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أخبار االتحاد...

جليل طريف

خلصــت مــداوالت الحلقــة النقاشــية التــي نظمهــا اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية 
وبلومبيــرغ مؤخــرًا إلى ضرورة تكثيف الجهــود الرامية إلى تطوير أســواق المال العربية 
بمــا يضمن تنشــيط األســواق األوليــة والثانوية ألدوات االســتثمار المشــترك CIS وأدوات 
الدخل الثابت، فالتقدم الذي أحرزته أســواق راس المال العربية في النواحي التشــريعية 
والرقابيــة والتكنولوجيــة البد أن يســهم في تطوير أدوات االســتثمار المشــترك وأدوات 
الدخــل الثابــت وبمــا يخدم المســتثمرين ويعزز االســتثمار المؤسســي ويدعم توجهات 

هيئات الرقابة العربية في توفير أسواق مالية عادلة وكفؤة وشفافة.

وال يخــف الفوائــد الكبيــرة التي ســتعود على أســواق راس المــال العربيــة نتيجة تطوير 
أدوات االســتثمار المشــترك وأدوات الدخل الثابت، خاصة وأنها توفر للمستثمرين بدائل 
استثمارية ذات مخاطر منخفضة وتسهم في تخفيف التقلبات في أسواق المال والتي 
تنجــم عــن قــرارات المســتثمرين  الفرديين، والذين غالبــًا ما يتأثرون بشــدة بالمتغيرات 
المختلفــة التــي تؤثــر علــى األســواق الماليــة، ممــا يعــزز جاذبيــة أســواق المــال العربيــة 

لالستثمارات الوطنية والخارجية.

لقد أجمع المشاركون بالحلقة النقاشية على األهمية الكبيرة ألدوات االستثمار المشترك 
والدخل الثابت وكذلك ضرورة المبادرة في تمهيد المناخ التشريعي والتقني الالزم مع 
التأكيــد علــى ايــالء موضــوع التعليــم والتوعيــة عناية خاصة مــع أهمية مشــاركة جميع 
األطــراف المرتبطــة بأســواق راس المــال بشــكل خاص والقطــاع المالي والجهــات األخرى 
بشــكل عــام في هــذه الجهود وضمــن إطار مبني علــى اســتراتيجيات واضحة في هذا 

المجال.

كمــا أكــد المشــاركين بــأن التطويــر يجب أن يمتد ليشــمل تقديــم أدوات ماليــة جديدة 
تضمن للمســتثمرين بدائل مناسبة لحماية اســتثماراتهم وبما ينسجم مع الممارسات 
العالميــة بهــذا المجــال، حيــث ثّمــن المشــاركون التطــورات الحديثة لدى بعض أســواق 
المــال العربية في مجال المشــتقات الماليــة Derivatives وكذلــك التوجه نحو تطوير 
عمليات التســوية والتقاص بما في ذلك الوســيط المركزي CCP وأهمية التنســيق ما 

بين أسواق راس المال العربية في هذا المجال.

واهلل ولي التوفيق،،،
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حلقة نقاشية حول:
صناديق االستثمار وأدوات الدخل الثابت 

 Bloombergنظم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية و
الدخل  وأدوات  االستثمار  صناديق  حول  نقاشية  حلقة 
 BlackRockو  Eurex Clearing مع  بالتعاون  الثابت 
وجمعية   DLA Piperو الوطني  دبي  اإلمارات  وبنك 
 2016/9/8-7 يومي  وذلك  والصكوك،  للسندات  الخليج 
اإلمارات  بدولة  دبي  بمدينة   Bloomberg مقر  في 
الضوء  النقاشية  الحلقة  وسلطت  المتحدة.  العربية 
المعنية  الهيئات  تهم  التي  القضايا  من  عدد  على 
بأدوات  يتعلق  فيما  وخاصة  المال  راس  بأسواق 
 )ETFs( التداول  مؤشرات  وصناديق  المشترك  االستثمار 
األمور  من  وغيرها  الثابت  الدخل  أدوات  إلى  باإلضافة 
والمشتقات.  والتقاص  التسوية  بعمليات  المرتبطة 

العربية  المالية  األوراق  هيئات  التحاد  العام  األمين  وألقى 
على  خاللها  أكد  حيث  االفتتاحية،  الكلمة  طريف  جليل 
أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير األسواق المالية 
والثانوية  األولية  األسواق  تنشيط  يضمن  بما  العربية 
»إن  وأضاف  الثابت  والدخل  المشترك  االستثمار  ألدوات 
السنوات  خالل  تمكنت  قد  العربية  المال  راس  أسواق 
كبير،  وتكنولوجي  تشريعي  تطوير  تحقيق  من  األخيرة 
الرامية  الجهود  األثر في دعم  أكبر  له  الذي سيكون  األمر 
المشترك  االستثمار  وأدوات  الثابت  الدخل  أدوات  لتطوير 
المؤسسي«. االستثمار  ويعزز  المستثمرين  يخدم  بما 

وقالت سلوى شاكري، رئيس قسم استراتيجيات السوق 
اتحاد  مع  بشراكتنا  جدا  فخورون  »نحن  بلومبيرغ،  في 
النقاشية،  الحلقة  بهذه  العربية  المالية  األوراق  هيئات 
األوسط  الشرق  منطقة  في  نوعها  من  األولى  وهي 
وشمال أفريقيا. إن األسواق الرائدة التي شاركت لمناقشة 
المواضيع الرئيسية وإيجاد حلول للقضايا المشتركة أمر 

بالغ األهمية لدعم تطوير أسواق رأس المال في المنطقة، 
مما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين األمن المالي«.

االستثمار  بأدوات  التعريف  األول  اليوم  ناقش 
آلية  حيث  من  التداول  مؤشرات  وصناديق  المشترك 
للمستثمرين  بالنسبة  ذلك  وأهمية  واإلدارة  العمل 
المرتبطة  التشريعات  عرض  وتم  المالية،  واألسواق 
الدولي  المنظور  من  المشترك  االستثمار  بأدوات 
المستثمرين،  حماية  ذلك  خالل  من  يمكن  وكيف 
بعض  إلى  اإلشارة  مع  المستثمرين،  صغار  وخاصة 
بالمنطقة.  المالية  األسواق  من  المستخلصة  الدروس 

المرتبطة  المواضيع  من  عدد  فبحث  الثاني،  اليوم  أما 
األدوات  هذه  أهمية  حيث  من  الثابت  الدخل  بأدوات 
واستعراض  الثانوية  األولية  األسواق  تطوير  وكيفية 
الدخل  أدوات  أسواق  تطوير  تواجه  التي  التحديات  أهم 
الرقابة  هيئات  دور  إلى  اإلشارة  مع  بالمنطقة،  الثابت 
موضوع  إلى  التطرق  تم  كما  األدوات،  هذه  تطوير  في 
 )CCP( المركزي  الوسيط  ودور  والتقاص  التسوية 
الجانب  بهذا  المرتبطة  العمل  آلية  إلى  اإلشارة  مع 
التشريعات  ظل  في  خاصة  أوروبا،  في  بها  والمعمول 
المشاركين  واطلع  كما  هناك.  المطبقة  الجديدة 
للتطبيقات  عملية  نماذج  على  النقاشية  بالحلقة 

إن أسواق رأس المال العربية قد تمكنت خالل 
السنوات األخيرة من تحقيق تطوير تشريعي 
وتكنولوجي كبير، األمر الذي سيكون له أكبر 
أدوات  لتطوير  الرامية  الجهود  دعم  في  األثر 
المشترك االستثمار  وأدوات  الثابت  الدخل 
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االستثمار  أدوات  مجال  في  بلومبيرغ  لدى  المستخدمة 
التداول. مؤشرات  وصناديق  الثابت  والدخل  المشترك 

هيئات  ممثلي  من  عدد  النقاشية  الحلقة  في  وشارك 
العربية  والبورصات  باالتحاد  األعضاء  العربية  الرقابة 
وهيئة  اإلماراتية  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  منهم 
المال  لسوق  العامة  والهيئة  السعودية  المالية  السوق 
وهيئة  الفلسطينية  المال  راس  سوق  وهيئة  عمان  في 
اللبنانية  المالية  األسواق  وهيئة  المالية  لألسواق  قطر 
من  عدد  أيضًا  وشارك  المالية،  للخدمات  دبي  وسلطة 
المالية  دبي  سوق  منهم  العربية  البورصات  ممثلي 
وبورصة  قطر  وبورصة  المالية  لألوراق  أبوظبي  وسوق 
والمهتمين. والخبراء  المختصين  من  وعدد  البحرين 

CIS المشترك  االستثمار  أدوات 
مع  المشترك  االستثمار  أدوات  موضوع  المشاركون  بحث 
استعراض تجارب عملية في هذا المجال من بينها تجربة 
المنطقة،  وبأسواق  العالمية  باألسواق   Black Rock
المجال  هذا  في  المستديرة  الحلقة  نقاش  خلص  وقد 
التقليدية والتحليل قد أصبحا غير  التعامل  إلى أن طرق 
بحاجة  المتعاملين  وأن  الظروف  هذه  ظل  في  كافين 
انخفاض  ظروف  مع  والتأقلم  التغيرات  مع  التكيف  إلى 
تم  اإلطار،  هذا  وضمن  العالم.  مستوى  على  السيولة 
مؤشرات  وصناديق  المشترك  االستثمار  أدوات  استعراض 
المستثمرين  إعطاء  في  ألهميتها  نظرًا  التداول 
عالية. وشفافية  وسيولة  أقل  بتكاليف  أكبر  مرونة 

الثابت الدخل  أدوات 
الدخل  أدوات  أسواق  تواجه  التي  التحديات  وحول 
تتمثل  التحديات   تلك  أن  على  المشاركون  أكد  الثابت 
 Complexity بالتعقيدات  المرتبطة  القضايا  في 
الدخل  أدوات  وارتباط  والتداول  باإلصدار  المرتبطة 
إصدار  وحدات  حجم  وارتفاع  النقدية  بالسياسة  الثابت 
صغار  دخول  يعرقل  مما   High Ticket Size السندات 
خارج  التداول  أن  إلى  وأشاروا  السوق.  لهذا  المستثمرين 
 Over the Counter Trading النظامي  السوق  إطار 
األسواق،  وشفافية  التداول  أحجام  في  النمو  يكبح 
األطراف  بمخاطر  المرتبطة  العوامل  تؤثر  وكذلك 
القانونية  والمخاطر   Counterparty Risk المقابلة 
الثابت. الدخل  أدوات  طبيعة  اختالف  عن  الناجمة 

المشاركون على  أكد  والثانوية،  األولية  األسواق  ولتطوير 
وانسجامه  والرقابي  التشريعي  اإلطار  تهيئة  أهمية 
أدوات  إدراج  مع  المجال  هذا  في  الدولية  المعايير  مع 
ما  أو  المخاطر  منحنى  وخلق  بالبورصات  الثابت  الدخل 
وكاالت  تحديد  عن  فضاًل   Risk-free Curve بالـ  يعرف 
 Independent Rating Agencies مستقلة  تقييم 
فاعل. مصرفي  ونظام  متطورة  وتقاص  تسوية  وأنظمة 

والتقاص التسوية 
المشاركون  ناقش  والتقاص،  التسوية  قضايا  وحول 
ذلك  أن  إلى  وإشاروا   CCP المركزي  الوسيط  موضوع 
من  ويزيد  المالية  لألسواق  التحتية  البنية  يحسن 
الدفع  عدم  مخاطر  تقليل  إلى  باإلضافة  مكانتها 
هذا  وضمن  المالية.  باألسواق  االستقرار  وتحقق 
الدولية  التجارب  بعض  المشاركون  اإلطار،استعرض 
 ،Eurex Clearing تجربة  بينهاا  من  المجال  هذا  في 
المركزي  الوسيط  عمل  آلية  موضوع  مناقشة  تم  حيث 
المجال. هذا  في  الجديدة  األوروبية  التشريعات  تحت 

Derivatives المشتقات  أسواق 
المشاركون  أشار  المشتقات،  أسواق  تطوير  وبخصوص 
من  والرقابية  القانونية  المعوقات  بعض  وجود  إلى 
 Insolvency لإلفالس  قوانين  وجود  عدم  بينها 
المقابلة  األطراف  إفالس  مخاطر  من  والحماية   Laws
إلى  باإلضافة  هذا   .Counterparty’s Insolvency
كما  المال.  بأسواق  العالقة  ذات  التشريعات  وضوح  عدم 
أسواق  تطوير  تكبح  التي  العوامل  أهم  من  بأن  أكدوا 
على  الكافي  الطلب  وجود  عدم  في  تكمن  المشتقات 
 Cost Effectiveness الكلف  إلى  باإلضافة  األدوات  هذه 
لألسواق  الحالية  التركيبة  مالئمة  وعدم  بذلك  المرتبطة 
)موضوع  األدوات  هذه  فهم  وعدم   Market Structure
التعليم( باإلضافة إلى عدم وجود إدارة مناسبة للمخاطر. 

والتحليل  التقليدية  التعامل  طرق  أن 
هذه  ظل  في  كافين  غير  أصبحا  قد 
إلى  بحاجة  المتعاملين  وأن  الظروف 
ظروف  مع  والتأقلم  التغيرات  مع  التكيف 
العالم. مستوى  على  السيولة  انخفاض 
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االجتماع األول ألعضاء فريق العمل المكلف بتنفيذ بعض مهام الخطة االستراتيجية لالتحاد

نظمت األمانة العامة التحاد هيئات 
االجتمــاع  العربيــة  الماليــة  األوراق 
األول لفريق العمل المكلف بتنفيذ 
بعــض مهام الخطة االســتراتيجية 
للــدورة الحاليــة لالتحــاد اجتماعــه 
دولــة   – دبــي  مدينــة  فــي  األول 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ 
25 ســبتمبر / أيلــول 2016، حيث 
تــم االتفــاق علــى تقســيم أعضاء 
فريــق العمــل، حســب المواضيــع 
التي ســيتم تداولها، إلــى فريقي 
عمــل األول مكلــف بإصــدار دليــل 
حوكمــة الشــركات المدرجــة لــدى 
األســواق الماليــة العربيــة والثاني 

إلعداد دراسة مقارنة لعروض الشراء بقصد االستحواذ “Tender Offering” لدى الدول العربية، حيث تم خالل االجتماع تقسيم 
العمــل بين أعضــاء فريقي العمل واقتراح آليات التواصل بينهم واالتفاق على الجدول الزمني إلعداده وذلك بما يتناســب مع 
قــرار مجلــس االتحــاد بهذا الخصوص. باإلضافة إلــى ذلك قام أعضاء الفريقين بمراجعة االســتبيان الخاص بحوكمة الشــركات 
المدرجة لدى األسواق المالية العربية واالستبيان المتعلق بعروض الشراء بقصد االستحواذ ليتم تعميمها على أعضاء االتحاد 
في وقت الحق. ويأتي تشــكيل فريق العمل المذكور تنفيذا لمتطلبات الخطة االســتراتيجية لالتحاد للســنوات 2016 – 2020 
والتــي تهــدف إلى تعزيز التعاون والتنســيق بين هيئــات األوراق المالية العربية وبمــا يعود بالفائدة على أســواق رأس المال 
العربية. ومما يذكر بأن فريق العمل يضم في عضويته ممثلين عن هيئات الرقابة العربية في كل من األردن واإلمارات وسوريا 

والسعودية وُعمان ومصر.

شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية ممثله باألمين 
العــام لالتحــاد جليل طريــف بالنــدوة التي نظمهــا مركز دبــي المالي 
العالمي )DIFC( بالتعاون مع برايس وترهاوس أند كوبر )PWC( حول 
تأثيــر خروج بريطانيا مــن االتحاد األوروبي BREXIT علــى قطاع الخدمات 

المالية في منطقة الشرق األوسط.
ناقش المشــاركون اآلثــار المحتملة لخروج بريطانيا مــن االتحاد األوروبي 
علــى القطــاع المالــي والمســتثمرين بالعالــم وخاصة منطقة الشــرق 
األوسط، وأكدوا على أهمية مراجعة التشريعات وإزالة القيود أمام حركة 

االستثمار passporting لما لذلك من أهمية في تخفيف أية آثار سلبية محتملة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

المشاركة بندوة حول تأثير خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على قطاع الخدمات المالية

المؤتمر السنوي الخامس حول آفاق التمويل اإلسالمي
 S & P Global Ratings عقــدت وكالــة اس اند بــي جلوبال للتصنيفــات االئتمانيــة
مؤتمرها السنوي الخامس حول آفاق التمويل اإلسالمي بمدينة دبي يوم 2016/10/4 
بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين. كما شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق 
الماليــة العربيــة بأعمال المؤتمر ممثله باألمين العام جليــل طريف. وناقش المؤتمر 
آفاق التمويل اإلســالمي والعقبات التي تواجه نمو هذا القطاع، حيث أكد المشــاركون 
علــى أهمية التنســيق ما بين مختلف الجهــات العاملة بهذا القطاع للوصول إلى معايير موحدة تســهل عملية إصدار أدوات 
التمويل اإلســالمي. كما أكدوا على أهمية الدور المناط بهيئات الرقابة في دعم اإلطار التشــريعي والتنظيمي ألدوات التمويل 

اإلسالمي وبما يخدم تطوير هذا القطاع.
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اعتماد المرحلة األولى لتطبيق نموذج المؤسســات ذاتية التنظيم في األســواق المالية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة قرارا تضمن الموافقة على تبني المرحلة األولى من نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم 
في األسواق المالية المحلية، وذلك بالتزامن مع إصدار قرار تنظيم بعض األدوات والخدمات المالية وآليات التداول 
يتم بمقتضاه تحويل اختصاص منح الموافقات الخاصة ببعض األدوات المالية من الهيئة إلى السوقين الماليين 

وفقًا ألفضل الممارسات العالمية.

هيئة السوق المالية تعدل 4 مواد في الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية

أصــدر مجلس هيئة الســوق المالية قــراره بتعديل المادة العاشــرة، والمادة الثانيــة والثالثين، والرابعــة والثالثين، 
والخامسة والثالثين من الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية استنادًا إلى نظام السوق المالية. وتتلخص 
التعديالت المدخلة، بناًء على قرار المجلس المشار إليه، في تعديل نصاب جلسات لجنة الفصل في منازعات األوراق 
الماليــة للنظــر في الدعاوى المقيدة أمامهــا بحيث ُتعقد بحضور ثالثة من أعضائها مــع منح رئيس اللجنة صالحية 
تقريــر غيــر ذلك بحيث يمكن عقد جلســات اللجنة للنظر في الدعوى بأقل من ذلك أو أكثر. كما شــملت التعديالت 
أيضــًا تعديــل آليــة صدور قرارات اللجنة بحيث يصــدر قرار اللجنة من خالل ثالثة أعضاء علــى األقل على أن يكون من 

بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويكون القرار باإلجماع أو بأغلبية اآلراء.  

هــذا وتهــدف الالئحة إلى تنظيــم إجراءات الترافــع والتقاضي أمام لجنة الفصــل في منازعــات األوراق المالية ولجنة 
االســتئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في الســوق كافة.  وتتضمن الالئحة عدة أبواب تنظم كيفية إيداع الدعوى 
وقيدهــا وطريقة اإلخطــار والتبليغ، وجلســات اللجنة، وحضور أطراف الدعــوى وغيابهم، وطرق اإلثبات، واالســتعانة 

بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات. وسيبدأ العمل بالالئحة المعدلة ابتداًء من تاريخ نشرها.

اآللية الجديدة لعمولة شراء وبيع األسهم 

أوضحت هيئة الســوق المالية أن تحديد الســقف االعلى لعمولة شــراء وبيع األســهم المدرجة في السوق والتي بدأ 
العمل به اعتبارا يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من األسواق المالية المتقدمة وعدد من االسواق 
في المنطقة، حيث يراعي السقف االعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية 

للمستثمرين.
وتؤكد الهيئة أن جزءًا من عمولة تداول األسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة االستثمارية 
يجــري العمل على تأسيســه، والذي يســتهدف رفــع الثقافة الماليــة واالدخارية واالســتثمارية للمتعاملين وأصحاب 
المصالح في الســوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسســات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح 
المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي 

لألشخاص المرخص لهم.
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة السوق المالية السعودية

صدور قرار بشأن اعتماد تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية
أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ باعتماد تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية، على 
أن ُيعمــل بهــا ابتــداًء من 2017/01/01م، على أنه يجوز للمستشــار المالي االتفاق مــع المصدر على تطبيق هذه 

التعليمات على أي طرح قبل ذلك التاريخ.
وتهــدف هذه التعليمات إلى تنظيم بناء ســجل األوامر وتخصيص األســهم في االكتتابــات األولية، حيث روعي عند 

إصدارها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات واألطراف ذات العالقة.



ــات ــع ــري ــش ــت ال

اعتماد وتحديث 7 لوائح لحوكمة مجلس هيئة السوق المالية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية سبع لوائح جديدة ومعّدلة تتعلق بأعمال ومهام مجلس الهيئة، وذلك بغرض 
تحســين أدائه ألعماله األساســية التنظيمية واإلشــرافية، والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز االستفادة من 
خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيســة مثل: التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية، ووضع السياســات، وتحديد 
وتطوير االســتراتيجيات ومتابعة األداء، والتوســع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية، والتواصل الفاعل مع 

األطراف ذات العالقة.

وامتدادًا لســعى مجلــس الهيئة إلى تطبيق أفضل ممارســات الحوكمة في أدائه لمهامه التنظيمية واإلشــرافية، 
تــم اعتمــاد اللوائح الخاصة بحوكمة المجلس وهي على النحو اآلتــي: الئحة عمل مجلس الهيئة، الئحة عمل اللجنة 
التنفيذيــة، الئحــة عمل لجنة التعامالت اإللكترونية، الئحة عمل اللجنة اإلداريــة، الئحة عمل لجنة المراجعة، الئحة عمل 

لجنة تطوير الموارد البشرية، وسياسة تفويض الصالحيات. 

نشر مشروع التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الستطالع اآلراء بشأنه
أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشــر مشــروع التعليمات الخاصة بصناديق االســتثمار العقارية المتداولة من 

أجل استطالع مرئيات المختصين والمهتمين واألطراف ذات العالقة حوله.

والجديــر بالذكــر أن هــذه التعليمات تهدف إلى تنظيــم طرح صناديق االســتثمار العقارية المتداولــة، والتي يتمثل 
هدفها االســتثماري الرئيس في االســتثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشــائيًا تحقق دخاًل دوريًا وتوزع نسبة محددة 
من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق. كما روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة 

أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب وبما يحقق األهداف المرجوة منها.

اعتماد القواعد المنظمة الســتثمار المؤسســات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة المحدثة

أصدر مجلس الهيئة قراره رقم )3-104-2016( المتضمن االتي:

) أ( اعتماد القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة المحدثة.

) ب( تنشــر القواعــد المنظمة الســتثمار المؤسســات المالية األجنبية المؤهلــة في األوراق الماليــة المدرجة المحدثة 
المشار إليها في الفقرة )أ( أعاله، ويعمل بها ابتداًء من تاريخ الموافق 2016/9/4م. 

) ج( يســتمر العمل بالقواعد المنظمة الستثمار المؤسســات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة الصادرة 
عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم )1-42-2015( وتاريخ 2015/5/4م وذلك حتى تاريخ العمل بالقواعد المنظمة 
الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة المحدثة المشار إليها في الفقرة )أ( أعاله.

) د( يحق لعميل المستثمر األجنبي المؤهل الموافق عليه التسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل وذلك بتوقيعه على 
نموذج اإلقرار بالصيغة المعتمدة من قبل الهيئة.

هـ(   يمنح عميل المستثمر األجنبي المؤهل الموافق عليه مهلة حتى تاريخ 2016/11/1م، للتسجيل كمستثمر 
أجنبي مؤهل، وال يخل ذلك بالتزامات ومســؤوليات المســتثمر األجنبي المؤهل المعني فيما يتعلق بذلك العميل 

خالل تلك المهلة.

وتهدف هذه القواعد إلى وضع اإلجراءات والمتطلبات والشروط الالزمة لتسجيل المستثمرين األجانب المؤهلين لدى 
الهيئة لالستثمار في األوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات األشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. 
خالل تحديث القواعد تم دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب بما يحقق األهداف المرجوة، كما 

روعي عند تحديثها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات واألطراف ذات العالقة.
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تعليمــات تــداول االوراق المالية للمســتثمرين عبر االنترنت في ســوق العراق لــألوراق المالية 
أصدرت هيئة األوراق المالية تعليمات التداول عبر االنترنيت للمســتثمرين والتي تتضمن االجراءات واالليات والنظم المطلوبة 
التــي علــى ســوق العراق لــألوراق المالية وشــركات الوســاطة اتخاذها من اجــل الحصول علــى ترخيص تقديم هــذه الخدمة 

للمستثمرين. ومن المؤمل ان يتم اطالق الخدمة في الربع االول من عام 2017.

اعتماد دليل استرشادي لمعايير جودة الخدمات التأمينية في السلطنة
أصدرت الهيئة العامة لســوق المال دلياًل استرشــاديا لمعايير ضمان جودة الخدمات التأمينية المقدمة لحملة وثائق التأمين، 

والذي يتضمن الحد األدنى لمعايير الجودة المقدمة من شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة.

ويوضــح الدليــل دور مجلس إدارة شــركة التأمين ســواء الوطنية أو المكتب الرئيســي لفروع الشــركات األجنبية العاملة في 
الســلطنة في مراجعة واعتماد سياســات مكتوبه لمعايير الجودة الشاملة للخدمات التأمينية  في مختلف عمليات الشركة 
انطالقــًا مــن القناعة بأن رضى العميل هو أســاس نجاح عمليات الشــركة، وتنص التعليمات الجديدة بأنــه على مجلس إدارة 
الشــركة إيجاد وحدة أو شــخص ضمن هيكلية إدارة الشــركة مختص بإدارة جودة الخدمات التأمينية وضمان الرقابة  والتقييم 

الفعال لهذه الخدمة.

العراق - هيئة االوراق المالية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

قرار رقم )72( لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول )المرحلة االنتقالية( 

أصدر مجلس المفوضين قرارًا برقم )72( لســنة 2016 بشــأن تطبيق نظام ما بعد التداول )المرحلة االنتقالية( وذلك تماشــيا 
مع توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وتطبيق نظام ما بعد التداول. كما أوضحت الهيئة أنه يجب على جميع الجهات 

الخاضعة لرقابة الهيئة والمشاركين االلتزام بنظام ما بعد التداول.

هيئة قطر لألسواق المالية

الهيئة ترخص ممارسة نشاط التداول بالهامش
وافقت الهيئة على الترخيص إلحدى شــركات الخدمات المالية بممارســة نشــاط تداول األوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف 

تعزيز السيولة ببورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أداء البورصة القطرية.

وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء األوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خالل الممول بالهامش )شركات 
الخدمات المالية(، والذي يقوم بتمويل نســبة من القيمة الســوقية لألوراق المالية التي يقوم بشــرائها لعميله وفقًا لالتفاقية 
التــي تنظــم العالقــة بين الممول والعميل قبل بدء التعامــل، وتقيد ملكية هذه األوراق المالية باســم العميل على أن تظل 

نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية.

هيئة اسواق المال الكويتية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

بدء العمل بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونيًا

نشــرت الوقائــع المصرية قراري الهيئة العامة للرقابــة المالية رقم 729 و 730 لتفعيل منظومة اإلصــدار والتوزيع االلكتروني 
لبعض وثائق التأمين من خالل شبكات نظم المعلومات وذلك ألول مرة في مصر.

واشــترطت الهيئــة أن تصــدر موافقة مســبقة لكل شــركة تأمين ترغب في تفعيــل تلك اآلليــة وإتاحة توزيع وثائــق التأمين 
الكترونيــا، فــي ضوء تقدمهــا للهيئة بإجراءات العمل المقــرر تطبيقها وتقديم مــا يفيد توافر المتطلبــات الفنية المطلوبة 

النظم االلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
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مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

تعديل نظام قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية
أقــر مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للرقابة المالية تعديل قيد وشــطب األوراق الماليــة بالبورصة المصرية بإضافــة مادة جديدة 
تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشــركات المقيد لها أســهم بالبورصة بتقديم دراســة قيمة عادلة للســهم في الحاالت التي 
يشــهد فيها الســهم تغيرًا كبيرًا خالل فترة وجيزة بما ال يتناســب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع 

الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.

ويأتــي هذا القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم األســواق الماليــة غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار 
القواعد التي تضمن كفاءة هذه األسواق وشفافية األنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

الهيئة تطلق اإلصدار الثالث من »الدليل المصري لحوكمة الشركات«
أقر مجلس إدارة الهيئــة العامة للرقابة المالية إصدار الدليل »المصري 
لحوكمــة الشــركات« المعد مــن قبل مركــز المديرين المصــري التابع 
للهيئة. ويعد هذا اإلصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة 

بالشركات منذ عام 2005.

ويعــد الدليل بمثابة اإلطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من 
إدارة رشــيدة وشــفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد االسترشادية 
طبقــًا ألفضل الممارســات الدولية واإلقليمية للتطبيق في الشــركات 
الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في ســن التشــريعات والتعليمات 

الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.

اصدار ضوابط قيد شركات التقييم العقاري
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ألول مرة ضوابط قيد شــركات التقييم العقاري بســجالت الهيئة، والتي تتطلب 
أن تكون شــركة مســاهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى أال تتعارض أي أنشطة أخرى 
للشــركة مع نشــاط التقييم العقاري. كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على األقل وأن يكون 
العضــو المنتــدب من المقيدين بجدول خبــراء التقييم العقاري بالهيئــة. وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشــركة 
خبيرين في التقييم العقاري على األقل من المقيدين بجداول الهيئة - من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما 

على األقل مصري الجنسية.

اصدار قواعد جديدة لحوكمة الشركات العاملة في سوق المال
أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة العامة للرقابة الماليــة قواعد محدثة لحوكمة الشــركات العاملة في مجــال األوراق المالية تنظم 
تشــكيل مجلــس اإلدارة ومهامه واللجــان المنبثقة عنه إضافة إلى ما يجب أن يتضمنه التقرير الســنوي المقدم إلى الجمعية 
العامة. وتضمنت قواعد الحوكمة والتي يعد االلتزام بها من شروط استمرار الترخيص، نظام الرقابة الداخلية ومكافحة غسل 

األموال وكذلك شروط تعيين مراقب الحسابات ومتطلبات الحفاظ على سرية المعامالت.

هذا وأبقت قواعد الحوكمة الجديدة لشركات األوراق المالية على ما سبق أن استحدثته الهيئة في شهر ديسمبر الماضي بأن 
يقتصر االلتزام بشــأن اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على لجنة المراجعة. وتلتزم فقط الشــركات التي يزيد رأسمالها عن 
50 مليون جنيه أو تزيد قيمة األصول التي تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه ســنويًا بتشــكيل 

لجنة مخاطر. هذا ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.

كمــا أبقــت الهيئة على ما يخص تنظيم المجموعة الواحدة، بأنه يمكن للشــركة العاملة في مجال األوراق المالية وشــركاتها 
التابعــة العاملــة فــي مجال األوراق المالية - على أن تكون نســبة الملكية فيها ال تقل عــن 85% - أن تكتفى بلجنة مراجعة 
واحدة تتشــكل من أعضاء مجلس إدارة الشــركة األم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشــركة األم للقيام بالمهام المحددة 

بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمو األقلية في كل شركة تابعة.
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الرقابة على األسواق 

هيئة االوراق المالية االردنية

98 % نسبة الشركات المتداولة الملتزمة بتعليمات اإلفصاح
أعلنــت هيئــة األوراق المالية أن عدد الشــركات التــي أفصحت للهيئة عن تقاريرهــا المالية نصف الســنوية للعام الحالي بلغ 
)222( شــركة مــن أصل )248( شــركة لتشــكل ما نســبته 90%، في حيــن بلغ عدد الشــركات المتداولة والتــي أفصحت عن 

بياناتها نصف السنوية للعام الجاري )212( شركة من أصل )216( شركة لتشكل ما نسبته  %98.

تمديد مهلة توفيق األوضاع المقررة لشركات إدارة االستثمار
وافق مجلس إدارة الهيئة على تمديد المهلة المحددة للشــركات والجهات التي تمارس نشــاط إدارة االســتثمار مدة جديدة- ال 
تزيــد عــن ســنة- تبدأ من تاريــخ صدور قرار مدة توفيــق األوضاع الجديدة. وذلــك نظرًا لعدم تمكن بعض الشــركات من توفيق 
أوضاعهــا وفقــًا ألحكام النظام، وتقدم بعضها بطلبات التماس للهيئة لتمديد فترة توفيق أوضاعها، وبحيث يتاح لها الوقت 

الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية بما يتوافق مع أحكام النظام.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

تونس - هيئة السوق المالية

تذكير للشركات المدرجة بشأن نشر البيانات المالية للنصف األول لعام 2016
أطلقت هيئة السوق المالية التونسية تذكيرا للشركات المدرجة لالمتثال لمتطلبات اإلفصاح والكشف عن البيانات المالية

المرحلية لها وفقا للتشريعات حيز النفاذ ودون تجاوز اآلجال النهائية.

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة الســوق المالية: فتح المحفظة االســتثمارية للخليجيين باســم العميل وليس باسم 
الوسيط الخليجي

أوضحت الهيئة أنها الحظت فتح حســابات بأســماء وســطاء خليجيين لصالح عمالئهم لتداول األســهم في الســوق المحلية 
الســعودية وتملكها، وبدارســة الموضوع صدر قرار مجلس هيئة الســوق المالية في التاســع من ســبتمبر 2015 المتضمن 

وجوب قيام الشخص المرخص له بفتح المحفظة االستثمارية باسم العميل وليس باسم الوسيط الخليجي أو غيره.

وأكــدت الهيئة على األشــخاص المرخص لهــم بضرورة االلتزام بمضمون قــرار مجلس الهيئة الصادر في 24 ســبتمبر 2007 
الخاص بالمساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية )طبيعيين واعتباريين( والمواطنين السعوديين 
في مجال تملك األسهم المدرجة في السوق وتداولها، والمعلن مضمونه على موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق 

المالية السعودية »تداول« اإللكترونيين.

كما أوضحت الهيئة أنه يمكن للمســتثمر االجنبي غير المقيم االســتثمار في األسهم المدرجة في السوق عن طريق اتفاقيات 
المبادلة أو صناديق االستثمار او وفقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

تمديد مهلة الســماح لوكاالت التصنيف االئتماني التي تتقدم بطلبات الترخيص لممارســة 
نشاطات التصنيف االئتماني 

أعلنت الهيئة عن تمديد فترة السماح لوكاالت التصنيف االئتماني التي تقدمت بطلبات الترخيص لممارسة نشاط التصنيف 
االئتماني قبل تاريخ 2015/9/1م  بممارســة نشــاط التصنيف االئتماني إلى أن يصدر لها الترخيص ومن ثم كتاب بدء ممارسة 
العمــل حتــى موعد أقصــاه 2017/8/24م. وذلك إلحاقًا إلعــالن الهيئة المتضمن بدء اســتقبال طلبات الترخيص لممارســة 
نشــاطات التصنيــف فــي المملكة، والســماح لــوكاالت التصنيف االئتمانــي التي تتقدم بطلبات الترخيص لممارســة نشــاط 
التصنيف االئتماني قبل تاريخ 2015/9/1م  بممارسة نشاط التصنيف االئتماني إلى أن يصدر لها الترخيص ومن ثم كتاب بدء 

ممارسة العمل حتى موعد أقصاه 2016/8/31م.
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الرقابة على األسواق 

هيئة السوق المالية السعودية

اعتماد الوثيقة الُمحدثة لألســئلة الشــائعة الخاصة بالقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة والنماذج ذات العالقة

أصدر مجلس الهيئة قرار بشــأن اعتماد الوثيقة الُمحدثة لألســئلة الشــائعة الخاصة بالقواعد المنظمة الســتثمار المؤسسات 
الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق المالية المدرجــة )»الوثيقة«( والنمــاذج ذات العالقة، حيث تتضمن الوثيقــة إجابات على 
األســئلة الشــائعة التــي وردت خالل فترة اســتطالع مرئيــات المختصيــن والمهتمين واألطــراف ذات العالقة الخاصــة بالقواعد 

المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة المحدثة )»القواعد«(.

هيئة اسواق المال الكويتية

انتهاء مهلة تقديم نموذج متابعة تطبيق حوكمة الشركات لعام 2016  
أعلنت هيئة أســواق المال عن انتهاء المهلة المحددة لتقديم نموذج متابعة تطبيق قواعد الحوكمة للشــركات لعام 2016، 
وذلك وفقًا ألحكام الكتاب الخامس عشــر )حوكمة الشــركات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هيئة أســواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما، حيث يتعين على الشركات الخاضعة للقواعد المذكورة تزويد 
الهيئة بشــكل ســنوي بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشــركات الصادرة عن الهيئة على أن يقدم أول 

تقرير في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ نفاذ هذه القواعد في 2016/6/30.

وممــا أثمــرت بــه جهود الهيئة فــي تطوير بنيتهــا التحتية االلكترونيــة أن تتم عمليــة تقديم نماذج متابعــة تطبيق حوكمة 
الشــركات مــن خالل بوابة الهيئة اإللكترونية التي تــم إطالقها مؤخرًا عبر موقعها اإللكتروني، حيــث يتوافر في البوابة نظام 
)eGovernance( والذي يتيح للشــركات بعد التســجيل المســبق فيه إمكانية متابعة إجراءات تقديــم النموذج المعتمد 

واستكمال متطلباته إلكترونيّاً وإرفاق مستنداته.

هذا وقد التزمت 199 شــركة من الشــركات الخاضعة لقواعد الحوكمة بتقديم النموذج المطلوب قبل انتهاء المهلة المقررة 
ل تلك الشركات ما نسبته 86% من الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة البالغ عددها 231 شركة،  في 2016/7/19، وتشكِّ

حيث تخلفت 32 شركة عن تقديم النموذج خالل تلك المهلة.

بيان حول األحكام االنتقالية لمزاولة نشاط تقويم األصول
لفتت الهيئة انتباه كافة الراغبين بممارســة نشــاط »مقيم أصول« بضرورة التقدم للهيئة بطلب ترخيص أنشطة أوراق مالية 
وفقــًا للنمــوذج المعتمد لهذا النشــاط والوارد فــي الملحق رقم )5( من الكتاب الخامس )أنشــطة األوراق المالية واألشــخاص 
المســجلون( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لســنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية 
وتعديالتهما، مع التأكيد على عدم جواز قيام أي شخص بمزاولة نشاط »تقويم األصول« ما لم يكن مكتب تدقيق، وذلك وفقا 

للمادة (11) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

قرار رقم )76( لسنة 2016 بشأن إيقاف المشتقات المالية
قرر ت هيئة أســواق المال إيقاف التعامل بالبيوع المســتقبلية واآلجل من تاريخ 1 ســبتمبر 2016، كما قررت بأنه يجوز تمديد 
أو تجديد عقود البيوع المســتقبلية وعقود اآلجل القائمة لمدة أو مدد مماثلة على أال تتجاوز مدة انتهاء تلك العقود تاريخ 31 
أكتوبر 2017 في أي حال من األحوال اعتبارًا من تاريخ 1 سبتمبر 2016. وكذلك عدم إصدار أو إبرام أي عقود خيارات جديدة تتجاوز 
فترة انتهائها تاريخ 31 أكتوبر 2016. مع مراعاة وضع آلية محددة بشــكل مباشــر فيما بين مقدم الخدمة وبقية األطراف ذات 

الصلة للتعامل مع العقود القائمة التي تنتهي بحد أقصى بتاريخ 29 ديسمبر 2016. 

تعميم رقم )9( لسنة 2016 إلى كافة األشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق االستثمار
أصــدرت هيئــة األوراق المالية تعميما إلى األشــخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق االســتثمار للتأكيد على ضرورة تســليم 
مســودة البيانــات المالية وتقرير مراقب الحســابات للهيئة وعدم اإلفصاح عنها إال بعد تســلم كتاب مــن الهيئة يفيد إحاطة 

الهيئة علما بمضمونها وذلك على نحو ما يجرى عليه العمل منذ إصدار الهيئة للتعميم رقم )1 – ت إ-ق ر – 2011(.
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الرقابة على األسواق 

التعليم والتوعية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

بدء العمل بالضوابط الخاصة بقيد شركات التقييم العقاري وغير المصريين
نشــرت الوقائــع المصريــة في العــدد ) 199 ( قراري مجلــس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لســنة 2016 بشــأن 
ضوابط قيد األشــخاص غير المصريين في جدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، والقرار رقم 82 لســنة 2016 بشــأن ضوابط 

قيد شركات التقييم العقاري بجداول الهيئة. وعلى أن يعمل بكل منها في اليوم التالي لتاريخ النشر.

وأوضح شــريف ســامى رئيس الهيئة أنه ألول مرة تم تنظيم قيد الشــركات في مجال الخبرة العقارية، وتشــترط الضوابط أن 
تكون شــركة مســاهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشــاط التقييم العقاري وعلى أال تتعارض أي أنشــطة أخرى 
للشــركة مع نشــاط التقييم العقاري. كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على األقل وأن يكون 
العضــو المنتــدب من المقيدين بجدول خبــراء التقييم العقاري بالهيئــة. وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشــركة 
خبيرين في التقييم العقاري على األقل من المقيدين بجداول الهيئة - من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما 

على األقل مصري الجنسية.

اصدار ضوابط تنظيم المواقع االلكترونية لشركات التأمين والوسطاء
أصــدرت الهيئة العامــة للرقابة المالية ألول مرة ضوابط تنظم المواقع االلكترونية على شــبكة المعلومات الدولية - االنترنت 
- التابعة لكل من شــركات التأمين ووســطاء التأمين وإعادة التأمين. ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على موضوعية البيانات 
المعروضــة والرســائل التســويقية الموجهة للمتعاملين، اســتهدافًا لحمايتهم من خالل تجنب ما قد يكــون منقوصًا أو غير 
دقيق أو مضلاًل وذلك من خالل التأكد من ســالمتها واتفاقها مع األعراف المعمول بها في ســوق التأمين وأحكام التشــريعات 

المنظمة له.

طرح مشروع معايير التقييم المالي للحوار المجتمعي
طرحــت الهيئــة العامة للرقابة المالية مشــروع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشــآت للحوار والتشــاور بشــأنها مع 
الجمعيات العاملة في مجال ســوق المال واالســتثمار والتحليل المالي كما نشــرته على موقعها على االنترنت إلتاحة الفرصة 

ألكبر عدد من المتخصصين إلبداء مقترحاتهم ومالحظاتهم عليه، تمهيدًا إلصداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتضمــن المشــروع معيــارًا خاصًا بقواعد الســلوك المهني واالســتقالل والكفاءة المهنيــة لمن يقوم بالتقييــم. كما تضمن 
المشــروع معيــارًا لمنهجيــة وطرق التقييم المالي حيث توجد عــدة مفاهيم للقيمة فهناك القيمة العادلــة، والقيمة العادلة 
المحاســبية والقيمة الســوقية والقيمة االســتثمارية، وقيمة التصفية.  كذلك يحدد خطوات التقييم والتي تبدأ بفهم طبيعة 
نشــاط المنشــاة محل التقييم، ثم التنبؤ بأداء المنشــأة المســتقبلي ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناســب ثم معالجة 
نتائــج نمــوذج التقييم، وتنتهى بالمفاضلة بين النتائج للتوصل الى رأى المقّيم النهائي. ويتناول مناهج وأســاليب التقييم 

المختلفة والحاالت التي تالءم تطبيق كل منها.

هيئة االوراق المالية االردنية

تنظيم ورشة عمل متخصصة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
نظمــت هيئــة األوراق الماليــة ورشــة عمل حول مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب فــي قطاع األوراق الماليــة بالتعاون مع 

 .Financial Services Volunteer Corps FSVC  منظمة الخدمات المالية التطوعية

وتــم خالل الورشــة التطــرق إلى حاالت عملية بحضور موظفين مــن مختلف دوائر الهيئة، وموظفين مــن مركز اإليداع وبورصة 
عمــان، باإلضافــة إلى االلتقاء بعدد من مســؤولي اإلخطار في الجهــات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشــرافها ) بورصة عمان، مركز 
إيداع األوراق المالية، الشــركات المساهمة العامة المصدرة لألوراق المالية، شركات الخدمات المالية المرخصة، معتمدي المهن 

المالية المرخصين، الحفظ األمين، صناديق االستثمار المشترك وشركات االستثمار(.



التعليم والتوعية

الهيئة تشرح لألشخاص المرخص لهم السلوكيات المخالفة وآلية الرقابة عليها
نظمت هيئة الســوق المالية ممثلة في وكالة الهيئة لمؤسســات السوق حلقة عمل لشرح السلوكيات المخالفة في السوق 
المالية الســعودية وآلية الرقابة على التداوالت، باإلضافة إلى دور الشــخص المرخص له في هذا الجانب، وذلك في مقر الهيئة 

في الرياض.  وحضر الحلقة عدد من ممثلي األشخاص المرخص لهم، وتحديدًا من إدارتي االلتزام والوساطة.
وتم خالل الحلقة تقديم عرض تعريفي عن النظام الرقابي المختص بمراقبة التداوالت في سوق األسهم السعودية »سمارتس« 
SMARTS مع شــرح الســلوكيات المخالفة لنظام هيئة الســوق المالية ولوائحها التنفيذية. كما تم تسليط الضوء على دور 

الشخص المرخص له في ما يتعلق بالتزامه بالنظام واللوائح.

اطالق برنامج »الرقابة المالية لقيادات المستقبل«
وافق مجلس إدارة الهيئة على طرح برنامج »الرقابة المالية لقيادات المســتقبل« المخصص لموظفي الهيئة، وذلك في إطار 
خطة لتمكين قيادات الصف الثاني والثالث من الكفاءات المواطنة بقطاع األوراق المالية. يركز البرنامج على التدريب العملي 

كما يتضمن وحدات تدريبية أخرى خاصة باإلرشاد الوظيفي.
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة السوق المالية السعودية

حلقتي عمل حول االفصاحات المستمرة في الئحة الصناديق
نظمت هيئة السوق المالية حلقتي عمل لشرح االلتزامات المستمرة على مديري الصناديق الواردة في الئحة صناديق االستثمار 

المعدلة في مقر الهيئة بالرياض، بحضور عدد من ممثلي األشخاص المرخص لهم.
وتم خالل الحلقة تســليط الضوء على شــرح االختالف بين االلتزامات المســتمرة في الئحة صناديق االســتثمار الحالية والالئحة 
المعدلــة وذلــك تزامنًا مــع بدء العمل بالئحة صناديق االســتثمار المعدلة المتوقع في 2016/11/6م. وســتقوم الهيئة خالل 

الشهرين القادمين بعقد حلقات عمل مماثلة لتغطية كافة جوانب االلتزام الواردة في الئحة صناديق االستثمار المعدلة.

هيئة السوق المالية تساند الشركات والمتعاملين في السوق لتجنب جريمة )التداول بناء 
على معلومات داخلية(

أصدرت هيئة الســوق المالية نشــرة توعوية للتعريف بـ )التداول بناء على معلومات داخلية( الذي يعد نشــاطا محظورا وفقا 
للمــادة 50 مــن نظام الســوق المالية وكذلك للوائــح والقواعد الصادرة من الهيئة. وتحتوي النشــرة المتوافــرة على الموقع 
اإللكترونــي للهيئــة، أمثلة للتداول بناء علــى معلومات داخلية، ودور الهيئة في التصدي لهذه الممارســة، إلى جانب نصائح 
استرشادية للشركات لغرض حماية معلوماتها الداخلية من التسرب، ومن بين ذلك ضرورة إعداد الشركة سياسات وإجراءات 
داخلية مكتوبة تكفل حماية المعلومات الداخلية من التســرب والعمل على تطبيقها وتحديثها بشــكل دوري، وكذلك حصر 
األشــخاص المطلعيــن بقائمة والعمــل على  تقليص عددهم قدر اإلمكان إضافة إلى جوانب أخــرى تتعلق بتقنية المعلومات، 

التوعية والتدريب المستمر، الحواجز الداخلية لإلدارات واتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية.

التعاون الدولي

هيئة االوراق المالية االردنية

الهيئة توقع مذكرتي تفاهم مع الجهات التنظيمية ألسواق األسهم في اإلمارات
وقعــت هيئــة األوراق الماليــة األردنية مذكرتي تفاهم مع ســلطة دبي للخدمات المالية لســوق دبي المالي، وســلطة تنظيم 
الخدمات المالية لســوق أبوظبي العالمي بهدف ترســيخ متانة العالقات الثنائية القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون حول 

الشؤون التنظيمية وتسهيل األنشطة المالية العابرة للحدود.
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SEC اجراء مباحثات مكثفة مع مسؤولي ناسداك وهيئة األوراق والبورصات األمريكية
التقــي وفــد ضم ممثلين عــن كٍل من هيئة األوراق المالية والســلع وســوق أبوظبــي لألوراق المالية وســوق دبي 
المالي- مع رئيس شركة ناسداك ومسؤولي القطاعات المختلفة بها، وكذلك مع مفوضي هيئة األوراق والبورصات 
األمريكية وكبار المســؤولين بالهيئة، باإلضافة إلى كبار مســؤولي هيئة تداول عقود الســلع اآلجلة CFTC، وهيئة 

.FINRA تنظيم الصناعة المالية
وتضمن جدول أعمال مهمة الوفد االطالع على نموذج الجهات ذاتية التنظيم SRO في الواليات المتحدة، واستعراض 
أســاليب رصد ومراقبة األســواق، والموضوعات المتعلقة باالمتثال وااللتزام، إضافة إلى المشاركة في عدد من ورش 
العمل تضمنت عروضًا تقديمية عن كل من ناســداك وهيئة األوراق والبورصات األمريكية وهيئة تداول عقود الســلع 

اآلجلة.

هيئة اسواق المال الكويتية

التعاون الدولي

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة تستضيف االجتماع )15( للجنة رؤساء هيئات األسوق المالية في دول مجلس التعاون
اســتضافت هيئة الســوق المالية الســعودية في الرياض يوم 25 ســبتمبر 2016م االجتماع الخامس عشــر للجنة 
رؤساء هيئات األسوق المالية  )أومن يعادلهم( في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنبثقة عن اللجنة 

الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول مجلس التعاون.

وناقشت اللجنة  العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال تكامل األسواق المالية بدول المجلس ومن بينها مشروع 
دراســة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل األسواق المالية، وتوصيات فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية، 
وتوصيــات فريق عمل اإلشــراف والرقابة على األســواق المالية بهــذه الدول، وتقرير األمانة العامة حول ورشــة العمل 
بشــأن أوقات التداول في األســواق المالية بدول المجلس. كما اســتعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه بشأن إنشاء 
موقع الكتروني للجهات المنظمة لألســواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات 

في األسواق المالية للدول األعضاء.

هيئة السوق المالية السعودية

CISI توقع اتفاقية مع المعهد المعتمد لألوراق المال
وقعــت هيئة أســواق المال اتفاقية خاصــة باالختبارات التأهيلية مــع المعهد البريطاني لألوراق المالية واالســتثمار 
CISI. وســيتم بموجــب االتفاقية إعــداد برنامج تأهيلي متكامل يتناســب مــع القطاع المالي لخدمــة المتعاملين 
بنشــاط األوراق المالية، من خــالل تطبيق اختبارات المؤهالت العالمية على وظائف محددة لدى األشــخاص المرخص 

لهم، لرفع كفاءة المشاركين في السوق، وتطوير اختبار القوانين واللوائح الخاص بقوانين ولوائح الهيئة.

لبنان - هيئة األسواق المالية

انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال
وافقــت المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO علــى انضمــام لبنان إلــى المنظمة كعضو مشــارك 
Associate Member ممثاًل بهيئة األســواق المالية. وسيســمح ذلك للهيئة باالنضمام إلى عضوية إحدى أهم 
لجــان هذه المنظمة، وهي لجنة النمو واألســواق الناشــئة GEMC والتي تعد من أكثر اللجــان فعالية وتأثيرًا في 

المنظمة، وكذلك االنضمام إلى اللجنة اإلقليمية لدول أفريقيا والشرق األوسط AMERC المنبثقة عن المنظمة. 

ومن جانب آخر، باشرت الهيئة سعيها إلى اكتساب صفة »العضوية الكاملة« Ordinary Member في المنظمة 
عبر التحضير لتوقيع مذكرة التفاهم متعددة األطراف MMoU خالل العام 2017.
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مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة الرقابة المالية تتعرف على التجربة األسترالية في الضمانات المنقولة

أنهى وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية زيارة ميدانية 
ألســتراليا اســتغرقت عدة أيــام للتعرف علــى تجربة تلك 
الدولــة الرائــدة في مجــال الضمانــات المنقولــة، حيث تم 
االطــالع علــى التجربــة االســترالية فــي مجــال تشــغيل 
سجل لشــهر حقوق الضمان للدائنين ومناقشة إجراءات 
التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف االعتبارات القانونية. 

التعاون الدولي

إجراءات التنفيذ

هيئة السوق المالية السعودية

إلــزام الشــركات المدرجة في الســوق الماليــة باإلفصاح على مراحل عــن مواكبتهم للتحول 
لمعايير المحاسبة الدولية

إشــارة إلــى خطــة التحول إلى معاييــر المحاســبة الدولية المعتمدة مــن مجلس إدارة الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونيين والقاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة في السوق المالية ابتداء من 2017/1/1م. 
وانطالقا من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم 
ومراقبــة اإلفصــاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بــاألوراق المالية والجهات المصدرة لها، ومــن أجل التحقق من قيام 
الشــركات المدرجة في الســوق المالية بإعــداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاســبة الدولية قبل تاريخ اســتحقاقها، 
ومــدى التزامهــا بخطة التحول للمعايير المحاســبة الدولية، تعلن هيئة الســوق المالية عن صدور قــرار مجلس الهيئة 
المتضمن إلزام الشــركات المدرجة في الســوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة 

الدولية.

وتضمــن قــرار مجلس الهيئة أيضــًا أن للهيئة طلــب أي إفصاحات إضافية من الشــركات المدرجة تــرى ضرورتها وتكون 
متعلقة بخطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية.

إعــالن إحالــة عــدد من المشــتبه بهم في مخالفــة نظام الســوق المالية إلى هيئــة التحقيق 
واالدعاء العام

قــرر مجلــس الهيئة إحالة عدد من المشــتبه بهم في مخالفة المادة التاســعة واألربعين من نظام الســوق المالية إلى 
هيئة التحقيق واالدعاء العام بحكم االختصاص للتحقيق واالدعاء العام فيها حســب اإلجراءات النظامية وذلك لالشتباه 
بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شــأن قيمة الورقة المالية لشــركة وقاية للتأمين وإعادة 

التأمين التكافلي.

كما قرر المجلس إقامة دعوى منفصلة على عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق 
الماليــة، لمخالفتهــم الفقــرة الفرعية )2( من الفقرة )ب( من المادة العاشــرة من الئحة حوكمة الشــركات والمادة الرابعة 
واألربعيــن مــن قواعد التســجيل واإلدراج وذلــك لعدم التزامهم بالوظائف األساســية لمجلس اإلدارة بالتأكد من ســالمة 

األنظمة المالية والمحاسبية للشركة، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.

وبهــذا تؤكــد الهيئة علــى أهمية التزام أعضــاء مجالس إدارة الشــركات المدرجة في الســوق المالية، وكبــار تنفيذيها، 
والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

إجراءات التنفيذ

ايقاف تداول عدد من الشركات 

استنادا إلى تعليمات الهيئة المحدثة لسنه 2015 رقم ) 8 ( ) إفصاح الشركات المدرجة  ( المادة ) 6 _ ب ( وبالنظر لعدم ايفاء 
عدد من الشركات المدرجة بمتطلبات االفصاح المالي وتزويد الهيئة بالبيانات المالية للفصل االول لسنه 2016، قررت الهيئة 

أيقاف تداول اسهم هذه الشركات في سوق العراق لألوراق المالية.

العراق - هيئة االوراق المالية

الهيئة تحيل أربع شركات عاملة في مجال األوراق المالية للتحقيق واإلنفاذ
أحالت الهيئة العامة لسوق المال اربعا من الشركات العاملة في مجال االوراق المالية إلى دائرة التحقيق واإلنفاذ بالهيئة، على 
إثر عدم التزامها بالضوابط المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية المحددة لألنشطة التي تمارسها 

هذه الشركات، وعدم تنفيذها لتوجيهات الهيئة المتعلقة بالتسهيالت المالية المقدمة للعمالء.

وســتقوم دائرة التحقيق واإلنفاذ في الهيئة بالتحقق من وقائع عدم التزام تلك الشــركات بالتشريعات والتوجيهات، وتقديم 
التوصية باإلجراء المناسب وفقا لقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية.

الهيئة تفرض غرامات مالية على أربع من شركات سماسرة التأمين
أصــدرت الهيئــة العامة لســوق المــال أربعة قــرارات تأديبية بفــرض غرامة ماليــة على أربع شــركات سماســرة التأمين؛ وذلك 

لمخالفتها أحكام المادة )17( من الئحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين.

أخبار أخرى

هيئة االوراق المالية االردنية

سوق األوراق المالية غير المدرجة يبدأ أولى جلسات التداول
بدأ ســوق تداول األوراق المالية غير المدرجة  Over The Counter أولى جلســات التداول يوم 2016/8/4،  بحيث يستطيع 
المساهمون في هذه الشركات القيام ببيع أسهمهم في السوق المالي، كما يستطيع المستثمرون الراغبين في شراء هذه 

األسهم القيام بذلك من خالل الوسطاء الماليين عبر نظام إلكتروني مخصص لتداوالت هذه األسهم.
ويتيح هذا اإلجراء المجال أمام المســاهمين في هذه الشــركات والراغبين في بيع أســهمهم من ممارسة هذا الحق بكل يسر 
وسهولة، والحصول على األسعار المناسبة ضمن آلية العرض والطلب، كما أنه يفسح المجال أمام بعض المستثمرين الذين 

قد يجدونها فرصة في ضوء تدني أسعار أسهم بعض هذه الشركات للدخول إليها وشراء أسهمها ومن ثم إدارة الشركة.

هيئة السوق المالية السعودية

إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور األمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو التالي:

1( معالي األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان  رئيسًا
2( سعادة األستاذ محمد بن عبداهلل القويز   نائبًا للرئيس 

3( سعادة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك عضوًا 
4( سعادة الدكتور طارق بن عبداهلل النعيم   عضوًا
5( سعادة األستاذ وائل بن محمد القحطاني   عضوًا
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

إصدار التقرير السنوي للعام 2015
أصدرت هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية مؤخرًا تقريرها الســنوي للعام 2015، والذي تضمن 
معلومــات شــاملة حــول الهيئــة والقطاعــات التي تشــرف عليها وهــي قطاعــات االوراق المالية، 
والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصوالً عن واقع هذه 

القطاعات، باإلضافة إلى أبرز االنجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.

أخبار أخرى

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة أسواق المال تصدر تقريرها السنوي الخامس للسنة 2016/2015

أصدرت هيئة أســواق المال تقريرها الســنوي الخامس والذي يتضمن أبرز  إنجازات الهيئة للســنة 
المالية )2016/2015(، وقد اشتمل على أول تقرير خاص بالحوكمة للسنة المالية الحالية، وتجدر 
اإلشارة بأن التقرير السنوي اشتمل على إنجازات استثنائية للهيئة أهمها اصدار الالئحة التنفيذية 

والتي تعد أكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي و االستثماري في دولة الكويت.
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IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

إصدار دليل لمواجهة األخطار اإللكترونية

أصــدرت المنظمــة الدولية لهيئات األوراق الماليــة IOSCO ولجنة المدفوعات والبنية التحتية لألســواق المالية CPMI دليل 
حــول كيفية مواجهــة األخطار والهجمات اإللكترونية. ويعتبــر هذا الدليل أول توجه متفق عليه دوليًا بشــأن األمن اإللكتروني 

للقطاع المالي والذي تم تطويره لمواجهة ارتفاع عدد الهجمات االلكترونية ضد القطاع المالي والتي تزداد تعقيدًا.

ويهدف إصدار الدليل المذكور إلى إضافة الزخم للجهود المبذولة بهذا المجال ولتعزيز البنية التحتية المالية لألسواق المالية 
FMIs والقــدرة علــى اســتباق الهجمات اإللكترونية، واالســتجابة الســريعة والفعالة ضد هــذه الهجمات، وفي حــال نجاح هذه 
الهجمــات تحقيــق األهداف المرغوبة بســرعة وأمان، باإلضافة إلــى التأكد من أن الجهود المبذولة لتعزيــز القدرة على التكييف 
متماثلة لدى مختلف الدول. وبالتالي، يوفر هذا الدليل للهيئات الرقابية مجموعة من المبادئ التوجيهية المتفق عليها دوليًا 

لدعم الرقابة المستمرة والفعالة واإلشراف على نظام البنية التحتية لألسواق المالية FMIs في مجال المخاطر اإللكترونية.

إن آليــة العمــل اآلمنــة والفعالة لنظــام الـ FMIs أمر ضــروري للحفاظ وتعزيز االســتقرار المالي والنمو االقتصــادي، وإذا لم يتم 
التعامل معها بشكل صحيح، فمن الممكن أن يكون هذا النظام مصدرًا للصدمات المالية، مثل اضطرابات السيولة وخسائر 
االئتمــان، أو قد تشــكل قناة رئيســية لتنقــل هذه الصدمات بين األســواق المالية المحليــة والدولية. إن مســتوى القدرة على 
التكييف والتعامل مع الهجمات اإللكترونية، ويمكن أن يكون عاماًل حاسمًا في المرونة العامة للنظام المالي واالقتصادي في 

نطاق واسع.

وتشمل المفاهيم األساسية لهذا التوجه ما يلي: 

-  الحوكمــة اإللكترونيــة الســليمة هي الحل. يعد اهتمام مجالــس اإلدارة واإلدارة العليا عاماًل هامًا في نجاح االســتراتيجية 
الخاصة بالمرونة اإللكترونية.

- إن القدرة على استئناف العمليات بشكل سريع وآمن بعد نجاح الهجمات اإللكترونية هو الهدف األسمى.
- يجب على نظام الـ FMIs االستفادة من نوعية الهجمات الخطرة ذات المستوى المتقدم واختبارها بشكل دقيق.

- ينبغــي علــى نظام الـــ FMIs غرس ثقافــة الوعي بالمخاطر اإللكترونية واالســتمرار فــي إعادة تقييم وتحســين المرونة 
اإللكترونية للنظام على كل المستويات داخل المنظمة.

- ال يمكن أن تتحقق المرونة اإللكترونية من خالل نظام الـ FMIs والبد من تظافر مساعي جميع الجهات المرتبطة بذلك.

WFE  -  اتحاد البورصات العالمي

تراجع أداء األسواق المالية الدولية خالل النصف األول من عام 2016

شــهدت أســواق األســهم العالميــة بموجــب 
البورصــات  اتحــاد  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات 
العالمــي WFE تراجعًا ملحوظًا خالل النصف 
األول من العام الحالــي، فقد انخفضت أحجام 
التداول بنســبة 24% مقارنــة مع نفس الفترة 
من العام 2015، وذلك بســبب تراجع نشــاط 
التــداول في منطقة آســيا باســيفك وخاصة 

الصين.

وشــهدت القيمة الســوقية لألســواق المالية 
الدوليــة تراجعــًا بلغــت نســبته 9.4%، حيث 
وصلــت إلــى 67.2 ترليــون دوالر مقارنــة مــع 
األوليــة  اإلصــدارات  أمــا  دوالر.  ترليــون   74.2
وتدفقات االســتثمار، فقد شهدت أيضًا تراجعًا 
حادًا خالل النصف األول من عام 2016 وصلت 
نســبته إلــى 48.9% مقارنة مــع النصف األول 

من عام 2015.
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WFE  -  اتحاد البورصات العالمي

اتحاد البورصات العالمي ينشر مبادئ مقاومة الهجمات اإللكترونية

نشــر اتحــاد البورصات العالمــي )»WFE«(، والذي يمثل أكثر مــن 200 بورصة ومركز ايــداع أوراق مالية، مجموعة من 
المبادئ المتعلقة بمواجهة الهجمات والجرائم اإللكترونية Cyber Resilience بهدف دعم المبادئ والتوجيهات 

المعتمدة من قبل هيئات الرقابة حول العالم. 

وقد تم صياغة المبادئ بالتشاور مع أعضاء اتحاد البورصات العالمي، بعد نشر »إرشادات حول التعامل مع الهجمات 
اإلكترونيــة للبنى التحتية لألســواق المالية« من قبل منظمة األيســكو ولجنة المدفوعــات والبنية المالية التحتية 
CPMI-IOSCO في يونيو 2016. وقد تم تصميم هذه اإلرشــادات لعرض تفاصيل أكثر بشــأن المجاالت الرئيسية 
لمبادئ البنية األساسية للسوق المالية )PFMIs( ذات الصلة ألمن الفضاء اإللكتروني. كما تهدف هذه المبادئ إلى 
دعم الجهود الخاصة باالمتثال ليس لضمان أســواق مرنة ومســتقرة وقوية فقط، وإنما قادرة على العمل في إطار 

عادل وآمن. 

وبشكل مختصر، نصت المبادئ على النقاط التالية:

1. ينبغي أن تســتخدم هــذه المبادئ كإطار عام أولي وذلك عند وضع وتنفيذ معاييــر المتعلقة بالبنية المالية 
التحتية FMI المحلية والمبادرات القائمة على معايير األمن اإللكتروني العالمي. ويأتي ذلك لتحقيق انسجام في 
النهج والجوانب التشــغيلية. كما ينبغي أن تكون أي معايير للـ FMI مرنة بما يكفي الســتيعاب اختالفات األطر 

القانونية والتنظيمية اإلقليمية والوطنية.

2. يجب األخذ بعين االعتبار المعايير واألساليب لألنظمة غير المالية FMI، لضمان نهج تنظيمي وتشغيلي ثابت.

3. ينبغــي أن يكــون اإلطــار العام لمواجهة الهجمات اإللكترونية متوازن ومرن بشــكل كافي الســتمرارية االبتكار 
التكنولوجي وتنمية األسواق والخدمات مع التأكيد على استمرارية قوة وسالمة األسواق المالية. 

4. ينبغــي أن يواصل التشــاور لضمان تطوير معايير البنية الماليــة التحتية FMI وتنفيذ القابل للتطبيق منها، 
مع مراعاة خصوصيات بعض األسواق لتجنب أية عواقب غير مقصودة.

5. يجــب تنفيــذ هذه المبادئ الدولية على المســتوى الوطني دون مواربة وبما ال يتعارض مــع القوانين واللوائح 
الوطنية، وذلك لتحقيق األهداف المرجوة منها. 

6. تختلف األســواق المالية من حيث احتياجاتها والنماذج المســتخدمة، كما أن األحداث ال يمكن التنبؤ بها، وعالوة 
على ذلك، فإن التكنولوجيا تتحرك بسرعة، لذلك ينبغي أن تكون المعايير مرنة بحيث يكون نظام البنية المالية 

التحتية قادر على التفاعل واالستجابة بسرعة.



األوراق  لسوق  التداول  جلسات  أولى  إطالق 
المدرجة في بورصة عمان المالية غير 

أطلقت بورصة عمان أولى جلسات التداول 
في  المدرجة  غير  المالية  األوراق  لسوق 
انشاء  فكرة  جاءت  حيث  عمان،  بورصة 
أجل  المدرجة من  غير  المالية  لألوراق  سوق 
غير  الشركات  في  األسهم  حاملي  تمكين 
وسهولة  بيسر  أسهمهم  لبيع  الموقوفة  والشركات  المدرجة 
ووفقًا لعوامل العرض والطلب، ومن خالل سوق خاص على نظام 
يتمكن  بحيث  والشفافية  بالكفاءة  يتسم  اإللكتروني  التداول 
على  المدخلة  الشراء  وأوامر  البيع  أوامر  مشاهدة  من  المهتمون 

المعتمد. هذه الشركات من خالل وسيطهم 

بورصة عمان

يدرسان  ابوظبي  وسوق  »فوتسي« 
»االقتصاد  السهم  مؤشر  اطالق  إمكانية 

االخضر«
مؤسسة  تبحث 
العالمية  فوتسي 
أكبر  تدير  التي 
األسهم  مؤشرات 
الشركات  السهم  مؤشر  وإدراج  إصدار  البريطانية 
األخضر  لالقتصاد  تنتمي  والتي  البيئة  صديقة 
وذلك من خالل سوق أبوظبي لألوراق المالية في 
الخليج  دول  في  نوعها  من  األولى  تعد  خطوة 

األوسط.  الشرق  ومنطقة 

سوق أبوظبي لألوراق المالية
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بورصة تونس

أيام إعالمية حول البورصة

السنة  انطالق  بمناسبة 
استأنفت  الجديدة،  الجامعية 
بورصة تونس الدورات التكوينية 
المالية  بالسوق  للتعريف 

وآليات ومبادئ االستثمار بالبورصة. وفي هذا 
من  مجموعة  تونس  بورصة  استقبلت  اإلطار، 
التونسية  بالمدرسة  المهندسين  الطلبة 
بيداغوجية  حصة  واكبوا  الذين  للتقنيات 
ونظام  االقتصادي  البورصة  دور  حول  تتمحور 

فيها. التداول 

ية
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ت
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ار 
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آلية اإلفصاح عن ملكية المستثمرين بالسوق )تداول( تعلن عن بدء تطبيق 
أعلنت شركة السوق المالية السعودية )تداول( عن تطبيقها لقرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن آلية اإلفصاح عن 
الشركات  أسهم  مالك  بملكية  المتعلقة  الحالية  لآللية  إضافة  اإلفصاح  آلية  وستكون  السوق،  في  المستثمرين  ملكية 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  ملكية  عن  اإللكتروني  موقعها  خالل  من  باإلفصاح  تداول  تقوم  كالتالي:1.  السوق  في  المدرجة 
السوق بشكل يومي  المدرجة في  الشركات  المالي في  والمدير  بالشركة(  تنفيذي  أعلى منصب  )أو  التنفيذي  والرئيس 
موقعها  تداول من خالل  تقوم   .2 المدرجة؛  الشركات  بها عن طريق  تداول  تزويد  يتم  التي  المعلومات  على  بناء  وذلك 
اإللكتروني باإلفصاح عن نسبة ملكية المساهمين الذين تظهر نشرة اإلصدار خضوعهم لفترة حظر وحتى صدور موافقة 

الحظر عن أسهمهم. الهيئة على رفع 

تداول

بورصة البحرين

البورصة تدرج االصدار )12( لسندات التنمية الحكومية 
عن  البحرين  بورصة  أعلنت 
لسندات   )12( رقم  اإلصدار  إدراج 
أصدرها  التي  الحكومية  التنمية 

مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين حيث 
اإلصدار  حجم  ويبلغ   .2016 يوليو   31 يوم  من  اعتبارا  تداولها  تم 
300 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد 
21 يوليو  3 سنوات اعتبارًا من  للسند، في حين تبلغ مدة اإلصدار 

4.45% سنويًا. 2019. ويبلغ العائد الثابت  21 يوليو  2016 حتى 
والصكوك  السندات  إصدارات  عدد  يصبح  اإلصدار  هذا  وبإدراج 
 5.5 13 إصدار تبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي  المدرجة في البورصة 

أمريكي. مليار دوالر 

بورصة الجزائر

تكوين اطارات شبابيك البورصة

التكوين  بمعهد  التدريب  مجال  في  الخارجي  الجزائر  بنك  من  الدارسين  من  مجموعة  الجزائر  بورصة  استقبلت 
الفالحة  لبنك  للبورصة  شباك  أول  الى  بزيارة  مصحوبة  التداول  جلسة  المجموعة  حضرت  حيث  المصرفي. 

الريفية. والتنمية 
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بورصة قطر

BCP بورصة قطر تطبق اختبارًا ناجحًا وواسع النطاق على خطة استمرارية األعمال 

المعنية  األطراف  جميع  وبحضور  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  مع  بالتعاون  البورصة  إدارة  قامت 
إجراءات   على  النطاق  وواسع  ناجح  تطبيق  بإجراء   ، الوساطة  شركات  فيها  بما  السوق  بعمليات 

 .Business Continuity Plan خطة استمرارية األعمال 

وتضمن سيناريو االختبار افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية 
وعمليات  المعلومات  بتكنولوجيا  المتعلقة  الحيوية  األعمال  جميع  بنقل   القيام  على  االختبار  واشتمل  االعتيادية.  
 Disaster Recovery األعمال   واستمرارية  الكوارث  من  التعافي  بموقع  يسمى  ما  أو  الثانوي  الموقع  إلى  التداول  
الوسطاء  ربط جميع  نقل  تم  الوقت  االختبار، وفي نفس  بإجراء عملية  المعنيين  البورصة  انتقال موظفي  تم  Site، كما 
ومنتظمة.  آمنة  تداول  جلسة  بإجراء  واحدة  ساعة  من  أقل  وخالل  سمح  الذي  األمر  الثانوي،  الموقع  إلى  األعمال  وشركاء 
التداول  يوم  التداول في  استئناف  وبالتالي ضمان  الرئيسي،  الموقع  إلى  واالتصال  الربط  إعادة  االختبار تمت  نهاية  وفي 

تلك. الناجحة  االختبار  لعملية  التالي 

البورصة المصرية

القوائم  لنشر  جديدة  آلية  تعتمد  البورصة 
المساهمين على حقوق  للحفاظ  المالية 

البورصة  إدارة  مجلس  وافق 
المادة  تعديل  على  المصرية 
التنفيذية  اإلجراءات  من   64
بموجبها  ليتم  القيد  لقواعد 
التداول حال  إيقاف الشركات عن 
تاريخ  من  يوم   45 خالل  المالية  القوائم  ارسال  عن  تاخرها 
المالية  القوائم  إلرسال  المحددة  القانونية  المهلة  انتهاء 
ال  والذى كان  السابق  النص  بدالً من  عن فترة مالية واحدة، 
 15 إال بعد مرور مهلة  التداول  بإيقاف الشركات عن  يسمح 
فترتين  عن  مالية  قوائم   إرسال  عن  التأخر  حالة  في  يوم 
تسليم  ضرورة  التعديل  شمل  كما  متتاليتين.  ماليتين 
أقصى  وبحد  التداول  جلسة  بداية  قبل  المالية  القوائم 
الساعة التاسعة والنصف صباحًا  بدالً من الساعة العاشرة 
للمستثمرين  نشرها  من  البورصة  تتمكن  حتى  صباحًا 

التداول. قبل بدء جلسة 

بورصة الدار البيضاء

الوطنية  الوكالة  مع  شراكة  اتفاقية  توقيع 
للنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة

الوكالة  مع  البيضاء  الدار  بورصة  وقعت 
الصغرى  بالمقاوالت  للنهوض  الوطنية 
والمتوسطة اتفاقية شراكة، وتهدف هذه 
مشترك  عمل  إطار  تحديد  إلى  االتفاقية 
المعنية  والوكالة  البيضاء  الدار  لبورصة 
من أجل تسهيل ولوج المقاوالت الصغرى 

الرساميل. عبر سوق  للتمويل  والمتوسطة 

أجل  من  الطرفين  جهود  لتوحيد  بمبادرة  األمر  ويتعلق 
والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت  تطوير  في  المساهمة 
لتدابير  وتقييم  ومتابعة  سنوية  عمل  خطة  خالل  من 
وتبادل  الرأسمال  فتح  عملية  في  المقاوالت  مواكبة 

والدراية. والخبرة  والبيانات  المعلومات 

السادسة  التدريبية  الدورة 
لعام 2016 

قامت سوق دمشق لألوراق المالية بتنظيم الدورة التدريبية 
وطالبة  طالب  لـ)30(  موجهة  وهي   ،2016 لعام  السادسة 
في  المشاركين  الطالب  ومن  الخاصة  الرشيد  جامعة  من 
المعرض السوري  التي قدمتها السوق في كل من:  المنحة 
الثاني للتعليم العالي والتدريب   2016   والمعرض الدولي 
للتعليم 2016 من مختلف االختصاصات، حيث تهدف الدورة 
الى تعريف المتدربين بقوانين وأنظمة سوق دمشق لألوراق 
زيادة  بهدف  وذلك  فيه،  االستثمار  آلية  الى  إضافة  المالية 

الوعي االستثماري في سورية.

سوق دمشق لألوراق المالية

بورصة فلسطين

 Frontier( أسواق  ضمن  فلسطين  بورصة 
 )FTSE( على مؤشرات فوتسي )Market

مجموعة  قامت 
تايمز  »فاينانشال 

على  وبناء   )FTSE Indices( المالية«  للمؤشرات 
الماضي  العام  أيلول من  استحقاق سابق صدر في 
تجريها  التي  السنوية  المراجعة  وضمن   2015
بترقية  عام  كل  من  أيلول  شهر  في  المجموعة 
»الئحة  على  األسواق  قائمة  من  فلسطين  بورصة 
ابتداًء  وذلك   )Frontier Market( الى  المراقبة« 

من 2016/09/19.
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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:
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