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أخبار االتحاد...

جليل طريف

تتعرض هيئات الرقابة والجهات المنظمة ألسواق المال لضغوط كبيرة عندما 
تشــهد األســواق الماليــة حــاالت عــدم اســتقرار أو تغيرات حــادة بأســعار األوراق 
الماليــة المدرجــة. وفــي كثيــر مــن األحيان قــد تلجأ الجهــات الرقابيــة والجهات 
المنظمــة واألســواق الماليــة التخاذ اجــراءات تهدف إلــى المســاعدة على اعادة 
االســتقرار لألســواق الماليــة، إال أن فعاليــة هــذه االجراءات قد تكــون في الغالب 
محــدودة. فاألســواق الماليــة قد تتأثر فــي أوقات األزمات بشــكل مبالغ فيه مما 
يدفــع المســتثمرين، وخاصة صغار المســتثمرين، إلى اتخاذ قرارات اســتثمارية 
غير مدروســة مما يكبدهم خســائر فادحة. ومما يلفت االنتباه بأنه في معظم 
األوقات وعند انخفاض مؤشــرات األســواق المالية يلجأ صغار المســتثمرين من 
األفــراد وغيرهــم إلــى البيــع في حيــن تلجأ الشــركات االســتثمارية المتخصصة 
أن  معتبــرة  المــدروس  االنتقائــي  الشــراء  إلــى   »Institutional Investors«
انخفاض أســعار الســوق يمثــل فرصة ثمينة يجب اقتناصهــا، حيث تحقق هذه 
المؤسسات أرباحا رأسمالية كبيرة عندما تقوم بالبيع بعد ارتفاع األسعار. ولقد 
أثبتت االحصاءات والوقائع التي صدرت مؤخرا عن بعض األسواق المالية العربية 
هذه الحقائق. وعلى العموم فإن آليات السوق هي التي تعيد لألسواق المالية 
توازنهــا وان كانــت الفتــرة الزمنية التي تعود فيها األســواق المالية لالســتقرار 

تكون متغيرة وتعتمد على ظروف وعوامل عديدة.
وضمــن هــذا اإلطــار فــإن دور الهيئــات المنظمــة والرقابيــة يكمن فــي تكثيف 
الجهــود التوعويــة الهادفــة إلى اقنــاع المســتثمرين بأهمية دراســة قراراتهم 
االستثمارية وعدم التأثر باإلشاعات أو سلوك بقية المستثمرين وكذلك التأكيد 
بــأن هيئــات الرقابــة والجهــات المنظمــة تقــوم بدورهــا األساســي فــي الحفاظ 
علــى شــفافية وكفــاءة األســواق الماليــة وحمايــة المتعامليــن والمســتثمرين 
وجميــع الجهــات المرتبطــة بأســواق رأس المــال. لقــد تنبهــت هيئــات الرقابــة 
بالعالــم إلــى أهمية مواجهــة المخاطــر المنتظمــة »systematic Risk« التي 
تواجهها األســواق المالية وخاصة تلك الناجمة عن القطاع المالي غير البنكي 
»Shadow Banking«، حيث عّدلت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
»IOSCO« مبادئهــا المعتمــدة لتأخد بعين االعتبار  المخاطر الناجمة عن هذا 

القطاع والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسواق رأس المال.

واهلل ولي التوفيق...
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اضطرابات األسواق المالية 
                ودور هيئات الرقابة



المنبثقة   GEM الناشئة  األسواق  لجنة  عقدت 
الهاتف  عبر  حوارًا   IOSCO األيسكو  منظمة  عن 
 / ايلول  شهر  مطلع  في   Conference Call
التي شهدنها  األخيرة  الهامة  التطورات  سبتمبر حول 
األسواق المالية الدولية وتأثير ذلك على الدول الناشئة.
 )30( نحو  فيه  وشارك  اللجنة  رئيس  الحوار  ترأس  وقد 
المتحدثين  إلى  باإلضافة  المنظمة  أعضاء  من  عضوًا 
بأن  االتفاق  تم  والذي  بالحوار  للمشاركة  المدعوين 
المفتوح وتبادل  والنقاش  البحث  الحوار ألغراض  يكون 
“The Chatham House Rule”. هذا  المعلومات 
وقد خلص الحوار لمجموعة من النقاط التي تستدعي 
األسواق  التجاهات  أعمق  لفهم  االعتبار  بنظر  أخذها 
وفيما  الناشئة،  االقتصادات  على  وتأثيراتها  المالية 

يلي ملخصًا ألهم هذه النقاط:
   1.  التطورات االقتصادية األخيرة:

- شهدت األسواق المالية مؤخرًا صدمتين، األولى نتيجة 
االنخفاض  والثانية   RMB الصينية  العملة  لتخفيض 
والتي  الصيني  بالسوق  المالية  األوراق  بأسعار  الحاد 
وصلتها  نقطة  بأعلى  مقارنة  وذلك   %37 نحو  بلغت 

خالل العام الحالي.
  - يعاني المستثمرون من عدم اليقين فيما يتعلق 
باإلجراءات التي يمكن أن يتخذها صناع القرار بالصين، 
االقتصادي  بالنمو  يتعلق  فيما  اليقين  عدم  وكذلك 
الـ  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  منطقة  في 
OECD. وكذلك التغيرات في أسعار الفوائد األمريكية، 
األمريكي  لالحتياطي  الفائدة  سعر  رفع  يعتبر  حيث 
والتطورات األوروبية من المخاطر األهم لألسواق الناشئة 
فالمحللون  بالصين.  الحالي  الوضع  مع  بالمقارنة 
مهتمون كيف ستكون ردة فعل صناع القرار بالصين 
األمريكية  الفائدة  أسعار  ارتفاع  على  الناشئة  والدول 

وتدفقات راس المال.

- أما بخصوص االستقرار المالي في المنطقة، فينظر 
المحللون باهتمام إلى مستويات االحتياطات األجنبية 
مواجهة  على  بقدرتها  ذلك  وعالقة  الناشئة  بالدول 
العموم،  وعلى  الخارجية.  بالديون  المتعلقة  االلتزامات 
يبدو بأن األسواق الناشئة اليوم في وضع أفضل مقارنة 

مع ما كان الوضع عليه خالل األزمة السابقة.
   

2. تطورات األسواق المالية:
التداول  أحجام  في  زيادة  المالية  األسواق  شهدت   -
وصلت إلى نحو 40% منذ قرار تخفيض العملة الصينية، 
الناشئة.  باألسواق  أيضٌا  موجود  االتجاه  هذا  أن  ويبدو 
وفي المقابل فقد شهدت أسواق الدخل الثابت تذبذبًا 
عليه  هو  مما  أقل  كان  ذلك  أن  إال  التداول  أحجام  في 
وعلى  المالية.  األوراق  ألسواق  بالنسبة  الحالي  الوضع 
الرغم من التصحيح الذي شهدته أسواق األوراق المالية 
حالة  تشهد  لم  األسواق  هذه  فإن  الثابت  الدخل  ذات 

الهلع التي عادة ما ترافق األزمات المالية.
الناشئة  األسواق  عمالت  شهدته  الذي  الضعف  إن   -
مقابل اليورو يعود إلى انخفاض أسعار النفط وتخفيض 
العملة الصينية وتزايد حالة عدم اليقين فيما يتعلق 
الناشئة  األسواق  وضعف  الصيني  االقتصاد  بنمو 
هروب  حاالت  شهدت  التي  الناشئة  األسواق  ومخاطر 

راس المال والتي اتسمت بأنها حاالت فردية.
قد  السلع  أسعار  انخفاض  بأن  المشاركون  أكد  لقد   -
الناشئة، وأن  يكون له فوائد لدى عدد من االقتصادات 
شهدت  قد  الثابت  الدخل  ذات  المالية  األوراق  صناديق 
إليها.  وعلى  المتدفقة  األموال  ايجابيًا في حركة  نموًا 
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اضطرابات األسواق المالية األخيرة
                                 وتأثيرها على األسواق الناشئة

األمريكي  لالحتياطي  الفائدة  سعر  رفع  يعتبر 
والتطورات األوروبية من المخاطر األهم لألسواق 

الناشئة بالمقارنة مع الوضع الحالي بالصين
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إمكانيات لدعم الطلب المحلي وضعف أسعار السلع 
لدى  النمو  معدالت  على  سلبي  تأثير  لها  يكون  قد 

األسواق الناشئة.
الصناديق لالحتفاظ بسيولة  - البد من تشجيع مدراء 
كعازل  للعمل  واالستعداد  الصدمات  لمواجهة  جاهزة 
من  واالستفادة  الصدمات  هذه  مثل  لتلقي   Buffers

فرص تدني األسعار.
استمر  كلما  مفتوحة  المالية  األسواق  كانت  كلما   -
المستثمرون باالستثمار، والبد لألسواق الناشئة، مهما 
المالية  األسواق  فتح  على  الحفاظ  من  الظروف،  كانت 

وتجنب خلق الخوف والهلع لدى المستثمرين.

   دور هيئات الرقابة:
 »IOSCO« الرقابة  لهيئات  الدولية  المنظمة  اظهرت 
األزمات  حدوث  عند  الرقابة  هيئات  بدور  بالغا  اهتماما 
المنظمة  فعل  ردة  خالل  من  ذلك  تجلى  وقد  المالية 
عند وقوع األزمة المالية عام 2008، حيث اقتنعت حينها 
وغير  مصممة  وغير  قادرة  غير  المنظمة  مبادئ  بأن 
المنتظمة لذلك فقد عملت  المخاطر  كافية لمواجهة 
المنظمة على اضافة  )8( مبادئ جديدة تتعلق بهذه 

المخاطر.
التشريعات  أحكام  المنتظمة على  المخاطر  تقتصر  ال 
وانما  فحسب  المالية  األسواق  في  المطبقة  واألنظمة 
والتي  للوساطة  البنكية  غير  لألنظمة  ذلك  تتعدى 
وكذلك   ،»Shadow Banking« عليها  يطلق 
عن  الناجمة  والمخاطر  المال  رأس  بقطاع  الشفافية 
التطورات واألدوات الجديدة باألسواق المالية. إن المخاطر 
الناجمة عن مثل هذه العمليات تعتبر كبيرة ومهمة 
والسيطرة  فهمها  األحيان  من  كثير  في  ويصعب 

عليها.
لمبادئها  اصدارها  عند   »IOSCO« الـ  اعتمدت  لقد 
من   )7 رقم  والمبدأ   6 رقم  )المبدأ  مبدئين  االرشادية 
المبادئ الثمانية الجديدة يتعلقان بالمخاطر المنتظمة، 
في  الرقابة  هيئات  دور  المبدءان  هذان  يعالج  حيث 
تحديد المخاطر و تخفيف آثارها والمراجعة الدورية إلطار 

عمل هيئات الرقابة.

الناشئة، مهما كانت الظروف،  البد لألسواق 
من الحفاظ على فتح األسواق المالية وتجنب 

خلق الخوف والهلع لدى المستثمرين
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العموم، فمن المتوقع أن تبقى األسواق المالية تشهد 
حالة من التذبذب خالل األسابيع واألشهر القادمة.

   3. تأثير األسواق المالية الدولية:
المالية  األسواق  بأن  األخيرة  التطورات  أظهرت   -
األخيرة  األزمة  خالل  معقول  بشكل  عملت  الدولية 
الماضي  أغسطس   / آب  شهر  خالل  االضطرابات  وأن 
واجهت  ولقد  المالية.  األسواق  على  جديدة  تكن  لم 
الـ  آلية  باستخدام  األخيرة  االضطرابات  المالية  األسواق 
األمريكية  باألسواق  وضعت  التي   Circuit Breaker
قبل نحو عام. إن تأثر األوضاع بالصين قد شكل تحديًا 
األسهم،  بصناديق  يتعاملون  الذين  للمستثمرين 
فالتدفقات الخارجية لألسابيع 9 - 10 األخيرة لم تشهدها 
هذه الصناديق منذ عام 2008 حيث وصلت إلى نحو )10( 
/ أغسطس،  آب  األخير من شهر  باألسبوع  بليون دوالر 

وقد تركز ذلك بأسواق الصين والهند وتايبيه.
استخدام  في  ملحوظة  زيادة  هناك  بأن  تبين  لقد   -
المؤشرات  وصناديق   Derivatives المشتقات 
)EFTs( للتحوط للمخاطر. وقد تبين بأن المستثمرين 
المؤسسين ولصناديق المؤشرات لم يخرجوا من هذه 

الصناديق.
   4. أهم الدروس من األزمة األخيرة

عملت  المالية  األسواق  فإن  الخبراء،  آلراء  استنادًا   -
بشكل معقول خالل األزمة ولم تشهد حاالت هلع التي 

ترافق األزمات بالعادة.
-  إن احتمال رفع أسعار الفوائد األمريكية قد يؤثر على 
خروج رؤوس األموال وبيع للعملة الصينية RMB، وقد 

تتحمل األسواق الناشئة تأثير هذه التغيرات.
قد  الناشئة  األسواق  نمو  فإن  االيجابي  الجانب  ومن   -
تظهر  قد  حيث  القادمة،  األشهر  خالل  مفاجئًا  يكون 
ضوء  في  وذلك  أرخص،  األسواق  هذه  لدى  الموجودات 

التراجع األخير باألسعار.
وأن  باألزمة  تأثراَ  أقل  الدولي  المصرفي  الجهاز  إن   -
المخاطر المنتظمة Systemic Risks غير ظاهرة خالل 

هذه المرحلة.

فإن  الصينية،  السياسات  تأثير  من  الرغم  على   -
معظم األسواق الناشئة تعتبر جيدة وخاصة من وجهة 

نظر المستثمرين المؤسسين.
الناشئة متشابهة ولكن البد  - ليست جميع األسواق 
لدى  السندات  أسواق  سيولة  موضوع  مواجهة  من 
األسواق الناشئة وكذلك البد من مواجهة اآلثار المحتملة 
لرفع أسعار الفائدة األمريكية في ظل التذبذبات التي 

تشهدها األسواق.
األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى  االقتصادي  النمو  إن   -
وأوروبا سيساعد األسواق الناشئة، إال أنه مع عدم وجود 
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انعقاد االجتماع األول للجنة إعداد الخطة االستراتيجية
عقدت اللجنة المؤقتة إلعداد الخطة االســتراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية 
العربيــة 2016 – 2020 اجتماعهــا األول يــوم 2015/09/10 بمقــر االتحــاد 
بمدينة دبي، حيث قررت اللجنة اختيار الدكتور ســعادة الشــامي ممثل هيئة 
األســواق المالية اللبنانية لرئاســة اللجنة. وقررت اللجنة اجراء مسح الستطالع 
آراء أعضــاء االتحاد فيما يتعلق باألهداف االســتراتيجية واألولويات التي يتطلع 
أعضاء االتحاد إلى تحقيقها خالل الســنوات الخمس القادمة. كما قررت اللجنة 
تقســيم العمــل بيــن أعضائهــا واالتفاق علــى الجــدول الزمنــي إلعدادها بما 

يتناسب مع قرار مجلس االتحاد بهذا الخصوص.
وممــا يذكــر بأن اللجنة تضم فــي عضويتها اضافة إلى هيئة األســواق المالية اللبنانية كل من هيئة األوراق المالية والســلع 

اإلماراتية وهيئة السوق المالية السعودية والهيئة العامة لسوق المال العمانية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

إطالق الموقع االلكتروني الجديد التحاد هيئات األوراق المالية العربية 
أعلــن األميــن العــام التحاد هيئــات األوراق الماليــة العربية جليــل طريف إطالق 
الموقــع اإللكترونــي الجديــد لالتحــاد www.uasa.ae بعد أن تم اســتكمال 
تطويــر وتجديد الموقع اإللكتروني القديــم، حيث أصبح الموقع يوفر، إضافة إلى 
المعلومات األساســية المرتبطة بعمل االتحاد واألعضاء واإلجراءات التي تنفذها 
الهيئــات فيمــا يتعلق بالتشــريعات والرقابة على األســواق وإجــراءات التنفيذ 
وبرامج التوعية وحماية المســتثمرين، امكانية الوصول إلى تشــريعات األعضاء 
حســب نوع التشــريع المطلوب أو حســب الدول األعضاء، إذ يمكن من الوصول 
إلــى تشــريع معين أو أكثر لــدى دولة محددة أو لدى أكثر من دولة حســب واقع 
الحــال. إضافــة إلى ذلــك أصبح الموقــع الجديد يســتخدم تقنية الـــ»RSS« التي 
تمّكن المســتخدمين من متابعة آخر األخبار والتحديثات دون الحاجة لزيارته مع 
امكانية نســخ ونقــل المحتويات إلى مواقــع ومدونات أخرى ووســائل التواصل 
االجتماعــي. كما تم تســهيل وحماية التواصل بين األعضاء مــع امكانية تبادل 
الملفــات مباشــرة أو تحميل أخبار وإصدارات علــى الموقع من خالل المنطقة المخصصة لألعضــاء »Members Area«. وتم 
كذلك إضافة قســم جديد )موقع ويب مصغر( للموقع يقدم مختلف المعلومات المتعلقة باألحداث واألنشــطة المختلفة مما 
يتيح للمستخدمين والمهتمين امكانية التسجيل في هذه الفعاليات مباشرة من خالل الموقع. وأكد األمين العام لالتحاد بأن 
إطالق الموقع الجديد قد جاء تنفيذًا لخطة العمل التي أقرها مجلس االتحاد بخصوص االســتمرار بالعمل على تحديث الموقع 
اإللكتروني لالتحاد بما يلبي متطلبات األعضاء ومستخدمي الموقع. وضمن هذا اإلطار، فقد تم إعادة تصميم وبرمجة الموقع 
اإللكترونــي اعتمــادًا على تكنولوجيا متطورة تمّكن من عرض الموقع بما يتناســب مع مختلف أنواع وأحجام ودقة الشاشــات 
واألجهزة المســتخدمة إضافة إلى جعلــه ديناميكيا بالكامل ويتميز بمرونة أكبر في التصفــح واالنتقال بين اللغتين العربية 
واالنجليزيــة مما يجعله ســهل االســتخدام من قبل المهتمين والباحثين والمســتثمرين وييســر الحصــول على المعلومات 

المطلوبة بكفاءة وسرعة. 

6     يوليو -  أغسطس  -  سبتمبر
2015

المشاركة في مؤتمر االكتتابات األولية 2015
مؤتمــر  اختتــم 
األولية  االكتتابات 
 Arab IPO“  2015
 ”Summit 2015
يــوم  أعمالــه 
الخميس الماضي 
نظمــه  والــذي 
بزنس  بلومبيــرغ 
ويك الشــرق األوســط، وشــارك به اتحاد هيئات األوراق المالية 
العربيــة كشــريك اســتراتيجي. وقد عقد المؤتمــر في مدينة 
دبــي وذلك بمشــاركة مســؤولين وخبراء في أســواق المال 
العربية والمحلية. وقد ناقش المؤتمر استراتيجيات االصدارات 
األولية وتطور ســوق االصــدارات األولية فــي المنطقة والعالم 
وأهميتها كمحرك أساسي للنمو، حيث تم استعراض تجارب 
عــدد من الشــركات في هذا المجال باإلضافــة إلى تجارب عدد 
من الدول فــي مجال االصدارات األولية من بينها دولة االمارات 

العربية المتحدة وقطر ولبنان.

لمجلــس   39 الــدورة  باجتماعــات  المشــاركة 
محافظــي المصارف المركزية ومؤسســات النقد 

العربية
محافظــي  مجلــس  عقــد 

المصارف المركزية ومؤسســات النقد العربية دورته االعتيادية 
التاســعة والثالثيــن يــوم األحــد الموافق 13 ســبتمبر 2015 في 
مدينــة القاهــرة، حيــث شــارك اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة 
العربيــة ممثــال باألمين العــام باجتماعات هذه الــدورة بصفة 
عضــو مراقب. وقــد تضمن جدول أعمال هذه الــدورة عددًا من 
المواضيــع الهامــة التي شــملت تقريــر أمانــة المجلس الذي 
اشــتمل على أنشــطة ومبادرات األمانة خــالل العام المنصرم 
والتقريــر المتعلق بأعمال فريق االســتقرار المالي، كما ناقش 
المجلس التطــورات االقتصادية والماليــة اإلقليمية والدولية، 
وانعكاســاتها علــى االقتصــادات العربيــة، وتــم اســتعراض 
المســودة األولى من التقرير االقتصــادي العربي الموحد لعام 
2015 باإلضافة إلى تقرير االجتماعين الرابع والعشرين والخامس 

والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية.



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

20
15

1,250,20954,232270.23يناير

1,287,40459,203278.35فبراير

1,234,54458,299261.00مارس

277.30 66,203 1,321,740أبريل

264.11 1,296,45155,152مايو

1,261,47639,934256.66يونيو

1,267,02530,115261.20يوليو

237.38  1,151,85439,829أغسطس

1,141,94927,046234.62سبتمبر

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

http://www.amf.org.ae/ :المصدر

ملخـص أداء األسـواق الماليــة الدوليـة
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اصدار تعليمات النماذج والوسائل الخاصة باإلخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة 
بغسل االموال او تمويل االرهاب

قامت وحدة مكافحة غســل االموال وتمويل االرهاب باصدار التعليمات رقم 1 لســنة 2015 »تعليمات النماذج والوســائل الخاصة 
باالخطار عن العمليات التي يشــتبه بانها مرتبطة بغســل االموال او تمويل االرهاب« لتحل محل التعليمات رقم 2 لســنة 2011، 

وسيعمل بها اعتبارا من تاريخ 2015/10/1.
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة تلزم شركات الوساطة بآلية للتعامل مع الحسابات الراكدة للعمالء
أصــدرت هيئة األوراق المالية والســلع قرارًا بشــأن الحســابات الراكدة لعمالء شــركات الوســاطة في األوراق الماليــة يلزم هذه 
الشــركات بآلية لتحويل حســابات العمــالء التي مضى عليها فترة )3( ســنوات ميالدية دون إجراء تعامــالت عليها، أو تحديث 
لبياناتها، إلى حسابات راكدة وفقًا لعدد من المراحل واإلجراءات. وتستثنى من تطبيق بنود القرار الحسابات التي يثار بشأنها 
شكاوى لدى الهيئة، أو بالغات لدى النيابة العامة، أو دعاوى لدى المحاكم من إجراءات الحسابات الراكدة، وذلك إلى حين ثبوت 
انتهاء الشكوى أو البالغ أو الدعوى بموجب إخطار من الهيئة أو بأمر أو حكم من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب األحوال.

مرسوم بإنشاء مركز ُعمان للحوكمة واالستدامة
صدر المرســوم الســلطاني رقم )30/ 2015( المتعلق بإنشــاء مركز ُعمان للحوكمة واالســتدامة والنظام الخاص به تحت اســم 
»مركز ُعمان للحوكمة واالســتدامة« ويتبع الهيئة العامة لســوق المال، حيث يتمتع المركز بالشــخصية االعتبارية، واالســتقالل 
المالــي واإلداري ويكــون له أهلية تملك األموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وتؤول إلى المركز جميع المخصصات 
والموجــودات الخاصــة بمركــز ُعمــان لحوكمة الشــركات بالهيئة العامة لســوق المال، كما ينقــل إليه بــذات درجاتهم المالية 

وأوضاعهم الوظيفية جميع موظفي مركز ُعمان لحوكمة الشركات.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة االوراق المالية االردنية

  تونس - هيئة السوق المالية

اصدار قانون مكافحة االرهاب وغسيل األموال
أصدرت هيئة الســوق المالية قانون 7 أغســطس 2015 المتعلق بمكافحة اإلرهاب وغســيل األموال والمطابق للمعايير الدولية 

السارية، حيث يتم العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره والغاء قانون 2003.

قرار بتشكيل مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة واالستدامة
قررت الهيئة العامة لسوق المال تشكيل مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة واإلستدامة  وذلك بناءا على المرسوم السلطاني 

بانشاء مركز عمان للحوكمة واالستدامة واصدار نظامه رقم 2015/30م .

صدور النسخة الجديدة لميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لســوق المال النســخة الجديدة من ميثاق حوكمة الشــركات المســاهمة العامة، وهو عبارة 
عــن قواعــد إضافية لتحســين العمل وضمانــات إضافية للتنظيم والدقة والشــفافية، وقــد تم اصدار هــذا الميثاق بعد وضع 
المســودة األولية على موقع الهيئة  ودراســة األفكار واآلراء التي ساهمت في الخروج بصيغة جديدة تساعد على حماية حقوِق 

الـمساهمين وجميع األطراف ذات العالقة.
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مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

اصدار قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة وذلك في ضوء التعديالت األخيرة لالئحة 
التنفيذيــة لقانــون صناديــق التأمين الخاصة. ويلــزم القرار صناديق التأميــن الخاصة بإتباع ما ورد بدليــل الحوكمة المتضمن 
تنظيم إدارة الصندوق وافصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقــة عنــه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحســابات 

والضوابط الخاصة بحاالت تعارض المصالح.

هيئة اسواق المال الكويتية

اصدار مسودة الالئحة التنفيذية الجديدة
كشــفت هيئــة أســواق المال عن انتهائها من إعداد مشــروع متكامل للهيئــة، تضمن المراجعة الشــاملة لمنظومة القواعد 
الحاكمة ألسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية من خالل المسودة األولى لالئحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 

2010 وتعديالته.
وتتكون الالئحة الجديدة من 1610 مادة، مقارنة بـ 444 مادة في الالئحة التنفيذية القائمة، وقد وضعت الهيئة الالئحة في 17 كتابًا 
منفصــاًل يختــص كل منهــا في موضوع محــدد مما يعزز توحيد المرجعيــة لكافة قواعد التنظيم، كما ينقســم كل من كتب 
الالئحــة إلى فصول تســتخدم نظامًا ترقيميًا مبســطًا يتيح لكافة المتعاملين ســهولة االســتدالل كما يمنــح الهيئة المرونة 
في التعديل والتطوير دون اإلخالل بهيكل الالئحة، وبذلك ســتلغى تباعًا كافة القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في 
الســابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في الالئحة الجديدة، ولتجمع كل األحكام والقواعد التي تنظم أســواق المال ونشاط 
األوراق المالية، وبحيث تستوعب الالئحة الجديدة كافة التعديالت والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل بما يوحد 

المرجعية في تلك األحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم فيما بينها.

ــات ــع ــري ــش ــت ال

هيئة الرقابة المالية تنظم شروط الترخيص لشركات السمسرة في األوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم قواعد الترخيص لشــركات جديدة بمزاولة نشــاط السمســرة في 
األوراق الماليــة. وتتطلــب الضوابط الجديدة تقدم الشــركة الراغبة في الحصول على ترخيص بخطة عملها وتقديراتها بشــأن 

حجم نشاطها وعدد الفروع المزمع ترخيصه في ضوء دراسة احتياجات السوق والخدمات المقدمة به.

بدء العمل باإلصدار الجيد لمعايير المحاسبة المصرية في يناير 2016
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن اإلصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية سيبدأ العمل بها اعتبارًا من األول من يناير 
2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. وتتضمن المعايير 39 معيارًا وإطار إعداد وعرض 
القوائم المالية. وتتضمن ألول مرة معيارًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة 

بما يالئم تلك المنشآت.

الهيئة تصدر قواعد حوكمة الشركات بعد تعديلها
أصدرت هيئة أســواق المال قواعد حوكمة الشــركات ومن المقرر أن يتم العمل بهذه القواعد الجديدة في 30 يونيو 2016 وذلك 
بعد مرور عام على صدورها، حيث تهدف هذه القواعد إلى االرتقاء بمستوى أداء الشركات وتعزيز قدراتها المالية وتطوير بيئة 
العمل. ومن أبرز التعديالت التي تم اجرائها على قواعد الحوكمة هي تغيير نطاق التطبيق بحيث تم تبني مفهوم االلتزام أو 

التفسير)Comply or Explain(  لبعض القواعد.
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هيئة اسواق المال الكويتية

الهيئة ترخص للشركات المدرجة وصناديق االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
وافقت هيئة أسواق المال على إصدار تراخيص لعدد من شركات وصناديق االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وذلك لمدة 
ثالث ســنوات قابلة للتجديد، كما قامت الهيئة بمنح ثالث شــركات موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر غير قابلة للتجديد وذلك 

الستيفاء معايير محددة أو الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة األوراق المالية والسلع تصدر أول موافقة لمزاولة وكالة اإلقراض واالقتراض
قامــت هيئــة األوراق المالية والســلع بإصدار موافقــة لبنك أبوظبي الوطنــي لمزاولة أعمال »وكالة االقــراض واالقتراض«،  
ليصبح البنك بذلك أول جهة تحصل على هذه الموافقة الحيوية لمزاولة تلك األعمال في األسواق المالية بالدولة، وذلك 
بعد أن استوفى كافة شروط ومتطلبات الموافقة لدى الهيئة والتي نص عليها  قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )47( لسنة 

2012 بشأن نظام إقراض واقتراض األوراق المالية.

هيئة الرقابة المالية تصدر عدد من القرارات لتنظيم نشاط التمويل العقاري والتزامات الشركات
أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة عدد من الضوابط والقــرارات التنظيمية لشــركات التمويل العقاري الســتكمال تفعيل التعديالت 
التي اســتحدثت بالالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. وتتناول القواعد المنظمة لحاالت االندماج او التوقف عن النشــاط 
او التصفية او االســتحواذ لشــركات التمويل العقاري واشــتراطات الالئحة الداخلية للشــركات إضافة إلى المؤشــرات المصرح 

باستخدامها في تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.

هيئة الرقابة المالية تصدر القواعد المنظمة لمنح التمويل العقاري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 76 لســنة 2015 بشــأن القواعد والشــروط المنظمة لمنح التمويل العقارى، وشملت 
هــذه القواعــد توعيــة وحماية العميل وقيد الرهن والضمانــات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابــط منح التمويل طبقًا 

للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى. كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

ــات ــع ــري ــش ــت ال

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

إعــالن تذكيــري بشــأن موافــاة الهيئــة بتقاريــر اإلفصاح الدوريــة وملخص قــرارات الجمعيــات العامة 
للشركات المقيدة بالبورصة

أكــدت الهيئة على ضرورة التزام الشــركات المقيدة بالبورصــة المصرية بموافاتها باإلخطارات المشــار إليها بالمواد أرقام )30( 
و)31( و)32( مــن قواعــد قيد وشــطب األوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلــس إدارة الهيئة رقم 11 بتاريخ 22 يناير 
2014 وتعديلــه بموجــب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 170 بتاريخ 21 ديســمبر 2014 والمتمثلة في ) تقارير اإلفصاح الدورية الموضح 
بها هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس اإلدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التي طرأت عليهما وكذلك قرارات 
الجمعيــة العامة العادية وغير العادية فور االنتهــاء منها وملخص قرارات مجلس اإلدارة المتضمنة أحداثا جوهرية فور االنتهاء 

منها وبيان نتائج اإلعمال مقارنة بالفترة المقابلة (
كما أكدت الهيئة على أن عدم االلتزام بما سبق يعد مخالفة للمادة رقم 85 من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال كما 

يعد مخالفا لقواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية
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التعليم والتوعية

الملتقــى الثانــي للمجلــس العلمي للجنة تنظيــم و مراقبة عمليات البورصــة حول  »تمويل 
الشركات الصغيرة و المتوسطة والنمو«

نظمــت لجنــة تنظيــم و مراقبــة عمليــات البورصــة الملتقى الثانــي لمجلســها العلمي والــذي يتمحور حــول ” تمويل 
الشــركات الصغيرة و المتوسطة  والنمو” وذلك بمشاركة رؤساء الشركات العامة والخاصة والشركات المدرجة والبنوك 

والمؤسسات المالية فضال عن ممثلين للمركز المالي الجزائري.

انطالق الدورة الثالثة لتدريب المهنيين المعتمدين في األسواق المالية   
اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الجزائرية )COSOB( ابتداءا من شــهر أكتوبر 2015، الدورة التدريبية الثالثة 
للحصول على شهادة »مختص في األسواق المالية« من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و بالتعاون مع معهد 

.)IFB( التدريب المصرفي
ويستهدف هذا التدريب جميع األطراف ذوي العالقة بالسوق المالية، والمديرين التنفيذيين للشركات المصدرة، ومديري األصول 

في المؤسسات االستثمارية والصحفيين المتخصصين في مجال التمويل.

هيئة سوق المال تنظم برامج تدريبية لموظفي شركات وسماسرة التأمين 
نظمت الهيئة العامة لسوق المال عددا من البرامج التدريبية وفق الخطة التدريبية التي تنفذها للعاملين في شركات 
التأمين حيث تم تنظيم البرنامج التدريبي )مقدمة في الـتأمين( استمر لمدة خمسة  أيام يهدف إلى تعريف المشاركين 
بمبادئ التأمين الفنية ومدى الحاجة إليها واإلطار القانوني الذي يحكم ممارســتها والمبادئ القانونية للتأمين واكتتاب 

األخطار ومكونات سوق التأمين وأيضًا على الحاجة إلى التوثيق والتأمين في السلطنة. 
كمــا عقــدت الهيئة البرنامج التدريبي » شــهادة الموارد البشــرية » لمدراء الموارد البشــرية ومســاعديهم في شــركات 
التأمين، باإلضافة إلى برنامج تدريبي ثالث حول التشــريعات امتد على مدى ثالثة أيام بحضور 38 مشــاركا من العاملين 

في قطاع التأمين.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة اسواق المال الكويتية

اختتام فعاليات الحملة التوعوية األولى
اختتمت هيئة أسواق المال حملتها التوعوية األولى والتي حملت عنوان » الجمعيات العامة للشركات » والتي ُخصصت إلبراز 
أهمية حضور المســاهمين للجمعيات العامة لشــركاتهم، وتفعيل دورهم في ممارسة حقوقهم الرقابية، واإلحاطة باألوضاع 

الحقيقية للشركة وتوجهاتها المستقبلية.
وقــد تضمنت هذه الحملة العديد من الفعاليات كتوزيع آالف النســخ من النشــرات التوعوية الخاصــة بموضوع الحملة بعنوان 
»حضــور الجمعيــات العامــة للشــركات المدرجة حق وواجب«، كمــا تم بث نصائح توعوية على حســاب الهيئة فــي تويتر، وبث 
إعالنات إذاعية في إذاعة الكويت وبشــكل متكرر من خالل برامج مختلفة اقتصادية وعامة، إضافًة إلى نشــر حلقات متسلسلة 
من النشــرة التوعوية الخاصة بموضوع الحملة على موقع الهيئة، وكذلك بث إعالنات من خالل تلفزيون دولة الكويت في كٍل 

من برنامجي المؤشر والنشرة االخبارية االقتصادية، هذا باإلضافة إلى بيانات وإعالنات صحفية.

افتتاح البرنامج التوعوي للربع الرابع لعام 2015
افتتحت هيئة أسواق المال فعاليات برنامجها التوعوي للربع الرابع من عام 2015 والذي يشمل على خمس ورش عمل توعوية 

ستعقدها الهيئة كل يوم ثالثاء من كل أسبوع خالل الفترة الممتدة بين أواخر شهر سبتمبر وشهر أكتوبر.
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هيئة سوق رأس المال توفر مركز للشهادات المهنية في قطاع غزة
افتتحت هيئة ســوق رأس المال مركز متخصص للجلوس المتحانات برنامج الشــهادات المهنيــة المتخصصة باألوراق المالية 
والقطاع المالي في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار »CISI« في لندن، بهدف تمكين 

العاملين في القطاع المالي والمهتمين من التقدم والحصول على الشهادات المالية المتخصصة التي يوفرها البرنامج.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

التعليم والتوعية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

ورشة عمل للتمويل متناهي الصغر
نظــم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة ورشــة عمل للتمويل متناهى الصغر 
بحضور مئات الجهات المقدمة لخدمات التمويل متناهى الصغر من بنوك وشركات 
وجمعيات ومؤسســات أهلية. وتلى ذلك اجتمــاع الجمعية العامة لالتحاد المصرى 

للتمويل متناهى الصغر إلقرار االشتراكات السنوية لألعضاء.
وشــارك فى ورشــة العمل عــدد من خبــراء الهيئة وممثــل الصنــدوق االجتماعى، 
كما اســتعرض مدير الشــركة المصرية لالســتعالم االئتمانى الخدمات التى يمكن 

لمقدمى التمويل متناهى الصغر االستفادة منها.

التعاون الدولي

مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
وقعت الهيئات األعضاء بمجلس التعاون الخليجي على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس 
وذلك على هامش االجتماع الســادس للجنة الوزارية لرؤســاء مجلس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس،  

المنعقد في العاصمة القطرية )الدوحة(.
ويهــدف توقيــع هذه االتفاقية إلى دعم الصالت والروابط بين الجهات الرقابية الســت، وتوفير إطــار عمل موحد للتعاون، وإزالة 
معوقات االســتثمار في مجال األوراق المالية بدول المجلس، وتســهيل نقل وتدفق األموال والمعلومات والخبرات بين أســواقه 
المالية، ســعيًا الى دعم وتوثيق التعاون فيما بين الجهات المشــاركة، واالرتقاء بمستويات الشفافية في أسواق المنطقة بما 
يدعم حماية أموال المســتثمرين ومدخرات األفراد، والمســاهمة في تحقيق االزدهار واالســتقرار االقتصادي وتعزيز التكامل في 

البنية التشريعية للهيئات التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

اللجنة التوجيهية لبناء االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي تعقد اجتماعها الثاني

عقــدت اللجنــة التوجيهيــة لبنــاء اســتراتيجية وطنية 
لالشتمال المالي في فلسطين اجتماعها الثاني بهدف 
مناقشــة مجموعة مــن المواضيع، ومــن اهمها اعتماد 
مباشرة المســح الميداني لقياس االشتمال المالي في 

فلسطين. 
ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل هذهاللجنة لإلشراف 
على وتوجيه كافة األطراف المشاركة ببناء االستراتيجية 
التــي تهدف الى تعزيز وصول واســتخدام مختلف فئات 
المجتمــع للخدمــات والمنتجــات المالية بشــكل عادل 
وشــفاف، ويجــري تنفيذ بنــاء االســتراتيجية بدعم مالي 

من مؤسسة التحالف العالمي لالشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا. 

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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استضافة االجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية الخليجية
اســتضافت هيئة قطر لألســواق المالية أعمال االجتماع الـ )13( 
للجنة رؤساء هيئات األســواق المالية )أو من يعادلهم( بدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة برئاســة هيئة قطر 
لألســواق المالية. وقد ناقش االجتمــاع جملة من الموضوعات 
التــي تتعلق بمســتجدات وتطــورات أســواق رأس المال بدول 
المجلــس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصالت بين 
الهيئات الرقابية على األسواق المالية. واختتم اجتماع اللجنة 
بمناقشــة الموضوعــات المعروضــة على االجتماع الســادس 
للجنــة الوزاريــة لرؤســاء مجالــس إدارات الجهــات المنظمــة 

لألسواق المالية بدول المجلس.

التعاون الدولي

هيئة قطر لألسواق المالية

الهيئة تستضيف االجتماع السادس للجنة الوزارية للجهات المنظمة لألسواق المالية الخليجية

مجلس  بدول  المالية  لألسواق  المنظمة  الجهات  إدارات  مجالس  لرؤساء  الوزارية  للجنة  السادس  االجتماع  الهيئة  استضافت 
والتكامل  التنمية  تعزيز  في  تساهم  التي  المناسبة  اآلليات  مناقشة  تمت  حيث  الدوحة،  في  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

االقتصادي بين أسواق دول المجلس، وتحقيق الموائمة بين القوانين واألنظمة المطبقة في األسواق المالية بدول المجلس. 

مذكرة تفاهم بين هيئة االوراق المالية والســلع وســلطة تنظيم الخدمات المالية بســوق أبوظبي 
العالمي

وقعت هيئة االوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي وذلك من أجل 
تحقيق التعاون بين الطرفين في مجاالت تبادل المعلومات واإلشــراف على األســواق المالية والشــركات المدرجة بها وشركات 
الوســاطة الماليــة، والتعــاون في مجــال الرقابة وحماية المســتثمرين من خــالل إطار عمل يهيئ ســبل  التعــاون والتفاهم 

المشترك.

وتأتــي مذكــرة التفاهم لوضــع إطار عملي وتحديــد نطاق التعــاون بين الهيئة وســوق أبوظبي العالمي وفــق بنود وضحت 
مجــاالت التعاون والتنســيق وأهمها : التنســيق والتعــاون في توفير المعلومات التي من شــأنها مســاعدة الطرف اآلخر في 
أداء مهامه التنظيمية، اإلشــراف والرقـــابة على أسواق األســهم وكذلك على عمليات المقاصة والتســوية ومتابعة التزامهم 
بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشــأن، تعزيز وضمان تأهيل وكفاءة األشــخاص المرخصين مع العمل على رفع مســتواهم 
المهني، التعاون والتنسيق بشأن الطرح والترويج المشترك لألوراق المالية والمنتجات المالية، التعاون والتنسيق في المجال 
التشــريعي المرتبــط بقطاع األوراق المالية، التعاون والتنســيق إلنفاذ القوانين واألنظمة واللوائــح المتعلقة بعمليات اإلصدار 
والتعامالت واالستشــارات المتعلقة باألوراق المالية وكذلك تلك المتعلقة بأي منتجات اســتثمارية أخرى، التعاون والتنســيق 
بشــأن إجراءات ترخيص األنشــطة والخدمات المالية المشــتركة بالنســبة للمؤسســات التي تخضع إلشــراف ورقابة كل طرف، 

التعاون والتنسيق لمنع وكشف أنشطة وجرائم غسل األموال. 

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة أسواق المال تشارك في مؤتمر لبورصة ناسداك
شاركت هيئة أسواق المال في مؤتمر »The Smart Surveillance Conference« لعام 2015 الذي تنظمه بورصة ناسداك 

للمرة التاسعة، والمقام في مدينة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، في الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2015.
وقد ناقش هذا المؤتمر أحدث و أبرز التطورات في مجال الرقابة على األسواق المالية، ومثل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين 
في المجال، وتقديم التجارب ودراسة للحاالت المعروضة واالستفادة من الممارسات الحديثة المواكبة لألدوات الرقابية المتطورة.
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الزام شركات الوساطة بالربط التقني مع المصرف المركزي

ألزمت هيئة األوراق المالية والسلع شركات الوساطة العاملة في مجال األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات بالعمل 
على تفعيل الربط اإللكتروني مع »وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل األموال والحاالت المشبوهة« بمصرف 
اإلمارات المركزي وذلك تماشيا مع المعايير الدولية وتحديدًا متطلبات مجموعة العمل المالي »الفاتف« باإلضافة إلى 
االستفادة من النظام التقني للوحدة الذي يتميز بخاصية اإلبالغ اللحظي وااللكتروني إلى الوحدة المذكورة عن أية 

عمليات أو حاالت يشتبه في أنها قد تشكل جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب في الدولة.

إجراءات التنفيذ

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

  تونس - هيئة السوق المالية

الغاء عرض لالكتتاب العام 
قــررت هيئــة الســوق المالية إلغاء عرض االكتتاب العام لشــركة مدرجة ال تزال قيد التحقيق حــول انتهاكها لقواعد 

سوق رأس المال، وذلك بهدف حماية صغار المساهمين.

هيئة السوق المالية السعودية

الهيئة تفرض غرامات مالية على عدد من الشركات المدرجة

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور عدد من القرارات بفرض غرامات مالية على عدد من الشركات المدرجة تراوحت 
بين )10000( عشــرة آالف ريال و )200،000( مئتي ألف ريال وقد اختلفت أنواع المخالفات من شــركة إلى أخرى إال أن أهم هذه 
المخالفــات تمثــل فــي  مخالفة قواعد التســجيل واإلدراج  واإلفصاح عــن معلومات غير صحيحــة ومضللة ومخالفة 
التعليمــات الخاصة بإعالنات الشــركات عن نتائجهــا المالية، باإلضافة إلى مخالفة الئحة حوكمة الشــركات وقوانين 

اإلفصاح.

لبنان - هيئة األسواق المالية

مذكرة تفاهم بين هيئة األسواق المالية اللبنانية ونظيرتها التونسية

وّقعت هيئة األســواق المالية اللبنانية وهيئة الســوق المالية التونســية على مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار 
للتعاون يشمل إنشاء قنوات اتصال وتنسيق وتبادل للمعلومات التنظيمية والتقنية بين الهيئتين مّما يساهم 

في تعزيز شفافية أسواق األوراق المالية وتطويرها وحماية المستثمر. 

وجــاءت هــذه المذكــرة لتلّبي رغبة الطرفين في التعاون والّتنســيق  بين البلدين، وشــملت مذكــرة التفاهم آلية 
لتبادل الخبرات والمعلومات ونّصت على إمكانية تنظيم برامج مشــتركة من أجل تدريب وتنمية كفاءة العاملين 

لديهما.

التعاون الدولي
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ادراج الســوق المالية الســعودية على قائمة المراقبة لمؤشــر FTSE للنظر في ترقيتها إلى مرتبة 
األسواق الناشئة الثانوية

أعلن مؤشــر FTSE في تقريره للمراجعة الســنوية لتصنيف أسواق األســهم الدولية أنه سيتم وضع سوق األسهم السعودية 
على قائمة المراقبة للمؤشر من أجل النظر في ترقيته إلى مرتبة األسواق الناشئة الثانوية بعد فتح السوق أمام المؤسسات 

االستثمارية الدولية أو ما يسمى المستثمرين األجانب المؤهلين تحديدًا.

وبهــدف ضمــان الموضوعيــة، تتم مســاندة العملية من خالل اللجان االستشــارية الخارجية لمؤشــر FTSE، بمــا في ذلك لجنة 
 FTSE Russell التصنيــف الدولــي، التي تســتقطب في عضويتها خبــراء في التــداول، والحفظ وإدارة االســتثمار، ومجموعــة

Policy Group التي تمثل وجهات نظر كبريات الشركات العالمية االستثمارية.

وبناء على توصية اللجنة االستشــارية لتصنيف المؤشــرات الدولية و FTSE Russell Policy Group فيما يتعلق بالمرتبة 
الحالية لسوق األسهم السعودية، فقد اعتمد مجلس الحوكمة لدى FTSE Russell وضع السوق السعودية في قائمة المراقبة 
للمؤشــر بغية النظر في إمكانية ترقية الســوق إلى مرتبة األســواق الناشــئة الثانوية.وســيتم اتخاذ قرار بشأن ترقية السوق 

السعودية إلى تلك المرتبة في إطار المراجعة السنوية لمؤشر فوتسي في شهر سبتمبر.

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة السوق المالية السعودية

إعالن بشأن تحـديد فترة حـظر تعامــالت أعضـاء مجالس اإلدارات و كبــار التنفيذيين

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

1. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية السنوية في 1436/12/30 هـ )حسب 
تقويم أم القرى( الموافق 2015/10/13م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 1436/12/01هـ الموافق 2015/09/14م حتى تاريخ إعالن 

القوائم المالية السنوية للشركة.

2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية األولية في 1437/01/30 هـ )حسب 
تقويم أم القرى( الموافق 2015/11/12م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 1437/01/16هـ الموافق 2015/10/29م حتى تاريخ إعالن ونشر 

القوائم المالية األولية بعد فحصها للشركة.

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 للسنه المالية  المنتهية في 31 / 12 / 2014. 

أخبار أخرى

إجراءات التنفيذ
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أخبار أخرى

لبنان - هيئة األسواق المالية

هيئة األسواق المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2014

أصــدرت هيئــة األســواق الماليــة تقريرهــا الســنوي للعــام 2014.  والــذي يعــرض أهــم 
النشــاطات التــي قامــت بها الهيئــة خــالل عــام 2014 وأهدافهــا المســتقبلية، ومنها 
إنشــاء منّصــة تــداول الكترونيــة تدعــم من خاللها بشــكل خاص الّشــركات الناشــئة 
من والمتوســطة الحجم إليجاد مصادر تمويل إضافّية. كما بيــن التقرير نية الهيئة االنتهاء 
في وضع جميع األنظمة التطبيقّية في العام 2015 وتعزيز التعاون الوثيق مع االجهزة الرقابية 
المنطقة واستكمال الجهود تمهيدًا لالنضمام الى المنظمة الدولية لهيئات سوق المال 

IOSCO في أقرب مهلة، مما يعزز عاملي الثقة والقيمة باألسواق المالية اللبنانية.
ويستعرض التقرير أهداف هيئة األسواق المالية اّلتي تتضّمن تطوير أسواق رأس المال 
وحماية المســتثمر، إضافة إلى رؤيتها ومهامها اّلتي تشــمل تنظيم ومراقبة األســواق 

المالية بما يتناسب مع التغييرات والمعايير المحلية والدولية وإعادة إحياء لبنان كمركز إقليمي للخدمات المالية.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2014

أصــدرت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية تقريرهــا الســنوي للعــام 2014، والــذي تضمن 
معلومات شــاملة حــول الهيئة والقطاعات التي تشــرف عليها وهي قطاعــات االوراق المالية، 
والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير الســنوي فصوالً عن واقع 

هذه القطاعات باإلضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها.
كمــا عــرض التقرير أهــم التطورات فــي مجال التعــاون الدولــي والعالقات الخارجية ومشــاريع 
المســاعدات الفنية والتقنية المقدمة من قبل المؤسســات والمنظمــات الدولية المتخصصة 
باإلضافــة الى األنشــطة الدوليــة واالقليمية التــي نفذتها الهيئــة خالل العــام 2014، كما أفردت 
الهيئــة فــي تقريرها فصــاًل خاصًا بالحوكمــة والتطورات التي تــم إنجازها فيمــا يخص حوكمة 

الشركات في فلسطين، باإلضافة الى بياناتها المالية للعام 2014.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

د. نبيل قسيس رئيسًا لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

أصــدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين معالي الدكتور نبيل قســيس رئيســًا لمجلس إدارة هيئة 
ســوق رأس المال وذلك خالل جلســته المنعقدة بتاريخ 2015/9/8م. ويشــغل الدكتور قسيس 
حاليــًا منصــب مدير عام معهد أبحاث السياســات االقتصادية الفلســطيني )ماس(، وشــغل 
ســابقًا عــدة مناصب وزاريــة في الســلطة الوطنية الفلســطينية منهــا وزيرًا للماليــة ووزيرًا 
للتخطيط ووزيرًا للســياحة واالثار، كما وشــغل الدكتور قسيس منصب رئيس جامعة بيرزيت 

وعضوية مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.
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منظمة األيسكو تصدر تقريرًا حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل أسواق 
راس المال

أصدرت منظمة الـ IOSCO تقريرًا حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل أسواق راس المال، حيث قدم توصيات 
للجهات الرقابية لتســهيل عمليات تمويل المشــاريع المتوســطة والصغيرة )SMEs( باألســواق الناشــئة. وقد أظهر التقرير 
أهميــة التحديــات التــي تواجه الـ SMEs في الوصول إلى التمويل الالزم من خالل أســواق راس المال. كما يبين التقرير التجارب 
واإلنجازات الناجحة التي طبقتها بعض هيئات الرقابة وصناع القرار لمســاعدة المشــاريع الصغيرة والمتوســطة في الحصول 

على التمويل الالزم.

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

AMF  -  صندوق النقد العربي

صنــدوق النقــد العربــي ومجموعة البنــك الدولي يدعمان مجال الشــمول 
المالي والوصول إلى التمويل في الدول العربية

 Arab Credit( أطلــق صنــدوق النقــد العربــي التقرير الشــامل عن أوضــاع نظم االســتعالم االئتمانــي في الــدول العربيــة
Reporting Guide(، حيث يقدم التقرير نظرة شــاملة عن أنظمة االســتعالم االئتماني في المنطقة العربية، التي تعد أهم 

محاور الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المالية في المنطقة العربية وزيادة فرص الوصول إلى التمويل.
وقد تضمن التقرير الشامل عن نظم االستعالم االئتماني في الدول العربية استعراض ألوضاع هذه النظم والممارسات المتبعة 
في تســعة عشــرة دولة. تجدر اإلشــارة إلــى أن إعداد التقرير، جــاء في إطار مبــادرة تطوير نظم االســتعالم االئتماني ومركزيات 
المخاطر في الدول العربية، وهو جهد مشــترك بين صندوق النقد العربي ومؤسســة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك 
الدولي. تهدف المبادرة إلى رفع مســتوى الوعي حول أهمية تبادل المعلومات االئتمانية، ودعم الهيئات التنظيمية والهيئات 

الحكومية والمؤسسات المالية في إنشاء وتعزيز أنظمة تقارير االستعالم االئتماني في المنطقة العربية.

منظمة األيسكو تنشر تقريرا حول سوق السندات باألسواق الناشئة

نشرت إدارة البحوث التابعة للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية ورقة عمل حول سوق السندات 
باألسواق الناشئة. وتتمثل أهم نتائج التقرير بما يلي: 

1.زيادة حجم أســواق ســندات الشــركات في األســواق الناشئة، خاصة في األســواق الناشئة اآلسيوية. 
تضاعف حجم أسواق سندات الشركات في اقتصادات األسواق الناشئة )EMES( أكثر من ثالث مرات بالسنوات العشرة األخيرة، 
حيث بلغت 6.9 ترليون دوالر أمريكي عام 2014. وقد وصلت اصدارات سندات الشركات في هذه األسواق إلى 1.06 ترليون دوالر في 
عام 2014 فقط، مقارنة مع 0.9 ترليون دوالر عام 2013. علما بأن حجم اصدارات سندات الشركات في األسواق الناشئة في آسيا بلغ 

80% من اجمالي االصدارات في العالم.
2.تطور سوق سندات الشركات في األسواق الناشئة من خالل التنمية الشاملة للقطاع المالي، وتحسين البنية التحتية وزيادة 
النجاعة المؤسســية. أثرت التنمية العامة للقطاع المالي والتحســينات في البنية التحتية المالية في تنمية ســوق ســندات 
الشــركات بشــكل إيجابي، وباإلضافة إلى ذلك تأثر تطوير ســوق سندات الشركات في األســواق الناشئة على الصعيد الدولي 

بازدهار المؤسسات. 
3. يظهر مســتوى نشــاط السندات في األسواق الناشئة في األســواق الثانوية األميركية واألوروبية تباين كبير من منطقة إلى 

أخرى ومن بلد إلى آخر. 
تعتبر األســواق الثانوية في اقتصادات األســواق الناشئة صغيرة إن وجدت باألصل. على هذا النحو، فقد ركز التقرير على نشاط 
التــداول في ســندات الشــركات في األســواق الثانويــة األميركية واألوروبيــة. ووفقا لهذه البيانــات وعلى مدى الســنوات األربع 
الماضية، فإن أحجام التداول ومعدالت الدوران لألسواق الناشئة كانت مستقرة، باستثناء األسواق الناشئة في القارة األمريكية 

حيث كان حجم التداول بهذه األسواق في ارتفاع.
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بورصة البحرين

بورصة البحرين تعلن عن إطالق مؤشر 
البحرين اإلسالمي

اطالق  عن  البحرين  بورصة  أعلنت 
الذي  االسالمي  البحرين  مؤشر 

يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة االسالمية، وسيمثل هذا 
المؤشر أداة معيارية معتمدة لدى المستثمرين لقياس تحركات أسعار 
محافظهم االستثمارية في أسهم الشركات التي يتم احتسابها من 
يرونها مناسبة  التي  القرارات  اتخاذ  الذي يساعدهم على  األمر  خالله، 

بشأن هذه االستثمارات.

سوق دبي المالي يستعد لتدشين عصر جديد من خدمة العمالء بالتعاون مع »أفايا«

أعلن سوق دبي المالي عن اعتماده البنية التحتية الشبكية SDN FX من »أفايا« والتي تعد األكثر 
تطورًا ضمن فئتها، وذلك لما تمتاز به من قدرتها الفائقة على تلبية االحتياجات الحيوية للسوق 
بفعالية وكفاءة على مدار الساعة، إضافة إلى ما توفره من قدرة على النمو وتوفير تجربة على 

أعلى مستويات الجودة لمستخدميها.
دبي  سوق  في  الشبكية  التحتية  البنية  عمل  نطاق  بتوسعة  »أفايا«  تقدمها  التي  الشبكية   SDN Fx حلول  وستساهم 
المالي، وذلك من خالل توفير خدمة متكاملة، مما يساعد في جعل االتصال بالخدمات الشبكية ضمن السوق تجري بشكل 
من  الحلول  هذه  على  االعتماد  خالل  من  المالي  دبي  سوق  سيتمكن  كما  الكفاءة.  من  أعلى  درجات  وعلى  وأسهل  أسرع 

تحسين خدمات التداول المتعددة.

سوق دبي المالي

سوق أبوظبي لألوراق المالية يعقد  مؤتمر 
»التحول لشركات مساهمة  عامة :رؤية نحو المستقبل«

أعلن سوق أبوظبي لألوراق المالية اليوم عن نيته عقد المؤتمر السنوي  لعام 2015 تحت عنوان »التحول لشركات مساهمة  
عامة : رؤية نحو المستقبل« وذلك  يوم األثنين الموافق  26 أكتوبر القادم  من العام الجاري.  

يشمل المؤتمر عدة محاور أهمها  دور الشركات الخاصة والمؤسسات العائلية  نحو تعزيز المنافسة التي تؤدي إلى خلق بيئة 
اقتصادية مثالية  توصف باألستدامة . كما سوف يناقش المؤتمر األدوات والتشريعات الالزمة لتعزيز هذا الهدف، والتحديات 

التي تقف عائقًا من تحقيق ذلك .  

سوق أبوظبي لألوراق المالية

بورصة تونس

التداول  المالية السعودية تعلن عن اطالق نظام  السوق 
X-STREAM INET الجديد

أعلنت السوق المالية السعودية عن إطالق 
 )X-Stream INET( نظام التداول الجديد
التجريبية  المراحل  كافة  إتمام  بعد  وذلك 
والتقنية  الفنية  الجاهزية  من  والتأكد 

خدمات  ومزودي  السوق  اعضاء  انظمة  جميع  مع  وربطه  للنظام 
معلومات السوق. ويعد النظام الجديد من أحدث أنظمة التداول التي 
في  وسرعته  بفعاليته  يتميز  والذي   )NASDAQ( شركة  طورتها 
تنفيذ األوامر بشكل دقيق وآمن، وذلك في تداول االسهم، الصكوك 

والسندات، وصناديق المؤشرات. 

تداول

مذكرة تفاهم بين بورصة تونس 
Paris Europlace و

 Paris و  تونس  بورصة  وقعت 
المنتدى  خالل   Europlace
نظمته  الذي  العالمي  المالي 
مذكرة   ،Paris Europlace
سوق  وتطوير  لتنمية  تفاهم 

تعزيز  في  وللمساعدة  التونسية،  المالية  األوراق 
البيئة المالية التونسية من خالل المساهمة في 
المتوسطي  المستوى  على  ماليا  مركزا  جعلها 

والدولي.

متكاملة  نقاط  أربعة  على  المذكرة  ركزت  وقد 
يتمثل  حيث  الطرفين،  مصالح  فيها  تتالقى 
المحور األول في دعم التنمية والتطوير في سوق 
رأس المال في تونس، وخاصة البورصة. باإلضافة 
إلى التعاون في مجال دعم الشركات التونسية، 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  وخاصة 
ادراجها. وكذلك تحديد وتطوير  والمساعدة على 
تونس.  في  المحتملة  الفرنسية  االستثمارات 
مجال  في  التعاون  في  الرابع  المحور  ويتمثل 

البحوث واالبتكار.
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بورصة فلسطين

مؤشرات  على   )Frontier Market( أسواق  ضمن  فلسطين  بورصة 
)FTSE Indices( في أيلول 2016

ضمن  جديدة  خطوة  فلسطين  بورصة  ترقية  عن   )FTSE Indices( المالية«  للمؤشرات  تايمز  »فاينانشال  مجموعة  أعلنت 
مؤشراتها وفق المعايير المتبعة، وذلك خالل المراجعة السنوية التي تستهدف األسواق المالية على مستوى العالم، وستتم 
 Frontier( هذه الخطوة في شهر أيلول من العام 2016. حيث ستنتقل البورصة من قائمة األسواق على »الئحة المراقبة« الى

.)Market
ومن الجدير بالذكر أن “FTSE Indices” مؤشرات تصدرها مجموعة »فاينانشال تايمز للمؤشرات المالية« حيث تصنف الدول 

ضمن فئات معينة هي: متطورة، وناشئة متقدمة، و ناشئة ثانوية، وحدية، وتحت المراقبة وتراجع هذه التصنيفات سنويا.

البورصة المصرية

والهيئة  البورصة  بين  تعاون  برتوكول 
الشركات  لدعم  لالستثمار  العامة 

المتوسطة والصغيرة

البورصة  وقعت 
اليوم  المصرية 
مع  تفاهم  مذكرة 
العامة  الهيئة 

لالستثمار والمناطق الحرة بهدف نشر الوعي بدور 
المتوسطة  للشركات  تمويل  كمنصة  البورصة 
تعزيز  على  الجديدة  االتفاقية  وتركز  والصغيرة، 
مجاالت التعاون في توعية الشركات العاملة على 

دور البورصة وخاصة في منطقة الصعيد.

البورصة  الطرفين على االستفادة من مقر  واتفق 
سوهاج،  بمحافظة  المستثمرين  مبنى  في 
خالل  من  وذلك  بالبورصة  الوعي  لنشر  وذلك 
للتداول  اليومية  الحركة  تعكس  شاشات  وضع 
من  المبنى  على  المترددين  وُتمكن  بالبورصة 
متابعة حركة األسهم بصورة يومية، على أن تقوم 
إدارة البورصة بتدريب العاملين في الهيئة العامة 
التداول  وحركة  البورصة  أعمال  على  لالستثمار 
يصبح  وبحيث  البورصة  في  القيد  مزايا  وكذلك 
العاملين بالهيئة مؤهلين لتوعية المستثمرين 
تتيحها  التي  التمويل  وفرص  البورصة  بدور 

للشركات بمختلف أحجامها.

بورصة قطر

ترقية سوق بورصة قطر إلى مرتبة األسواق الناشئة الثانوية 
على مؤشرات فوتسي

قطر  بورصة  ترقية  ستتم  أنه   FTSE أعلنت 
 Frontier المبتدئة  األسواق  مرتبة  من 
Market إلى مرتبة األسواق الناشئة الثانوية 

Secondary Emerging  في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية 
بحيث  منهما  لكل   %50 بنسبة  متساويتين  شريحتين  على  وذلك 
بينما   ،  2016 العام  من  سبتمبر  شهر  في  األولى  الشريحة  ستطبق 
الثانية في شهر مارس من العام 2017. وقد أكدت  ستطبق الشريحة 
فوتسي في إعالنها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل 

نادي األسواق الناشئة.

تنظيم ورشة العمل الثانية لعام 2015

سوق العراق لألوراق المالية

نظم سوق العراق لالوراق المالية ورشة العمل الثانية لعام 2015  تحت عنوان » البيانات المالية 
المالية  االوراق  هيئة  بمشاركة  وذلك   « االسهم  عوائد  تحديد  في  ودورها  المدرجة  للشركات 

وعدد من اساتذة الجامعات والمستثمر ين وشركات الوساطة والشركات المساهمة .
وقد ناقشت الورشة كيفية قراءة المعلومات والقوائم المالية والتقارير وتفسيرها وتحليلها، باإلضافة إلى العوامل المؤثرة 

في القرار االستثماري.

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء ومجموعة بورصة لندن توقعان اتفاق 
شراكة إلطالق برنامج »إيليت« 

مجموعة  مع  اتفاقا  البيضاء  الدار  بورصة  وقعت 
المخصص  »إيليت«  برنامج  إلطالق  لندن  بورصة 
لدعم للمقاوالت الصغرى والمتوسطة في المغرب. 
وسيقوم فريق الدعم LSEG ELITE بنقل معارفهم 
وخبراتهم المتعلقة بالبرنامج البرنامج إلى ممثلي 
أفضل  التباع  وتوجيههم  البيضاء،  الدار  بورصة 

السبل لتنفيذ البرنامج وتطبيقه محليا.
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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:


