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أخبار االتحاد...

جليل طريف

أيــد وزراء ماليــة دول مجموعــة العشــرين G20 باجتماعهــم األخيــر الــذي عقد 
خــالل شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي الماضــي بمدينــة أنطاليــا التركيــة قــرار 
مجلــس منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية OECD حول مبــادئ الحوكمة 
الجديدة، والتي تم االتفاق أن يطلق عليها مبادئ الـ OECD/G20 للحوكمة.

ومما ال شك فيه بأن إعادة النظر بمبادئ الحوكمة التي أقرت من قبل منظمة 
الـــ OECD قبــل مــا يزيــد عن 16 ســنة تمثــل ضرورة فــي غاية األهميــة خاصة 
بعــد أن أصبــح تطبيــق مبــادئ الحوكمة بالنســبة للسياســيين وصنــاع القرار 
والمســتثمرين والشــركات وغيرهــم بمثابــة حجــر أســاس لتحقيــق االســتقرار 

وتقوية النظام المالي.

وكمــا قــال نائــب األميــن العــام لمنظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية الســيد 
تاماكي مؤخرًا، أن مبادئ الحوكمة ليســت هدف بحد ذاتها، وإنما هي وســيلة 
لخلق الثقة باألســواق المالية واألعمال التي تعتبر أساســية بالنسبة للشركات 
الراغبــة بالحصــول علــى التمويــل طويــل األجــل. وبالمقابــل، فــإن الضعف في 
تطبيــق مبــادئ الحوكمــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمكافــآت ومخاطــر اإلدارة 
وممارســات مجالس اإلدارة وممارســة مالكي األســهم لحقوقهم له انعكاسات 
كبيرة على استقرار األسواق المالية، حيث اعتبر هذا الضعف أحد أهم األسباب 

لألزمة المالية العالمية عام 2008. 

ونظرًا ألهمية إلقاء الضوء على المبادئ الجديدة لمجموعة العشرين ومنظمة 
الـــ OECD، ولتســليط مزيد من الضوء على هذه المبــادئ، فقد تم االتفاق ما 
 IFC بين االتحاد وصندوق النقد العربي للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD لعقد منتدى الحوكمة لهيئات 
الرقابــة بالمنطقــة العربية خالل شــهر فبراير/شــباط 2016 بمدينــة أبوظبي. 
وكلنــا أمــل أن يســهم عقد هــذا المنتدى الهام في ترســيخ تطبيــق المبادئ 
الجديدة للحوكمة وتعزيز وسائل قياس مدى االلتزام بتطبيق هذه المبادئ. 

واهلل ولي التوفيق.
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مبادئ الـ OECD/G20 للحوكمة



بناء  في  المساعدة  هو  الشركات  حوكمة  هدف  إن 
لتشجيع  الالزمة  والمساءلة  والشفافية  الثقة  من  جو 
المالي  واالستقرار  الطويل،  المدى  على  االستثمار 
ونزاهة العمل، والذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو 
المستدام. إن مبادئ OECD/G20 لحوكمة الشركات 
األساسية  اللبنات  بوضوح  وتحدد  المعيار  هذا  تقدم 
إلطار حوكمة الشركات وتقدم إرشادات عملية للتنفيذ 

على المستوى الوطني.
 OECD/G20 المبادئ في منتدى  لقد تم بحث هذه 
لحوكمة الشركات في أبريل/نيسان عام 2015، وعقب 
هذه   OECD الـ  منظمة  مجلس  اعتمد  االجتماع،  هذا 
ذلك  وبعد   .2015 عام  يوليو/تموز   8 في  المبادئ 
قدمت هذه المبادئ لقادة مجموعة الـ 20 في 16-15 
نوفمبر 2015 في أنطاليا حيث أقرتها وأطلقت عليها 

مبادئ OECD/G20 لحوكمة الشركات.
ألهميتها  المبادئ  هذه  استمرارية  ضمان  أجل  ومن 
ودقتها، فقد تم تدعيم هذه المبادئ بالتجارب العملية 
والتحليلية ومعالجة التغييرات ذات الصلة في كل من 

قطاعي المال والشركات.
وتهدف هذه المبادئ إلى مساعدة واضعي السياسات 
والتنظيمي،  القانوني  اإلطار  وتحسين  تقييم  على 
دعم  بهدف  وذلك  الشركات،  لحوكمة  والمؤسسي 
واالستقرار  المستدام  والنمو  االقتصادية  الكفاءة 
المالي. ويتحقق هذا في المقام األول عن طريق توفير 
الحوافز المناسبة للمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 
الماليين  الوسطاء  وكذلك  التنفيذيين  والمديرين 
الضوابط  من  إطار  في  وذلك  الخدمات  ومقدمي 

المتعلقة بهذا الشأن.
الجديدة  المبادئ  محاور  ألهم  استعراض  يلي  وفيما 

للحوكمة:

   1. ضمان وجود إطار عام وفعال لحوكمة الشركات

أسواق  وجود  تعزيز  الشركات  حوكمة  إطار  على  يجب 
أن  ويجب  للموارد،  فعال  وتوزيع  وعادلة،  شفافة 
اإلشراف  وتدعم  القانون  سيادة  مع  متسقة  تكون 
 Effective Supervision and الفعال  واإلنفاذ 

.Enforcement
  أ. ينبغي تطوير إطار لحوكمة الشركات للتأثير 
على األداء االقتصادي الكلي وسالمة السوق والحوافز 
أسواق  وتعزيز  السوق  في  للمشاركين  تخلقها  التي 

شفافة تعمل بكفاءة.
ب. يجب على المتطلبات القانونية والتنظيمية    
تكون  أن  الشركات  حوكمة  ممارسات  على  تؤثر  التي 

متسقة مع سيادة القانون وشفافة وقابلة للتنفيذ.
بين  المسؤوليات  تقسيم  يتم  أن  ينبغي  ج.    

السلطات المختلفة بوضوح لخدمة المصلحة العامة.
المالية  السوق  تشريعات  تدعم  أن  يجب  د.    

الحوكمة الفعالة.
التنظيمية  السلطات  تتمتع  أن  يجب  هـ.    
والنزاهة  الكافية  بالصالحيات  والرقابية  والتنفيذية 
مهنية  بطريقة  بواجباتها  للقيام  الالزمة  والموارد 
في  الرقابية  اإلجراءات  تتخذ  أن  وينبغي  وموضوعية، 

الوقت المناسب وأن تكون شفافة وواضحة.
و. ينبغي تعزيز التعاون عبر الحدود من خالل   
الترتيبات واالتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف لتبادل 

المعلومات.
    2. الحقوق والمعاملة المتساوية للمساهمين 

وتسهيل  حماية  الشركات  حوكمة  إطار  على  يجب 
األقليات  ذلك  في  بما  المساهمين،  ممارسة 
والمساهمين األجانب لحقوقهم ويجب أن يكون لجميع 
حال  في  فعال  بشكل  إلنصافهم  فرصة  المساهمين 

تم انتهاك حقوقهم.

األسهم،  وأسواق  االستثمارية،  المؤسسات   .3  
وغيرهم من الوسطاء

يجب على إطار حوكمة الشركات توفر الحوافز السليمة 
وان تكون هذه الحوافز متاحة ألسواق األسهم لتعمل 
بطريقة تساهم في تطبيق أفضل لممارسات الحوكمة.
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حوكمة الشركات
                             مبادئ الـ OECD/G20 للحوكمة

وجود  تعزيز  الشركات  حوكمة  إطار  على  يجب 
للموارد،  فعال  وتوزيع  وعادلة،  شفافة  أسواق 
القانون  سيادة  مع  متسقة  تكون  أن  ويجب 

وتدعم اإلشراف واإلنفاذ الفعال
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كما يناقش المنتدى البيئة القانونية والتشريعية التي 
حجر  بمثابة  تعتبر  والتي  السليمة،  الحوكمة  تشجع 
الزاوية في تعزيز فرص تطور ونمو مؤسسات وشركات 
من  الخبراء  من  مجموعة  يقدم  حيث  الخاص،  القطاع 
السلطات  دور  باستعراض  وخارجها،  العربية  المنطقة 
والدولية  اإلقليمية  والمؤسسات  والرقابية  اإلشرافية 
للحوكمة،  والتشريعي  القانوني  اإلطار  تقوية  في 
للمتطلبات  شامل  إطار  تقديم  النقاش  وسيتناول 
في  تساهم  أن  يمكن  التي  والتشريعية  القانونية 
السليمة  للحوكمة  المشجعة  البيئة  وإرساء  تقوية 
دولة  كل  احتياجات  وطبيعة  واقع  االعتبار  في  أخذا 
من الدول. وسيتناول المنتدى أيضًا الجوانب والقضايا 
المتعلقة بتطبيق وإنفاذ مبادئ الحوكمة والدور الذي 

تلعبه السلطات اإلشرافية والرقابية في هذا الشأن. 

المتعلقة  التحديات  المنتدى  يبحث  آخر،  جانب  ومن 
الدول  في  بها  وااللتزام  الحوكمة  مبادئ  بتطبيق 
والرقابي  التشريعي  الصعيد  على  وذلك  العربية، 
السلطات  تلعبه  أن  يمكن  الذي  والدور  والمؤسسي، 

وهيئات  المركزية  المصارف  مثل  والرقابية  اإلشرافية 
أسواق المال والوزارات والمؤسسات المعنية بالحوكمة 
والمساعدة  التحديات  مواجهة  في  العربية  الدول  في 
يتطرق  كما  للحوكمة.  نظام  أفضل  تطبيق  على 
المؤسسات  تقدمه  أن  يمكن  الذي  الدور  إلى  المنتدى 
العربية  الدول  لمساعدة  المعنية  والدولية  اإلقليمية 
الدولية.  المبادئ  تطبيق  في  التحديات  مواجهة  على 
مختلف  المنتدى  سيناقش  تقدم،  ما  إلى  وباإلضافة 
تقييم  في  المستخدمة  الفعالة  واألدوات  المنهجيات 
وقياس التطبيق وااللتزام بمبادئ الحوكمة مستعرضة 
عددًا من التجارب الدولية والعربية، كحاالت عملية، بما 
يساعد على استخالص الدروس المستفادة في تقييم 
التطبيق الفعال ومتابعة التطبيق للحوكمة السليمة، 

والخطوات المستقبلية القادمة في هذا الشأن.
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   4.  دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات

ينبغي أن يعترف إطار حوكمة الشركات بحقوق أصحاب 
المصالح التي نص عليها القانون أو االتفاقات المتبادلة 
وأصحاب  الشركات  بين  النشط  التعاون  وتشجيع 
واستدامة  العمل  وفرص  الثروة  خلق  في  المصلحة 

المشاريع السليمة ماليًا.

   5. اإلفصاح والشفافية

وفي  الدقيق  اإلفصاح  الحوكمة  إطار  يكفل  أن  ينبغي 
الجوهرية  المسائل  جميع  بشأن  المناسب  الوقت 
المتعلقة بالشركة، بما في ذلك الوضع المالي واألداء 

والملكية وإدارة وحوكمة الشركة.

   6. مسؤوليات مجلس اإلدارة

يجب على إطار حوكمة الشركات ضمان قيام مجلس 
والرصد  للشركة،  االستراتيجي  بالتوجيه  الشركة  إدارة 
الفعال لإلدارة وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الشركة 

والمساهمين.

منتدى الحوكمة للسلطات اإلشرافية والرقابية 
في المنطقة العربية: الفرص والتحديات

تأكيدًا على أهمية موضوع الحوكمة في تعزيز مبادئ 
اإلفصاح والشفافية ودعم النمو االقتصادي المستدام،  
وصندوق  العربية  المالية  األوراق  هيئات  اتحاد  يعقد 
النقد العربي بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي 
 IFC الدولية  التمويل  ومؤسسة   OECD والتنمية 
في  والرقابية  اإلشرافية  للسلطات  الحوكمة  »منتدى 
يومي  وذلك  والتحديات«  الفرص  العربية:  المنطقة 
اإلمارات  بدولة  أبوظبي  مدينة  في   2016/2/10-9
العربية المتحدة، حيث يأتي عقد هذا المنتدى في ضوء 
إقرار مجموعة الـ 20 ومنظمة الـ  OECD مبادئ جديدة 
الخبراء  من  مجموعة  المنتدى  في  ويشارك  للحوكمة. 
المؤسسات  مختلف  من  المجال  بهذا  والمتخصصين 
الدولية واإلقليمية والعربية حيث سيتم التركيز على 
دور الهيئات الرقابية، )هيئات الرقابة على أسواق راس 
المال والبنوك المركزية( في مجال تعزيز تطبيق مبادئ 

الحوكمة.

األخيرة  التطورات  األول  اليوم  في  المنتدى  وسيناقش 
التعاون  منظمة  عن  الصادرة  الدولية  المبادئ  في 
والتنمية االقتصادية والمعتمدة من مجموعة العشرين 
على  النقاش  يركز  حيث   ،2015 نوفمبر  في   )G20(
وأهميتها،  التعديالت  ومبررات  الجديدة  المبادئ  شرح 
في  األخيرة  العالمية  االتجاهات  إلى  كذلك  ويتطرق 
كيفية  مناقشة  سيتم  كما  فّعالة.  حوكمة  تطبيق 
تقوية اإلطار العام لحوكمة الشركات، بما يعزز من قدرات 
السلطات اإلشرافية والشركات على مواجهة التحديات 
الرئيسية في اآلونة األخيرة في مجال الحوكمة، وخاصة 
وإدارة  المساهمين،  وحقوق  بالشفافية،  يتعلق  ما 

المخاطر المرتبطة بتعامالت األطراف ذوي العالقة.

بحقوق  الشركات  حوكمة  إطار  يعترف  أن  نبغي 
أو  القانون  عليها  نص  التي  المصالح  أصحاب 
بين  النشط  التعاون  وتشجيع  المتبادلة  االتفاقات 
الشركات وأصحاب المصلحة في خلق الثروة وفرص 

العمل واستدامة المشاريع السليمة ماليًا.
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اختتام أعمال برنامج التدريب العملي الثاني
عقدت هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية  بالتعاون 
مــع اتحاد هيئــات األوراق الماليــة العربية برنامــج التدريب العملي 
الثاني حول اإلعالم وتوعية المســتثمر والرقابة واإلفصاح وذلك في 
مقر هيئة الســوق المالية الســعودية بمدينة الريــاض خالل الفترة 

 .2015/10/27-26

وقــد شــارك بالبرنامــج )19( متدربًا يمثلــون كل من هيئــة االوراق 
الماليــة االردنيــة وهيئــة االوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة ولجنة 
تنظيــم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا الجزائرية والهيئــة العامة 
لسوق المال لسلطنة عمان وهيئة أسواق المال الكويتية والهيئة 
العامــة للرقابــة المصريــة، باإلضافــة إلــى ســلطة دبــي للخدمات 
المالية وبورصة بيروت وسوق الخرطوم لألوراق المالية. وقد تضمن 

البرنامج عدد من المحاور تتعلق باإلعالم وتوعية المستثمر، بما في ذلك االطالع على االستراتيجية اإلعالمية للهيئة ونشاطات 
برامج التوعية والعالقات االستراتيجية مع اإلعالم المحلي. كما مكن البرنامج المشاركين من االطالع على تجربة هيئة السوق 
المالية بالمملكة العربية السعودية في مجال الرقابة على التداول بالسوق والرقابة على التداول بناء على معلومات داخلية 
والرقابــة اإللكترونيــة. كمــا تضمن االطالع على نظــام الربط اإللكتروني المتعلق باإلفصاح المســتمر ومتابعــة ملكية أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار المالك والتنفيذيين بالشركات، باإلضافة إلى تجربة السوق المالية في مجال حوكمة الشركات.

انعقاد االجتماع الثاني للجنة إعداد الخطة االستراتيجية
عقــدت اللجنــة المؤقتــة إلعــداد الخطــة االســتراتيجية التحــاد هيئــات 
يومــي  الثانــي  اجتماعهــا   2020  –  2016 العربيــة  الماليــة  األوراق 
16و2015/12/17  بمقــر االتحــاد بمدينة دبي، حيث أصدرت مســودة 
الخطة االستراتيجية لالتحاد والتي من المنتظر أن يطلع عليها مجلس 

االتحاد في اجتماعه المقبل بالقاهرة يوم 2016/03/03.

وممــا يذكر بــأن اللجنة تضم في عضويتها اضافة إلى هيئة األســواق 
المالية اللبنانية كل من هيئة األوراق المالية والســلع اإلماراتية وهيئة 
الســوق الماليــة الســعودية والهيئــة العامة لســوق المــال العمانية 

باإلضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. 
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شــارك األميــن العام لالتحاد بأعمال القمــة العالمية لالقتصاد اإلســالمي التي نظمتها 
غرفة دبي بالتعاون مع تومســون رويترز عقدت بمدينة دبي يومي 5 و6 / 10 / 2015 
بمشــاركة نحو )3500( من الخبراء والمتخصصين، حيث أكدت القمة على أهمية دعم 
الجهــود الرامية إلى تطوير أدوات التمويل اإلســالمي بالمنطقة بما يعود بالفائدة على 
اقتصاداتهــا. كما شــارك األمين العام لالتحــاد بالمؤتمر الرابع للتمويل اإلســالمي الذي 
نظمته وكالة ستاندرد أند بورز Standard & Poor’s بالتعاون مع مركز دبي المالي 
العالمي DIFC، حيث ناقش المشاركون سبل ترسيخ مبادئ االستثمار المستند على 

الشريعة اإلسالمية والتحديات التي تواجه هذا القطاع وسبل مواجهتها.

مؤتمر حول التسوية والتقاص واإليداع بالشرق األوسط
شــاركت األمانــة العامــة لالتحــاد بمؤتمر التســوية والتقــاص واإليداع 
بالشرق األوســط الذي عقد خالل الفترة 07-2015/12/10 في مدينة 
دبي، وذلك بمشاركة عدد من هيئات األوراق المالية والبورصات ومراكز 
االيداع والجهات األخرى ذات العالقة بأسواق المال، حيث نظمت المؤتمر 

مؤسســة “IBC Asia –an Informa business” . وناقــش المؤتمــر أهــم التطورات التي تشــهدها أســواق المال العربية 
وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التداول والتســوية والتقاص واإليداع، وأهم التحديات التي تواجه األســواق المالية مع اســتعراض 

عدد من تجارب البورصات ومراكز االيداع العربية بهذا المجال. 

األمانة العامة لالتحاد تشارك بالقمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي والمؤتمر الرابع للتمويل اإلسالمي



األمانــة العامــة تشــارك في مؤتمر “االســتثمار البديل في الشــرق األوســط” وورشــة عمل عن 
الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية

شــاركت األمانة العامة التحاد هيئــات األوراق المالية العربية 
فــي مؤتمــر “االســتثمار البديــل في الشــرق األوســط” الذي 
نظمــه مركز هيئة األوراق المالية والســلع للتدريب في دبي 
باالشتراك مع رابطة محللي االستثمار البديل CAIA، وذلك 

بحضــور نخبــة من الخبــراء والمتخصصين في مجال األوراق المالية واالســتثمار مــن مختلف دول العالم. وقــد ناقش المؤتمر 
االســتثمارات البديلة بما في ذلك العقارات وصناديق التحوط والســلع وصناديق األســهم الخاصة  باإلضافة إلى اســتراتيجيات 

صناديق التحوط في منطقة الشرق األوسط والتوقعات المستقبلية لهذه الصناعة.

كما شاركت األمانة العامة لالتحاد في ورشة عمل فنية حول تطوير المنتجات المالية في المؤسسات المالية اإلسالمية، والتي 
نظمها مركز هيئة األوراق المالية والسلع للتدريب، باالشتراك مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، حيث 
تم خالل ورشــة العمل مناقشــة موضوعات وقضايا متنوعة من بينها تطوير المنتجات والهندســة المالية، واألطر الشــرعية 
لتطويــر المنتجــات واالبتــكار، والمناهج واإلجــراءات المعمول بها فــي تطوير المنتجــات والمواءمة بين المتطلبات الشــرعية 

والممارسات، ودراسات حاالت عملية عن المنتجات والخدمات المبتكرة في المجال المالي اإلسالمي.

اتحاد هيئات األوراق المالية العربية يشارك في االجتماع السنوي الخامس والخمسين لالتحاد 
)WFE( الدولي للبورصات

شــارك اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ممثال باألمانة 
العامــة، فــي االجتمــاع الســنوي الخامــس والخمســين 
واجتمــاع الهيئــة العامــة  لالتحــاد الدولــي للبورصــات 
)WFE( والذي عقد في الدوحة / قطر باســتضافة بورصة 
قطــر خــالل الفترة 19-21 تشــرين األول 2015. وذلك بحضور المدراء التنفيذيين وممثلــي البورصات األعضاء في جميع أنحاء 

العالم لمناقشة القضايا الرئيسية التي تهم صناعة األوراق المالية.

 وناقــش االجتمــاع تقريــر عمــل الفريق العامــل لالســتدامة )SWG( ، وتطبيق نظام تحليــل المخاطر ونقــاط التحكم الحرجة 
لشــركات الســوق العالمية، كما تم انتخاب أعضاء في مجلس اإلدارة لالتحاد حيث تم تعيين رئيس بورصة كولومبيا رئيســا 
لمجلــس اإلدارة باإلجمــاع لمدة ســنتان، ورئيس الهيئة الوطنية لألوراق المالية في الهنــد نائبا لرئيس مجلس اإلدارة ، ورئيس 
البورصة السويســرية رئيســا للجنة العمل في االتحاد. وتم االتفاق على عقد اجتماع الهيئة العامة والســنوي لعام 2016 في 

قرطاجنة، كولومبيا، باستضافة بورصة كولومبيا خالل الفترة  19-21 تشرين األول 2016.

المشــاركة فــي منتــدى الكومســيك الرابــع لمنظمــي أســواق راس المــال ومؤتمــر تنشــيط 
التمويل اإلسالمي طويل األجل

شــاركت األمانــة العامــة لالتحــاد بمنتدى 
الكومســيك الرابع لمنظمي أسواق راس 
المــال الذي عقــد بمدينة اســطنبول يوم 
المنتــدى  ناقــش  حيــث   2015/11/19
عدد من القضايــا المرتبطة ببناء القدرات 
والتوعيــة  اإلســالمي  والتمويــل  الذاتيــة 
والتعليم ونشــاطات لجــان العمل لعام 

.2015

كما شاركت األمانة العامة لالتحاد بمؤتمر 
تنشــيط التمويــل اإلســالمي طويل األجــل الذي يعقد ضمن إطار رئاســة تركيــا لدول مجموعة الـــ 20 وينظم مــن مركز البنك 
الدولــي للتمويــل اإلســالمي وهيئة الرقابــة التركية. وقد شــارك في المؤتمر نخبة مــن المهتميــن والمتخصصين في مجال 
التمويل اإلسالمي بما في ذلك مدراء الصناديق وهيئات الرقابة والبورصات وصناع القرار. وناقش المؤتمر الذي عقد يومي 18 
و2015/11/19 دور التمويل اإلسالمي في المساهمة في تحقيق النمو طويل األجل والمستدام وبما ينسجم مع اإلطار العام 

لدول مجموعة الـ 20.
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ملخـص أداء األسـواق الماليـة العربيـة

القيمة السوقية 
)مليون - دوالر أمريكي(

أحجام التداول 
)مليون - دوالر أمريكي(

المؤشر المركب

2011884,490379,897213.36

2012941,412586,387219.63

20131,120,247483,364310.77

20141,231,538800,891265.78

20151,085,673539,834222.56

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

http://www.amf.org.ae/ :المصدر

ملخـص أداء األسـواق الماليــة الدوليـة
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اصدار نظام جديد خاص بالوسطاء في عمليات البورصة

نشــرت لجنــة تنظيم عمليــات البورصة و مراقبتها في الجريدة الرســمية رقــم 55 المؤرخة فــي 21 أكتوبر 2015، 
النظــام رقــم 15-01 المؤرخ في 25 جمــادى الثانية 1436 ، الموافق ل 15 أبريل 2015 و المتعلق بشــروط اعتماد 

الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم.

ــات ــع ــري ــش ــت ال

نشر مشروع قواعد التسجيل واإلدراج الستطالع اآلراء بشأنه
أصدر  مجلس الهيئة قراره المتضمن نشــر مشــروع قواعد التسجيل واإلدراج المعدلة )»القواعد«( على موقع الهيئة 
من أجل استطالع  آراء ومالحظات المعنيين والمهتمين. وتندرج هذه المبادرة ضمن المشروع المشترك القائم حاليًا 
بين الهيئة وشــركة الســوق المالية الســعودية )تداول( لفصل المهــام واالختصاصات بينهمــا وفقًا ألحكام نظام 
الســوق المالية ذات العالقة، حيث ســتقوم فرق العمل المشــكلة لذلك الغرض في المرحلة القادمة من المشــروع 

بمراجعة جميع اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدى كلتا الجهتين.

مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة واالستدامة يضع الركائز األساسية للمركز في اجتماعه األول
عقــد مجلس ادارة مركز عمان للحوكمة واالســتدامة اجتماعه األول  حيــث تضمن جدول أعمال االجتماع تقديم عرض  
مرئي حول أهمية الحوكمة واالستدامة للشركات ودورها في تعزيز االقتصاد الوطني وتطور الحوكمة في السلطنة 
منــذ عــام 2002م واالنجــازات التي تحققت في هــذا الجانب من خالل مركــز عمان لحوكمة الشــركات. كما تم خالل 
االجتمــاع اختيــار نائب رئيس مجلس االدارة. وتضمن االجتماع أيضا مناقشــة اللوائح المنبثقة من النظام االساســي 
للمركز منها نظام عمل مجلس االدارة والالئحة الداخلية والئحة شــؤون الموظفين والالئحة المالية والالئحة الخاصة 

بتنظيم األعضاء المنتسبين للمركز من مؤسسات القطاع الخاص .

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

القانون 22 الناظم لهيئة األوراق المالية السورية على طاولة المناقشات
عقــدت هيئة األوراق واألســواق المالية جلســة حوار بمشــاركة عدد من ممثلــي البنوك لمناقشــة مقترحات الهيئة 
للتعديــالت التــي تراها ضروريــة على نصوص القانون 22 لعــام 2005 الناظم لهيئة األوراق المالية الســورية، وتم 
خالل الجلسة مناقشة عدد من المواضيع أهمها الجهة المسؤولة عن إصدار أنظمة الهيئة ومهام مجلس مفوضي 
هيئــة األوراق واألســواق المالية الســورية. إضافة إلى تحديد آليــة إصدار أنظمة البدالت والغرامات وبيان أســباب حذف 

تعيين مدقق حسابات خارجي كون الهيئة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

اعتماد ضوابط بيع األوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لســوق المال القرار رقم )3/ 2015 ( باعتماد قواعد بيع األوراق المالية التي تخلف 
العميل عن ســداد قيمتها، وتمثل هذه القواعد أحد اآلليات لمواجهة الممارســات التي تشــكل مخاطر على األطراف 
المتعاملة، كما تساعد على تقليل نسبة تأثير المخاطر التي تتعرض لها شركات الوساطة جراء تخلف أحد عمالءها 
عن ســداد قيمة األســهم التي طلب شراءها، حيث أن تخلف العميل عن السداد يدفع الشركات إلى تسوية المبالغ 

من حسابها الخاص، األمر الذي يشكل عبأ ماليا عليها، وقد يؤثر في مستوى كفاءتها في العمل.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية



إصدار الالئحة التنفيذية الجديدة
أعلنــت هيئــة أســواق المال عــن إصدارها الالئحة التنفيذيــة الجديدة للقانــون رقم 7 لســنة 2010 ، وذلك في إطار 
التعديــالت الجديــدة علــى قانون الهيئــة التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لســنة 2015، وهــي التعديالت التي 
دخلــت حيــز التنفيذ يوم الثالثاء الموافق 2015/11/10 ، وبذلك تكون الالئحة قــد دخلت حيز التنفيذ بالتزامن مع 
نفاذ التعديالت الجديدة للقانون وتتكون الالئحة التنفيذية الصادرة من )16 كتابًا( و )1665 مادة(، وســتلغى كافة 

القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد ان تم تضمينها ومراجعتها في الالئحة الجديدة.

وفــي إطــار  مراعاة تأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها الالئحة على الســوق فقد تــم اعتبار الفترات االنتقالية التي 
يحتاجها  األشــخاص المخاطبين بأحكام الالئحة، بحيث يســتفيد هؤالء من األحكام الجديدة التي جاءت في الالئحة 
بمجرد صدورها، أما بشأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في التعليمات والقرارات السابقة 
فقــد أعطت الالئحة فترة مناســبة تمتد إلى أكثر من ســنة الســتيفاء هــذه المتطلبات وااللتزامــات علمًا بأن قواعد 

حوكمة الشركات سوف تنطبق ابتداء من 30 يونيو 2016 كما كان مقرر لها في السابق.

https://www.cma.gov.kw/Ar_bylawnew1.cms  :يمكن االطالع على الالئحة التنفيذية عبر الرابط التالي
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الندوة االستشارية الثالثة إلطالق األنظمة التطبيقية لدى هيئة األسواق المالية

نظمــت الهيئــة نــدوة تــم خاللهــا إطــالق النظــام 
التطبيقي المتعلق »بهيئات االســتثمار الجماعي« 
بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي، وذلك بحضور 
ممثلين عن المصارف والشــركات المالية وشركات 
الوســاطة ومعنّيين في هذا القطــاع من محامين 

ومدققي حسابات.

وتــم خالل الندوة عرض النظام التطبيقي من قبل 
ممثلي هيئة األســواق المالية تم فيه شــرح أهمية 
المواد المقترحة وانعكاساتها اإليجابية على حسن 

إدارة وتسويق صناديق االستثمار في لبنان.

الهيئة تصدر ضوابط آليات التمويل العقاري المستحدثة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار المنظم للصيغ المســتحدثة فى مجال التمويل العقاري والذي يشــمل 
اإلجــارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشــاركة، وذلك بعد التشــاور مع الشــركات العاملــة، وقد صدر قرار مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لســنة 2015 بالقواعد والمعايير التي يجب على شــركات التمويل العقاري 
مراعاتها عند ممارســتها للنشــاط، ســواء للنظم التقليدية في التمويل لشــراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة. 

ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.

كما نظم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحاالت السداد المعجل وحوالة الحق وحاالت انقضاء العقد قبل المدة 
المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء باألقساط المستحقة.

هيئة اسواق المال الكويتية

لبنان - هيئة األسواق المالية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية
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صدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة ييسر إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة. حيث تم نشر القانون 
115 لسنة 2015، والذي بموجبه سيتم إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء 
هــذه الحقــوق  األولوية عن باقي الضمانات األخرى. وهو ما يســاعد على تفعيل نشــاط التأجير التمويلي وغيره من 
صور التمويل واإلقراض والســيما للشــركات الصغيرة والمتوســطة، من خالل اســتخدام األصول المنقولة كضمانة 
للحصــول علــى التمويــل. وهو األمر الــذى يقلل من مخاطــر تمويل تلك الجهــات وبالتالي يخفض نســبيًا تكاليف 

االئتمان.

الهيئة تبدأ العمل بقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وإدارة أموالها
أقــر مجلــس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة محافظ اســتثمارات صناديــق التأمين الخاصة و قواعد 
حوكمة تلك الصناديق، حيث تبين هذه الضوابط حاالت االلتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن االستثمار للصندوق 
الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه ، وتجيز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين 
وإدارة محافظ األوراق المالية إلدارة اســتثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشــروط الواجب االلتزام بها. كما حددت 

مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.

ــات ــع ــري ــش ــت ال

تعديــل القواعــد التنفيذيــة لحوكمــة الشــركات العاملــة فــي مجــال األوراق المالية وأســهمها غير 
مقيدة بالبورصة

أعلنــت الهيئــة العامة للرقابة المالية أنه تم تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشــركات العاملة في مجال األوراق 
الماليــة وأســهمها غير مقيدة بالبورصة، وذلك للتيســير عليها في عدد من جوانب التزامهــا بالحوكمة، وبموجب 
التعديالت ســيقتصر االلتزام بشــأن اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على لجنة المراجعة.  وتلتزم فقط الشركات 
التــي يزيد رأســمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة األصول التــي تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 
500 مليون جنيه ســنويًا بتشــكيل لجنة مخاطر. هذا ويجوز تشــكيل لجنة واحدة يشــمل نطاق عملها المراجعة 

والمخاطر.

اصدار تسهيالت بقواعد القيد للشركات لحين بدء تداول أسهمها
أصــدرت الهيئــة العامــة للرقابة المالية القرار 126 لســنة 2015 بإضافة المــادة 1 مكرر لقواعد قيد وشــطب األوراق 
المالية بالبورصة المصرية والتى تنص على »مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 159 لســنة 1981 والقانون رقم 
95 لســنة 1992، ال تســري االلتزامات الواردة باألبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد على الشــركات التي 
يتم قيد أسهمها قيدا مبدئيًا وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والسيما الشرطين )1، 2) بكل 

من المادتين )7، 9( من هذه القواعد وبدء التداول على أسهم الشركة.«

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة على األسواق 

هيئة االوراق المالية االردنية

تعميم قيد مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

أعلنت هيئة األوراق المالية عن المعايير واجب توافرها في مدققي الحســابات المؤهلين لتدقيق حســابات الجهات 
الخاضعــة لرقابة الهيئة وإشــرافها وقيدهم بالســجل الخاص بذلــك، كما أكدت على ضرورة اقتــران تعيين مكتب 
التدقيق باسم مدقق الحسابات المجاز كشخص طبيعي مع بيان رقم اجازته والذي سيتولى عملية التدقيق وذلك 

حسب قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم )73( لسنة 2003.
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الزام األشخاص المرخص لهم باإلفصاح عن معلومات اضافية على مواقعهم اإللكترونية
أصــدر مجلــس هيئة الســوق المالية قرارا يلزم األشــخاص المرخص لهم )المؤسســات الماليــة المرخصة من هيئة 
الســوق المالية للعمل في نشــاط األوراق المالية( بتطبيق متطلبات إضافية في إطار تحســين مســتوى اإلفصاح 

لديهم، على أن يتم العمل بها اعتبارا من األول من أبريل 2016.  

وتســتهدف هــذه المتطلبات رفع مســتوى الشــفافية في الســوق المالية وتعزيــز حماية المســتثمرين. وفي هذا 
الجانــب، وجهت الهيئة األشــخاص المرخص لهم بتأســيس البنية التحتية للحوكمــة، والمتمثلة في وضع األنظمة 
والسياسات الالزمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات اإلشراف عليها ومراقبة مدى 
فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشــكيل مجالس اإلدارة ليشــمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل 
أداء مجالــس اإلدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشــيحات والمكافآت، باإلضافة إلى إصدار تقرير ســنوي عن 

أعمال السنة المالية المنتهية.

ووضعت الهيئة على موقعها اإللكتروني قائمة باألشخاص المرخص لهم تبين األنشطة المرخص لها كل شخص، 
وذلك بهدف تجنيب المستثمرين في السوق المالية والعامة التعامل مع مؤسسات أو أشخاص غير مرخص لهم.

الهيئة تعقد اجتماعات تشاورية مع الشركات المدرجة باألسواق المالية 
نظمت هيئة األوراق المالية والســلع برنامجًا تضمن سلســلة من الزيارات َتْعِقد خاللها اجتماعات تشاورية مع إدارات 
الشركات المساهمة العامة المدرجة باألسواق المالية بالدولة وذلك في إطار تفعيل منظومة الشراكة مع الشركاء 
االستراتيجيين للهيئة، واطالعهم على مبادرات الهيئة وخططها في إعداد األنظمة والتشريعات التي تدعم البنية 
التشريعية لألسواق وتسهم في تطوير األداء بها. وتتضمن االجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق 
بالشــركات مثل آليات وضوابط الحوكمة واالنضباط المؤسســي، وتقارير اإلفصاح عن الحوكمة، وتعزيز تمثيل المرأة 
فــي مجالس إدارات شــركات المســاهمة وتحفيز الشــركات على تبني موضــوع تعيين المرأة فــي مجالس إدارتها، 
وتشجيع الشركات  على تبني آليات مبتكرة لإلفصاح عن البيانات المالية األولية، مع وضع خارطة طريق تسهم في 

تطوير األداء بما يصب في صالح المستثمرين والمتعاملين باألسواق.

تنبيه المتعاملين في سوق األسهم

الرقابة على األسواق 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة السوق المالية السعودية

أكدت هيئة السوق المالية أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تحظر التداول بناء على 
معلومات داخلية في أســهم الشــركات المدرجة في السوق المالية، وتعد هذه الممارسة نشاطا محظورا و »جريمة 
جنائيــة«. ونبهت الهيئــة أعضاء مجالــس اإلدارات وكبار التنفيذييــن والموظفين في الشــركات المدرجة والعموم 
من تداول أوراق مالية للشــركة بشــكل مباشــر أو غير مباشــر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خالل 
عائالتهــم أو روابطهــم األســرية أو من خالل عالقة عمــل أو عالقة تعاقدية ولــم يتم توفير هــذه المعلومات لعموم 

الجمهور، ولم يتم اإلعالن عنها. 

اصدار تقرير حوكمة الشركات الخاضعة إلشراف الهيئة لعام 2014
أصدرت الهيئة تقرير حوكمة الشــركات الخاضعة إلشــراف الهيئة لعام 2014، حيث يتضمن هذا التقرير الســادس 
أهم مؤشــرات الحوكمة في الشــركات التي تم تشــميلها في التقرير إضافًة إلى دليل ملحق لتفاصيل معلومات 

الحوكمة في هذه الشركات وفقًا لقطاعاتها.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
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التعليم والتوعية

الرقابة على األسواق 

هيئة اسواق المال الكويتية

قرار بشـــأن التـرخيص لشركات االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها 

وافقــت هيئــة أســواق المال على إصدار تراخيص لعدد من شــركات االســتثمار التي قامت بتوفيــق أوضاعها وذلك 
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، كما قامت الهيئة بمنح ست شركات موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر غير قابلة 

للتجديد وذلك الستيفاء معايير محددة أو الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة.

سوق المال الليبي

قيد )4( شركات التأمين بسوق المال الليبي
أعلــن ســوق المال الليبــي عن قيد مجموعة من الشــركات التابعــة لقطاع التأميــن بمركز اإليــداع والقيد المركزي 
بإجمالــي رأس مــال وقدره 50,000,000 د.ل ، وبهذا يصبح إجمالي عدد الشــركات المقيدة لدى مركز اإليداع والقيد 

المركزي 68 شركة.

مركز هيئة األوراق المالية للتدريب يطرح شهادة »مدير الثروات المعتمد«

أعلن مركز هيئة االوراق المالية والسلع للتدريب عن تنظيم ورشة عمل للتأهيل لشهادة »مدير الثروات المعتمد«، 
وذلك ضمن سلســلة البرامج والدورات وورش العمل والشــهادات المهنية التي يقدمها المركز في صناعة أســواق 
رأس المال واالســتثمار، بالتعاون والشــراكة مع أفضل المؤسســات المهنية العالمية والخبراء المحترفين. وتعتبر 
شــهادة »مدير الثروات المعتمد« إحدى الشــهادات المهنية التي يســعى اليها خبراء ادارة الثروات ومدراء المحافظ 

االستثمارية ومدراء األصول المالية ومدراء الخزينة والمخططون والمحللون والمقيمون الماليون.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

ورشة عمل عن الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية

نظــم مركــز هيئــة األوراق المالية والســلع للتدريب، باالشــتراك مــع المجلس العــام للبنوك والمؤسســات المالية 
اإلســالمية، ورشــة عمل فنية حول تطوير المنتجات المالية في المؤسســات المالية اإلســالمية.  تم خاللها مناقشة 
موضوعــات وقضايــا متنوعة مــن بينها تطويــر المنتجات والهندســة المالية، واألطر الشــرعية لتطويــر المنتجات 
واالبتكار، والمناهج واإلجراءات المعمول بها في تطوير المنتجات والمواءمة بين المتطلبات الشــرعية والممارسات، 

ودراسات حاالت عملية عن المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال المالية اإلسالمي.

ندوة حول تجربة الهيئة في تطبيق حوكمة الشركات وتعزيز دور المرأة في مجالس إداراتها
نظمــت هيئــة األوراق المالية والســلع بالتعاون مع غرفــة تجارة وصناعة أبو ظبي ندوة بعنــوان » تجربة هيئة األوراق 

المالية في تطبيق حوكمة الشركات- نحو دور أكبر للمرأة في مجالس االدارات«.
وتنــاول العــرض التوضيحي  للنــدوة مفهوم حوكمة الشــركات ومبادئها، والشــروط العامة والخبــرات والمهارات 
التي يجب أن يتمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة، وتشــكيل مجلس اإلدارة واســتقاللية األعضاء، وتقييم أداء المجلس 
وفعاليتــه فــي ضوء المهام المتضمنة في ضوابــط الحوكمة، وكذلك لجان مجلس اإلدارة التي يتعين تشــكيلها 

حسب قواعد الحوكمة الشركة، وأهمية وضرورة  تأسيس وإيجاد نظام للرقابة الداخلية في الشركة.
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الهيئة تدعو مساهمي الشركات المدرجة إلى ممارسة حقوقهم في الجمعيات العامة
دعت هيئة الســوق المالية المســاهمين في الشركات المدرجة في السوق المالية إلى ممارسة حقوقهم كافة في 
الجمعيات العامة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم في الشركة، وهذه الحقوق كفلها لهم النظام وكذلك اللوائح 

الصادرة عن الهيئة، خاصة الئحة حوكمة الشركات. 

التعليم والتوعية

الهيئة تنظم برنامجًا حول إدارة إجراءات العمل
نظمــت الهيئــة برنامجا تدريبيا حول إدارة إجراءات العمل لفرق مشــروع التحول اإللكتروني لهيئة ســوق المال خالل 
الفتــرة مــن 11 إلــى 14 أكتوبر 2015. ويهدف البرنامــج إلى تعزيز إجراءات العمل من خــالل تحديد األهداف، وتحديد 

االستراتيجيات ووضع أهداف لكل عملية من شأنها أن تؤثر على أداء المؤسسة.

ورشة عمل حول: توعية المستثمرين والمجتمع المالي
نـــظمت هيئة قطر لألســواق الماليــة بالتعاون مع مركز األبحــاث االحصائية واالقتصادية والتدريب للدول اإلســالمية 
بأنقرة وبورصة إســطنبول ، ورشــة عمل حول »توعية المستثمرين والمجتمع المالي«. بهدف تطوير مفاهيم عالقات 

المستثمرين وتثقيف المجتمع المالي بها.
وقد شملت الورشة التي استهدفت الجهات ذات العالقة بالمستثمرين والمجتمع المالي بالدولة على مجموعة من 
المحاور المتعلقة بمجال توعية المســتثمرين بالمنتجات المتداولة في البورصة والمخاطر المتعلقة بها. كما ألقت 
محاور الورشــة الضوء على الهيكل التنظيمي ألســواق المال وخدمات السوق المالي و االحتياطات الواجب اتخاذها 

في مختلف الظروف.

المشاركة في ورشة عمل للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية 
شــاركت هيئة األوراق واألسواق المالية وأعضاء من مجلس مفوضي الهيئة والسادة ممثلي الشركات المدرجة في 
ورشــة العمل الموجهة لموظفي الشــركات المدرجة والتي نظمها ســوق دمشــق لألوراق المالية تحت عنوان »آفاق 
التعاون بين سوق دمشق لألوراق المالية والشركات المدرجة«، حيث تم تقديم عرض شامل عن تطور السوق وآلية 

االستثمار فيه، والرد على التساؤالت المطروحة من قبل تالمشاركين.

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة قطر لألسواق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية

الهيئة تختتم برنامجها التوعوي للربع الرابع من عام 2015
 اختتمت هيئة أســواق المال فعاليات برنامجها التوعوي للربع الرابع من عام 2015. وتجدر اإلشــارة إلى أن البرنامج 
التوعوي للربع األخير من عام 2015 تضمن مرحلتين رئيسيتين: األولى منها اقتصرت على خمس ورش عمل توعوية 
تم تنفيذها بين أواخر شهر سبتمبر الماضي وأكتوبر الحالي، أما المرحلة الثانية فتم تخصيصها لفعاليات توعوية 
مكثفة تتناول تعديالت الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015.
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التعليم والتوعية

ورشة عمل حول المعايير المصرية للتقييم العقاري
نظــم معهد الخدمات المالية التابع للهيئــة العامة للرقابة المالية 
ورشة حول عمل معايير التقييم العقارى بحضور عدد كبير من خبراء 
التقييــم العقــارى وممثلــي البنــوك والجمعية المصريــة للتمويل 
العقارى. وتناولت ورشة العمل جلسات عرض األساسيات والمفاهيم 
العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية 
مصر العربية، كما ناقشت التقييم لحساب القيمة السوقية وإعداد 
تقريــر التقييــم، إضافة إلى إيضــاح مفصل للمذكرات االسترشــادية 
لطــرق التقييم الــواردة بمعاييــر التقييم العقاري وتشــمل طريقة 

البيع المقارن وطريقة رسملة الدخل إضافة إلى طريقة التكلفة.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

معسكر تدريبي للجمعيات األهلية في مجال التمويل متناهي الصغر

استضاف معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ممثلي كافة الجمعيات والمؤسسات األهلية 
فــي برنامــج تدريبي مكثف لمســاعدة تلك الجهات في اســتيفاء متطلبات الحصول على ترخيــص نهائي لمزاولة 
نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تناول البرنامج التدريبي كافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر 
وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل و إجراءات االســتعالم االئتماني وحســاب مخصصات الديون المشكوك فيها 

وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات. 

مركــز المديريــن المصــري يقــدم عــدد مــن البرامــج التدريبيــة في 
الحوكمة والرقابة

ــم مركز المديرين المصري لحوكمة الشــركات عدة ورش عمل عن حوكمة  نّظً
الشــركات وذلــك بالتعــاون مع مؤسســة التمويــل الدولية بمجموعــة البنك 
الدولــي، حيــث تســتهدف ورش العمــل هــذه تزويــد الشــركات المتوســطة 
والصغيرة والشركات العائلية بالمعلومات واألدوات العملية لتطبيق حوكمة 

الشــركات، وقد تم تصميم هذه الورش المكثفة لدعم المشــاركة الفعالة بين المتدربين من خالل مناقشــة مبادئ 
الحوكمة ومن ثم تحديد أفضل الطرق لتطبيقها في شركاتهم مما يؤهلها للقيد في بورصات األوراق المالية.

التعاون الدولي

مذكرة تفاهم بين الهيئة والمعهد الملكي لرابطة محللي االستثمار البديل
وقعت هيئة األوراق المالية والسلع والمعهد الملكي لرابطة محللي االستثمار البديل مذكرة تفاهم من أجل تعزيز 
التعــاون المتبــادل في مجــال التأهيل المهني. وتهــدف المذكرة إلى تطوير أســواق رأس المــال وصناعة الخدمات 
المالية واالســتثمار بشــكل عام في دولة اإلمارات، وذلك من خالل زيادة المعرفة والخبرة لدى المهنيين المختصين 
فــي صناعة التمويل في االســتثمارات البديلة، عن طريق التعاون المتبادل بيــن طرفيها من أجل تعزيز وضع وإبراز 
أهمية برنامج ميثاق جمعية محللي االســتثمار البديل المعتمدين )CAIA( وبرنامج شــهادة أساســيات االســتثمار 

 .)FAI( البديل

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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الهيئة توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية ألسواق رأس المال في مجال التعاون المشترك

وقعت الهيئة العامة لسوق المال على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعية الدولية ألسواق رأس المال 
)ICMA(، وذلك بهدف تعزيز مستوى التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بأسواق األوراق المالية لالرتقاء بمستوى 
العمل. وتتيح بنود االتفاقية تبادل المعلومات عن القوانين واللوائح المتعقلة بالرقابة واإلشراف على أسواق رأس 
التدريبية، واآلراء  المال وتبادل المعلومات عن ممارسات سوق رأس المال الدولية والمحلية، وأيضا تبادل الدورات 

والمواد البحثية.

توقيع مذكرة تعاون واتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات مع جامعة بيرزيت
وقعــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وجامعــة 
بيرزيــت ومؤسســة التمويــل الدوليــة IFC، اتفاقية تعاون 
ثالثية تهدف إلى دمج مســاق حوكمة الشركات في الخطة 
التدريســية لكليــة األعمــال واالقتصــاد في الجامعــة. كما 
وقعــت الهيئــة وجامعة بيرزيــت وفي الوقت ذاتــه، مذكرة 
تعــاون وتفاهــم بهــدف تعزيز التعــاون ومأسســة العالقة 
بيــن الطرفين وتوحيد كافة الجهــود لتنفيذ مجموعة من 
البرامج واالنشــطة التوعوية التي تســاهم وبشكل رئيس 

في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطلبة كلية االعمال واالقتصاد.

توقيــع مذكرة تفاهم بين هيئة قطر لألســواق الماليــة »QFMA » والهيئة الرقابية للقطاع 
 »CSSF« المالي في لوكسمبورغ

وقعت هيئة قطر لألســواق المالية والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكســمبورغ مذكرة تفاهم بينهما بشــأن 
التعاون وتبادل الخبرات في مجال اإلشــراف والرقابة على األســواق المالية مما يســهل التعاون بين الهيئتين في 

المجاالت التي تغطيها المذكرة.

الهيئة تستقبل وفدا رسميًا من هيئة المحاسبة الخليجية

اســتقبلت الهيئــة العامة لســوق المال وفدا رســميًا من هيئة المحاســبة والمراجعة لدول الخليــج العربي بمبنى 
الهيئة العامة لسوق المال. وقد تضمن اللقاء الحديث عن واقع مهنة المحاسبة في منطقة الخليج العربي وكيفية 
تطويرهــا واالنتقــال بها إلى مســتويات أفضل تتوافــق مع المبادئ والمعايير المحاســبية الدوليــة، وأهمية العمل 
المشــتركة لتطويــر مكاتب تدقيق الحســابات وإضفاء المزيد مــن المهنية في أعمالها إلى جانــب ضرورة االهتمام 
بتطويــر الكــوادر الوطنيــة في مكاتب تدقيق الحســابات، وذلك من خالل التنســيق والتكامل بيــن الدول األعضاء، 
والعمل على إعداد المعايير المهنية في المحاســبة والمراجعة وقواعد ســلوك وآداب المهنة، وكذلك العمل على 

إعداد برامج التدريب والتعليم المستمر المتعلق بالمهنة.

التعاون الدولي

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

هيئة قطر لألسواق المالية
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هيئة أسواق المال توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان

الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  توقع  المال  أسواق  هيئة  عت  وقَّ
العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان، وتهدف مذكرة التفاهم 
البنية  بتطوير  يتعلق  فيما  بينهما  التعاون  تعزيز  إلى 
واالستفادة  المالية  األوراق  ألســواق  المنظمة  التشريعية 
األدوات  في  كانت  سواء  البلدين  في  القائمة  التجارب  من 
المقاصة  وأنظمة  التنظيمية  ولوائحها  االستثمارية 
تجارب  من  االستفادة  فرصة  المذكرة  تتيح  كما  والتسوية، 
البلدين فيما يتعلق بآليات تنظيم الشركات العاملة في 

مجال األوراق المالية وتطوير مهنة الوساطة؛ حيث تتضمن مذكرة تبادل المعلومات والتعاون المشترك عددًا من 
البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسالمة أسواق األوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار 
البلدين. بين  المهنية  والخبرات  المعلومات  تبادل  بينهما على  المشترك  التفاهم  ورفع مستوى  للتعاون  عمل 

العراق - هيئة االوراق المالية

ايقاف تداول عدد من الشركات لعدم إيفاءها بمتطلبات االفصاح المالي
قررت هيئة األوراق المالية ايقاف تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية نظرا لعدم 
ايفاء هذه الشركات بمتطلبات االفصاح المالي وتزويد الهيئة بالحسابات الختامية  للفصل الثاني من سنة 2015.

إجراءات التنفيذ

التعاون الدولي

هيئة اسواق المال الكويتية

الهيئة تعلن انضمامها إلى عضوية منظمة الـ XBRL الدولية

أعلنت الهيئة عن انضمامها إلى عضوية منظمة الـ XBRL الدولية، وهي المنظمة الدولية المعنية بوضع المعايير 
XBRL والعمل على إعداد وإصدار التصنيفات والمحددات الخاصة بتلك اللغة فضاًل عن  الـ  الخاصة بلغة اإلفصاح 

تطويرها وذلك بهدف اإلرتقاء وتحسين عملية اإلفصاح في األسواق المالية. 

وسيتيح انضمام الهيئة لعضوية المنظمة فرصة االستفادة من الخبرات و الخدمات التي تقدمها المنظمة في مجال 
اإلفصاح االلكتروني عن المعلومات والبيانات بلغة الـ XBRL والتواصل مع خبراء اللغة في جميع انحاء العالم، و 
فسح المجال لالتصال والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات ذات الصلة واإلستفادة من تجاربها في هذا 

المجال, باإلضافة الى المشاركة في الدورات وورش العمل الفنية والمؤتمرات التي تنظمها المنظمة. 

الهيئــة تلــزم المراقبيــن الداخلييــن بشــركات الوســاطة بإعــداد تقاريــر رقابة داخليــة دورية
وســاطة  لشــركات  الداخلــي  المراقــب  تقريــر  نمــوذج  بشــأن  تعميمــًا  والســلع  الماليــة  األوراق  هيئــة  أصــدرت 
ســنوي  ربــع  دوري  تقريــر  بإعــداد  بااللتــزام  الشــركات  هــذه  لــدى  الداخلييــن  المراقبيــن  ُيلــزم  الماليــة،  األوراق 
واالحتفــاظ بــه لــدى الشــركة وإرســاله للهيئــة عنــد طلبــه.  ويتضمــن نمــوذج التقريــر جــزء خــاص بالتحقق من 
مــدي االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن والجــزء األخــر يتعلــق برصــد وتصنيــف المخاطــر المختلفــة لــدي الشــركات.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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أخبار أخرى

د. عبيد الزعابي رئيسًا تنفيذيًا باإلنابة لهيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية 
أعلنت هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة بأنه قد تم تكليف 
الدكتور عبيد ســيف الزعابي بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والســلع 
وذلك خلفًا للســيد عبداهلل ســالم الطريفــي  والذي انتهت مــدة خدمته في الهيئة 
نظــرا لتقاعــده. ويذكر أن الدكتــور عبيد حاصل على شــهادة الدكتــوراه من جامعة 
درهام Durham البريطانية وحاصل على شهادات الـ CMA والـ CIPA. كما عمل 
فــي عدد من الهيئــات الرقابية والتنظيمية باإلمارات العربية المتحدة والمؤسســات 
الماليــة مثل البنك المركزي لدولة اإلمارات، وهيئة األوراق المالية والســلع، بنك دبي 

اإلسالمي، وأمالك للتمويل.

إجراءات التنفيذ

اطالق نظام الشكاوي اإللكتروني

قامت الهيئة بتدشين نظام الشكاوي اإللكتروني لجمهور المتعاملين مع قطاع 
ســوق رأس المال والتأمين، األمر الذي يســاهم في تســهيل تقديم المالحظات 
والشكاوي ضد الشركات الخاضعة تحت رقابة. فمن خالل النظام  الجديد يمكن 
تقديــم الشــكوى الكترونيــًا بالدخــول الى موقــع الهيئة على شــبكة اإلنترنت 
www.cma.gov.om  واختيار خانة )خدمات الهيئة ( في الصفحة الرئيسية 
للموقــع ، وتعبئة االســتمارة االلكترونيــة وارفاق ما يدل على الشــكوى الخاصة. 
وتتيــح هــذه الخدمة أيضــًا للهيئــة المتابعة المباشــرة الكترونيــًا لإلحصائيات 
والمعلومــات التي تردهــا من قبل المواطنيــن عن الشــكاوى المقدمة منهم 

حول التأمين ودراسة هذه الشكاوي.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

إعالن تذكير نهائي بشأن موافاة الهيئة بتقارير اإلفصاح الدورية وملخص قرارات الجمعيات العامة 
وقرارات مجلس اإلدارة للشركات المقيدة بالبورصة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام الشــركات المقيدة بالبورصة المصرية بموافاتها باإلخطارات 
الــواردة بالمــواد أرقــام )30( و)31( و)32( مــن قواعد قيد وشــطب األوراق الماليــة بالبورصة المصريــة الصادرة بقرار 
مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 11 بتاريــخ 22 ينايــر 2014 وتعديله بموجــب قرار مجلــس إدارة الهيئة رقــم 170 بتاريخ 21 
ديســمبر 2014، كمــا أكــدت علــى قيامها باتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة فــي حالة عدم االلتــزام حيث يعد ذلك 
مخالفة للمادة رقم 85 من الالئحة التنفيذية لقانون ســوق رأس المال كما يعد مخالفا ألحكام قواعد قيد وشــطب 

األوراق المالية بالبورصة المصرية.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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منظمــة األيســكو تنشــر التقريــر النهائــي حــول معاييــر حفــظ موجــودات أدوات االســتثمار 
الجماعي / المشترك

نشر مجلس المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO( التقرير النهائي حول معايير حفظ موجودات أدوات 
االستثمار الجماعي / المشترك، حيث هدف التقرير إلى توضيح وتطوير المبادئ الدولية المتعلقة بحفظ الموجودات 
المتعلقة بأدوات االستثمار الجماعي وبما يتناسب مع مبادئ منظمة الـ)IOSCO(، فقد تم وضع )8( معايير قسمت 
إلــى جزئين بهدف تحديد المســائل األساســية التي يجــب مراعاتها من جانب الجهات الرقابيــة لضمان حماية أدوات 
االســتثمار بشــكل فعال. ويتعلق الجزء األول بالجوانب الرئيسية لوظيفة حفظ األوراق المالية )Custody( وخاصة 
ما يتعلق باإلطار الرقابي الذي يضمن اجراءات حفظ موجودات أدوات االستثمار الجماعي. أما الجزء الثاني فقد خصص 

للمعايير المتعلقة بتعيين الحافظ األمين والرقابة المستمرة عليه. 

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

AMF  -  صندوق النقد العربي

توقيــع مذكرتــي تفاهــم مع البنــك المركــزي األلمانــي والهيئة اإلســالمية 
العالمية إلدارة السيولة 

وقع صندوق النقد العربي والبنك المركزي األلماني على مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة شــراكة بين المؤسســتين 
من أجل مواصلة الجهود المشــتركة في توفير المشــورة الفنية وتعزيز أنشــطة بناء القدرات في المنطقة العربية. 
وتتيــح مذكرة التفاهم تطوير األنشــطة والبرامج المشــتركة في مجال تقديم المشــورة الفنيــة وتوفير فرص دعم 
تنميــة وبنــاء القدرات البشــرية. ويندرج بإطــار المذكرة مجاالت عمل عديــدة لتطوير مبادرات وفقــًا الحتياجات الدول 

العربية على صعيد تطوير القطاع المالي والمصرفي وأنشطة السلطات النقدية.
كما وقع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم مع الهيئة اإلسالمية العالمية إلدارة السيولة، حيث تهدف هذه المذكرة 
إلى إنشــاء إطار للتعاون بين المؤسســتين. ويســعى الجانبان من خالل التوقيع على المذكرة إلى إطالق أنشــطة 
وبرامج مشــتركة تســاهم في دعم فرص التنمية االقتصادية وتعزيز الشــمول المالي في المنطقة العربية، حيث 
يشــمل نطــاق التعاون توفير المشــورة الفنية وإطالق برامــج تدريبية وعقد مؤتمرات وندوات مشــتركة في مجاالت 

اهتمام المؤسستين وفقًا الحتياجات الدول العربية.

تقرير حول شفافية المؤسسات التي تدقق الشركات المساهمة العامة 

نشــرت المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة )IOSCO( التقريــر النهائــي عن شــفافية 
المؤسســات التــي تدقق الشــركات المســاهمة العامة، حيث ناقــش التقرير الممارســات التي 
تســتخدمها شــركات التدقيــق لتكون شــفافة في إعــداد التقاريــر الخاصة بها للمســتثمرين 
وغيرهم من أصحاب المصلحة حول الشــركة نفســها، ال ســيما فيما يتعلق بحوكمة الشركات 

وعناصــر النظام الخــاص بهم لمراقبة الجودة وتدقيــق البيانات المالية. ويمكن أن تعزز تقارير الشــفافية االنضباط 
داخل شركات المراجعة والتدقيق مما يشجع هذه الشركات على زيادة التركيز على جودة التدقيق والتي من شأنها 
أن تكون ذات فائدة للمســتثمرين وأصحاب المصلحة اآلخرين. وعند مقارنة شــركات التدقيق المتنافســة يالحظ بأن 
وجود تقارير الشفافية لهذه الشركات تساعد المسؤولين عن اختيار مدققي الحسابات للشركة العامة في عملية 
االختيار من بين هذه الشــركات. ويتضمن التقرير بيانًا ودلياًل صادرًا عن منظمة الـ IOSCO حول تقارير الشــفافية 
لشركات التدقيق، حيث يهدف هذا البيان ليكون بمثابة إطار مرجعي لتشجيع الممارسات الجيدة، والمساهمة في 
تقديم تقارير ذات جودة عالية لشــفافية شــركات التدقيق. وفي ضوء ما اكتسبته منظمة الـ IOSCO، وتماشيًا مع 
أهدافها، فقد خلصت إلى أن تقارير شــفافية شــركات التدقيق يمكن أن تعتبر ذات جودة عالية إذا كانت المعلومات 
في تلك التقارير تتضمن الهيكل القانوني للشــركة، واإلجراءات التي تقوم بها لتعزيز جودة التدقيق، والمؤشــرات 

الداخلية لجودة التدقيق ومؤشرات جودة التدقيق الناتجة عن عمل الهيئات الخارجية.
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بورصة البحرين

تعديالت على شروط إدراج 
أسهم الشركات المساهمة

البحرين  مصرف  موافقة  على  وبناء  البحرين،  بورصة  إدارة  مجلس  أصدر 
الشركات  أسهم  إدراج  شروط  تعديل  بشأن   )5( رقم  القرار  المركزي، 
المساهمة على اللوحة الرئيسية )Main Board( في بورصة البحرين بما 
يشمل الشركات المدرجة حاليا في بورصة البحرين أو الشركات الراغبة في 

إدراج أوراقها المالية في المستقبل.
إلى مليون دينار  المدرجة  األدنى لرأسمال الشركة  الحد  القرار رفع  ويقضي 
إلى  المساهمين  عدد  أيضا  ورفع  األخرى،  بالعمالت  يعادلها  ما  أو  بحريني 
الموظفين  من  المساهمين  العدد  هذا  يشمل  ال  أن  على  مساهم   100
والعاملين في الشركة وكذلك المساهمين الرئيسيين فيها وذوي العالقة 

المباشرة بهم.

ورشة عمل في الكويت حول نظام اإلفصاح االلكتروني وخدمات اإليداع

نظم سوق دبي المالي ورشة عمل تعريفية في دولة الكويت بمشاركة 11 شركة مساهمة عامة 
نظام  ومزايا  مقومات  شرح  على  العمل  ورشة  وركزت  المزدوج،  اإلدراج  بنظام  السوق  في  مدرجة 
في  اإليداع  إدارة  توفرها  التي  الخدمات  أيضًا  العمل  ورشة  وشملت  »إفصاح«.  االلكتروني  اإلفصاح 
سوق دبي المالي، ومن بينها إدارة سجل األوراق المالية، الربط االلكتروني بنظام التقاص وتوزيع األرباح النقدية وتوفير التقارير، 

.eSAR عالوة على التقرير التحليلي الخاص بأداء المساهمين

سوق دبي المالي

أداء بورصة عمان خالل العام 2015
أصدرت بورصة عمان تقريرا حول أداءها خالل عام 2015، حيث انخفض الرقم القياسي العام ألسعار 

األسهم المرجح باألسهم الحرة بسبة )1.35%(. كما انخفضت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 
2015 الى )18( مليار دينار أي بانخفاض نسبته )0.5%( مقارنة مع إغالق العام الماضي، مشكلة بذلك ما نسبته )70.7%( من 
الناتج المحلي اإلجمالي. وعلى الرغم من تراجع الرقم القياسي للبورصة، فقد ارتفع  حجم التداول خالل العام 2015 الى )3.4( 

مليار دينار بارتفاع نسبته )51%( مقارنة مع )2.3( مليار دينار لعام 2014. 

أما بالنسبة لالستثمارات غير االردنية والتي تتوزع على أكثر من 100 جنسية حول العالم، فقد أظهرت االحصائيات بأن نسبة 
مساهمة غير األردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون األول 2015 حوالي )49.5%( من إجمالي القيمة 

السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب )36.8%(، في حين شكلت مساهمة غير العرب )12.7%( من إجمالي القيمة السوقية.

بورصة تونس

تداول تحدد العام 2018م لطرح جزء من 
أسهمها لالكتتاب العام

قررت شركة السوق المالية السعودية )تداول( البدء بإجراءات جاهزيتها لطرح 
جزء من أسهمها لالكتتاب العام والمتوقع في 2018 وذلك بعد الحصول على 
الموافقات الالزمة. تعد تداول الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في 
األسواق  بين  متقدمة  مراكز  تحتل  كما  المملكة  في  المالية  األوراق  تداول 
الناشئة من ناحية السيولة والقيمة المتداولة و ستعلن تداول عن أحداث 

جاهزية اإلكتتاب بحسب تطورها. 

تداول

أيام إعالمية حول البورصة

تونس  بورصة  نظمت 
األنشطة  من  عدد 
الثقافة  بنشر  المتعلقة 
األوساط  لدى  المالية 
والجامعية  التربوية 

حيث استقبلت مجموعات من الطلبة 
البورصة  تنظيم  على  الطالعهم 
وآليات التعامل بها ودورها في تمويل 
الشركات وتطوير االقتصاد، كما قامت 
فرق تابعة لها بتنظيم ندوات للتعريف 
بآليات التعامل بالبورصة في عدد من 
عددا  وعقدت  والمعاهد،  الجامعات 
اللقاءات اإلعالمية لفائدة أصحاب المهن 
ال سيما األطباء والعاملين في القطاع 
الشركات.  وأصحاب  واألساتذة  البنكي 
تّم  فرصة  األنشطة  هذه  مثلت  وقد 
التعليمية  الوسائل  تقديم  خاللها 
الجديدة التي أحدثتها بورصة تونس ال 
سيما مسابقة myinvestia والموقع 

.Investia Academy التعليمي

بورصة عمان
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بورصة فلسطين

بورصة فلسطين تعقد ورشة تدريبية للعاملين في شركات الوساطة
في  اإللكتروني  »إفصاح«  نظام  استخدام  آلية  حول  تدريبية  ورشة  متواصلين،  يومين  مدار  وعلى  فلسطين  بورصة  عقدت 
شركات األوراق المالية األعضاء لديها، وقد شارك في الورشة مجموعة من العاملين في تلك الشركات الذين تربطهم عالقة 
مباشرة في إعداد البيانات المالية، بحضور ممثلين عن هيئة سوق رأس المال. وتضمنت الورشة شرحًا وافيًا حول استخدام 
نظام »إفصاح« اإللكتروني، كما تدرب المشاركون على آلية استخدامه وسير عملية اإلفصاح من خالله عبر المراحل المختلفة 

الى حين االعتماد النهائي للبيانات المالية التي سيتم اإلفصاح عنها.

البورصة المصرية

المناخ  أجل  من  العمل  مبادرة  على  التوقيع 
وتشكيل اللجنة االستشارية لالستدامة 

المصرية على  البورصة  وّقعت 
للعمل  المتحدة  األمم  »مبادرة 
تأتى  والتي  المناخ«  أجل  من 
في إطار اتفاقية األمم المتحدة 
المناخية،  التغيرات  حول 

المستثمرين  بيانات  »قاعد  إلى  االنضمام  عبر  وذلك 
للعمل من أجل المناخ«. كما تم االعالن عن تشكيل لجنة 
استشارية لالستدامة تضم في عضويتها عددًا من خبراء 
المؤسسات  الممثلين لمجموعة من  المستدامة  التنمية 

والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع.

بورصة قطر

اطالق آلية التداول بالهامش في بورصة قطر

الطلبات من  تقديم  بدء  البورصة  وعن  بالهامش في  التداول  نظام  إطالق  بورصة قطر عن  أعلنت 
أعضائها لهيئة قطر لألسواق المالية من أجل الحصول على ترخيص كممولين بالهامش. وفي حال حصول شركة الوساطة 
على رخصة تداول بالهامش، سيمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في بورصة قطر. ويسمح التداول بالهامش 
للمستثمرين بشراء األوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خالل تمويل يوفره الممول بالهامش، والذي هو عبارة عن 
وسيط مرخص لتقديم خدمات التداول بالهامش. وحرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة االستثمارية بين 

جميع المتعاملين في السوق ، فقد قامت بعقد ندوة عن هذه اآللية الجديدة. 

تقرير التداول عن العام 2015  

سوق دمشق لألوراق المالية

في  التداول  حجم  بلغ  حيث   ،2015 العام  عن  التداول  تقرير  المالية  لألوراق  دمشق  سوق  أصدر 
السوق خالل العام 2015 حوالي )8.4 مليون( سهم، بقيمة إجمالية أكثر من )1.1 مليار( ليرة سورية موزعة على أكثر من 
2014 والبالغ حوالي )25 مليون( سهم، وبقيمة إجمالية مقدارها  )4.2 ألف(  صفقة، مقارنة مع حجم التداول خالل العام 

)3.3مليار( ليرة سورية موزعة على )7 آالف( صفقة تقريبا.

كما ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة )Market Capitalization( للسوق إلى حوالي )134 مليار( ليرة 
سورية كما هي في نهاية عام 2015 أي بزيادة نسبتها حوالي 1.36% عن نهاية عام 2014. وأغلق المؤشر نهاية العام 2015 
على )1,227.86( نقطة، حيث كانت أدنى قيمة له خالل العام )1,195( نقطة بتاريخ 2015/07/13 وأعلى قيمة له )1,268( 

نقطة بتاريخ 2015/01/14.

سوق الخرطوم لألوراق المالية

من  تعاني  التي  الدول  قائمة  من  السودان  شطب 
قصور في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

العمل  مجموعة  قررت 
المالي الدولية )FATF( في 
ختام اجتماعاتها بالعاصمة 
شطب  باريس،  الفرنسية 
قائمة  من  السودان  إسم 
من  تعاني  التي  الدول 

قصور في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
السودانية  والبنوك  المركزي  للبنك  القرار  هذا  ويتيح 
سهولة إجراء التحويالت المالية من وإلى السودان بدون 

قيود.
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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:


