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أخبار االتحاد...

جليل طريف

اتخــذ مجلــس اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية قرارًا بالســير قدمً في 
إعداد خطة اســتراتيجية لالتحاد لألعوام الخمســة القادمة 2016 – 2020 
بهدف رســم مســار واضح لالتحــاد وتحديد األهداف التي يســعى للوصول 
إليهــا مــع حلــول عــام 2020. وتأتــي أهميــة إعــداد هــذه الخطــة كونهــا 
ســتحدد إلــى أين نريد االتحاد أن يصل بعد 5 ســنوات مــن العمل، وخاصة 
في مجاالت ذات بعد استراتيجي هام، كموضوع التعاون والتكامل ما بين 
أسواق راس المال العربية، وإلى أي مدى يمكن تحقيق االنسجام والتناغم 
مــا بيــن األســواق المالية العربية، والــدور الذي يمكن لالتحــاد أن يلعبه في 
دعــم العمــل العربي المشــترك وتحقيق أهــداف فتح االقتصــادات العربية 
أمام مختلف االســتثمارات العربية وخاصة فيما يتعلق بأسواق راس المال، 

بما في ذلك األسواق الثانوية واألولية.

ويأتي إعداد الخطة االستراتيجية أيضً لتحديد مسار ودور االتحاد وتوجهاته 
المســتقبلية المرتبطــة بتحقيق طموحات األعضاء فيمــا يتعلق بالتدريب 
ونقــل المعرفــة وقضايــا التعليــم والتوعية وبمــا يخدم متطلبات أســواق 
راس المــال العربيــة. وممــا ال شــك فيــه بأن الخطة االســتراتيجية ســتبحث 
فــي عــدد آخر من القضايا الهامة التي ســتحدد مســار االتحاد وخاصة فيما 
يتعلق بتوسيع قاعدة عضوية االتحاد وإعداد خطة مالية تعكس البدائل 

الممكنة لتمويل أنشطة االتحاد المستقبلية.

إننــا ننظــر بإيجابيــة لمســتقبل االتحــاد، خاصــة فــي ظــل الدعــم العربــي 
واإلقليمــي والدولــي والموقع المتميز الذي أصبح يحظــى به االتحاد والذي 
نتــج مــن خــالل تجذيــر العمل المشــترك مع المؤسســات الدوليــة المعنية 
بأســواق المال. إن هذا الوضع يلقي بمزيد من المســؤوليات واألعباء على 
االتحاد، مما يتطلب العمل الجاد لرفع سوية االتحاد بما يلبي أهداف االتحاد 
وتحقيــق طموحــات أعضاءه بالتعاون والتكامل ما بين أســواق راس المال 

العربية وانسجام مواقفها أمام التحديات التي تواجهها. 

واهلل ولي التوفيق...
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االتحاد عام 2020 



الجزائري،  المالية  وزير  الجالب،  محمد  السيد  معالي  افتتح 
أعمال االجتماع السنوي التاسع التحاد هيئات األوراق المالية 
الجزائرية  بالجمهورية  الجزائر  الذي عقد في مدينة  العربية 
الدول  ممثلي  بحضور   2015 شباط  فبراير/   18 يوم 
اتحاد  عام  أمين  إلى  باإلضافة  االتحاد  مجلس  في  األعضاء 
المالية. للخدمات  دبي  سلطة  وممثل  العربية  البورصات 
المضيفة  الدولة  بكلمة  االفتتاحية  الجلسة  انطلقت  وقد 
ألقاها السيد عبد الحكيم براح، رئيس لجنة تنظيم عمليات 
ألقاها  االتحاد  رئاسة  وكلمة  الجزائرية،  ومراقبتها  البورصة 
المنقولة  القيم  السيد حسن بولقنادل مدير عام مجلس 
بالمملكة المغربية، وكلمة األمين العام لالتحاد السيد جليل 
المملكة  تكريم  تم  االفتتاحية  الجلسة  ختام  وفي  طريف. 
المغربية لرئاستها االتحاد خالل الدورة الثامنة تقديرا للدور 
الذي قام به مجلس القيم المنقولة أثناء فترة توليه للرئاسة. 
الجزائرية  للجمهورية  االتحاد  رئاسة  مهام  نقل  تم  كما 
ومراقبتها. البورصة  عمليات  تنظيم  لجنة  برئيس  ممثلة 
واستعرض األمين العام لالتحاد التقرير السنوي لعام 2014 
التشريعات  مجاالت  في  األعضاء  أنشطة  أهم  قدم  حيث 
والرقابة على األسواق واإلنفاذ والتعليم والتوعية والتعاون 
االتحاد  قبل  المنجزة من  األعمال  أبرز  إلى  باإلضافة  الدولي، 
المال  رأس  ألسواق  األول  المؤتمر  تنظيم  في  والمتمثلة 
االتحاد  ألعضاء  األول  التشاوري  االجتماع  وتنظيم  العربية 

المشاركين باجتماعات الـ»IOSCO«، باإلضافة إلى مواصلة 
إصدار النشرة اإللكترونية الفصلية لالتحاد. كما قام االتحاد 
الرياض  من  كل  في  التدريبية  البرامج  من  عدد  بتنفيذ 
المالية في تنمية  ومسقط، ونظم ندوة حول دور األسواق 
بالتعاون  وذلك  نواكشوط  بمدينة  الوطني  االقتصاد 
من  بعدد  االتحاد  وشارك  الموريتاني.  المركزي  البنك  مع 
التقرير  وأظهر  والدولية.  العربية  والفعاليات  األنشطة 
التعاون  تم  فقد  والدولي  اإلقليمي  الصعيد  على  بأنه 
والتنسيق ما بين االتحاد ومنظمة الـ OECD في عدد من 
التعامالت  موضوع  حول  دليل  إعداد  بينها  من  المواضيع 
مع األطراف ذوي العالقة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 .»Guide on RPT in the MENA Region« إفريقيا 

كما قامت األمانة العامة لالتحاد بإعداد دراسة حول مستوى 
الشفافية لدى رأس المال العربية وتم تزويد األعضاء بهذا 
العامة  األمانة  اعدت  كما  مالحظاتهم.  واستالم  التقرير 
المالية  لألسواق  التحتية  البنية  بمبادئ  يتعلق  تقريرا 
ولجنة   »IOSCO«الـ منظمة  عن  صدرت  التي   »PFMI«
باالتحاد،  العضوية  قاعدة  توسيع  إطار  وضمن   .»CPSS«
التونسية  المالية  السوق  هيئة  انضمام  إلى  التقرير  أشار 
كل  انضمام  إلى  باإلضافة  عامل  كعضو  االتحاد  لعضوية 
كأعضاء  للمقاصة  الكويتية  والشركة  بيروت  بورصة  من 
مراقب. كعضو  العربي  النقد  وصندوق  منتسبين 

توصيات دراسة مستوى الشفافية
االتحاد  مجلس  تبناها  التي  التوصيات  أهم  وتتمحور 
المال  رأس  أسواق  لدى  الشفافية  بمستوى  والمتعلقة 
الخاص  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  مراجعة  في  العربية 
في  النظر  وإعادة  بالشفافية  المتعلقة  الجوانب  بجميع 
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االجتماع السنوي التاسع 
لمجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

التونسية  المالية  السوق  هيئة  انضمام   
إلى  باإلضافة  عامل  كعضو  االتحاد  لعضوية 
والشركة  بيروت  بورصة  من  كل  انضمام 
منتسبين  كأعضاء  للمقاصة  الكويتية 

وصندوق النقد العربي كعضو مراقب.



التطبيق  يضمن  بما  لتطبيقها  المستخدم  األسلوب 
الفعلي لهذه القوانين وااللتزام بالمبادئ واعطاء الهيئات 
بها  الشركات  والزام  للمتابعة  كافية  صالحيات  الرقابية 
المساهمة  الشركات  أداء  لقياس  رقابي  نموذج  وبناء 
أفضل  يواكب  بما  وتطويره  تفعيله  مدى  ومراقبة 
الممارسات والمعايير الدولية. إضافة إلى زيادة الوعي لدى 
قيام  وكذلك  بحقوقهم  المساهمة  الشركات  مساهمي 
إعداد  على  بالتشجيع  الرقابية  والهيئات  الخاص  القطاع 
الشركات  حوكمة  حول  شاملة  تدريبية  دورات  وتنظيم 
لجميع  وندوات  دورات  وتوفير  الداخلي  والتعامل  واإلفصاح 
األطراف ذات العالقة بأسواق رأس المال، مع تشجيع انشاء 
وحث  بالشركات.  المديرين  لتدريب  متخصصة  معاهد 
معايير  توفير  على  المال  رأس  بأسواق  الرقابية  الجهات 
محددة معلن عنها لقياس مدى االلتزام بمبادئ الشفافية 

مع تقديم حوافز مناسبة للشركات الملتزمة بتلك المبادئ. 
وفرض العقوبات الصارمة على المخالفين في حالة ثبوت 
التأكيد على أهمية إيجاد وحدات إدارية  التزامهم مع  عدم 
خاصة لإلشراف والرقابة للتأكد من تطبيق  هذه المعايير. 
الخاضعة  الجهات  كافة  إلزام  إلى  الدراسة  دعت  كما 
بحيث  االلكترونية  التحتية  بنيتها  بتطوير  الهيئة  لرقابة 
المجال. التكنولوجي في هذا  التطور  مواكبة  تتمكن من 
لالتحاد  العامة  األمانة  تكليف  تم  فقد  آخر،  جانب  ومن 
الذي  المالية  لألسواق  التحتية  البنية  تقرير  باستكمال 
وأهميتها  المال  ألسواق  التحتية  البنية  مبادئ  يناقش 
مواجهة  في  دور  من  لها  لما  نظرا  بها  االلتزام  وأهمية 
األسواق  تواجه  أن  يمكن  التي  المختلفة  الدفع  مخاطر 
متينة  تحتية  بنية  توفير  على  يساعد  مما  المالية 
اإليرادات  دليل  من  كل  استكمال  وكذلك  األسواق،  لهذه 
العربية  المال  رأس  بأسواق  التعامل  وتكلفة  والنفقات 
واألهمية  والنفقات  االيرادات  أنواع  مختلف  يستعرض  الذي 
المالية،  باألوراق  التعامل  وتكاليف  منها  لكل  النسبية 
بمعدالت  يتعلق  فيما  الحال  واقع  حول  معلومات  ويوفر 
المالية  األوراق  هيئات  تتقاضاها  التي  والعموالت  الرسوم 
العربية األعضاء، ودراسة واقع التمويل اإلسالمي لدى أسواق 
رأس المال العربية التي تهدف إلى تقديم االطار التشريعي 
هيئات  تنتهجها  التي  العملية  والممارسات  والرقابي 
فيما  العالقة  ذات  األخرى  والجهات  العربية  المال  أسواق 
يتعلق  فيما  وخاصة  اإلسالمي،  التمويل  بموضوع  يتعلق 
تهدف  كما  اإلسالمية.  المالية  األسواق  وآفاق  بالتحديات 
األخيرة  والتطورات  الحال  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة 
التي شهدتها أسواق رأس المال العربية لدى الدول األعضاء 
باتحاد هيئات األوراق المالية العربية في مجال بناء القدرات 
اإلسالمية. المالية  األسواق  تطوير  في  للمساهمة  الذاتية 

خطة العمل لعام 2015
بحث مجلس االتحاد بنود خطة عمل االتحاد للعام 2015 حيث 
المجلس  أعضاء  مالحظات  أخذ  بعد  وذلك  اعتمادها  قرر 
المواضيع  من  مجموعة  الخطة  وتضمنت  االعتبار،  بعين 
المقرر إنجازها خالل عام 2015 تشمل عقد عدد من البرامج 
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المال  رأس  أسواق  تهم  متخصصة  عمل  وورش  التدريبية 
جهات  البرامج  هذه  تنظيم  في  سيساهم  حيث  العربية، 
تضمنت  كما  االتحاد.  أعضاء  إلى  باإلضافة  ودولية  عربية 
والدولي  واإلقليمي  العربي  التعاون  تفعيل  العمل  خطة 
األوراق  لهيئات  الدولية  كالمنظمة  الجهات  مختلف  مع 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة   ،IOSCO المالية 
العربي  النقد  وصندوق  العربية  الدول  وجامعة   ،OECD
الدراسات  من  مجموعة  إلى  العمل  خطة  وأشارت  وغيرها. 
إعدادها خالل عام 2015 والتي تهم أعضاء  المقرر  والتقارير 
االتحاد بما في ذلك استكمال تقرير البنية التحتية لألسواق 
المالية، ودليل اإليرادات والنفقات وتكلفة التعاون بأسواق 
لدى  اإلسالمي  التمويل  واقع  ودراسة  العربية،  المال  رأس 
حول  دراسة  إعداد  إلى  إضافة  العربية  المال  رأس  أسواق 
الخاضعة  والجهات  الرقابة  هيئات  بين  ما  العالقة  واقع 
لها. كما تضمنت خطة العمل المساهمة في إعداد خطة 
أعضاء  مع  التنسيق  خالل  من  وذلك  لالتحاد  استراتيجية 
االتحاد وتسهيل التواصل معهم للمساهمة في إعداد هذه 
الخطة والمساهمة في وضع تصور ألهم محاورها وأهدافها. 

اجتماعات مجلس االتحاد المقبلة
استنادًا  العربية  المالية  األوراق  هيئات  اتحاد  مجلس  قرر 
عقد  لالتحاد  الداخلي  والنظام  األساسي  النظام  ألحكام 
القاهرة  مدينة  في  للمجلس  العاشر  السنوي  االجتماع 
المصرية  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أبدت  بمصر، حيث 
كما   .2016/02/17 يوم  االجتماع  باستضافة  ترحيبها 
االتحاد  لمجلس  الثاني  التشاوري  االجتماع  عقد  تقرر 
ستعقد  التي   IOSCOالـ منظمة  اجتماعات  مع  بالتزامن 
في مدينة لندن حيث ستقوم الهيئة العامة لسوق المال 
قرر  كما  المذكور.  االجتماع  باستضافة  عمان  لسلطنة 
مجلس االتحاد عقد الِمؤتمر السنوي الثاني لالتحاد بمدينة 
استعدادها  المال  ألسواق  قطر  هيئة  أبدت  حيث  الدوحة 
الستضافة المؤتمر، حيث سيتم تحديد موعد انعقاده الحقا.

ندوة حول المنتجات المالية
وعلى هامش االجتماع، نظمت لجنة تنظيم عمليات البورصة 
وذلك  المالية«،  »المنتجات  عن  ندوة  الجزائرية  ومراقبتها 
بحضور الوفود المشاركة في االجتماع. وناقشت الندوة التي 
أدارها جليل طريف األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية 
العربية ثالثة محاور تمثلت في تقييم واقع وآفاق االقتصاد 
الجزائري، والسوق المالية الجزائرية وتطوير سوق  السندات، 
والتمويل اإلسالمي والصكوك وتطورها في أوروبا، وانفتاح 
األسواق المالية الناشئة على المستثمرين غير المقيمين. 

باستكمال  لالتحاد  العامة  األمانة  تكليف 
الذي  المالية  لألسواق  التحتية  البنية  تقرير 
المال  ألسواق  التحتية  البنية  مبادئ  يناقش 

وأهميتها وأهمية االلتزام بها
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المشاركة بمنتدى مدن 
المستقبل

لالتحــاد  العــام  األميــن  التقــى 
بالســيد مايــكل بلومبيرغ، مؤســس 
الخــاص لألمــم  بلومبــرغ والمبعــوث 
المتحــدة للمــدن وتغير المنــاخ، على 
المســتقبل                     مــدن  منتــدى  هامــش 
الــذي   ”Future Cities Forum“
عقــد بمدينة دبي بحضــور وزير الدولة 
والعضــو المنتــدب للجنــة التحضيــر 
 2020 اكســبو  لمعــرض  العليــا 
وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين 
فــي القطــاع المالــي بدولــة اإلمــارات 
العربية المتحــدة. وقد تم خالل اللقاء 
بحث أوجه التعاون المســتقبلي بين 

االتحاد ومؤسسة بلومبيرغ العالمية.

”AMERC“ المشاركة في اجتماعات لجنة الـ

 ”AMERC”شــارك األمين العــام التحاد هيئات األوراق المالية العربية في اجتماعات اللجنة اإلقليمية إلفريقيا والشــرق األوســط
التــي عقدت بمدينة مســقط يوم 2015/02/24، حيث اســتعرض أهــم األعمال التي قام بها االتحاد خالل ســنة 2014 إضافة 
إلــى خطــط وبرامج االتحاد لعام 2015. كما أكد على دور االتحاد المتنامي على مختلف األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية. 
وقــد ناقشــت اللجنــة العديد من القضايا التي تهم أعضــاء اللجنة بما في ذلك اعتماد اللغة العربية كلغة رســمية بمنظمة 
الـ“IOSCO” حيث تبنت اللجنة هذا المقترح الذي قدمته دولة اإلمارات العربية المتحدة تمهيدا لبحثه في اجتماعات األيســكو 

السنوية بمدينة لندن منتصف شهر يونيو / أيار القادم.

المشــاركة فــي اجتماعات فريق عمل االســتقرار المالي في الدول 
العربية  المنبثق عن صندوق النقد العربي

شــاركت األمانــة العامــة لالتحــاد باجتماعــات فريــق عمــل االســتقرار المالــي فــي 
الــدول العربية التابــع لصندوق النقد العربــي، والتي عقدت بمدينــة أبو ظبي يوم 
2015/03/11، حيث شــاركت األمانة العامــة باجتماعات هذه اللجنة بصفة مراقب. 
وقد تم التطرق إلى العديد من المواضيع خالل االجتماعات، أهمها اعتماد الشــروط 
المرجعية لعمل الفريق وتبني برنامج العمل لعام 2015، إضافة إلى إعداد مجموعة 
من االوراق والتقارير حول قضايا االستقرار المالي. كما تم عرض تجارب الدول العربية 
على صعيد االســتقرار المالي والتحديات الرئيســية في هذا الشــأن، وسبل االرتقاء 

بالسياسات واألدوات المطبقة في هذا اإلطار.
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المشاركة بملتقى األوراق المالية لمنطقة الشرق األوسط

شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية العربية جليل طريف بملتقى األوراق 
الماليــة لمنطقــة الشــرق األوســط “Middle East Securities Forum” الذي عقد 
بمدينــة أبــو ظبــي يومــي 11 و 12 / 03 / 2015، وبحضور عدد من المســؤولين 
والمختصيــن ورجال األعمــال والمســتثمرين، حيث قدم خالل الجلســة المحصصة 
لبحــث دور هيئــات الرقابــة بالمنطقــة في قيــادة التغييــر ومدى تأثر السياســات 
المحلية بالمتغيرات الدولية ملخصا للجهود التي تقوم بها هيئات األوراق المالية 
العربية في تطوير أسواق رأس المال العربية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المعايير 
والمبادئ وأفضل الممارسات الدولية وكذلك جهود التعاون والتنسيق التي يقوم 
بها االتحاد على مختلف األصعدة وبما يعود بالفائدة على أسواق رأس المال العربية.

المشاركة بالمؤتمر السنوي العاشر لموديز

شــاركت األمانــة العامــة لالتحــاد ممثلة باألميــن العام لالتحــاد بالمؤتمر الســنوي 
الخليجــي                                     التعــاون  مجلــس  بــدول  االئتمــان  مخاطــر  حــول  لموديــز  العاشــر 
“Moody’s 10th Annual GCC Credit Risk Conference” الــذي عقد بمدينة 

دبي  يوم 2015/03/10 بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين. 



ملخـص أداء األسـواق الماليـة العربيـة

المؤشر المركبأحجام التداول )مليون - دوالر أمريكي(القيمة السوقية )مليون - دوالر أمريكي(

2009887,087567,872196.3

2010991,533348,944240.04

2011884,490379,897213.36

2012941,412586,387219.63

20131,120,247483,364310.77

20141,231,538800,891265.78

20
15

1,250,20954,232270.23يناير

1,287,40459,203278.35فبراير

1,234,54458,299261.00مارس

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

http://www.amf.org.ae/ :المصدر
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اقرار تعديل جديد على تعليمات تداول االوراق المالية

أقــرت هيئــة األوراق المالية تعدياًل جديدًا على تعليمات تداول األوراق المالية، حيث ســمح التعديل الجديد لشــركات الوســاطة 
العاملــة فــي البورصة قبول أوامر البيع والشــراء لصالح عمالء شــركات الحفــظ األمين بناًء على تفاويض صادرة من وســيط 
أجنبي أو من مدير استثمار محلي أو أجنبي، شريطة أن يكون هذا الوسيط األجنبي مرخصًا لممارسة أعمال الوساطة المالية 
في ســوق مالي غير أردني وعلى أن يكون هناك اتفاقية تعامل باألوراق المالية بين الوســيط المحلي وبين الوســيط األجنبي 

أو مدير االستثمار.
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هيئة االوراق المالية االردنية
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

اصدار قرار بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع
أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة نظــام التقــاص في الســلع تلبية لمتطلبــات أنظمــة »تنظيم البنيــة التحتية للســوق األوروبية 
European Market Infrastructure Regulation المعروف بـ EMIR الصادرة عن المفوضية األوروبية، وذلك لتمكين 
المؤسســات األجنبية من العمل في أســواق الدولة. ويفرض النظام على الجهات التي تمارس نشــاط التقاص قبل صدور هذا 

القرار توفيق أوضاعها وفقًا ألحكامه خالل مده أقصاها 2015/12/31.

تونس - هيئة السوق المالية

اصدار عدد من القوانين والقرارات
أقــر مجلس هيئة الســوق المالية التراتيب المتعلقة بمؤسســة االيــداع المركزي والتي تبين مهام مؤسســة االيداع المركزي، 
قواعد المشاركة واالنخراط والنفاذ الى جانب القواعد المنطبقة على المشاركين والمنخرطين. كما أصدر المجلس القرار العام 

للهيئة المتعلق بالوثائق التي يجب توجيهها الى الهيئة العليا لالستثمار.

تحديد متطلبات االفصاح اإلضافية للشركات المتعثرة
حددت هيئة السوق المالية متطلبات االفصاح اإلضافية للشركات المتعثرة )التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50 % من 
رأســمالها وصوال إلى تجاوز الخســائر 100% من رأس المال(، وهي متطلبات تهدف إلى تمكين المســتثمرين والمتداولين من 

متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها.  
وأكدت الهيئة أن الشــركات المتعثرة التي تنطبق عليها هذه اإلجراءات ملتزمة أيضا بجميع األحكام الواردة في نظام الســوق 

المالية ولوائحه التنفيذية األخرى ذات العالقة.

اقرار قواعد تحويل المصريين ألوراق مالية أجنبية مقيدة بمصر
أقرت الهيئة قواعد و إجراءات تحويل الشــخص الطبيعي أو االعتباري المصري ألوراق مالية أجنبية مملوكة له مقيدة بالبورصة 
المصريــة )قيد مزدوج( إلى البورصة األجنبية، وذلك من خالل شــركة مصر للمقاصــة واإليداع والقيد المركزي، حيث يتم تحويل 
األوراق المالية من خالل شــركة مصر للمقاصة واالحتفاظ بها في حســاب الشركة لدى أحد جهات المقاصة الدولية أو أحد أمناء 
الحفظ الدوليين بحســب الحالة في كل دولة، وبعد البيع بحســب تعليمات المالك يتم تسوية العملية لصالح حساب شركة 
مصر للمقاصة لدى المقاصة الخارجية، ثم يتم تحويل حصيلة بيع األوراق المالية إلى حســاب شــركة المقاصة داخل مصر التي 

تقوم بدورها بتحويلها لحساب العميل المالك داخل مصر.

هيئة السوق المالية السعودية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية



إطالق الخدمات االلكترونية الخاصة بقسم صناديق االستثمار
أعلنت الهيئة عن إطالق الخدمات االلكترونية الخاصة بقســم صناديق االســتثمار من خالل الموقع االلكتروني الخاص بالهيئة، 
حيــث يمكن للمتعامليــن تصفح البوابة اإللكترونيــة للهيئة لتقديم الطلبــات المتعلقة بالموافقة على تأســيس صناديق 

استثمار محلية وإلغائها إضافة إلى طلبات الموافقة وإلغاء ترويج صناديق استثمار أجنبية داخل الدولة.
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الرقابة على األسواق 

تذكير للشركات المساهمة العامة والوسطاء وشركات التصرف في محافظ االوراق المالية
دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة العامة إلى االلتزام بمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية 
ونصوصــه التطبيقيــة في خصوص المعلومات الســنوية الواجب نشــرها واإلفصــاح عنها من قبل هذه الشــركات كما دعت 
وسطاء البورصة الى ايداع قوائمهم المالية وتقرير مراقب الحسابات في اجل اقصاه 3 اشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية. 
وأعلمت الهيئة شــركات التصرف في محافظ االوراق المالية بضرورة توجيه القوائم المالية الســنوية المصادق عليها من قبل 
مراقب الحســابات والتقرير الســنوي للتصرف وكذلك التقرير العام والخاص لمراقب الحســابات الى هيئة الســوق المالية في 

اجل ال يتعدى 3 اشهر من انقضاء السنة المالية. 

تونس - هيئة السوق المالية

خطة عمل ترقية األسواق إلى متقدمة 
ناقش مجلس إدارة الهيئة عرضًا توضيحيًا يتناول الخطوات الواجب اتباعها ومتطلبات ترقية أســواق الدولة إلى فئة األســواق 
المتقدمــة، وذلــك بحضــور خبراء متخصصين من عدة مؤسســات دولية. وقد تضمــن العرض الفترات الزمنيــة الالزمة لتنفيذ 
الخطة المستقبلية. كما حدد الخطوات المطلوبة من كل من الهيئة واألسواق خالل هذه الفترة، والتي تتضمن توفير منتجات 

استثمارية جديدة تحقق احتياجات المستثمرين وتتساوى مع تلك الموجودة في األسواق المتقدمة.

هيئة االوراق المالية االردنية

الدليل االسترشادي للتفتيش على شركات الخدمات المالية
أقــر مجلــس المفوضين الدليل االسترشــادي للتفتيش على شــركات الخدمات الماليــة ، ويمثل هذا الدليــل اطار متكامل و 
شــفاف للتفتيش على شــركات الخدمات المالية بما ينســجم مع المعايير الدولية وينبثق عن التشــريعات المنظمة لســوق 
رأس المال، ويوضح الدليل الهدف الرئيسي من عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة على شركات الخدمات المالية بمنتهى 

الشفافية ويبين اسس اختيار عينة التفتيش والجوانب التي تشملها عملية التفتيش.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

تأجيل تطبيق اآللية الجديدة لتوزيع األرباح على المساهمين
قــرر مجلــس إدارة الهيئــة تأجيل العمل بآلية توزيع األرباح الجديدة ومنح الشــركات المســاهمة العامة مهلــة إضافية تنتهي 
بنهاية العام الحالي، وذلك نظرًا اللتماس عدد من شــركات المســاهمة العامة من الهيئة تأجيل تنفيذ القرار المتعلق بإلزام 
الشــركات المدرجة بتحويل األرباح النقدية في الحســاب المصرفي للســوق، والذي كان مقررًا العمل به اعتبارا من بداية شــهر 
مارس 2015 بسبب التزام بعض هذه الشركات بعقود مسبقة مع المسجل الحالي لتوزيع أرباحها، فضاًل عن عدم اكتمال قاعدة 

بيانات المستثمرين لدى االسواق.

اصدار ضوابط خاصة بالشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس
وافــق مجلــس إدارة الهيئة على اعتمــاد الضوابط الخاصة بطرح وإدراج الشــركات المســاهمة العامة حديثة التأســيس، وقد 
قامت الهيئة ومن خالل موقعها اإللكترونيwww.sca.gov.ae  بنشــر هذه الضوابط الجديدة الطالع كافة المســتثمرين 

والمتعاملين واإلحاطة بصدورها.
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إعالن في شأن الشركات المتقدمة بطلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
أعلنــت هيئة الســوق المالية عن قائمة الشــركات المدرجــة المتقدمة بطلب زيــادة رأس مالها عن طريق طرح أســهم حقوق 

أولوية، كما دعت هذه الشركات إلى اإللتزام بالخطوات واإلجراءات النظامية ذات العالقة. 

الرقابة على األسواق 

هيئة السوق المالية السعودية
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هيئة سوق رأس المال بصدد إنهاء المرحلة التجريبية من تطبيق نموذج قياس حوكمة الشركات

أعلنت هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية أنها بصدد إنهاء المرحلة التجريبية من تطبيق نموذج قياس حوكمة الشــركات 
Scorecard، والــذي تــم تطويــره مؤخرًا بالتعاون مع مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC وادخل حيز التنفيــذ التجريبي خالل 
العام 2014، ويهدف هذا النموذج الى قياس مدى التزام الشــركات المســاهمة العامة بقواعد حوكمة الشــركات وفقا ألحدث 

الممارسات الدولية في هذا المجال.

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

هيئة اسواق المال الكويتية

إعالن توعوي: ضوابط اإلعالنات الترويجية أو التسويقية لصناديق االستثمار

دعــت هيئة أســواق المال مــدراء صناديق االســتثمار ذات الطرح العام والمرخص لهــا بضرورة التقيد بتطبيــق الضوابط التي 
تضمنتهــا تعليمــات الهيئة المنظمة لإلعالنات الترويجية أو التســويقية لصناديق االســتثمار، والتــي تضمنت تحديدا لنطاق 
تطبيــق تلــك التعليمــات والضوابط الواجب توفرها فــي اإلعالنات. كما أكــدت الهيئة على ضرورة االلتزام بعدم اســتعمال أي 

بيانات محضورة في هذه اإلعالنات.

إعالن تذكيري: بشأن موعد تقديم الشركات المدرجة لتقريرها الربع سنوي

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

ترخيص أول خمسة جمعيات أهلية مجموع تمويلها متناهي الصغر ربع مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول خمسة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر 
وذلك بعد صدور قواعد وضوابط هذا النشــاط باإلضافة إلى اصدار النظام األساســى لالتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، 

وتبلغ إجمالى محفظة التمويل المقدمة من نحو مليار جنيه. 
وأعلن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة أنه ســيتم تنظيم عدد من ورش العمل لشــرح مفاهيم قواعد ممارســة النشاط 

وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر واالعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية المتعاملين.

ارتفاع عدد الجمعيات األهلية الحاصلة على ترخيص ممارسة التمويل متناهي الصغر إلى 15
كشفت هيئة الرقابة المالية أنه تم اصدار عشرة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، 
وتبلغ إجمالي محفظة التمويل المقدمة منها نحو نصف مليار جنيه. وبذلك يصبح عدد الجمعيات األهلية التي تم الترخيص 

لها منذ صدور القانون 15 باإلضافة إلى شركة واحدة. 

أصدرت هيئة أســواق المال تذكيرا للشــركات المدرجة بشــأن تقديم الشــركات المدرجة لتقريرها الربع سنوي وااللتزام بالمادة 
الرابعة - البند العاشــر بشــأن تنظيم شــراء الشركات المساهمة ألســهمها )أسهم الخزينة( وكيفية اســتخدامها والتصرف 
فيها، وذلك من خالل تقديم التفرير ربع ســنوي إلى الهيئة يتضمن جميع العمليات التي تمت على أســهمها للفترة المقدم 
عنهــا التقريــر ، مرفقا به كتاب رصيد أســهم الخزينة وذلك خالل مدة أقصاها عشــرة أيام عمل مــن نهاية الفترة المقدم عنها 
التقرير.  علما أن عدم االلتزام بهذه التعليمات من شــأنه أن يعرض المخالف للمســائلة التأديبية وفقا للقانون رقم )7( لســنة 

.2010
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التعليم والتوعية

ورشة عمل بعنوان »فرص الصكوك في األردن«
نظمت هيئة األوراق المالية ورشــة عمل عقدتها الهيئة بالتعاون مع »Trowers and Hamlines« بعنوان » فرص الصكوك 
في األردن« »Sukuk opportunities and potential in Jordan«، حاضر فيها عدد من المتخصصين في هذا المجال من 
الخارج. وتهدف هذه الورشة إلى إثراء التطبيق العملي إلصدار الصكوك والتعامل معها من كافة النواحي الفنية والشرعية .

هيئة االوراق المالية االردنية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

برنامج التعليم المهني المستمر
وافــق مجلــس إدارة الهيئــة على مشــروع مقدم من »مركز هيئــة األوراق المالية والســلع للتدريب« يختــص ببرنامج التعليم 
المهنــي المســتمر المقترح تطبيقه علــى العاملين في قطاع الخدمات المالية وخدمة المســتثمرين، وقد تضمن المشــروع 
اإلطار التنظيمي الخاص به، والفئة المستهدفة له، ومضمون البرنامج ومحتواه الذي ينقسم إلى ثالثة أجزاء يبلغ إجماليها 30 

ساعة، واإلجراءات المقترحة لتنفيذ البرنامج.

المشاركة في فعاليات معارض التوظيف
شــارك مركــز هيئة األوراق المالية والســلع للتدريب في عدد من األنشــطة والفعاليــات التي تهدف للتعريــف بالخدمات التي 
يقدمهــا المركــز، حيث شــارك المركز فــي المعرض الذي أقامته الجامعة األمريكية بالشــارقة كما شــارك المركــز بالتعاون مع 
المعهد المعتمد لألوراق المالية واالســتثمار CISI  بجناح مشــترك في معرض بالجامعة األمريكية بدبي. وفي ســياق متصل 
استقبل مركز التدريب بالهيئة وفدًا من سوق مسقط لألوراق المالية؛ حيث استعرض تجربة المركز في مجال التأهيل المهني 
للراغبيــن بالعمــل فــي صناعة األوراق المالية، واطلــع الوفد على االجراءات المتعلقة بالتســجيل الختبــارات برنامج الترخيص 

المهني، والدورات التدريبية الفنية والشهادات المهنية المقدمة من مركز التدريب.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

“COSOB” تطلق موقعها اإللكتروني الجديد
أعلنــت لجنة تنظيم عمليات البورصــة ومراقبتها الجزائرية إطالق موقعها 
اإللكتروني الجديد باللغتين العربية والفرنســية، حيث أصبح الموقع يضم 
المعلومــات األساســية المرتبطة بعمــل اللجنة، بما في ذلــك المعلومات 
القانونيــة والتنظيميــة، ويخصــص جــزء كبيــر مــن الموقــع للمعلومــات 
ونشــر الثقافة المالية والمفاهيم المتعلقة باألســواق المالية. كما يشكل 
هــذا الموقــع أداة للتواصــل مــع المســتثمرين والجهات المصــدرة وجميع 
المهتمين. ويتميز الموقع الجديد بســهولة االســتعمال والتفاعلية وذلك 
اعتمادًا على تكنولوجيا متطورة بحيث يكون الموقع سهل االستخدام من 
قبل المهتمين والباحثين، مما ييسر الحصول على المعلومات المطلوبة 

بكفاءة وسرعة عالية.

تنظيم ندوة عن المنتجات المالية
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية على هامش االجتماع الســنوي التاســع التحاد هيئات األوراق المالية 
العربية الذي عقد بمدينة الجزائر يوم 18 فبراير / شباط 2015، ندوة عن » المنتجات المالية »، وذلك بحضور الوفود المشاركة في 
االجتماع. وناقشت الندوة التي أدارها جليل طريف أمين عام اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ثالثة محاور تمثلت في تقييم 
واقع وآفاق االقتصاد الجزائري، والســوق المالية الجزائرية وتطوير ســوق  السندات، والتمويل اإلسالمي والصكوك وتطورها في 
أوروبا، وانفتاح األسواق المالية الناشئة على المستثمرين غير المقيمين. وقد شارك في هذه الندوة )3( متحدثين هم ياسين 
   Adrian JOSSAو Paris Europlace األمين العام لباريس أوروبالس  Alain PITHONبوحارة  شريك ومؤسس مجموعة تل و

.Goldman Sachs المدير التنفيذي لجولد مان ساكس
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صدور التقرير السنوي لحركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية لسنة 2014 
أصدرت هيئة األوراق المالية العراقية التقرير السنوي عن حركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية لسنة 2014، حيث تم 
تقديم معلومات شــاملة عن حجم التداول و القيمة الســوقية في األســواق العربية باإلضافة إلى دراسة كاملة حول أداء سوق 
العــراق لــألوراق المالية من حجم التداول و عدد األســهم المتداولــة و عدد العقود المبرمة مع القيام بمقارنة تداول األســهم و 

القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة بين سنتي 2013 و2014.

هيئة سوق المال تناقش »الدور المنتظر للقطاع الخاص«
نظمت الهيئة العامة لســوق المال حلقة نقاشــية حول “الدور المنتظر للقطاع الخاص” وذلك في جامعة الســلطان قابوس. 
وناقشت الحلقة اآلليات التي تمكن القطاع الخاص من القيام بأدواره الحقيقية في منظومة االقتصاد الوطني وأبعاد هذا الدور 
ومقومــات نجاحه إلى جانب التأكيد على أهمية بناء القدرات الوطنية وتشــجيع االبتكار ودعــم المبادرات وغيرها من الجوانب 

التي تدفع مؤسسات القطاع الخاص نحو تعزيز مساهمتها في االقتصاد الوطني والمنافسة واالطالع على واقع التحديات.

التعليم والتوعية
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العراق - هيئة االوراق المالية

ورشــة عمــل تحــت شــعار »تنمية االقتصــاد العراقي وتحفيز القطــاع الخاص يبدأ من االســتثمار في 
اسهم الشركات المساهمة« 

شــاركت هيئة االوراق المالية في ورشــة العمل التي اقامها ســوق العراق لالوراق المالية تحت شعار  »تنمية االقتصاد العراقي 
وتحفيز القطاع الخاص يبدأ من االســتثمار في اســهم الشركات المساهمة«. وقد ناقش المشاركون خالل ورشة العمل العديد 

من المحاور  ابرزها تقلبات القيمة السعرية التي شهدها واقع االسهم في البورصة المحلية واسبابها.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

تنظيم ورشة عمل حول البنية التشريعية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين
نظمت الهيئة العامة لســوق المال وســوق مســقط لألوراق المالية ورشــة عمل لطالب معهد القضاء العالي بمشــاركة 28 
طالب، وذلك بهدف تعريفهم بالقوانين الخاصة بسوق رأس المال و التأمين واإللمام بخصائص البنية القانونية والتشريعية 
للهيئة. وقد تضمنت الورشة تقديم أربعة أوراق عمل قدمها خبراء ومختصون في مجال قانون سوق رأس المال والتأمين من 

موظفي الهيئة العامة لسوق المال.

ورشة عمل حول أهمية االلتزام بأحكام اإلفصاح
نظمت الهيئة العامة لســوق المال ورشــة عمل توعوية حول أهمية اإللتزام بأحكام االفصاح في سوق رأس المال، وذلك بهدف 
توعية مســؤولي االلتزام والموظفين المعنيين باإلفصاح في الجهات المصدرة لألوراق المال بمبادئ اإلفصاح والشــفافية إلى 
جانب اطالعهم على آخر المســتجدات في عالم المال واألعمال والمتغيرات التي تشــهدها التقنيات الحديثة، وتتمثل المحاور 
الرئيســة التي ناقشــتها الورشة في أهمية االفصاح في تعزير كفاءة سوق االوراق المالية ومسؤولية الجهات المصدرة لألوراق 
المالية، ومتطلبات  اإلفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية وآلية االفصاح في موقع سوق مسقط لألوراق المالية.

مؤتمر حول تنمية التشريعات من خالل الموازنة بين التكاليف والفوائد
عقدت الهيئة العامة لســوق المال لســلطنة عمان بالتعاون مع 
منظمــة الـ »IOSCO« مؤتمــرا حول تنمية التشــريعات من خالل 
الموازنة بين التكاليف والفوائد وذلك على هامش اجتماعات لجنة 
افريقيا والشرق األوســط »AMERC«  وذلك يوم 2015/02/25. 
وعقــد المؤتمر تحــت رعاية رئيس مجلــس ادارة الهيئة و بحضور 
األميــن العــام لمنظمــة األيســكو والرئيــس التنفيــذي للهيئة 
العامة لســوق المال العمانية واألمين العام التحاد هيئات األوراق 
الماليــة العربية ومدير ســوق مســقط لألوراق الماليــة وعدد من 
المســؤولين. وقــد ناقــش المؤتمر عــدد من القضايــا التي تهم 
األســواق المالية وخاصة فيمــا يتعلق بالموازنة مــا بين النفقات 
والفوائد المتوقعة من التشــريعات وكذلــك المبادرات المتعلقة 

بأسواق رأس المال بالمنطقة.
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اختتام البرنامج التوعوي للربع األول من عام 2015
اختتمت هيئة أسواق المال فعاليات برنامجها التوعوي للربع األول من عام 2015، والذي  تضمن تنفيذ عشر ورش عمل توعوية 
إلى  باإلضافة  الميداني،  والتفتيش  والرقابة  والتحكيم  واإلفصاح   الشركات  وحوكمة  بتنظيم  تتعلق  مختلفة  قضايا  تتناول 

أنظمة االستثمار الجماعي واالندماج واالستحواذ.
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هيئة اسواق المال الكويتية

التعليم والتوعية

وهيئة  والصناعة  التجارة  وزارة  بين  التعاون  تنسيق  بشأن  التفاهم  حول:»مذكرة  توعوية  عمل  ورشة 
أسواق المال«

عقدت هيئة أسواق المال ورشة عمل تناولت موضوع مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة 
أسواق المال الموقعة بتاريخ 2014/12/15، بهدف فك التشابك الرقابي وتقليص الدورة المستندية، وقد تناولت هذه الورشة 

جوانب عدة من مذكرة التفاهم ومجاالت األعمال التي تحددها.

تنظيم محاضرة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
نظمت هيئة أسواق المال محاضرة جامعية توعوية تعريفية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان » هيئة أسواق 
التداول فيها وأدوات  المال وآليات  المحاضرة عرض مفاهيم أسواق  المالية« وقد تم خالل هذه  األوراق  المال.... وتنظيم نشاط 
االستثمار المتاحة  في أنشطة أوراق المال في دولة الكويت، كما تم التطرق لتنظيم نشاط األوراق المالية بعد صدور القانون 
رقم 7 لسنة 2010 وآليات عمل الهيئة لتحقيق توجهاتها االستراتيجية على كافة األصعدة التنظيمية والتشريعية والتوعوية 

إضافة إلى دورها على صعيد تنمية األسواق.

إصدارات توعوية لهيئة أسواق المال

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

بمتطلبات وشروط اإلفصاح عن المعلومة الجوهرية.

توقيع اتفاقيات تعاون لدمج مساق حوكمة الشركات
فلسطين  وجامعة  الفلسطينية  المال  رأس  ســوق  هيئة  وقعت 
تعاون  اتفاقية   ،IFC الدولية  التمويل  ومؤسسة  خضوري  التقنية- 
ثالثية تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية 
وكلية  الهيئة  وقعت  كما  الجامعة.  في  واالقتصاد  األعمال  لكلية 
فلسطين االهلية الجامعية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، اتفاقية 
تعاون ثالثية أخرى تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة 

التدريسية لقسم العلوم اإلدارية والمصرفية في الكلية. 

متخصص  مساق  الجامعية  االهلية  فلسطين  وكلية  التقنية-خضوري  فلسطين  جامعة  ُتضمن  االتفاقيات  هذه  وبتوقيع 
بحوكمة الشركات في الخطط التدريسية. وبموجب مذكرات التفاهم سيتم دمج مساق حوكمة الشركات استنادا إلى الخبرات 
الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في هذا السياق، حيث ستعمل الهيئة ومن خالل مؤسسة التمويل الدولية 
مدرسي  تأهيل  إلى  باإلضافة  للمساق،  الالزمة  التعليمية  الوسائل  وجميع  العملية  والحاالت  التعليمية  المادة  توفير  على 
المساق من خالل منحهم برنامج تأهيلي –تدريب مدربين TOT- األمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة 
فاعلة إلى الطلبة، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما 

يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات.

هيئة سوق راس المال الفلسطينية
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استضافة االجتماع السنوي التاسع التحاد هيئات األوراق المالية العربية

أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بغرض تطوير التعاون بينهما في المعايير التنظيمية واإلشرافية 
على قطاع السلع األساسية، وتشجيع واستقطاب االستثمارات األجنبية، وتعزيز سبل حماية المستثمرين.

وتنــص المذكــرة الموقعــة على أن يتعــاون الطرفان في مجاالت التدريب، والتشــاور فيمــا بينهما لتحديد مجاالت المســاعدة 
التدريبيــة والفنيــة لدعم االقتصــاد الوطني للدولة. كمــا تنص كذلك على أن يتحــدد نطاق التعاون والمســاعدة الفنية في 
القوانيــن والنظــم المعمــول بهــا في مجــال األوراق المالية والســلع والعقــود اآلجلة والعقود المســتقبلية وعقــود الخيارات 
والمنتجــات األخــرى بالبورصة واألســواق، والنصوص المتعلقة بالصيرفة اإلســالمية، ومنع والكشــف عن الطــرق غير النظامية 

والنشاطات المخالفة. 

التعاون الدولي

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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2015

تونس - هيئة السوق المالية

الهيئة تشارك في ملتقى جرائم السوق
شــاركت هيئة الســوق المالية في ملتقى حول جرائم السوق تابع للشراكة المتوسطية للهيئات التعديلية لألسواق المالية 
الــذي عقــد يومــي 03 و 04 مــارس 2015 بمدريد. وقــد ناقش الملتقــى االطار التشــريعي االوروبي المتعلق بجرائم الســوق، 
والمســتوى الثاني من التشــريع الخاص باإلجراءات التعديلية المتصلة بجرائم الســوق، باإلضافة إلــى مبادرات ألعضاء الضفة 

الجنوبية للشراكة المتوسطية في هذا المجال.

اســتضافت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها االجتماع الســنوي التاسع التحاد هيئات األوراق المالية العربية في مدينة 
الجزائر بالجمهورية الجزائرية وذلك يوم األربعاء الموافق 18 فبراير / شباط 2015. وقد ناقش مجلس االتحاد باالجتماع التقرير 
السنوي لالتحاد لعام 2014 وخطة عمله لعام 2015 إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تهم هيئات األوراق المالية العربية، 
وخاصــة فيمــا يتعلق بتعزيز أوجه التعاون والتنســيق فيما بينها. كما تم خالل االجتماع االطالع علــى البيانات المالية لالتحاد 
وتعيين مدقق لحســابات االتحاد لعام 2015. ومما يذكر أن االجتماع الثامن لمجس االتحاد قد عقد بمدينة مراكش بالمملكة 
المغربيــة يــوم 8 مايــو / أيار 2014 حيث ترأس مجلــس القيم المنقولة المغربي االتحاد في دورتــه الثامنة، وتولى حاليًا لجنة 

تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية رئاسة االتحاد في دورته التاسعة.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة األوراق المالية ومركز دبي للسلع المتعددة

التعليم والتوعية

اختتام برنامج »متطلبات الحوكمة في أعمال مراقبي الحسابات« بمركز المديرين
اختتــم مركــز المديرين المصري التابــع للهيئة العامة للرقابة الماليــة فعاليات برنامج »متطلبــات الحوكمة في جودة أعمال 
مراقبي الحســابات«، والذي تناول على مدى يومين حوكمة الشــركات ودور مراقب الحســابات كشريك فاعل في التحقق منها 

كما استعرض نشأة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات عالميًا وتنظيم المهنة في مصر.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

ندوة حول دور مراقبي الحسابات فى حوكمة الشركات
 نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة حول »حوكمة الشركات والمؤسسات المالية ودور مراقب الحسابات« وذلك بالتعاون 
مع جمعية المحاســبين والمراجعين المصرية.  وناقشــت الندوة موضوع رحوكمة الشــركات والمنشآت الواجب عليها االلتزام 
بقواعد محددة للحوكمة إضافة إلى تقرير مراقب الحســابات عن الحوكمة. وكما تم اســتعراض تعليمات البنك المركزي بشأن 

حوكمة البنوك ونماذج الحوكمة المرتبطة بها.
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إجراءات التنفيذ

التعاون الدولي
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استقبال عمدة حي لندن المالي
يارو  آلن  الدرمان  اللورد  برئاسة  وفدا  المال  أسواق  هيئة  استقبلت 
زيارته لعدد من  زيارة الوفد في اطار  المالي، وتأتي  عمدة حي لندن 
المؤسسات المالية  في دولة الكويت، وقد شهد اللقاء استعراضا 
في  والخبرات  المال  أسواق  هيئة  بين  المشترك  التعاون  ألوجه 
تم  وقد  والتأهيل.  التدريب  مجاالت  في  السيما  المتحدة  المملكة 
المال  أسواق  هيئة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  اللقاء  هامش  على 
سوق  تأهيل  لتعزيز  واالستثمار  المالية  لألوراق  المعتمد  والمعهد 

الكويت لألوراق المالية.

هيئة اسواق المال الكويتية

تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية لشركة 
قرر مجلس الهيئة تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية إلحدى الشــركات المدرجة وجميع الوثائق األخرى 
ذات العالقة وزيارة مكاتب الشــركة واالســتماع ألقوال جميع األطراف المعنية والحصول على نســخ من المســتندات التي يرى 
الفريق أهميتها وذلك تمهيدًا الســتكمال اإلجراءات النظامية الالزمة والتحقق من مدى وجود مخالفات لنظام الســوق المالية 

ولوائحه التنفيذية.

هيئة السوق المالية السعودية

إعالن من الهيئة بشأن صدور قرارات بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة 
الســوق الماليــة ضّد عدد من األشــخاص لممارســتهم عماًل من أعمــال األوراق المالية دون ترخيص، إذ قامــوا من خالل عدد من 
المواقع اإللكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، واإلعالن عن ذلك، 
مقابل مبالغ مالية تودع في حســاباتهم البنكية.  وقد تضّمن قرار اللجنة فرض غرامات مالية تراوحت بين )20000( عشــرون 

ألف ريال و)40000( أربعون ألف ريال.

اجتماع لجنة الـ AMERC الرابع والثالثون بمسقط
عقــدت لجنــة افريقيــا والشــرق األوســط AMERC المنبثقة عن 
منظمــة األيســكو IOSCO اجتماعهــا الرابــع والثالثــون بمدينة 
مسقط، حيث اســتضافت الهيئة العامة لســوق المال لسلطنة 
ُعمان هذا االجتماع بحضور أعضاء اللجنة، كما شــارك في االجتماع 
أعضــاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية واألمين العام لالتحاد. 
وتــم خالل هذا االجتماع انتخاب رئيس جديد للجنة وبحث عدد من 
القضايــا التــي تهم اللجنــة بما في ذلــك اعتماد اللغــة العربية 
كلغة رســمية بمنظمة األيســكو حيث تم االتفــاق على طرح هذا 
الموضوع  في االجتماع الســنوي القادم لهذه المنظمة في مدينة 

لندن في منتصف شهر يونيو / حزيران القادم.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
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أخبار أخرى
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

تحصلــت منصة »الخدمات الذكية« لهيئة األوراق والســلع جائزتين في مســابقة 
»جائــزة درع الحكومــة الذكية« التــي اقيمت بالكويت؛ حيث فــازت بالجائزة العامة 
لكافة فئــات المســابقة )الجائزة الماســية(، وجائزة »أفضل التطبيقــات الذكية- 
فئة الهيئات الرســمية والجهات الحكومية« على مســتوى دولــة اإلمارات. أقيمت 
المســابقة فــي إطار فعاليات الملتقــى الذي نظمته »أكاديميــة جوائز التميز في 

المنطقة العربية«. 
والجديــر بالذكــر أن منصــة »الخدمــات الذكيــة« للهيئــة تتيــح فرصــة حقيقيــة 
للمتعاملين ليكونوا على تفاعل كامل مع كافة التطبيقات الذكية التي تقدمها 
الهيئــة، وإنجــاز معامالتهم عبر منصة الخدمات الذكيــة. علما وأن  معدل تقديم 

الخدمات اإللكترونية قد بلغ نسبة 100% من اجمالي معامالت إدارة الترخيص.

منصة الخدمات الذكية للهيئة تفوز بجائزتي »أفضل التطبيقات الذكية«

هيئة األوراق المالية تحرز جائزة اإلمارات للموارد البشرية في الحكومة االتحادية
حصلــت الهيئــة على المركز األول في جائزة اإلمارات للموارد البشــرية في الحكومة االتحاديــة )في دورتها األولى( باإلضافة إلى 

جائزة »المستوى العام« وجائزة فئة » الجهة الخدمية« وجائزة فئة » التنفيذي الواعد«.

تعييــن معالــي األســتاذ محمد بــن عبــداهلل الجدعان رئيســً جديدًا 
لهيئة سوق المال السعودية

أصدر خادم الحرمين الشــريفين أمرًا ملكيًا بتعيين معالي األســتاذ محمد بن عبداهلل الجدعان 
رئيسًا لمجلس هيئة سوق المال بمرتبة وزير.

هيئة السوق المالية السعودية

إجراءات التنفيذ

إيقاف تداول عدد من الشركات لعدم تقديمها البيانات المالية
 قررت هيئة االوراق المالية ايقاف تداول  أربع شركات لعدم تقديمها البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2014. وذلك استنادا 

على التعليمات رقم )14( لعام 2011.

العراق - هيئة االوراق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية

قرار  الهيئة بشأن ترخيص شركات وصناديق االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
وافقت هيئة أسواق المال على إصدار تراخيص لعدد من شركات وصناديق االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وذلك لمدة 
ثــالث ســنوات قابلة للتجديد، كما قامت الهيئة بمنح ثالث شــركات موافقة مبدئية مدتها ســتة أشــهر قابلــة للتجديد وذلك 
الســتيفاء معاييــر محددة أو الســتكمال اإلجراءات القانونية الالزمــة، إضافة إلى ذلك قررت الهيئة إلغاء ترخيص نشــاط مراقب 

استثمار لشركة أخرى وشطبه من السجالت نظرا لعدم استكمال متطلبات الترخيص.
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الـ IOSCO تصدر مدونة قواعد السلوك لوكاالت التصنيف االئتماني
أصــدرت المنظمــة الدولية لهيئــات األوراق المالية IOSCO التقرير النهائي حول »مدونة قواعد الســلوك 
لوكاالت التصنيف االئتماني« والذي يتضمن مراجعة محدثة لقواعد الســلوك المتعلقة بوكاالت التصنيف 
االئتمانــي. ويأتــي إعــداد هذه المدونة بهــدف تعزيز األحــكام المتعلقــة بحماية نزاهة عمليــات التصنيف 
 Non-public( االئتمانــي، وإدارة تضــارب المصالــح، وتوفير الشــفافية، وحمايــة المعلومات غير العامــة

information(. كمــا يأتي إعداد هذا الدليل بهدف إضافــة تدابير تتعلق بالتقييم والتدريب، وإدارة المخاطر، فضاًل عن إضافة 
تعريفــات للمصطلحات األساســية ومراجعة التعريفات القائمة، وتحديث المصطلحات، وإعادة هيكلة األحكام القائمة بشــكل 

اكثر موضوعية.

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

WFE  -  اتحاد البورصات العالمي

تعيين نانديني سوكومار مديرة تنفيذية التحاد البورصات العالمي

قــرر اتحاد البورصــات العالمي تعيين نانديني ســوكومار مديــرة تنفيذية لالتحــاد، وذلك خلفًا 
للســيد حســين أركان وذلك في يوم 2015/3/11. وكانت سوكومار قد عملت كنائبة للمدير 
التنفيــذي لالتحاد وقبلها لدى وكالة بلومبورغ. وممــا يذكر بأن االتحاد يضم في عضويته )64( 

سوقًا منظمًا وتضم نحو )44( ألف شركة مدرجة.

AMF  -  صندوق النقد العربي

صنــدوق النقــد العربــي ومجلــس دبــي االقتصــادي يوقعــان مذكــرة 
تفاهم لتعزيز الشراكة االستراتيجية

وقع صندوق النقد العربي ومجلس دبي االقتصادي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشــراكة 
االســتراتيجية، إضافــة إلى دعم أســس التعاون بين الجانبين في مجــال البحوث، وتبادل 
المشــورة والبيانــات االقتصاديــة والماليــة والنقدية على المســتويين الجزئــي والكلي، 
اضافــة الــى تعزيز القدرات والجهود المشــتركة. كما مــن المتوقع أن يتم فــي إطار هذه 
الشــراكة تبادل الخبرات في مجاالت السياســات االقتصادية والماليــة والتجارية، وتنظيم 
الفعاليات المشــتركة، والتشاور المستمر حول المقترحات والمبادرات المرتبطة بالقضايا 

ذات االهتمام المشترك.



من  الوسيط  رقم  إخفاء 
شاشات التداول

بدأت بورصة عمان اعتبارًا من يوم  2015/03/15 تطبيق 
شاشات  من  الوسيط  رقم  إخفاء  يتضمن  جديد  تعديل 
أرقام  ظهور  عدم  الجديد  التعديل  ويتضمن  التداول، 
شركات الوساطة في األوامر المدخلة والمنفذة على نظام 
التداول اإللكتروني األمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق 
العدالة بين المتعاملين باألوراق المالية وأن تكون القرارات 

االستثمارية مستندة إلى أسس صحيحة.

بورصة عمان

بورصة قطر

التقرير  تصدر  تداول 
اإلحصائي لعام 2014

أصدرت السوق المالية السعودية )تداول( تقريرها اإلحصائي 
السنوي لعام 2014، وقد  بلغت القيمة السوقية لألسهم 
المصدرة في نهاية عام 2014 483.44 مليار دوالر أمريكي 
وذلك بارتفاع نسـبته 3.42% مقارنة مع نهاية العام السابق. 
عام  خالل  المتداولة  لألسهم  اإلجمالية  القيمة  بلغت  كما 
2014 م نـحو 572.41 مليار دوالر أمريكي مقابل 365.25 

مليار دوالر أمريكي للعام السابق بارتفاع نسبته %56.72.
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تعيين  السيد بالل سحنون مدير عام بورصة تونس

قد  الجديد  العام  المدير  سحنون  بالل  السيد  أن  بتونس  المالية  األوراق  بورصة  أعلنت 
تولى مهامه بداية من يوم 24 فبراير 2015، خلفا للسيد محمد بيشيو الذي تّم تعيينه 

مديرا عاما للكرامة القابضة.

بورصة تونس

بورصة قطر تطبق اختبارًا على خطة استمراية األعمال و تستضيف االجتماعات 
)WFE( السنوية التحاد البورصات الدولي

سيناريو  وتضمن   ،Business Continuity Plan األعمال  استمرارية  خطة  إجراءات   على  تطبيق  بإجراء  البورصة  إدارة  قامت 
االختبار افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية االعتيادية. واشتمل 

 .Disaster Recovery Site  االختبار على القيام بنقل جميع األعمال إلى موقع التعافي من الكوارث واستمرارية األعمال
ومن جانب آخر تستضيف بورصة قطر خالل الفترة ما بين 19 و21 أكتوبر 2015 أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية 
العامة واالجتماع السنوي لالتحاد الدولي للبورصات التي ستتضمن أربعة اجتماعات وهي اجتماع لجنة العمل واجتماع مجلس 

اإلدارة واجتماع الجمعية العامة واالجتماع السنوي.

سوق دبي المالي ينظم مؤتمر 
المستثمرين العالميين 

مؤتمر  المالي  دبي  سوق  ينظم 
 2015 أبريل  و22   21 يومي  العالميين  المستثمرين 
إنترناشيونال  ساكس  جولدمان  مع  بالتعاون  لندن،  في 
وبمشاركة 20 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي 
جهود  إطار  في  الحدث  هذا  يعقد   دبي.  وناسداك  المالي 
السوق الرامية إلى إتاحة الفرصة لتلك الشركات الستعراض 

استراتيجياتها ومقومات نموها بصورة منتظمة.

سوق دبي المالي

يدشنان  الوطني  أبوظبي  وبنك  أبوظبي  سوق 
العمل بنظام صانع السوق

لألوراق  ظبي  أبو  سوق  بدأ 
صانع  بنظام  العمل  المالية 
السوق حيث باشر بنك أبوظبي 

المالية  األسواق  في  للسوق  صانع  كأول  العمل  الوطني 
صانع  بدور  الوطني  أبوظبي  بنك  يقوم  وسوف  اإلماراتية. 

السوق ألربعة شركات مدرجة في سوق أبوظبي.
منحت  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك 

أبوظبي الوطني خالل شهر أبريل من العام الماضي. 

سوق أبوظبي لألوراق المالية
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بورصة البحرين

بورصة البحرين تحظى بعضوية 
)IOSCO(الـ

المنظمة  إدارة  البحرين عن موافقة مجلس  بورصة  أعلنت 
 IOSCO الدولية للهيئات المشرفة على أسواق رأس المال
على الطلب الذي تقدمت به البورصة لالنضمام للمنظمة 

كعضو مراقب وذلك ابتداء من مارس 2015.

المشاركة في برنامج  
Economic Days2

 Economic شارك سوق دمشق لألوراق المالية في برنامج
Days2  الذي يقيمه فريق سند التنموي، حيث تم تقديم 
واالستثمار  التداول  وآلية  السوق  عن  تعريفيه  محاضرات 
بقوانين  المتدربين  تعريف  الى  المحاضرات  وتهدف  فيه 
الوعي  لزيادة  وذلك  المالية،  لألوراق  وأنظمة سوق دمشق 

االستثماري في سورية.

سوق دمشق لألوراق المالية

منتدى أسواق المال الثالث

منتدى  للمؤتمرات  الدولية  الحدث  شركة  مع  بالتعاون  المالية  لألوراق  مسقط  سوق  نظمت 
أسواق المال الثالث بعنوان )تعزيز الشركات الخاصة لتمكينها من النمو واالستمرار(، ويسلط المنتدى الضوء على موضوع 
تمكين الشركات الخاصة واألهلية لتحقيق االستدامة ورفع كفاءاتها بما يضمن ديمومة مساهمتها في االقتصاد الوطني 
لتحول  ودولية  محلية  تجارب  وعرض  العالمية  المال  أسواق  في  المتبعة  والخطط  االستراتيجيات  على  التركيز  خالل  من 

الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة.  

بورصة فلسطين

بورصة فلسطين تعلن إطالق نظام »إفصاح« اإللكتروني

أعلنت بورصة فلسطين عن إطالق نظام »إفصاح« اإللكتروني والمختص باإلفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات 
واالرتقاء  المدرجة  المالي للشركات  اإلفصاح  تداول شفافة وعادلة من خالل تنظيم عملية  بيئة  النظام  المدرجة. ويوفر هذا 
مدرجة  وشركات  ومدققين  ومحللين  مستثمرين  من  العالقة،  ذات  واألطراف  المتعاملين  جميع  مصالح  يخدم  بما  بجودته 
كفؤ،  بشكل  الدولية  المحاسبية  المعايير  مبادئ  تطبيق  الى  يهدف  كما  المال.  رأس  سوق  قطاع  تنظيم  على  والقائمين 
وتجاوز  المالية  القوائم  هذه  من  والمستفيدين  المستخدمين  كافة  غايات  لتحقيق  الالزمة  والمقارنة  الثبات  مبدأ  وتحقيق 

األخطاء الحسابية والبشرية.

بورصة الدار البيضاء

البورصة المصرية

بدء تداول أول صناديق مؤشرات

البورصة  اطلقت 
على  التداول  المصرية 
مؤشرات  صناديق  أول 
السوق  في   ETFs
تتبع  والتي  المصري 

مؤشر البورصة لالسهم القيادية EGX30 ، وتعد تلك هي 
المرة األولى التي يتم فيها طرح أداة مالية تتداول محليًا 
في  وُيسمح   EGX30 مؤشر  تحركات  وثائقها  أداء  ويتبع 
الوقت ذاته بتداول وثائقها كأي ورقة مالية أخرى من خالل 

شركات الوساطة خالل جلسة التداول المعتادة.

لأليام  الرابعة  الدورة  تنظيم 
المالية

 600 البيضاء  الدار  بورصة  استقبلت 
تلميذ وطالب  بمناسبة انطالق أعمال 
لألطفال  المالية  لأليام  الرابعة  الدورة 
الجمعية  تنظمها  والتي  والشباب  

تعريف  إلى  الزيارات  وتهدف  المالي.  للتعليم  المغربية 
وزيادة  البيضاء  الدار  بورصة  وأنظمة  بقوانين  المتدربين 

الوعي المالي.
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المملكة األردنية الهاشمية - هيئة االوراق المالية االردنية
مبنى سوق رأس المال ـ حي المدينة الرياضية

7171 560 6 (962+)الهاتف:

6830 568 6 (962+)الفاكس:

www.jsc.gov.joالموقع االلكتروني:

االمارات العربية المتحدة - هيئة األوراق المالية والسلع
أبوظبي - شارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13

6277888 (2 971+)الهاتف:

6274600 (2 971+)الفاكس:

www.sca.gov.aeالموقع االلكتروني:

تونس - هيئة السوق المالية
تونس صندوق البريد - 1003 

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاكس:

www.cmf.org.tnالموقع االلكتروني:

الجمهورية الجزائرية - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
16043   -  وادي حيدرة - بن عكنون - الجزائر  

21 10 59 21 (0) 213+الهاتف:

13 10 59 21 (0) 213+الفاكس:

www.cosob.orgالموقع االلكتروني:

المملكة العربية السعودية - هيئة السوق المالية السعودية
برج الفيصلية ، طريق الملك فهد

14906511 (1 966+)الهاتف:

14906551 (1 966+)الفاكس:

www.cma.org.saالموقع االلكتروني:

الجمهورية العربية السورية - هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم -ط3 السبع بحرات

0487 331 11 (963)+الهاتف:

0722 331 11 (963)+الفاكس:

www.scfms.syالموقع االلكتروني:

الجمهورية العراقية - هيئة االوراق المالية العراقية
المنصور، حي المتنبي - بغداد 

7270007023 / 5421750الهاتف:

الفاكس:

www.isc.gov.iqالموقع االلكتروني:

سلطنة عمان - الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
3359  -  روي 112

3100 482 (2 968+)الهاتف:

7471 481 (2 968+)الفاكس:

www.cma.gov.omالموقع االلكتروني:

دولة فلسطين - هيئة سوق راس المال الفلسطينية
4041 – البيرة

973563 (2 972+)الهاتف:

973334 (2 972+)الفاكس:

www.pcma.psالموقع االلكتروني:

دولة قطر - هيئة قطر لالسواق المالية
الخليج الغربي ، برج مركز قطر للمال ، برج2

9999 428 (4 974+)الهاتف:

1221 444 (4 974+)الفاكس:

www.qfma.org.qaالموقع االلكتروني:

دولة الكويت - هيئة اسواق المال الكويتية
برج أحمد، الشرق، شارع الخليج العربي

3000 290 (2 965+)الهاتف:

0169 241 (2 965+)الفاكس:

www.kuwaitcma.orgالموقع االلكتروني:

الجمهورية اللبنانية - هيئة األسواق المالية اللبنانية
شارع رياض الصلح - بيروت

0042 175 (1 961+)الهاتف:

الفاكس:

www.cma.gov.lbالموقع االلكتروني:

الجمهورية الليبية - السوق المالي الليبي
حي االندلس - طرابلس

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاكس:

www.lsm.lyالموقع االلكتروني:

جمهورية مصر العربية - الهيئة العامة للرقابة المالية
القرية الذكية  - محافظة الجيزة

35345352 (00202), 35345336 (00202)الهاتف:

35345333 (00202)الفاكس:

www.efsa.gov.egالموقع االلكتروني:

المملكة المغربية - مجلس القيم المنقولة
شارع جبل موسى أكدال - الرباط

00 89 68 37 (05)212+الهاتف:

8946 68 37 (05)212+الفاكس:

www.cdvm.gov.maالموقع االلكتروني:

بورصة بيروت - )عضو منتسب(
شارع العازرية  -صندوق بريد : 3552 – 11

993555 1 (961+)الهاتف:

993444 1 (961+)الفاكس:

www.bse.com.lbالموقع االلكتروني:

سلطة دبي للخدمات المالية - )عضو منتسب(   
ص ب 75850 ،دبي ، اإلمارات العربية المتحدة

1500 362 (4 971+)الهاتف:

0801 362 (4 971+)الفاكس:

www.dfsa.aeالموقع االلكتروني:

الشركة الكويتية للمقاصة - )عضو منتسب(   
 الصفاة - 13081 الكويت

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاكس:

www.maqasa.comلموقع االلكتروني:

صندوق النقد العربي - )عضو مراقب(   
ابوظبي - دولة االمارات العربية المتحدة 2818

 6171400 2 (971+)الهاتف:

  6326454 2 (971+)الفاكس:

www.amf.org.ae الموقع االلكتروني:


