العربّية فقد أظهرت المؤّشرات 
األساسّية  المؤّشرات  معظم  في  واضحا  ارتفاعا  الّرئيسّية 
لصندوق  المرّكب  المؤّشر  ارتفع  فقد  العربّية،  للبورصات 
الّنقد العربي ليصل في نهاية عام  2013 إلى نحو )311( نقطة 
نسبته  بارتفاع  أي   2012 عام  نهاية  في  نقطة   )262( مقابل 
المالّية  لألسواق  الّسوقّية  القيمة  ارتفعت  كما   .)%18.6(
العربّية لتبلغ )1.1( ترليون دوالر مقابل )941( مليار دوالر عام 
من  وبالّرغم  المقابل،  وفي   .)%19( نسبتها  بزيادة  أي   ،2012
الّتحّسن الّذي طرأ على مؤّشرات األسعار والقيمة الّسوقّية، 
 )483( ليبلغ   2013 عام  خالل  تراجع  قد  الّتداول  حجم  أّن  إالّ 
بانخفاض  أي  مليار دوالر مقابل )586( مليار دوالر عام 2012، 
األولى  بالّدرجة  االنخفاض  هذا  جاء  حيث   ،)%17.5( نسبته 
الّسعودي  المال  سوق  في  الّتداول  إجمالي  تراجع  نتيجة 
العربّية  المالّية  األسواق  الّتداول في  أحجام  أّن  إذ  )تداول(، 

األخرى قد شهدت زيادة ملحوظة خالل عام 2013.

كما ارتفعت القيمة الّسوقّية لألسواق المالّية 
العربّية لتبلغ )1.1%( ترليون دوالر مقابل )941( 
مليار دوالر عام 2012، أي بزيادة نسبتها )%19(.

قامت هيئات األوراق المالّية العربّية األعضاء باالتحاد خالل 
االرتقاء  إلى  الّسعي  اطار  في  كبيرة  بخطوات   2013 عام 
الّتطورات  بمواكبة  وذلك  العربّية،  المالّية  باألسواق 
تنظيم  مجاالت  في  العالمّية  المعايير  بتطبيق  وااللتزام 
ومراقبة تداول األوراق المالّية من خالل تحسين المستوى 

الّتشريعي بما يحقق العدالة والشفافية،

المستوى  لتحسين  تدريبّية  بدورات  القيام  إلى  إضافة 
المعرفي والعلمي للعاملين بهذا القطاع، إلى جانب تنمية 
الّتعاون المشترك مع عّدة منّظمات إقليمّية ودولّية. وقد 
والرقابة  التشريعات  االتحاد مجاالت  أعضاء  أنشطة  شملت 
على األسواق والتدريب والتعاون الدولي وإجراءات التنفيذ.

ففي مجال التشريعات، وسعيا لترسيخ الشفافية وااللتزام 
العربية  الهيئات  أصدرت  الدولية،  والممارسات  بالمعايير 
قواعد  حول  والتعليمات  واللوائح  القوانين  من  العديد 
وحقوق  االستثمار  إدارة  وأنظمة  السوق  ولوائح  القيد 
األموال  غسيل  بمكافحة  المرتبطة  والتعليمات  االكتتاب 

وتمويل اإلرهاب.

وفي ما يخّص الّرقابة على األسواق وسعيا من أعضاء االتحاد 
إلى ضمان الّرقابة الّتاّمة على األسواق المالّية وتطبيق نظام 
إصدار  بين  األنشطة   تراوحت  الحوكمة،   ومبادئ  اإلفصاح 
الحوكمة  بقواعد  المتعلقة  والقوانين  القرارات  من  جملة 
حول  اتفاقيات  وابرام  التعامل،  وضوابط  اإلفصاح  وأنظمة 
العالقة.  الهياكل ذات  األموال مع  التعاون لمكافحة غسل 

إضافة إلى متابعة بيانات الشركات وضبط تعامالتها.
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وفي مجال  الّتعليم والّتوعية فقد قامت الهيئات العربّية 
العلمي  المستوى  تحسين  بهدف  كبيرة  بمجهودات 
نظمت  حيث  والخبرات،  القدرات  وتطوير  والمعرفي 
العمل  وورشات  التدريبية  الدورات  من  العديد  الهيئات 
الجرائم  عن  والكشف  واإلنفاذ  والتحقيق  اإلفصاح  حول 
مختلفة  عمل  وحلقات  المنازعات،  حل  واجراءات  المالية 
حول مهام ومسؤوليات أعضاء مجالس اإلدارة. إضافة إلى 
جملة من اإلعالنات والنشرات والكتب الدورية وذلك بهدف 

نشر الوعي لدى مختلف األطراف.

توجيه  الهيئات من  اّتخذتها  الّتي  اإلجراءات  تراوحت  وقد 
الّشركات  على  مالّية  غرامات  فرض  إلى  الّتنبيهات 
المخالفة  الّشركات  أسهم  تداول  إيقاف  أو  المخالفة، 
المخالفة،  الّشركات  أسهم  على  الحجز  درجة  إلى  لتصل 
وذلك حسب خطورة المخالفات الّتي قامت بها الّشركات 
المدرجة الّتي تراوحت بين عدم اإليفاء بمتطّلبات اإلفصاح، 
إلى عدم االلتزام بمعايير الحوكمة والّشفافّية لتصل في 
بعض األحيان إلى درجة مخالفة األحكام أو القيام بتجاوزات 

ومخالفات في إطار الّتداول اليومي لألسهم.

سعى  فقد  العربّية  المالّية  األوراق  التحاد  بالّنسبة  أّما 
الهيئات  بين  المشترك  الّتعاون  إلى دعم   2013 عام  خالل 
الّتي  المجاالت. وقد تنوعت األنشطة  العربّية في مختلف 
التبادل  برامج  تنفيذ  بين   2013 عام  خالل  االتحاد  بها  قام 
يوليها  الّتي  الكبرى  األهمّية  إطار  في  وذلك  الثنائي 
انشاء  واستكمال  المعرفّية،  والّتنمية  للّتدريب  االتحاد 
الموقع اإللكتروني بالّلغتين العربّية واإلنجليزّية لتسهيل 
تعزيز  إطار  في  الّدولّية  األطراف  مختلف  مع  الّتواصل 
الّتواصل بين األمانة العاّمة لالتحاد وأعضائه. كما تّم إصدار 
ألهّم  الّشهري  والملّخص  الفصلية  اإللكترونّية  الّنشرة 

األخبار واألحداث على المستوى العربي والّدولي.

الّصعيد  على  االتحاد  مكانة  تعززت  وقد 
منّظمة  في  عضوّيته  قبول  بعد  الّدولي 
 Affiliate« األيسكوكعضومنتسب 
تعديل  ثّم  أولى  مرحلة  في   »Member
أواخر عام 2013 ليصبح عضوا  العضوّية في 

.»Assosciate Member« مشاركا

الهيئات  سعت  فقد  الّدولي،  للّتعاون  بالنسبة  أما 
الّصعيدين  على  الّثنائي  المشترك  الّتعاون  تعزيز  إلى 
اتفاقيات  من  العديد  إبرام  خالل  من  والّدولي  اإلقليمي 
ودولية،  إقليمية  منظمات  مع  تفاهم  ومذكرات  تعاون 
بأسواق  العالقة  ذات  الهياكل  اجتماعات  في  والمشاركة 

المال، إضافة إلى تعزيز تواجدها في المنضمات الدولية. 

المالية  السوق  هيئة  انتخاب   2013 عام  خالل  تم  فقد 
الدولية  المنظمة  إدارة  مجلس  كعضوفي  السعودية 
العضوية  تعتبر  »IOSCO«، حيث  المالية  األوراق  لهيئات 
أن  إذ  الهامة،  المنظمة  هذه  بمجلس  الثانية  العربية 
أيضا  يتمتع  المغربية  بالمملكة  المنقولة  القيم  مجلس 
اللجنة  عن  ممثال  وذلك  المنظمة  إدارة  مجلس  بعضوية 
 .»AMRC« األوسط  إفريقيا والشرق  االستشارية لمنطقة 
ومن جانب آخر فقد انضمت هيئة األوراق المالية والسلع 
الدول  قائمة  إلى  المالية  لألسواق  قطر  وهيئة  اإلماراتية 
 »MMoU« الموقعة على مذكرة التفاهم متعدد األطراف
للتعاون الدولي وتبادل المعلومات وذلك بعد أن تم قبول 

هيئة قطر لألسواق المالية بعضوية المنظمة.

السوق  هيئة  انتخاب   2013 عام  خالل  تم 
إدارة  مجلس  كعضوفي  السعودية  المالية 
المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة 

.»IOSCO«

األوراق  هيئات  قطعت  فقد  الّتنفيذ،  إلجراءات  وبالّنسبة 
واإلنفاذ  اإلفصاح  مجال  في  كبيرا  شوطا  العربية  المالية 
الشفافية  تعزيز  بهدف  وذلك  الحوكمة  مبادئ  وتطبيق 

والمسؤولّية االجتماعية.

 وفي إطار سعيه إلى توسيع قاعدة األعضاء وافق مجلس 
االتحاد على انضمام هيئة األسواق المالّية الّلبنانّية. إضافة 
المزيد من  المبذولة في إطار استقطاب  المجهودات  إلى 
الّدولي،  المستوى  وعلى  االتحاد.  إلى  لالنضمام  األعضاء 
لالتحاد أنشطة متعدّدة حيث شارك في عدة  فقد كانت 
مؤتمرات وملتقيات واجتماعات. وقد تعززت مكانة االتحاد 
منّظمة  في  عضوّيته  قبول  بعد  الّدولي  الّصعيد  على 
في   »Affiliate Member« األيسكوكعضومنتسب 
 2013 عام  أواخر  في  العضوّية  تعديل  ثّم  أولى  مرحلة 

.»Assosciate Member« ليصبح عضوا مشاركا
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أنهت األسواق المالّية العالمّية عام 2013 لتغلق قرب أعلى 
مستوى كانت حّققته منذ سّتة أعوام. حيث تشير البيانات 
 )MSCI( ستانلي  لمورغان  المرّكب  القياسي  الّرقم  بأّن 
للبورصات العالمّية قد ارتفع خالل عام 2013 بما يزيد عن %20، 
حيث نمت األسواق األمريكّية بأكثر من 25% واألوروبّية بما 
يزيد عن  20%، في حين أّن األسواق اآلسيوّية نمت بحوالي 

.%11
وعلى صعيد أسواق المال العربّية فقد أظهرت المؤّشرات 
األساسّية  المؤّشرات  معظم  في  واضحا  ارتفاعا  الّرئيسّية 
لصندوق  المرّكب  المؤّشر  ارتفع  فقد  العربّية،  للبورصات 
الّنقد العربي ليصل في نهاية عام  2013 إلى نحو )311( نقطة 
نسبته  بارتفاع  أي   2012 عام  نهاية  في  نقطة   )262( مقابل 
المالّية  لألسواق  الّسوقّية  القيمة  ارتفعت  كما   .)%18.6(
العربّية لتبلغ )1.1( ترليون دوالر مقابل )941( مليار دوالر عام 
من  وبالّرغم  المقابل،  وفي   .)%19( نسبتها  بزيادة  أي   ،2012
الّتحّسن الّذي طرأ على مؤّشرات األسعار والقيمة الّسوقّية، 
 )483( ليبلغ   2013 عام  خالل  تراجع  قد  الّتداول  حجم  أّن  إالّ 
بانخفاض  أي  مليار دوالر مقابل )586( مليار دوالر عام 2012، 
األولى  بالّدرجة  االنخفاض  هذا  جاء  حيث   ،)%17.5( نسبته 
الّسعودي  المال  سوق  في  الّتداول  إجمالي  تراجع  نتيجة 
العربّية  المالّية  األسواق  الّتداول في  أحجام  أّن  إذ  )تداول(، 

األخرى قد شهدت زيادة ملحوظة خالل عام 2013.

كما ارتفعت القيمة الّسوقّية لألسواق المالّية 
العربّية لتبلغ )1.1%( ترليون دوالر مقابل )941( 
مليار دوالر عام 2012، أي بزيادة نسبتها )%19(.

قامت هيئات األوراق المالّية العربّية األعضاء باالتحاد خالل 
االرتقاء  إلى  الّسعي  اطار  في  كبيرة  بخطوات   2013 عام 
الّتطورات  بمواكبة  وذلك  العربّية،  المالّية  باألسواق 
تنظيم  مجاالت  في  العالمّية  المعايير  بتطبيق  وااللتزام 
ومراقبة تداول األوراق المالّية من خالل تحسين المستوى 

الّتشريعي بما يحقق العدالة والشفافية،

المستوى  لتحسين  تدريبّية  بدورات  القيام  إلى  إضافة 
المعرفي والعلمي للعاملين بهذا القطاع، إلى جانب تنمية 
الّتعاون المشترك مع عّدة منّظمات إقليمّية ودولّية. وقد 
والرقابة  التشريعات  االتحاد مجاالت  أعضاء  أنشطة  شملت 
على األسواق والتدريب والتعاون الدولي وإجراءات التنفيذ.

ففي مجال التشريعات، وسعيا لترسيخ الشفافية وااللتزام 
العربية  الهيئات  أصدرت  الدولية،  والممارسات  بالمعايير 
قواعد  حول  والتعليمات  واللوائح  القوانين  من  العديد 
وحقوق  االستثمار  إدارة  وأنظمة  السوق  ولوائح  القيد 
األموال  غسيل  بمكافحة  المرتبطة  والتعليمات  االكتتاب 

وتمويل اإلرهاب.

وفي ما يخّص الّرقابة على األسواق وسعيا من أعضاء االتحاد 
إلى ضمان الّرقابة الّتاّمة على األسواق المالّية وتطبيق نظام 
إصدار  بين  األنشطة   تراوحت  الحوكمة،   ومبادئ  اإلفصاح 
الحوكمة  بقواعد  المتعلقة  والقوانين  القرارات  من  جملة 
حول  اتفاقيات  وابرام  التعامل،  وضوابط  اإلفصاح  وأنظمة 
العالقة.  الهياكل ذات  األموال مع  التعاون لمكافحة غسل 

إضافة إلى متابعة بيانات الشركات وضبط تعامالتها.

  إضاءات على سنة 

ف
غال

 ال
وع

ض
مو
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وفي مجال  الّتعليم والّتوعية فقد قامت الهيئات العربّية 
العلمي  المستوى  تحسين  بهدف  كبيرة  بمجهودات 
نظمت  حيث  والخبرات،  القدرات  وتطوير  والمعرفي 
العمل  وورشات  التدريبية  الدورات  من  العديد  الهيئات 
الجرائم  عن  والكشف  واإلنفاذ  والتحقيق  اإلفصاح  حول 
مختلفة  عمل  وحلقات  المنازعات،  حل  واجراءات  المالية 
حول مهام ومسؤوليات أعضاء مجالس اإلدارة. إضافة إلى 
جملة من اإلعالنات والنشرات والكتب الدورية وذلك بهدف 

نشر الوعي لدى مختلف األطراف.

توجيه  الهيئات من  اّتخذتها  الّتي  اإلجراءات  تراوحت  وقد 
الّشركات  على  مالّية  غرامات  فرض  إلى  الّتنبيهات 
المخالفة  الّشركات  أسهم  تداول  إيقاف  أو  المخالفة، 
المخالفة،  الّشركات  أسهم  على  الحجز  درجة  إلى  لتصل 
وذلك حسب خطورة المخالفات الّتي قامت بها الّشركات 
المدرجة الّتي تراوحت بين عدم اإليفاء بمتطّلبات اإلفصاح، 
إلى عدم االلتزام بمعايير الحوكمة والّشفافّية لتصل في 
بعض األحيان إلى درجة مخالفة األحكام أو القيام بتجاوزات 

ومخالفات في إطار الّتداول اليومي لألسهم.

سعى  فقد  العربّية  المالّية  األوراق  التحاد  بالّنسبة  أّما 
الهيئات  بين  المشترك  الّتعاون  إلى دعم   2013 عام  خالل 
الّتي  المجاالت. وقد تنوعت األنشطة  العربّية في مختلف 
التبادل  برامج  تنفيذ  بين   2013 عام  خالل  االتحاد  بها  قام 
يوليها  الّتي  الكبرى  األهمّية  إطار  في  وذلك  الثنائي 
انشاء  واستكمال  المعرفّية،  والّتنمية  للّتدريب  االتحاد 
الموقع اإللكتروني بالّلغتين العربّية واإلنجليزّية لتسهيل 
تعزيز  إطار  في  الّدولّية  األطراف  مختلف  مع  الّتواصل 
الّتواصل بين األمانة العاّمة لالتحاد وأعضائه. كما تّم إصدار 
ألهّم  الّشهري  والملّخص  الفصلية  اإللكترونّية  الّنشرة 

األخبار واألحداث على المستوى العربي والّدولي.

الّصعيد  على  االتحاد  مكانة  تعززت  وقد 
منّظمة  في  عضوّيته  قبول  بعد  الّدولي 
 Affiliate« األيسكوكعضومنتسب 
تعديل  ثّم  أولى  مرحلة  في   »Member
أواخر عام 2013 ليصبح عضوا  العضوّية في 

.»Assosciate Member« مشاركا

الهيئات  سعت  فقد  الّدولي،  للّتعاون  بالنسبة  أما 
الّصعيدين  على  الّثنائي  المشترك  الّتعاون  تعزيز  إلى 
اتفاقيات  من  العديد  إبرام  خالل  من  والّدولي  اإلقليمي 
ودولية،  إقليمية  منظمات  مع  تفاهم  ومذكرات  تعاون 
بأسواق  العالقة  ذات  الهياكل  اجتماعات  في  والمشاركة 

المال، إضافة إلى تعزيز تواجدها في المنضمات الدولية. 

المالية  السوق  هيئة  انتخاب   2013 عام  خالل  تم  فقد 
الدولية  المنظمة  إدارة  مجلس  كعضوفي  السعودية 
العضوية  تعتبر  »IOSCO«، حيث  المالية  األوراق  لهيئات 
أن  إذ  الهامة،  المنظمة  هذه  بمجلس  الثانية  العربية 
أيضا  يتمتع  المغربية  بالمملكة  المنقولة  القيم  مجلس 
اللجنة  عن  ممثال  وذلك  المنظمة  إدارة  مجلس  بعضوية 
 .»AMRC« األوسط  إفريقيا والشرق  االستشارية لمنطقة 
ومن جانب آخر فقد انضمت هيئة األوراق المالية والسلع 
الدول  قائمة  إلى  المالية  لألسواق  قطر  وهيئة  اإلماراتية 
 »MMoU« الموقعة على مذكرة التفاهم متعدد األطراف
للتعاون الدولي وتبادل المعلومات وذلك بعد أن تم قبول 

هيئة قطر لألسواق المالية بعضوية المنظمة.

السوق  هيئة  انتخاب   2013 عام  خالل  تم 
إدارة  مجلس  كعضوفي  السعودية  المالية 
المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة 

.»IOSCO«

األوراق  هيئات  قطعت  فقد  الّتنفيذ،  إلجراءات  وبالّنسبة 
واإلنفاذ  اإلفصاح  مجال  في  كبيرا  شوطا  العربية  المالية 
الشفافية  تعزيز  بهدف  وذلك  الحوكمة  مبادئ  وتطبيق 

والمسؤولّية االجتماعية.

 وفي إطار سعيه إلى توسيع قاعدة األعضاء وافق مجلس 
االتحاد على انضمام هيئة األسواق المالّية الّلبنانّية. إضافة 
المزيد من  المبذولة في إطار استقطاب  المجهودات  إلى 
الّدولي،  المستوى  وعلى  االتحاد.  إلى  لالنضمام  األعضاء 
لالتحاد أنشطة متعدّدة حيث شارك في عدة  فقد كانت 
مؤتمرات وملتقيات واجتماعات. وقد تعززت مكانة االتحاد 
منّظمة  في  عضوّيته  قبول  بعد  الّدولي  الّصعيد  على 
في   »Affiliate Member« األيسكوكعضومنتسب 
 2013 عام  أواخر  في  العضوّية  تعديل  ثّم  أولى  مرحلة 

.»Assosciate Member« ليصبح عضوا مشاركا
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القيمة السوقية 
(مليون - دوالر أمريكي)

أحجام التداول 
(مليون - دوالر أمريكي)

المؤشر 
المركب

2009887,087567,872272.79

2010991,533348,944292.26

2011884,490379,897257.63

2012941,412586,387261.99

20131,120,247483,364310.77

ملخـــــص أداء األســــــــــــواق الماليـــــــــة العربيــــــــــــة

اد
تح

اال
ار 

بــ
اخ

طريف  جليل  العربية  المالية  األوراق  هيئات  التحاد  العام  األمين  شارك 
بالجلسة الختامية لالجتماع السنوي الثالث للجنة أسواق األوراق المالية 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA( في مدينة مسقط 
المال وسوق  العامة لسوق  الهيئة  والذي استضافته  بسلطنة عمان، 

مسقط لألوراق المالية. 

المشاركة في االجتماع الثالث للجنة األسواق المالية لمنطقة الـ MENA حول حوكمة الشركات

اد
تح

اال
ار 

بــ
اخ

تعديل عضوية االتحاد بمنظمة األيسكوليصبح عضوًا مشاركًا

6 ديسمبر  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

المالية  األوراق  هيئات  اتحاد  عضوية  )أيسكو(  المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  عدلت 
 ”Associate Member“ إلى عضومشارك ”Affiliate Member“ العربية من عضومنتسب
وذلك بموجب التعديالت التي أقرتها هذه المنظمة على أنظمتها. كما دعت المنظمة االتحاد 
الرئاسية  اللجنة  ذلك  في  بما  المنظمة  لهذه  المتخصصة  اإلقليمية  اللجان  في  للمشاركة 
“Presidents Committee” ولجنة إفريقيا والشرق األوسط “AMERC”  ولجنة النموواألسواق 

 .”GEMC“ الناشئة

ومما ال شك فيه بأن تعديل صفة العضوية لالتحاد ليصبح عضوًا مشاركًا سيكون لها انعكاسات ايجابية على دور االتحاد 
بين  ما  والتنسيق  التعاون  وزيادة  الدولية  والمعايير  بالمبادئ  االلتزام  تعزيز  مجاالت  في  وخاصة  الدولي،  المستوى  على 

أسواق راس المال العربية والمنظمات الدولية التي تعنى بالرقابة على أسواق راس المال.

عمليات  حول  الثنائي  للتبادل  الرابع  التدريبي  البرنامج 
الرقابة لدى هيئة السوق المالية السعودية

تنظم هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع اتحاد هيئات األوراق المالية العربية البرنامج التدريبي الرابع للتبادل 
باآلليات  المشاركين  تزويد  إلى  البرنامج  ويهدف  السعودية.  المالية  السوق  هيئة  لدى  الرقابة  عمليات  حول  الثنائي 
واإلجراءات الرقابية المطبقة لدى هيئة السوق المالية السعودية وبشكل خاص في مجاالت تنظيم صناديق االستثمار 
واإلشراف عليها والتداول بناء على المعلومات الداخلية والرقابة اإللكترونية، هذا باإلضافة إلى اإلجراءات المطبقة في 
التنفيذية وكذلك أساليب مراقبة عمليات غسيل  المالية واللوائح  السوق  التحقيق واالدعاء في مخالفات نظام  مجال 

األموال والتفتيش على نظم المعلومات ألسواق المال. 

السعودية، حيث سيعقد هذا  المالية  السوق  البرنامج مجموعة من مسؤولي  هيئة  تنفيذ هذا  وسوف يشرف على 
البرنامج في مقر الهيئة خالل يومي 25 و26 / 02 / 2014. ومما يذكر بأن تنظيم هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لخطة عمل اتحاد 

هيئات األوراق المالية العربية في مجال التدريب ونقل المعرفة.

انعقاد برنامج التبادل الثنائي الثالث حول إجراءات حل المنازعات

تنفيذًا لخطة عمل اتحاد هيئات األوراق المالية العربية حول برنامج التبادل الثنائي 
للتدريب، عقدت هيئة قطر لألسواق المالية برنامج تدريبي يتعلق بــ )إجراءات حل 
فيه  شارك  والذي   ، العربية  المالية  األوراق  هيئات  اتحاد  مع  بالتعاون  المنازعات( 
العربية،  المالية  األوراق  هيئات  من  االتحاد  أعضاء  دول  ممثلي  من  عدد  بالحضور 

وعدد من منتسبي الخدمات المالية وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر .
وقد شمل البرنامج أربعة محاور رئيسية تحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين. 
المحور  وسلط   . المنازعات  لحسم  البديلة  الوسائل  تعريف  األول  المحور  فتضمن 
للتحكيم  القانوني  والنظام   ، التحكيم في دولة قطر  قانون  الضوء على  الثاني 
لدى هيئة قطر لألسواق المالية. وناقش المحور الثالث الجوانب المتعلقة بتنظيم 

سير المحاكمة التحكيمية . وركز المحور األخير على موضوع الصلح الجزائي.

المشاركة بالمؤتمر السنوي السابع لمنطقة الـ MENA حول الحوكمة
شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية العربية جليل طريف بالمؤتمر السنوي السابع لمنطقة الشرق األوسط 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  "حوكمة"  الشركات  حوكمة  معهد  نظمه  والذي  الشركات  حوكمة  حول  إفريقيا  وشمال 

والتنمية »OECD« في مدينة دبي يومي 2013/11/24-23.
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أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديالت بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات 
التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلي الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته 
علي البرنامج االجمالي الصدار سندات التوريق وتتولي الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج 

االجمالي.
كما أقر مجلس اإلدارة تفويض رئيس الهيئة فى إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين 
المعلومات الالزم توافرها لدى شركات السمسرة فى األوراق المالية، متضمنة وجوب توفير خاصية التوقيع االلكترونى - من 

إحدى الشركات المرخص لها تقديم الخدمة - لمن يطلبها من المتعاملين من خالل التداول االلكترونى. 

هيئة قطر لألسواق المالية تدشن خطتها اإلستراتيجية »2017-2013«

هيئة قطر لالسواق المالية

أعلنت هيئة قطر لألسواق المالية عن خطتها االستراتيجية 2013-2016 .وتشمل الخطة االستراتيجية أهدافا واضحة تسهم 
في تلبية طموحات دولة قطر، وتتمثل هذه األهداف في االرتقاء إلى األسواق المالية المتطورة وتحسين إمكانية الدخول 
إلى األسواق المالية وتنويع أنشطتها ومنتجاتها، إضافة إلى إنشاء نظام رقابي وإشرافي وتنظيمي فعال في األسواق 
المالية من خالل تسهيل تكوين رأس المال في األسواق األولية والثانوية وتعزيز القدرة التنافسية لألسواق المالية القطرية 
مع السعي إلى تحسين التعاون الدولي وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين مما يمكن من التحول إلى جهة تنظيمية 
الوقت نفسه  الوطني وفي  االقتصاد  نمووتنوع  بما يدعم ذلك كله  العالمي.  الصعيد  بها على  المالية يحتذى  لألسواق 

يسهم في تفعيل الرؤية الوطنية للدولة 2030.

كما أوجبت الخطة االستراتيجية على العاملين في هيئة قطر لألسواق المالية االلتزام بالنزاهة والسعي إلى االبتكار واإلبداع 
والعدل والحيادية واالستقاللية في التعامل مع الجمهور والمؤسسات ذات العالقة واتخاذ القرارات وتنفيذ اإلجراءات بوضوح 

وشفافية وتحمل تبعاتها.

ــات ــع ــري ــش ــت ال

هيئة اسواق المال الكويتية

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية عددًا من التعليمات الجديدة تضمنت إصدار تعليمات تنظيم شراء الشركات المساهمة 
ألسهمها وكيفية استخدامها والتصرف بها، وأصدرت الهيئة قرارًا بشأن تنظيم طرق التعامل في أسهم الشركات الملغى 
إدراجها في بورصة األوراق المالية الكويتية. كما أصدرت تعليمات جديدة لتنظيم »االستحواذ«. ويأتي إصدار هذه التعليمات  

لتحقيق أحد أهم أهداف الهيئة المتمثلة بتنظيم نشاط األوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

هيئة أسواق المال تصدر عدد من التعليمات الجديدة

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

تعديل تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا  بشأن تعديل قرار مجلس اإلدارة رقم )143( لسنة 2010 بشأن تنظيم 

عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية.

اإلجراءات الخاصة بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها

طرح مشــروع تعليمات ســقوف تداول شركات الوساطة المالية  ومشروع تعديل تعليمات 
شراء الشركات المساهمة العامة لألسهم الصادرة عنها »أسهم الخزينة«
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هيئة االوراق المالية االردنية

هيئة االوراق المالية االردنية

هيئة السوق المالية السعودية

أصدرت هيئة األوراق المالية األردنية مشــروع تعليمات ســقوف تداول شــركات الوســاطة لســنة 2013 اســتنادًا ألحكام المواد 
)8( و)12( و)123( من قانون االوراق المالية رقم )76( لســنة 2002، كما قامت الهيئة بإعادة النظر في تعليمات شــراء الشــركات 
المساهمة العامة لألسهم الصادرة عنها »أسهم الخزينة« الصادرة عام 2006، حيث تمت صياغة مسودة التعليمات. وابرز ما 
تضمنته المسودة الجديدة، ضرورة عدم وجود اسناد قرض قائمة صادرة عن الشركة المصدرة الراغبة في شراء اسهمها ، 
اضافة الى الســماح بتوزيع االســهم على مساهمي الشــركة ضمن ضوابط محددة.  وطرحت هيئة األوراق المالية مشروعي 
التعليمــات علــى كافــة أطراف ســوق رأس المال من مســتثمرين ووســطاء وشــركات وغيرهــم إلبداء آرائهــم ومالحظاتهم 

ومقترحاتهم.

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا باعتماد اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في 
المالية في  السوق  مالها، وذلك سعيًا من هيئة  رأس  فأكثر من   %50 المتراكمة  بلغت خسائرها  التي  السوق 
الكفيلة  اإلجراءات  المستثمرين، وتطوير  السعودية وتعزيز حماية  العربية  المملكة  المالية في  السوق  تطوير 

بالحد من المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق المالية.

المالية اصدار تعليمات تخص الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عمالئه، حيث  قرر مجلس مفوضي هيئة األوراق 
وجب على الوسيط المالي فتح حسابات مصرفية خاصة بأمواله وأخرى خاصة بالعمالء. مع إعالم البنوك أن األموال المودعة 
في الحسابات الخاصة بالعمالء تعود إلى عمالئه ويجب أن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة. كما يجب 
على الوسيط تزويد الهيئة بكافة المعلومات الخاصة بهذه الحسابات. ويحق للهيئة أوأي جهة تخولها االطالع على هذه 
المالي على  التنفيذية لدى الوسيط  التعليمات اإلدارة  المقيدة عليها. وتلزم هذه  الحسابات والحصول على الكشوفات 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان فصل أموال العمالء عن أموال الوسيط المالي بشكل دائم والتأكد من أن أموال العمالء 
على  التمويل  تعليمات  تعديل  األردنية  المالية  األوراق  هيئة  مفوضي  مجلس  أقر  كما  المحددة.  للغايات   إال  تستخدم  ال 

الهامش لسنة 2006 على ان يتم العمل بهذه التعديالت اعتبارًا من تاريخ 2014/1/1.

تعليمات فصل أموال شركات الوساطة عن أموال عمالئها وتعديل تعليمات التمويل على 
الهامش

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

اعتماد نظام إدارة االستثمار وتعديل نظام التداول بالهامش
المجلس تعدياًل على نظام  أجرى  االستثمار. كما  إدارة  المالية والسلع على إصدار نظام  األوراق  إدارة هيئة  وافق مجلس 
بصناديق  المتعلقة  التشريعات  منظومة  الستكمال  الهيئة  تبذلها  التي  الجهود  إطار  في  وذلك  بالهامش.  التداول 

االستثمار.

تعليمات اإلدارة والتدقيق في شركات األوراق المالية وتعليمات التمويل على الهامش
أصــدرت هيئــة ســوق المــال الفلســطينية تعليمــات تخــّص اإلدارة والتدقيــق فــي شــركات األوراق الماليــة حيــث ألزمــت هذه 
التعليمات الشركات باتباع شروط معينة عند تعيين أي من مسؤولي اإلدارة التنفيذية، كما تم تحديد مهام ومسؤوليات 
اإلدارة التنفيذيــة وحصــر أدلــة اجراءات العمل والسياســات داخل الشــركة ومن ضمنها اجراءات الرقابــة الداخلية حيث وجب 
على الشركة استحداث وظيفة مدقق داخلي على أن يكون مستقال استقالال تاما عن اإلدارة التنفيذية ويتبع مجلس اإلدارة 
مباشــرة أولجنــة التدقيــق المنبثقــة عنــه. ومن ناحية أخــرى أصدرت هيئة ســوق المال الفلســطينية تعليمــات جديدة حول 

التمويل على الهامش.

هيئة سوق راس المال الفلسطينية



هيئة الرقابة المالية توافق على تعديالت بالئحة قانون سوق المال والتوقيع االلكترونى
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أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديالت بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات 
التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلي الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته 
علي البرنامج االجمالي الصدار سندات التوريق وتتولي الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج 

االجمالي.
كما أقر مجلس اإلدارة تفويض رئيس الهيئة فى إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين 
المعلومات الالزم توافرها لدى شركات السمسرة فى األوراق المالية، متضمنة وجوب توفير خاصية التوقيع االلكترونى - من 

إحدى الشركات المرخص لها تقديم الخدمة - لمن يطلبها من المتعاملين من خالل التداول االلكترونى. 

هيئة قطر لألسواق المالية تدشن خطتها اإلستراتيجية »2017-2013«

هيئة قطر لالسواق المالية

أعلنت هيئة قطر لألسواق المالية عن خطتها االستراتيجية 2013-2016 .وتشمل الخطة االستراتيجية أهدافا واضحة تسهم 
في تلبية طموحات دولة قطر، وتتمثل هذه األهداف في االرتقاء إلى األسواق المالية المتطورة وتحسين إمكانية الدخول 
إلى األسواق المالية وتنويع أنشطتها ومنتجاتها، إضافة إلى إنشاء نظام رقابي وإشرافي وتنظيمي فعال في األسواق 
المالية من خالل تسهيل تكوين رأس المال في األسواق األولية والثانوية وتعزيز القدرة التنافسية لألسواق المالية القطرية 
مع السعي إلى تحسين التعاون الدولي وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين مما يمكن من التحول إلى جهة تنظيمية 
الوقت نفسه  الوطني وفي  االقتصاد  نمووتنوع  بما يدعم ذلك كله  العالمي.  الصعيد  بها على  المالية يحتذى  لألسواق 

يسهم في تفعيل الرؤية الوطنية للدولة 2030.

كما أوجبت الخطة االستراتيجية على العاملين في هيئة قطر لألسواق المالية االلتزام بالنزاهة والسعي إلى االبتكار واإلبداع 
والعدل والحيادية واالستقاللية في التعامل مع الجمهور والمؤسسات ذات العالقة واتخاذ القرارات وتنفيذ اإلجراءات بوضوح 

وشفافية وتحمل تبعاتها.

ــات ــع ــري ــش ــت ال

هيئة اسواق المال الكويتية

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية عددًا من التعليمات الجديدة تضمنت إصدار تعليمات تنظيم شراء الشركات المساهمة 
ألسهمها وكيفية استخدامها والتصرف بها، وأصدرت الهيئة قرارًا بشأن تنظيم طرق التعامل في أسهم الشركات الملغى 
إدراجها في بورصة األوراق المالية الكويتية. كما أصدرت تعليمات جديدة لتنظيم »االستحواذ«. ويأتي إصدار هذه التعليمات  

لتحقيق أحد أهم أهداف الهيئة المتمثلة بتنظيم نشاط األوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

هيئة أسواق المال تصدر عدد من التعليمات الجديدة

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

تعديل تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا  بشأن تعديل قرار مجلس اإلدارة رقم )143( لسنة 2010 بشأن تنظيم 

عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية.

اإلجراءات الخاصة بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها

طرح مشــروع تعليمات ســقوف تداول شركات الوساطة المالية  ومشروع تعديل تعليمات 
شراء الشركات المساهمة العامة لألسهم الصادرة عنها »أسهم الخزينة«
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هيئة االوراق المالية االردنية

هيئة االوراق المالية االردنية

هيئة السوق المالية السعودية

أصدرت هيئة األوراق المالية األردنية مشــروع تعليمات ســقوف تداول شــركات الوســاطة لســنة 2013 اســتنادًا ألحكام المواد 
)8( و)12( و)123( من قانون االوراق المالية رقم )76( لســنة 2002، كما قامت الهيئة بإعادة النظر في تعليمات شــراء الشــركات 
المساهمة العامة لألسهم الصادرة عنها »أسهم الخزينة« الصادرة عام 2006، حيث تمت صياغة مسودة التعليمات. وابرز ما 
تضمنته المسودة الجديدة، ضرورة عدم وجود اسناد قرض قائمة صادرة عن الشركة المصدرة الراغبة في شراء اسهمها ، 
اضافة الى الســماح بتوزيع االســهم على مساهمي الشــركة ضمن ضوابط محددة.  وطرحت هيئة األوراق المالية مشروعي 
التعليمــات علــى كافــة أطراف ســوق رأس المال من مســتثمرين ووســطاء وشــركات وغيرهــم إلبداء آرائهــم ومالحظاتهم 

ومقترحاتهم.

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا باعتماد اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في 
المالية في  السوق  مالها، وذلك سعيًا من هيئة  رأس  فأكثر من   %50 المتراكمة  بلغت خسائرها  التي  السوق 
الكفيلة  اإلجراءات  المستثمرين، وتطوير  السعودية وتعزيز حماية  العربية  المملكة  المالية في  السوق  تطوير 

بالحد من المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق المالية.

المالية اصدار تعليمات تخص الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عمالئه، حيث  قرر مجلس مفوضي هيئة األوراق 
وجب على الوسيط المالي فتح حسابات مصرفية خاصة بأمواله وأخرى خاصة بالعمالء. مع إعالم البنوك أن األموال المودعة 
في الحسابات الخاصة بالعمالء تعود إلى عمالئه ويجب أن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة. كما يجب 
على الوسيط تزويد الهيئة بكافة المعلومات الخاصة بهذه الحسابات. ويحق للهيئة أوأي جهة تخولها االطالع على هذه 
المالي على  التنفيذية لدى الوسيط  التعليمات اإلدارة  المقيدة عليها. وتلزم هذه  الحسابات والحصول على الكشوفات 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان فصل أموال العمالء عن أموال الوسيط المالي بشكل دائم والتأكد من أن أموال العمالء 
على  التمويل  تعليمات  تعديل  األردنية  المالية  األوراق  هيئة  مفوضي  مجلس  أقر  كما  المحددة.  للغايات   إال  تستخدم  ال 

الهامش لسنة 2006 على ان يتم العمل بهذه التعديالت اعتبارًا من تاريخ 2014/1/1.

تعليمات فصل أموال شركات الوساطة عن أموال عمالئها وتعديل تعليمات التمويل على 
الهامش

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

اعتماد نظام إدارة االستثمار وتعديل نظام التداول بالهامش
المجلس تعدياًل على نظام  أجرى  االستثمار. كما  إدارة  المالية والسلع على إصدار نظام  األوراق  إدارة هيئة  وافق مجلس 
بصناديق  المتعلقة  التشريعات  منظومة  الستكمال  الهيئة  تبذلها  التي  الجهود  إطار  في  وذلك  بالهامش.  التداول 

االستثمار.

تعليمات اإلدارة والتدقيق في شركات األوراق المالية وتعليمات التمويل على الهامش
أصــدرت هيئــة ســوق المــال الفلســطينية تعليمــات تخــّص اإلدارة والتدقيــق فــي شــركات األوراق الماليــة حيــث ألزمــت هذه 
التعليمات الشركات باتباع شروط معينة عند تعيين أي من مسؤولي اإلدارة التنفيذية، كما تم تحديد مهام ومسؤوليات 
اإلدارة التنفيذيــة وحصــر أدلــة اجراءات العمل والسياســات داخل الشــركة ومن ضمنها اجراءات الرقابــة الداخلية حيث وجب 
على الشركة استحداث وظيفة مدقق داخلي على أن يكون مستقال استقالال تاما عن اإلدارة التنفيذية ويتبع مجلس اإلدارة 
مباشــرة أولجنــة التدقيــق المنبثقــة عنــه. ومن ناحية أخــرى أصدرت هيئة ســوق المال الفلســطينية تعليمــات جديدة حول 

التمويل على الهامش.

هيئة سوق راس المال الفلسطينية
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ورشة عمل خاصة بمتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

نظمت هيئة أسواق المال الكويتية ورشة عمل تحت عنوان 
أســواق  هيئة  لــدى  الخارجي  التدقيق  مكاتب  »تسجيل 
المال«. وذلك في اطار سلسلة من اللقاءات المشتركة مع 
الوعي  تعميق  لهم بغرض  المرخص  والجهات  األشخاص 
األوراق  بأنشطة  المتصلة  بالجوانب  والمعرفي  القانوني 
التدقيق  المالية وخاصة بعد اصدار نظام ممارسة مهنة 
الشرعي الخارجي لألشخاص المرخص لهم  بالعمل وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية ووضعه موضع تطبيق وظهور 

تساؤالت عديدة بشأن جوانب مختلفة منه.

ــتــزام  لــقــاء مــوســع لــعــرض نــظــام قــيــاس االل
بقواعد الحوكمة 

الرقابة على األسواق 

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

ديسمبر11  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

هيئة اسواق المال الكويتية

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة 
امان ومؤسسة التمويل الدولية IFC لقاءًا موسعًا مع الشركات 
المساهمة العامة وذلك لعرض نظام قياس مدى االلتزام بقواعد 
حوكمة الشركات”Scorecard” ، حيث اكدت الهيئة على اهمية 
نظام Scorecard في تعزيز حوكمة الشركات وانعكاسه ايجابا 

على المناخ االستثماري في فلسطين.

وقعت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية اتفاقية تعاون مشترك لتبادل التقارير الرقابية والبيانات 
والمعلومات إلكترونيا بين الطرفين.

ويأتي تبادل الملفات الرقابية الكترونيا حرصا على توفير الوقت والجهد في نقل البيانات فضال عن إتمام المهام بالدقة 
والســرعة المطلوبــة فــي اتخــاذ القرار من خــالل التدفق اآللي للتقارير بما ال يخل بأحكام ســرية البيانــات والمعلومات وفقا 

لقواعد قانون سوق المال.

وتنص بنود االتفاقية الموقعة على أن يتم تبادل البيانات الخاصة بتعامالت الداخليين وأعضاء مجالس إدارات الشــركات 
المقيــدة بشــكل يومــي، وكذلــك تقارير المالءة المالية الخاصة بشــركات الوســاطة الماليــة، فضال عن التقارير األســبوعية 

لتحويالت شهادات اإليداع الدولية »GDR«، وأيضا قرارات لجنة القيد والعضوية بالبورصة فور صدورها.

التقارير  لتبادل  تعاون  اتفاق  يوقعا  المصرية  والبورصة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
الرقابية والبيانات إلكترونيًا
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تحـديد فترة حـظر تعامـالت أعضـاء مجالس اإلدارات وكبـار التنفيذيين 

مراقبة »اإلفصاح« عن معلومات األوراق المالية لضمان العدالة والشفافية والكفاية

أعلنت هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعامالت أعضاء مجالس اإلدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة 
)50( من قواعد التسجيل واإلدراج هي كاآلتي:

1.الشــركات التــي تتبــع التاريــخ الهجــري في ســنتها المالية وتنتهــي فترتها المالية الســنوية في 1434/12/29 هـ )حســب 
تقويم أم القرى( الموافق 2013/11/03م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 1434/11/29هـ الموافق 2013/10/05 م وتنتهي بتاريخ إعالن 

القوائم المالية السنوية للشركة.
2.الشــركات التي تتبع التاريخ الهجري في ســنتها المالية وتنتهي فترتها المالية األولية في 1435/1/30 هـ )حســب تقويم 
أم القرى( الموافق 2013/12/03م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 1435/01/16هـ الموافق 2013/11/19م وتنتهي بتاريخ إعالن ونشر 

القوائم المالية األولية بعد فحصها للشركة.
3.الشــركات التــي تنتهــي فترتها الماليــة األولية في 2013/12/31م تبدأ فتــرة الحظر من تاريــخ 2013/12/17م وتنتهي بتاريخ 

إعالن ونشر القوائم المالية األولية بعد فحصها للشركة.
4.الشــركات التي تنتهي فترتها المالية الســنوية في 2013/12/31م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 2013/12/2 م وتنتهي بتاريخ 

إعالن القوائم المالية السنوية للشركة. 

الرقابة على األسواق 

هيئة السوق المالية السعودية

10 ديسمبر  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

هيئة السوق المالية السعودية

قرارتهم  بناء  لهم  ليتسنى  فيها؛  واإلفصاح  المدرجة  الشركات  بيانات  متابعة  إلى  المستثمرين  عموم  الهيئة  دعت 
التي تتنافى مع األهداف  المخالفات  االستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوق بها. وذلك سعيا من الهيئة إلى رصد 
الساعية إلى زيادة كفاءة السوق والمؤسسات المرتبطة بها. وفي سبيل ذلك تقوم بتنظيم السوق المالية وتطويرها، 
والعمل على تنمية وتطوير أساليب األجهزة والجهات العاملة في تداول األوراق المالية، وتطوير اإلجراءات الكفيلة بالحد 
من المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق المالية، وتنظيم إصدار األوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. كذلك تعمل على 

تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معامالت األوراق المالية.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة من هيئة السوق المالية، أن الهيئة رصدت في النصف األول من العام الجاري 2013 نحو145 
مخالفة في السوق المالية تتعلق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وهي متراجعة بنسبة 21 في المئة مقارنة 

بما ُرصد منها في النصف األول من العام الماضي وتعداده 185 حالة مخالفة. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئــة األوراق المالية تطبق مواصفة إدارة المخاطر 
)31000:2009(

على  والسلع  المالية  األوراق  بهيئة  الداخلي  التدقيق  وحدة  حصلت 
اعتماد بتطبيق متطلبات ومعايير مواصفة إدارة المخاطر 31000:2009 
بهذا  والتدقيق  المراجعة  مراحل  كافة  اجتياز  من  تمكنها  بعد 
الخصوص، وبذلك أصبحت الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على هذه 
المواصفة القياسية من مؤسسة لويدز ريجسترز كواليتي أشورانس 

النموفي  العمل بكفاءة وجودة عالية واستدامة  إلى ضمان استمرارية  الهيئة  إطار سعي  )LRQA(، وذلك في  العالمية 
العمليات اإلدارية.
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ورشة عمل خاصة بمتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

نظمت هيئة أسواق المال الكويتية ورشة عمل تحت عنوان 
أســواق  هيئة  لــدى  الخارجي  التدقيق  مكاتب  »تسجيل 
المال«. وذلك في اطار سلسلة من اللقاءات المشتركة مع 
الوعي  تعميق  لهم بغرض  المرخص  والجهات  األشخاص 
األوراق  بأنشطة  المتصلة  بالجوانب  والمعرفي  القانوني 
التدقيق  المالية وخاصة بعد اصدار نظام ممارسة مهنة 
الشرعي الخارجي لألشخاص المرخص لهم  بالعمل وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية ووضعه موضع تطبيق وظهور 

تساؤالت عديدة بشأن جوانب مختلفة منه.

ــتــزام  لــقــاء مــوســع لــعــرض نــظــام قــيــاس االل
بقواعد الحوكمة 

الرقابة على األسواق 

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

ديسمبر11  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

هيئة اسواق المال الكويتية

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة 
امان ومؤسسة التمويل الدولية IFC لقاءًا موسعًا مع الشركات 
المساهمة العامة وذلك لعرض نظام قياس مدى االلتزام بقواعد 
حوكمة الشركات”Scorecard” ، حيث اكدت الهيئة على اهمية 
نظام Scorecard في تعزيز حوكمة الشركات وانعكاسه ايجابا 

على المناخ االستثماري في فلسطين.

وقعت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية اتفاقية تعاون مشترك لتبادل التقارير الرقابية والبيانات 
والمعلومات إلكترونيا بين الطرفين.

ويأتي تبادل الملفات الرقابية الكترونيا حرصا على توفير الوقت والجهد في نقل البيانات فضال عن إتمام المهام بالدقة 
والســرعة المطلوبــة فــي اتخــاذ القرار من خــالل التدفق اآللي للتقارير بما ال يخل بأحكام ســرية البيانــات والمعلومات وفقا 

لقواعد قانون سوق المال.

وتنص بنود االتفاقية الموقعة على أن يتم تبادل البيانات الخاصة بتعامالت الداخليين وأعضاء مجالس إدارات الشــركات 
المقيــدة بشــكل يومــي، وكذلــك تقارير المالءة المالية الخاصة بشــركات الوســاطة الماليــة، فضال عن التقارير األســبوعية 

لتحويالت شهادات اإليداع الدولية »GDR«، وأيضا قرارات لجنة القيد والعضوية بالبورصة فور صدورها.

التقارير  لتبادل  تعاون  اتفاق  يوقعا  المصرية  والبورصة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
الرقابية والبيانات إلكترونيًا
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برنامج تدريبي لموظفي الوحدات الحكومية حول قطاعي سوق رأس المال والتأمين
نظمــت الهيئــة العامــة لســوق المــال برنامــج تدريبي حــول قطاعي ســوق رأس المال والتأميــن ،وذلك في إطــار دور الهيئة 
التوعوي لبث الثقافة االدخارية واالســتثمارية والتأمينية لكافة شرائح 
المجتمــع مــن خالل تقديــم الندوات والمحاضــرات باإلضافــة إلى توزيع 
المطبوعات والنشرات التوعوية التي توضح آلية التعامل واالستفادة 
مــن قطاعــي ســوق رأس المــال والتأمين، إلــى جانب توضيــح األهمية 
االقتصادية التي يمثلها قطاع سوق رأس المال في توفير االحتياجات 

التمويلية للمشروعات االقتصادية.
وتضمن البرنامج زيارة ميدانية لسوق مسقط لألوراق المالية لمتابعة 
عمليــات التــداول علــى أرض الواقــع وذلــك تحقيقــا للفائــدة المرجــوة 

وترسيخا للمفاهيم النظرية والتطبيقية.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

ديسمبر13  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

هيئة أسواق المال تدشن برنامجها التدريبي األول لحديثي التخرج
هيئة اسواق المال الكويتية

أعلنت هيئة أسواق المال عن تدشين برنامجها التدريبي األول لحديثي 
التخرج من الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العالقة بأسواق المال. 
حيث  التدريب،  من  مرحلتين  على  مكثف  لبرنامج  المتدربون  ويخضع 
تشمل المرحلة األولى كل من الجانب النظري والمتمثل في المحاضرات 
خالل  من  المباشر  التدريب  في  والمتمثل  العملي  والجانب  المتخصصة 

االطالع على دور الهيئة والمهام التي تختص بها.
أما المرحلة الثانية فتؤمنها شركة »SIDC« الماليزية. ويأتي هذا التدريب 
الوطنية  للكوادر  المهنية  القدرات  تعزيز  على  الهيئة  حرص  اطار  في 

الناشئة ومؤسسات الدولة.

هيئة قطر لالسواق المالية

التعليم والتوعية

عقــدت هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بالتعــاون مــع األمانــة العامــة التحــاد 
هيئــات األوراق الماليــة العربية برنامج تدريب حــول »إجراءات حل المنازعات 
والتحكيم« وذلك في فندق سانت ريجس بمدينة الدوحة يوم 15 ديسمبر 

/ كانون أول 2013. 
وقــد شــارك بالبرنامج )34( متدربــًا يمثلون عدد من هيئــات األوراق المالية 
العربية باإلضافة إلى مشاركة من عدد من األسواق المالية العربية وجهات 
محلية أخرى، حيث تم خالل البرنامج استعراض تجربة هيئة قطر لألسواق 

المالية في إجراءات حل المنازعات والتحكيم.

انعقاد برنامج التبادل الثنائي حول »إجراءات حل المنازعات والتحكيم« في قطر

ورشة عمل حول تقارير حوكمة الشركات ومراقبي الحسابات فى ضوء أفضل الممارسات 
ومتطلبات الجهات الرقابية

المالية بورشة العمل التى نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالتعاون  شاركت الهيئة العامة للرقابة 
مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان )تقرير الحوكمة للشركات – تقرير مراقب الحسابات فى ضوء أفضل الممارسات 

ومتطلبات الجهات الرقابية(. 
ويأتي عقد هذه الورشة ضمن إطار اهتمام الهيئة كرقيب بتطبيق مبادئ الحوكمة.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية
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انطالق دورات تدريبية للحصول على شهادة » مختص في األسواق المالية«

هيئــة األوراق الماليــة والســلع توقــع مذكــرة تفاهــم مــع 
جامعة دبي

التعليم والتوعية

هيئة السوق المالية السعودية

12 ديسمبر  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

الجزائر -  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

وقعت هيئة األوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، تستهدف 
والتطوير  والدعم  المهنية  االستشارات  مجال  في  التعاون  أواصر  تعزيز 
واالجتماعية  واإلدارية  البشرية  التنمية  مجال  وفي  عام  بشكل  المؤسسي 

بشكل خاص. 
المشترك  العمل  تعزيز  على  الطرفان  يعمل  الموقعة  المذكرة  وبمقتضى 
المشتركة،  البحوث  مجاالت  في  بينهما  التعاون  أسس  لترسيخ  بينهما 

واالستشارات المهنية والدعم والتطوير المؤسسي بشكل عام وفي مجال التنمية البشرية واإلدارية واالجتماعية بشكل 
خاص، كما يتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة والبرامج التدريبية التي تناقش 
ومشروعات  برامج  إجراء  وكذلك  المشترك،  االهتمام  ذات  المجاالت  في  الممارسات  وأفضل  التطورات  أحدث  وتستعرض 

مشتركة تدعم وتنشط توجهات وأهداف الطرفين. 

اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية )COSOB( دورات تدريبية ابتداءا من 2013/10/26، مدتها أربعة 
أشهر وتختم بالحصول على شهادة "مختص في األسواق المالية" من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة وبالتعاون مع 

.)IEDF( معهد اإلقتصاد الجمركي والضرائب

تعاون  مع أكاديمية اتصاالت في مجاالت التأهيل والتدريب واالستشارات المهنية
وقعت هيئة األوراق المالية والسلع وأكاديمية اتصاالت مذكرة بشأن التعاون بينهما، من خالل االستفادة من برامج التأهيل  

والتدريب التي يقدمها كل طرف لآلخر.
وتتضمن مجاالت التعاون بين الطرفين تبادل الخبرات والدراســات والتنســيق بينهما بشأن تطوير آفاق التفاهم المشترك 
فــي مجــاالت التأهيل والتدريب والتعليم التي ينظمها الطرفان، وكذلك اقتــراح البرامج التدريبية للمهنيين العاملين في 
مجــال الخدمــات الماليــة بهــدف تطويرهم واالرتقــاء بمســتوياتهم المهنية بما يحقــق المعرفة الجيدة بالمنتجــات واألدوات 

المالية المتداولة في األسواق المالية، والتشجيع على التعليم المستمر والتطوير المهني في مجال الخدمات المالية.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة السوق المالية توقع عقدًا مع المعهد المصرفي
وقعت هيئة السوق المالية عقدًا مع المعهد المصرفي يتولى بموجبه بشكل حصري عقد وإدارة وتنفيذ اختبارات الهيئة 

التأهيلية، من خالل فروعه الموزعة على معظم مدن المملكة ابتداًء من 1435/2/29 هـ الموافق 2014/1/1 م.
وترمي هذه الخطوة إلى توسيع نطاق مراكز االختبارات وتسهيل إجراءاتها، مما يساهم في زيادة عدد الكوادر المهنية 
كذلك  لهم.  المرخص  األشخاص  من  الهيئة  تطلبها  التي  التسجيل  واجبة  الوظائف  في  للعمل  المتخصصة  الوطنية 

تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة لدى المؤسسات المالية. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة األوراق المالية والسلع ورؤية اإلمارات
وقعت هيئة األوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع شركة »رؤية اإلمارات« تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال 
التوعية االستثمارية من خالل إطالق قناة تليفزيونية على النحوالذي يرتقي باألداء في قطاع األوراق المالية، ويسهم في 
نمووتطور األسواق المالية وأسواق السلع. وتهدف الهيئة من خالل هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال 

التوعية االستثمارية للمتعاملين والمهتمين والمتخصصين، وتوفير البيانات والمعلومات ذات الصلة.
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برنامج تدريبي لموظفي الوحدات الحكومية حول قطاعي سوق رأس المال والتأمين
نظمــت الهيئــة العامــة لســوق المــال برنامــج تدريبي حــول قطاعي ســوق رأس المال والتأميــن ،وذلك في إطــار دور الهيئة 
التوعوي لبث الثقافة االدخارية واالســتثمارية والتأمينية لكافة شرائح 
المجتمــع مــن خالل تقديــم الندوات والمحاضــرات باإلضافــة إلى توزيع 
المطبوعات والنشرات التوعوية التي توضح آلية التعامل واالستفادة 
مــن قطاعــي ســوق رأس المــال والتأمين، إلــى جانب توضيــح األهمية 
االقتصادية التي يمثلها قطاع سوق رأس المال في توفير االحتياجات 

التمويلية للمشروعات االقتصادية.
وتضمن البرنامج زيارة ميدانية لسوق مسقط لألوراق المالية لمتابعة 
عمليــات التــداول علــى أرض الواقــع وذلــك تحقيقــا للفائــدة المرجــوة 

وترسيخا للمفاهيم النظرية والتطبيقية.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

ديسمبر13  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

هيئة أسواق المال تدشن برنامجها التدريبي األول لحديثي التخرج
هيئة اسواق المال الكويتية

أعلنت هيئة أسواق المال عن تدشين برنامجها التدريبي األول لحديثي 
التخرج من الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العالقة بأسواق المال. 
حيث  التدريب،  من  مرحلتين  على  مكثف  لبرنامج  المتدربون  ويخضع 
تشمل المرحلة األولى كل من الجانب النظري والمتمثل في المحاضرات 
خالل  من  المباشر  التدريب  في  والمتمثل  العملي  والجانب  المتخصصة 

االطالع على دور الهيئة والمهام التي تختص بها.
أما المرحلة الثانية فتؤمنها شركة »SIDC« الماليزية. ويأتي هذا التدريب 
الوطنية  للكوادر  المهنية  القدرات  تعزيز  على  الهيئة  حرص  اطار  في 

الناشئة ومؤسسات الدولة.

هيئة قطر لالسواق المالية

التعليم والتوعية

عقــدت هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بالتعــاون مــع األمانــة العامــة التحــاد 
هيئــات األوراق الماليــة العربية برنامج تدريب حــول »إجراءات حل المنازعات 
والتحكيم« وذلك في فندق سانت ريجس بمدينة الدوحة يوم 15 ديسمبر 

/ كانون أول 2013. 
وقــد شــارك بالبرنامج )34( متدربــًا يمثلون عدد من هيئــات األوراق المالية 
العربية باإلضافة إلى مشاركة من عدد من األسواق المالية العربية وجهات 
محلية أخرى، حيث تم خالل البرنامج استعراض تجربة هيئة قطر لألسواق 

المالية في إجراءات حل المنازعات والتحكيم.

انعقاد برنامج التبادل الثنائي حول »إجراءات حل المنازعات والتحكيم« في قطر

ورشة عمل حول تقارير حوكمة الشركات ومراقبي الحسابات فى ضوء أفضل الممارسات 
ومتطلبات الجهات الرقابية

المالية بورشة العمل التى نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالتعاون  شاركت الهيئة العامة للرقابة 
مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان )تقرير الحوكمة للشركات – تقرير مراقب الحسابات فى ضوء أفضل الممارسات 

ومتطلبات الجهات الرقابية(. 
ويأتي عقد هذه الورشة ضمن إطار اهتمام الهيئة كرقيب بتطبيق مبادئ الحوكمة.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية
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انطالق دورات تدريبية للحصول على شهادة » مختص في األسواق المالية«

هيئــة األوراق الماليــة والســلع توقــع مذكــرة تفاهــم مــع 
جامعة دبي

التعليم والتوعية

هيئة السوق المالية السعودية

12 ديسمبر  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

الجزائر -  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

وقعت هيئة األوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، تستهدف 
والتطوير  والدعم  المهنية  االستشارات  مجال  في  التعاون  أواصر  تعزيز 
واالجتماعية  واإلدارية  البشرية  التنمية  مجال  وفي  عام  بشكل  المؤسسي 

بشكل خاص. 
المشترك  العمل  تعزيز  على  الطرفان  يعمل  الموقعة  المذكرة  وبمقتضى 
المشتركة،  البحوث  مجاالت  في  بينهما  التعاون  أسس  لترسيخ  بينهما 

واالستشارات المهنية والدعم والتطوير المؤسسي بشكل عام وفي مجال التنمية البشرية واإلدارية واالجتماعية بشكل 
خاص، كما يتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة والبرامج التدريبية التي تناقش 
ومشروعات  برامج  إجراء  وكذلك  المشترك،  االهتمام  ذات  المجاالت  في  الممارسات  وأفضل  التطورات  أحدث  وتستعرض 

مشتركة تدعم وتنشط توجهات وأهداف الطرفين. 

اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية )COSOB( دورات تدريبية ابتداءا من 2013/10/26، مدتها أربعة 
أشهر وتختم بالحصول على شهادة "مختص في األسواق المالية" من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة وبالتعاون مع 

.)IEDF( معهد اإلقتصاد الجمركي والضرائب

تعاون  مع أكاديمية اتصاالت في مجاالت التأهيل والتدريب واالستشارات المهنية
وقعت هيئة األوراق المالية والسلع وأكاديمية اتصاالت مذكرة بشأن التعاون بينهما، من خالل االستفادة من برامج التأهيل  

والتدريب التي يقدمها كل طرف لآلخر.
وتتضمن مجاالت التعاون بين الطرفين تبادل الخبرات والدراســات والتنســيق بينهما بشأن تطوير آفاق التفاهم المشترك 
فــي مجــاالت التأهيل والتدريب والتعليم التي ينظمها الطرفان، وكذلك اقتــراح البرامج التدريبية للمهنيين العاملين في 
مجــال الخدمــات الماليــة بهــدف تطويرهم واالرتقــاء بمســتوياتهم المهنية بما يحقــق المعرفة الجيدة بالمنتجــات واألدوات 

المالية المتداولة في األسواق المالية، والتشجيع على التعليم المستمر والتطوير المهني في مجال الخدمات المالية.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة السوق المالية توقع عقدًا مع المعهد المصرفي
وقعت هيئة السوق المالية عقدًا مع المعهد المصرفي يتولى بموجبه بشكل حصري عقد وإدارة وتنفيذ اختبارات الهيئة 

التأهيلية، من خالل فروعه الموزعة على معظم مدن المملكة ابتداًء من 1435/2/29 هـ الموافق 2014/1/1 م.
وترمي هذه الخطوة إلى توسيع نطاق مراكز االختبارات وتسهيل إجراءاتها، مما يساهم في زيادة عدد الكوادر المهنية 
كذلك  لهم.  المرخص  األشخاص  من  الهيئة  تطلبها  التي  التسجيل  واجبة  الوظائف  في  للعمل  المتخصصة  الوطنية 

تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة لدى المؤسسات المالية. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة األوراق المالية والسلع ورؤية اإلمارات
وقعت هيئة األوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع شركة »رؤية اإلمارات« تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال 
التوعية االستثمارية من خالل إطالق قناة تليفزيونية على النحوالذي يرتقي باألداء في قطاع األوراق المالية، ويسهم في 
نمووتطور األسواق المالية وأسواق السلع. وتهدف الهيئة من خالل هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال 

التوعية االستثمارية للمتعاملين والمهتمين والمتخصصين، وتوفير البيانات والمعلومات ذات الصلة.
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إجراءات التنفيذ

لمراقبي  الدولي  لالتحاد  العشرون  السنوي  المؤتمر  في  تشارك  المالية  الرقابة  هيئة 
التأمين

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في المؤتمر السنوي لالتحاد الدولي 
بين  النظر  ووجهات  الخبرات  وتبادل  التحاور  تم  حيث  التأمين  لمراقبي 
المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  فقد  التأمين،  أسواق  وخبراء  ممثلي 
العمالء  حماية  المالي،  االستقرار  إحــداث  في  التأمين  صناعة  دور  أهمها 
ومكافحة  األمــوال  غسل  الوثائق،  حملة  حقوق  وحماية  ضمان  وصناديق 

تمويل اإلرهاب. 

وبشكل  أدائها  من  التكثيف   إلــى  الهيئة  سعي  إطــار  في  ذلــك  ويأتي 
متماسك لتلعب دورا أكثر حسما وأهمية في مراجعة وصياغة كافة القواعد المنظمة لنشاط التأمين وما يصدر عنها من 

وثائق في محاولة لضمان سالمة صناعة التأمين العالمية.

الملتزمة  وغير  الملتزمة  الشركات  أسماء  تنشر  السورية  المالية  واألســواق  األوراق  هيئة 
بتقديم اإلفصاحات المرحلية 

ايـقاف تداول أسـهم عدد من الشركـات

التعاون الدولي

هيئة االوراق المالية العراقية

ديسمبر15  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

ايفاءها  بمتطلبات االفصاح وتزويد  بالنظر لعدم  العراقية تداول أسهم عدد من الشركات  المالية  االوراق  أوقفت هيئة 
 )14( رقم  تعليمات  وفق  المحددة  القانونية  المدة  انتهاء  وبسبب    2013 لعام  الثاني  للفصل  المالية  بالبيانات  الهيئة 

)مستلزمات االفصاح ( الصادرة عن الهيئة أواوبسبب محاولة االندماج. 

أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية قائمة تتضمن أسماء الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم االفصاحات 
المطلوبة ضمن المهلة وخارجها، وذلك بعد قيامها بنشر تعميم يتضمن طلب االفصاحات المرحلية للربع الثالث للعام 

في انتظار اقرار اإلجراءات الخاصة بالشركات المخالفة.

اتخاذ مزيد من التدابير بحق الشركات التي لم تقدم التقرير نصف السنوي لعام 2013

هيئة االوراق المالية األردنية

بموعد  تقيدها  المتداولة، بسبب عدم  الشركات  التدابير في حق عدد من  من  باتخاذ جملة  المالية  األوراق  قامت هيئة 
تقديم التقرير النصف السنوي لسنة 2013، وقد تمثلت هذه االجراءات في غرامات مالية تراوحت بين 250 دينار و4000 دينار 
لبعض الشركات ، وتعليق تداول أعضاء مجلس اإلدارة وممثليهم والمدير العام والمدير المالي لبعض الشركات األخرى. 

وقد تصل اإلجراءات المتخذة من قبل الهيئة إلى حد تعليق أسهم الشركات عن التداول.
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»PARIS EUROPLACE« اتفاقية تعاون مع ممثلة األسواق المالية الفرنسية

التعاون الدولي

14 ديسمبر  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها - الجزائر

أبرمت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها اتفاقية تعاون مع ممثلة األسواق 
في  وذلك   2013 نوفمبر   06 بتاريخ    )PARIS EUROPLACE( الفرنسية  المالية 
ودعم  المالية  األوراق  بورصة  وخاصة  الجزائرية  المالية  المراكز  تطوير  دعم  إطار 
التمويلية  المشاريع  تنظيم  نسيج  وتطوير  البورصة  في  إلدراجها  الشركات 

والمساعدة في مجاالت األبحاث واإلبتكار والتخطيط المالي.

هيئات  إدارات  مجالس  رؤساء  ولجنة  الوزارية  اللجنة  اجتماعات  في  تشارك  المالية  األوراق  هيئة 
األسواق المالية لدول مجلس التعاون

شاركت هيئة األوراق المالية والسلع في االجتماعين الرابع للجنة الوزارية 
مجلس  بدول  المالية  لألسواق  المنظمة  الجهات  إدارات  مجالس  لرؤساء 
بدول  المالية  األسواق  هيئات  رؤساء  للجنة  التاسع  واالجتماع  التعاون، 
مدينة  في  العامة  األمانة  بمقر  ُعقدا  اللذين  الخليجي،  التعاون  مجلس 
الرياض. حيث تم خالل االجتماعين استعراض آخر المستجدات والتطورات 
في األسواق المالية بدول المجلس وتبادل المشورة بشأنها واتخاذ بعض 
األسواق  بين  التكامل  مسيرة  تعزيز  شأنها  من  التي  الهامة  القرارات 

الخليجية.      

المتواصل  سعيها  منطلق  من  االجتماعات  في  الهيئة  مشاركة  وتأتي 
التكامل االقتصادي بين دول المجلس، وتفعيل  المالية بدول المجلس، والمساهمة في تعميق  لتعزيز تكامل األسواق 

االستفادة من المسيرة التي تم تحقيقها من التكامل االقتصادي وفق برنامج زمني محدد.

سوق المال تناقش هيئة األوراق المالية اإليرانية في تجربتها حول فكرة السوق االفتراضية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

المالية  األوراق  هيئة  من  وفدا  لسوق  العامة  الهيئة  استقبلت 
والبورصات بالجمهورية اإليرانية اإلسالمية وبورصة طهران لألوراق 
مشاركة  هامش  على  اإليراني  والمقاصة  االيداع  ومركز  المالية 
األوروبية  البورصات  التحاد  الـ19  العامة  الجمعية  اجتماع  في  الوفد 
السلطنة، وذلك  الذي استضافته  التنفيذي  واآلسيوية والمجلس 
العمانية  الهيئة  بين  المبرمة  التفاهم  مذكرات  تفعيل  إطار  في 
واإليرانية لتبادل المعلومات ونقل الخبرات في المجاالت التشريعية 
والتقنية والفنية، إلى جانب محاكاة التجربتين فيما يتعلق بتوعية 
الجمهور وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال األوراق المالية.

وفرص  التعاون  آلية  عن  الحديث  االجتماع  أعمال  جدول  وتناول 
لقطاع  المنظمة  المجاالت  في  والتجارب  الخبرات  من  االستفادة 

االفتراضية ومدى فائدتها في تعريف  السوق  اإليرانية في استخدام فكرة  السوق  الحديث عن تجربة  األوراق، حيث تم 
المستثمرين  تعريف  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  المالية،  األوراق  سوق  في  المتاحة  االستثمارية  بالفرص  المجتمع  أفراد 

الجدد بكل معطيات السوق ومكوناته األساسية، وحجم الفرص االستثمارية المتاحة.
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إجراءات التنفيذ

لمراقبي  الدولي  لالتحاد  العشرون  السنوي  المؤتمر  في  تشارك  المالية  الرقابة  هيئة 
التأمين

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في المؤتمر السنوي لالتحاد الدولي 
بين  النظر  ووجهات  الخبرات  وتبادل  التحاور  تم  حيث  التأمين  لمراقبي 
المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  فقد  التأمين،  أسواق  وخبراء  ممثلي 
العمالء  حماية  المالي،  االستقرار  إحــداث  في  التأمين  صناعة  دور  أهمها 
ومكافحة  األمــوال  غسل  الوثائق،  حملة  حقوق  وحماية  ضمان  وصناديق 

تمويل اإلرهاب. 

وبشكل  أدائها  من  التكثيف   إلــى  الهيئة  سعي  إطــار  في  ذلــك  ويأتي 
متماسك لتلعب دورا أكثر حسما وأهمية في مراجعة وصياغة كافة القواعد المنظمة لنشاط التأمين وما يصدر عنها من 

وثائق في محاولة لضمان سالمة صناعة التأمين العالمية.

الملتزمة  وغير  الملتزمة  الشركات  أسماء  تنشر  السورية  المالية  واألســواق  األوراق  هيئة 
بتقديم اإلفصاحات المرحلية 

ايـقاف تداول أسـهم عدد من الشركـات

التعاون الدولي

هيئة االوراق المالية العراقية

ديسمبر15  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

ايفاءها  بمتطلبات االفصاح وتزويد  بالنظر لعدم  العراقية تداول أسهم عدد من الشركات  المالية  االوراق  أوقفت هيئة 
 )14( رقم  تعليمات  وفق  المحددة  القانونية  المدة  انتهاء  وبسبب    2013 لعام  الثاني  للفصل  المالية  بالبيانات  الهيئة 

)مستلزمات االفصاح ( الصادرة عن الهيئة أواوبسبب محاولة االندماج. 

أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية قائمة تتضمن أسماء الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم االفصاحات 
المطلوبة ضمن المهلة وخارجها، وذلك بعد قيامها بنشر تعميم يتضمن طلب االفصاحات المرحلية للربع الثالث للعام 

في انتظار اقرار اإلجراءات الخاصة بالشركات المخالفة.

اتخاذ مزيد من التدابير بحق الشركات التي لم تقدم التقرير نصف السنوي لعام 2013

هيئة االوراق المالية األردنية

بموعد  تقيدها  المتداولة، بسبب عدم  الشركات  التدابير في حق عدد من  من  باتخاذ جملة  المالية  األوراق  قامت هيئة 
تقديم التقرير النصف السنوي لسنة 2013، وقد تمثلت هذه االجراءات في غرامات مالية تراوحت بين 250 دينار و4000 دينار 
لبعض الشركات ، وتعليق تداول أعضاء مجلس اإلدارة وممثليهم والمدير العام والمدير المالي لبعض الشركات األخرى. 

وقد تصل اإلجراءات المتخذة من قبل الهيئة إلى حد تعليق أسهم الشركات عن التداول.
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انتخاب هيئة الســوق المالية الســعودية لعضوية مجلس إدارة منظمة 
IOSCO الـ

ديسمبر17  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

بمعالي  ممثلة  السعودية،  المالية  السوق  هيئة  انتخاب  عن   »IOSCO« المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  أعلنت 
والشرق  إفريقيا  منطقة  عن  المنظمة  إدارة  مجلس  كعضوفي  الشيخ،  آل  عبدالملك  بن  محمد  السيد  الهيئة  رئيس 
األوسط، وسوف تحتفظ هيئة السوق المالية السعودية بهذه العضوية لغاية االجتماع السنوي القادم للمنظمة المزمع 

عقده بمدينة ريودي جانيرو في شهر ايلول / سبتمبر 2014. 

ومما يذكر بأن انتخاب السعودية لعضوية مجلس إدارة المنظمة تمثل 
العضوية العربية الثانية بمجلس إدارة هذه المنظمة، إذ أن مجلس القيم 
المنقولة بالمملكة المغربية هوأيضًا عضوبمجلس إدارة المنظمة وذلك 
 )AMCC( األوسط  والشرق  إفريقيا  بمنطقة  االستشارية  اللجنة  عن 

المنبثقة من منظمة األيسكو.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

إدارة  2013/11/10 بشأن تشكيل مجلس  يوم  الوزراء  رئيس مجلس  قرار  بناءًا على 
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والمتضمن أن يكون عضوًا بمجلس اإلدارة 
أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري باختيار المحافظ، فإن تشكيل مجلس 

إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أصبح على النحوالتالي:

WFE  -  اتحاد البورصات العالمي

بدأ اتحاد البورصات العالمي ممارسة عمله من لندن وذلك بعد أن اتخذ مجلس االتحاد قراره بنقل مقر المركز الرئيسي 
لالتحاد من باريس إلى لندن باجتماعه األخير الذي عقد بمدينة مكسيكوخالل شهر أكتوبر / تشرين أول من العام الماضي. 
ومما يذكر بأن اتحاد البورصات العالمي يعتبر تجمع ومرجع دولي هام حول صناعة األوراق المالية ويضم في عضويته 64 

بورصة من مختلف دول العالم.

نقل مقر اتحاد البورصات العالمي إلى لندن 

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة

عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

األستاذ / شريف سامى                      
الدكتور /  محمد معيط                    
القاضي / خالد النشار                       
األستاذ  / جمال محمد نجم              

الدكتور/  سامى حسين خالف               
األستاذ / عبد الحميد محمد إبراهيم    

األستاذ / سمير محمود حمزة        
األستاذة / نيفين حمدي الطاهري

مكافحة غسل  وحدة  أمناء  بمجلس  المالية عضوًا  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  تعيين 
األموال

أصدر رئيس الوزراء المصري القرار رقم )1331( لسنة 2013 بتعيين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضوًا 
بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال.
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الـ IOSCO تطلق نافذة إلكترونية حول إحصاءات األسواق المالية

أطلقــت دائــرة األبحــاث فــي منظمــة األيســكونافذة إحصائيــة 
إلكترونيــة Statistics Web Portal  حــول األســواق المالية. وتهدف 
هــذه النافــذة إلــى تشــكيل نقطــة مركزيــة موحــدة لمتابعــة 
التطورات العالمية والمخاطر المرتبطة باألسواق المالية وكذلك 
توفير آلية للمقارنة حول كيفية معالجة األزمات التي تشــهدها 
األيسكوبوســيلة  منظمــة  أعضــاء  وتزويــد  الماليــة  األســواق 
ســهلة للحصــول على اإلحصــاءات والبيانات والمؤشــرات لعدد 
مــن األســواق المالية الدوليــة، بما في ذلك الســندات والتمويل 
اإلســالمي واإلصــدارات األوليــة والمؤشــرات اإلحصائيــة واألرقــام 

القياسية المختلفة.

ومما يذكر بأن النافذة اإللكترونية ستحدث معلوماتها بشكل 
شــهري وســتخضع للتطوير والتحديث المســتمر، حيث سيتم 

إصدار نسخة جديدة منها بالقريب العاجل.

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

16 ديسمبر  - نوفمبر   -  أكتوبر 
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اختتام أعمال االجتماع الثالث للجنة األسواق المالية لمنطقة الـ MENA حول حوكمة الشركات

اختتمت لجنة أسواق األوراق المالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA( اجتماعها السنوي الثالث في مدينة  
مسقط بسلطنة عمان، والذي استضافته الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية يوم 2013/12/2. ومما 
بذكر بأن هذه اللجنة قد تم تأسيسها من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( عام 2011 بهدف تسهيل 
الحوار ما بين بورصات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول تطوير أسواق راس المال وحوكمة الشركات، حيث تضم 

اللجنة رؤساء البورصات وباإلضافة إلى هيئات الرقابة ومراكز االيداع والمستثمرين والخبراء في المنطقة.

WFE  -  اتحاد البورصات العالمي

شكل اتحاد البورصات العالمي )WFE(  لجنة دولية للحماية من المخاطر اإللكترونية التي يمكن أن تتعرض لها األسواق 
األسواق  حماية  في  المساعدة  بهدف  وذلك   )Global Cyber Security Committee( اسم  عليها  أطلق  المالية 
المالية الدولية من المخاطر اإللكترونية. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من المختصين والخبراء من األسواق المالية 

ومراكز التسوية والتقاص العالمية.

ومما يجدر اإلشارة إليه بأن اللجنة ستركز باإلضافة إلى تطوير أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية من خالل تأسيس 
ذلك  في  بما  بالمعلومات،  المشاركة  عملية  وتسهيل  المتبادلة  الثقة  على  مبنى  األعضاء  بين  ما  للتواصل  عام  إطار 
المعلومات االستخبارية والمخاطر واتجاهاتها والسياسات والمبادئ المستخدمة بهذا المجال وتعزيز الحوار مع صناع القرار 
وهيئات الرقابة حول المخاطر اإللكترونية وتأثر ذلك على كفاءة وعدالة وشفافية األسواق ودعم تشكيل وسائل الحماية 

عن المخاطر اإللكترونية الداخلية والخارجية على األسواق المالية.

تشكيل لجنة دولية للحماية من المخاطر اإللكترونية 

OECD - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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الدكتور/  سامى حسين خالف               
األستاذ / عبد الحميد محمد إبراهيم    

األستاذ / سمير محمود حمزة        
األستاذة / نيفين حمدي الطاهري

مكافحة غسل  وحدة  أمناء  بمجلس  المالية عضوًا  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  تعيين 
األموال

أصدر رئيس الوزراء المصري القرار رقم )1331( لسنة 2013 بتعيين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضوًا 
بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال.
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الـ IOSCO تطلق نافذة إلكترونية حول إحصاءات األسواق المالية

أطلقــت دائــرة األبحــاث فــي منظمــة األيســكونافذة إحصائيــة 
إلكترونيــة Statistics Web Portal  حــول األســواق المالية. وتهدف 
هــذه النافــذة إلــى تشــكيل نقطــة مركزيــة موحــدة لمتابعــة 
التطورات العالمية والمخاطر المرتبطة باألسواق المالية وكذلك 
توفير آلية للمقارنة حول كيفية معالجة األزمات التي تشــهدها 
األيسكوبوســيلة  منظمــة  أعضــاء  وتزويــد  الماليــة  األســواق 
ســهلة للحصــول على اإلحصــاءات والبيانات والمؤشــرات لعدد 
مــن األســواق المالية الدوليــة، بما في ذلك الســندات والتمويل 
اإلســالمي واإلصــدارات األوليــة والمؤشــرات اإلحصائيــة واألرقــام 

القياسية المختلفة.

ومما يذكر بأن النافذة اإللكترونية ستحدث معلوماتها بشكل 
شــهري وســتخضع للتطوير والتحديث المســتمر، حيث سيتم 

إصدار نسخة جديدة منها بالقريب العاجل.

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

16 ديسمبر  - نوفمبر   -  أكتوبر 
2013

اختتام أعمال االجتماع الثالث للجنة األسواق المالية لمنطقة الـ MENA حول حوكمة الشركات

اختتمت لجنة أسواق األوراق المالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA( اجتماعها السنوي الثالث في مدينة  
مسقط بسلطنة عمان، والذي استضافته الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية يوم 2013/12/2. ومما 
بذكر بأن هذه اللجنة قد تم تأسيسها من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( عام 2011 بهدف تسهيل 
الحوار ما بين بورصات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول تطوير أسواق راس المال وحوكمة الشركات، حيث تضم 

اللجنة رؤساء البورصات وباإلضافة إلى هيئات الرقابة ومراكز االيداع والمستثمرين والخبراء في المنطقة.

WFE  -  اتحاد البورصات العالمي

شكل اتحاد البورصات العالمي )WFE(  لجنة دولية للحماية من المخاطر اإللكترونية التي يمكن أن تتعرض لها األسواق 
األسواق  حماية  في  المساعدة  بهدف  وذلك   )Global Cyber Security Committee( اسم  عليها  أطلق  المالية 
المالية الدولية من المخاطر اإللكترونية. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من المختصين والخبراء من األسواق المالية 

ومراكز التسوية والتقاص العالمية.

ومما يجدر اإلشارة إليه بأن اللجنة ستركز باإلضافة إلى تطوير أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية من خالل تأسيس 
ذلك  في  بما  بالمعلومات،  المشاركة  عملية  وتسهيل  المتبادلة  الثقة  على  مبنى  األعضاء  بين  ما  للتواصل  عام  إطار 
المعلومات االستخبارية والمخاطر واتجاهاتها والسياسات والمبادئ المستخدمة بهذا المجال وتعزيز الحوار مع صناع القرار 
وهيئات الرقابة حول المخاطر اإللكترونية وتأثر ذلك على كفاءة وعدالة وشفافية األسواق ودعم تشكيل وسائل الحماية 

عن المخاطر اإللكترونية الداخلية والخارجية على األسواق المالية.

تشكيل لجنة دولية للحماية من المخاطر اإللكترونية 

OECD - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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البورصة المصرية

شركة  إلى  المركزي  التسجيل  إدارة  مهام  نقل 
قطر لإليداع المركزي لألوراق

السنوات  عن  المؤسسة  استراتيجية  إعتماد 
األربع القادمة

وقعت ادارة سوق العراق لالوراق المالية عقدًا مع ادارة قناة 
الجانب  في  متخصصة  قناة  وهي   )IQT( التجارية  العراق 
االقتصادي. وقد تم اإلتفاق على أن تقوم القناة ببث شريط 
االسعار والمعلومات يوميا على شاشة القناة اثناء جلسة 
المالية  لالوراق  العراق  سوق  بنشاط  والتعريف  التداول، 
واالستثمار فيه، إضافة إلى اجراء اللقاءات مع ادارة السوق 

وشركات الوساطة باألوراق المالية والخبراء االقتصاديين.

المال  العامة لسوق  بالهيئة  استضافت السلطنة ممثلة 
السنوي  اإلجتماع  أعمال  المالية  لألوراق  مسقط  وسوق 
األوسط  الشرق  لدول  المالية  األسواق  حوكمة  لفريق 
وشمال أفريقيا بإشراف منظمة التعاون والتنمية األوروبية 
البورصات في الشرق  )OECD(، وذلك بهدف رفع كفاءة 
األوسط وشمال أفريقيا في مجال الحوكمة وتهيئة السبل 
القدرات  وتطوير  والشفافية  اإلفصاح  بتنظيم  الكفيلة 
الِبورصات األعضاء من خالل نقل العديد من  الرقابية في 
الخبرات الدولية المطبقة في األسواق األوروبية واألمريكية 
والمبادئ  المعايير  تطبيق  إمكانية  حول  والتباحث 

األساسية للحوكمة في أسواق المنطقة.

قامت بورصة قطر بنقل جميع األنشطة والمهام التي تقوم 
بها إدارة التسجيل المركزي ببورصة قطر حاليا إلى شركة 
الشركة  وستباشر  المالية،  لألوراق  المركزي  لإليداع  قطر 
للمعلومات،  قطر  مركز  مبنى  في  مقرها  من  عملها 
وتشمل أنشطتها حفظ وإدارة وامتالك ومقاصة وتسوية 
ذات  المالية  الخدمات  وتقديم  المالية ومشتقاتها  األوراق 
السندات  وقبول  تسجيل  كذلك  تشمل  وهي  الصلة 
الحكومية وأذونات الخزينة ونقل ملكيتها، وتطبيق آلية 
اإلقراض  نظام  وتطبيق   )DvP( الدفع  مقابل  التسليم 
المساهمين غير  تملك  وإدارة ومتابعة نسب  واالقتراض، 
 )ETF’s( االستثمار  صناديق  وقبول  وتسجيل  القطريين 

.)IPO’s( والمشاركة في عمليات االكتتاب األولي

اإلستراتيجية  اعتماد  على  البورصة  إدارة  مجلس  وافق 
األربع  السنوات  خالل  المصرية  البورصة  بإدارة  الخاصة 
إلستراتيجية  العريضة  الخطوط  أبرز  وتقوم  القادمة. 
ومواجهتها  القائمة  التحديات  مع  التعامل  على  البورصة 
والتحرك بالسوق المصري من دائرة األسواق التقليدية إلى 
دائرة األسواق العصرية الحديثة والتي تتسم بالمحافظة 
وبنية  ثرية  تداول  بيئة  وتوفر  المستثمرين  حقوق  على 
ومرن  قوي  تشريعي  لبناء  باإلضافة  متطورة  تكنولوجية 

يساعد على تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

لتأسيس  الترخيص  الكويتية  المال  أسواق  هيئة  قررت 
شركة كويتية مساهمة عامة باسم شركة بورصة الكويت 
لألوراق المالية. وستملك الهيئة شركة البورصة بالكامل 
إداريا  الشركة  تهيئة  فيها  يتم  انتقالية  مرحلة  خالل 
وماليا للحصول على ترخيص ممارسة نشاط بورصة أوراق 
الكويتيين  للمواطنين  الشركة  أسهم  طرح  ثم  مالية 
المالية.  لألوراق  الكويت  سوق  في  المسجلة  والشركات 
وستحل الشركة محل سوق الكويت لألوراق المالية حيث 
للتنفيذ  المعالم"  محددة  طريق  "خارطة  الهيئة  وضعت 
رأسمال  تحديد  تم  وقد  الخصخصة.   لعملية  الفعلي 
الشركة وطرح أسهمها بنسبة 50 بالمائة لالكتتاب العام 
العلني  المزاد  في  للطرح  أخرى  بالمائة  و50  للمواطنين 
على هيئة عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في 

سوق الكويت لألوراق المالية.

تأسيس شركة للبورصة 
تمهيدا للخصخصة

بورصة الدار البيضاء

تتعاون  البيضاء  الدار  بورصة 
 »Mundiapolis« جامعة  مع 

إلنشاء قاعة للتداول

جامعة  مع  بالتعاون  البيضاء  الدار  بورصة  أنشأت 
الجامعة، وذلك في  للتداول في  »Mundiapolis« غرفة 
التعليم  لتعزيز  والجامعات  المدارس  مع  شراكتها  إطار 
لطالب  البيضاء  الدار  بورصة  وفرت  وقد  المغربي.  المالي 
الجامعة أداة معلوماتية تسمح لهم بإدارة محافظ األوراق 
الحقيقية.  السوق  ظروف  في  األسهم  لتداول  المالية 
تكوينية  دورات  أيضا  البيضاء  الدار  بورصة  وستنظم 
مقدمة من قبل المتخصصين في السوق لفائدة الطالب.

سوق العراق لألوراق المالية

سوق الكويت لألوراق المالية

سوق مسقط لألوراق المالية

إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة عمان

تداول تعقد اتفاقية تعاون مع سوق أبوظبي 
لألوراق المالية

الشركات  حوكمة  بجائزة  تفوز  البحرين  بورصة 
على مستوى الخليج العربي لعام 2013

قرر مجلس إدارة بورصة عمان انتخاب السيد مروان بطاينة رئیسًا لمجلس إدارة بورصة عمان والدكتور 
أشرف  الدكتور  أیضًا  عضویته  في  عمان  بورصة  إدارة  مجلس  للرئیس.ویضم  نائبًا  عالوين  الهادي  عبد 

العدوان وشركات الوساطة التي تم انتخابها لعضویة المجلس باجتماع الهيئة العامة األخیر للبورصة.

بورصة عمان

تداول
بورصة البحرين
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سوق أبوظبي لألوراق المالية يبدأ اختبار نظام 
التداول »اكستريم«

سوق دبي المالي يعرض مجموعة متكاملة 
من الخدمات اإللكترونية في »جيتكس 2013«

بدأ سوق أبوظبي لألوراق المالية تطبيق إجراء االختبارات 
على نظام التداول الجديد »X-STREAM« ويسمح نظام 
التداول الجديد »اكستريم« بوجود عدة أسواق تعمل فى 
آلية متكاملة، أهمها أسواق  للتداول بصورة  مجال واحد 
االستثمار  وصناديق  المالية  واألدوات  والسندات،  األسهم 
المتداولة وغيرها من اسواق ونظم تداول يمكن إضافتها 
مستقبال يمــنح تداولها بسوق أبوظبي سبقا بين أسواق 

المنطقة. 
جديدة  آليات  أي  استيعاب  على  قادر  النظام  أن  كما 
التداول  نظـــام  مثل  المستقبل  في  السوق  تستحدثها 
به من سرعة  يتميز  لما  المؤشرات  اوصـــناديق  بالهامش 
االستحداث  وعمليات  معه  التعامل  في  كاملة  ومرونة 

والتطوير التي ينشدها السوق باستـــمرار.

أحدث  من  متكاملة  مجموعة  المالي  دبي  سوق  عرض 
الهواتف  وتطبيقات  المبتكرة  االلكترونية  الخدمات 
الذكية خالل مشاركته في معرض جيتكس لتكنولوجيا 
من   2013 جيتكس  معرض  زوار  وتمكن  المعلومات، 
وخدمات  االلكترونية  الخدمات  أحدث  على  اإلطالع 
بما  المالي  دبي  سوق  يوفرها  التي  الذكية  الهواتف 
التداول ومتابعة حركة  يتيح للمستثمرين إنجاز عمليات 
التداول اليومية لكافة الشركات والمؤشر العام للسوق 
ومتابعة إفصاحات الشركات اليومية وأخبار السوق األخرى 
مشاركته  خالل  السوق  عرض  كما  بالشركات.  المتعلقة 
االلكترونية  المالية  الخدمات  من  مجموعة  المعرض  في 
الجديدة ومن ضمنها »منصة االكتتاب العام االلكتروني 
e-IPO«، وخدمات تنظيم الجمعيات العمومية، باالضافة 
باستخدام  الكترونيًا  النقدية  األرباح  توزيع  خدمة  إلى 

بطاقة االيفستر.

الشركات  حوكمة  جائزة  على  البحرين  بورصة  حصلت 
العربي من قبل »CFI« وذلك تقديرا  الخليج  في منطقة 
عليها  الملقاة  بالمسئوليات  القيام  البورصة في  لجهود 

في تطبيق مبادى الحوكمة .
 »CFI« بمؤسسة  الخاصة  التحكيم  هيئة  وصرحت 
استمرار  ضمان  في  البورصة  جهود  عاليا  يثمنون  أنهم 
نتج  الذي  األمر  فيها  الحوكمة  لمبادئ  الكامل  التطبيق 
عنه تحقيق نتائج تستحق أن يتم األحتذاء بها من قبل 
عن  وعبرت  المنطقة.  في  األخرى  والشركات  المؤسسات 
تقديرها للخطوات التي تتخذها البورصة من أجل تشجيع 
الشركات المدرجة على اإللتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة 

لديها.

مع  تفاهم  مذكرة  السعودية  المالية  السوق  وقعت 
المشترك وتعزيز  للتعاون  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق 

العالقات الثنائية بين السوقين. 
والتجارب  المعلومات  تبادل  على  الطرفان  اتفق  وقد 
حيث  المشترك،  والتعاون  التواصل  مستويات  يعزز  بما 
التعاون على وضع برنامج يتيح إمكانية  سيشتمل هذا 
بها  يزخر  التي  الكفاءات  من  واالستفادة  الخبرات،  تبادل 
وتبادل  المشترك،  العمل  فرص  واستكشاف  السوقان 
إلى  إضافة  المشترك،  والطرح  المالية  األسواق  معلومات 

التعاون في مبادرات تطوير األسواق.

سوق دبي المالي   سوق أبوظبي لألوراق المالية
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البورصة المصرية

شركة  إلى  المركزي  التسجيل  إدارة  مهام  نقل 
قطر لإليداع المركزي لألوراق

السنوات  عن  المؤسسة  استراتيجية  إعتماد 
األربع القادمة

وقعت ادارة سوق العراق لالوراق المالية عقدًا مع ادارة قناة 
الجانب  في  متخصصة  قناة  وهي   )IQT( التجارية  العراق 
االقتصادي. وقد تم اإلتفاق على أن تقوم القناة ببث شريط 
االسعار والمعلومات يوميا على شاشة القناة اثناء جلسة 
المالية  لالوراق  العراق  سوق  بنشاط  والتعريف  التداول، 
واالستثمار فيه، إضافة إلى اجراء اللقاءات مع ادارة السوق 

وشركات الوساطة باألوراق المالية والخبراء االقتصاديين.

المال  العامة لسوق  بالهيئة  استضافت السلطنة ممثلة 
السنوي  اإلجتماع  أعمال  المالية  لألوراق  مسقط  وسوق 
األوسط  الشرق  لدول  المالية  األسواق  حوكمة  لفريق 
وشمال أفريقيا بإشراف منظمة التعاون والتنمية األوروبية 
البورصات في الشرق  )OECD(، وذلك بهدف رفع كفاءة 
األوسط وشمال أفريقيا في مجال الحوكمة وتهيئة السبل 
القدرات  وتطوير  والشفافية  اإلفصاح  بتنظيم  الكفيلة 
الِبورصات األعضاء من خالل نقل العديد من  الرقابية في 
الخبرات الدولية المطبقة في األسواق األوروبية واألمريكية 
والمبادئ  المعايير  تطبيق  إمكانية  حول  والتباحث 

األساسية للحوكمة في أسواق المنطقة.

قامت بورصة قطر بنقل جميع األنشطة والمهام التي تقوم 
بها إدارة التسجيل المركزي ببورصة قطر حاليا إلى شركة 
الشركة  وستباشر  المالية،  لألوراق  المركزي  لإليداع  قطر 
للمعلومات،  قطر  مركز  مبنى  في  مقرها  من  عملها 
وتشمل أنشطتها حفظ وإدارة وامتالك ومقاصة وتسوية 
ذات  المالية  الخدمات  وتقديم  المالية ومشتقاتها  األوراق 
السندات  وقبول  تسجيل  كذلك  تشمل  وهي  الصلة 
الحكومية وأذونات الخزينة ونقل ملكيتها، وتطبيق آلية 
اإلقراض  نظام  وتطبيق   )DvP( الدفع  مقابل  التسليم 
المساهمين غير  تملك  وإدارة ومتابعة نسب  واالقتراض، 
 )ETF’s( االستثمار  صناديق  وقبول  وتسجيل  القطريين 

.)IPO’s( والمشاركة في عمليات االكتتاب األولي

اإلستراتيجية  اعتماد  على  البورصة  إدارة  مجلس  وافق 
األربع  السنوات  خالل  المصرية  البورصة  بإدارة  الخاصة 
إلستراتيجية  العريضة  الخطوط  أبرز  وتقوم  القادمة. 
ومواجهتها  القائمة  التحديات  مع  التعامل  على  البورصة 
والتحرك بالسوق المصري من دائرة األسواق التقليدية إلى 
دائرة األسواق العصرية الحديثة والتي تتسم بالمحافظة 
وبنية  ثرية  تداول  بيئة  وتوفر  المستثمرين  حقوق  على 
ومرن  قوي  تشريعي  لبناء  باإلضافة  متطورة  تكنولوجية 

يساعد على تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

لتأسيس  الترخيص  الكويتية  المال  أسواق  هيئة  قررت 
شركة كويتية مساهمة عامة باسم شركة بورصة الكويت 
لألوراق المالية. وستملك الهيئة شركة البورصة بالكامل 
إداريا  الشركة  تهيئة  فيها  يتم  انتقالية  مرحلة  خالل 
وماليا للحصول على ترخيص ممارسة نشاط بورصة أوراق 
الكويتيين  للمواطنين  الشركة  أسهم  طرح  ثم  مالية 
المالية.  لألوراق  الكويت  سوق  في  المسجلة  والشركات 
وستحل الشركة محل سوق الكويت لألوراق المالية حيث 
للتنفيذ  المعالم"  محددة  طريق  "خارطة  الهيئة  وضعت 
رأسمال  تحديد  تم  وقد  الخصخصة.   لعملية  الفعلي 
الشركة وطرح أسهمها بنسبة 50 بالمائة لالكتتاب العام 
العلني  المزاد  في  للطرح  أخرى  بالمائة  و50  للمواطنين 
على هيئة عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في 

سوق الكويت لألوراق المالية.

تأسيس شركة للبورصة 
تمهيدا للخصخصة

بورصة الدار البيضاء

تتعاون  البيضاء  الدار  بورصة 
 »Mundiapolis« جامعة  مع 

إلنشاء قاعة للتداول

جامعة  مع  بالتعاون  البيضاء  الدار  بورصة  أنشأت 
الجامعة، وذلك في  للتداول في  »Mundiapolis« غرفة 
التعليم  لتعزيز  والجامعات  المدارس  مع  شراكتها  إطار 
لطالب  البيضاء  الدار  بورصة  وفرت  وقد  المغربي.  المالي 
الجامعة أداة معلوماتية تسمح لهم بإدارة محافظ األوراق 
الحقيقية.  السوق  ظروف  في  األسهم  لتداول  المالية 
تكوينية  دورات  أيضا  البيضاء  الدار  بورصة  وستنظم 
مقدمة من قبل المتخصصين في السوق لفائدة الطالب.

سوق العراق لألوراق المالية

سوق الكويت لألوراق المالية

سوق مسقط لألوراق المالية
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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:

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:

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

السيد شريف ساميالرئيس:

35345352 (00202), 35345336 (00202)الهاتف:

35345333 (00202)الفاكس:

oir@efsa.gov.egالبريد اإللكتروني:

www.efsa.gov.egالموقع االلكتروني:

المملكة المغربية
مجلس القيم المنقولة

6شارع جبل موسى أكدال - الرباط

السيد حسن بولقنادلالرئيس:

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:

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:


