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أخبار االتحاد...

جليل طريف

جــاء انعقــاد االجتماع التشــاوري الثاني ألعضاء مجلس االتحاد المشــاركين 
باجتماعــات المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة »IOSCO« بمدينة 
لنــدن يــوم 14 / 06 / 2015 كمؤشــر إيجابــي علــى التعــاون والتنســيق 
المشــترك بيــن أعضاء االتحاد، ولعــل ما يلفت االنتباه حــرص جميع أعضاء 
االتحــاد المشــاركين باجتماعــات منظمــة األيســكو علــى حضــور االجتمــاع 
التشــاوري ومســتوى النقاش الــذي دار خالله والذي أظهــر رغبة أكيدة في 
تعزيــز التعــاون والتنســيق وتوحيــد المواقــف تجــاه المواضيــع المطروحة 
للبحــث بمنظمــة األيســكو وكذلــك ســبل تنفيــذ برامــج وخطــط االتحــاد 

المستقبلية.

لقد أكد المشاركون باالجتماع على أهمية تحديد التوجهات االستراتيجية 
لالتحاد خالل السنوات المتبقية من هذا العقد، وخاصة في مجال التوصل 
إلــى أهــداف قابلة للتنفيذ تلبــي طموحات ورغبات أعضــاء االتحاد وكذلك 
تحديد المخاطر التي تواجه األســواق المالية العربية بما في ذلك المخاطر 
المتعلقــة بالعمليــات والتكنولوجيــا والتشــريعات، باإلضافــة إلــى تعزيــز 
االتعاون بين أعضاء االتحاد وخاصة في مجال االنفاذ والتشريعات والرقابة 
علــى األســواق. لقــد جــاء اهتمــام اعضــاء االتحــاد منســجما مــع توجهــات 
المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة والتــي خلصت خــالل اجتماعها 
السنوي األربعين إلى ضرورة بناء الثقة باألسواق المالية ومواجهة المخاطر 
الجديدة بتلك األســواق وذلك من خالل تطبيق المبادئ والمعايير الدولية 
وتعزيــز التعــاون وتبــادل المعلومــات خاصــة فــي مجــاالت انفــاذ القوانيــن 
والتشــريعات وتحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية والحوكمــة ومواجهة 

مخاطر الجرائم االلكترونية.

إن هــذا االجتمــاع وغيــره مــن االجتماعــات واللقــاءات التي تتم بيــن أعضاء 
االتحــاد والنتائــج المتمخضة عن هــذه االجتماعات واللقــاءات تظهر أهمية 
الــدور الحيوي التحــاد هيئات األوراق المالية العربيــة باعتباره مظلة يتمكن 
أعضــاء االتحــاد مــن خاللهــا مــن تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن التعاون 

واالنسجام والتنسيق بما يعود بالفائدة على جميع األعضاء.

واهلل ولي التوفيق
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اختتم أعضاء المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
الذي عقد بمدينة لندن  األربعين  IOSCO اجتماعهم 
وسائل  وبحث  الماضي  حزيران   / يونيو  شهر  خالل 
تطوير العمل الرقابي واإلصالحات التي يتم تطبيقها 
فقد  المالية.  األسواق  تواجه  التي  والمخاطر  حاليًا، 
كانت االجتماعات فرصة لمنظمة األيسكو إلبراز دورها 
المؤسسات  القرارات على  الفاعل والمؤثر في صناعة 
واثقين  المستثمرين  أن  والتأكيد  الدولية  الرقابية 
وذوي معرفة، وأن األسواق عادلة وشفافة وكفؤة وإن 
المخاطر المنتظمة systemic risks قد تم تخفيضها.

فيما  عملها  في  تقدمًا  األيسكو  منظمة  أحرزت  لقد 
األعضاء  ناقش  إذ  الدولي،  الرقابي  باإلصالح  يتعلق 

 2020 عام  لغاية  للمنظمة  االستراتيجية  الخطة 
اللجنة  أقرتها  حيث  وتنفيذها،  تمويلها  ووسائل 
العاملين  األعضاء  رؤساء  تظم  التي  الرئاسية 
المشتقات  ذلك  في  بما  بالمنظمة،  والمنتسبين 
والمعايير   OTC الرسمية  غير  باألسواق  المرتبطة 
 credit rating المالية ومؤسسات التقييم الدولية
 shadow البنكية  شبه  والعمليات    agencies
للعمل  تصميمهم  على  األعضاء  وأكد   .banking
على  أكدوا  كما  المنتظمة،  المخاطر  لتخفيض  معًا 
األجل  طويل  التمويل  لتشجيع  الجاد  بالعمل  االلتزام 
من خالل األسواق المالية بما في ذلك سندات الشركات 

للشركات  والتمويل   securitization والتوريق 
الصغيرة والمتوسطة SME’s والتمويل اإلسالمي. 

لتحسين  العمل  من  المزيد  على  األعضاء  أكد 
متعلق  مقترح  اعتمدوا  حيث  التدقيق،  مستوى 
cross- الحدود  خارج  الرقابي  التعاون  بتقوية 
على  األعضاء  وافق  كما   .border cooperation
العام  االلتزام  بضمان  المتعلقة  الجديدة  اإلجراءات 
حول   MMoU األطراف   متعدد  التفاهم  بمذكرة 
مزيًدا  بأن  أكدوا  كما  والتعاون.  المعلومات  تبادل 
مبادئ  تطبيق  سيسهل  الحدود  خارج  التعاون  من 
وتبين  الدولة.  حدود  خارج  اإلنفاذ  وإجراءات  األيسكو 
سعيها  األيسكو  لمنظمة  االستراتيجية  التوجهات 
إلى تعزيز موقعها كمرجع دولي رئيسي فيما يتعلق 
بالتشريعات المرتبطة بأسواق األوراق المالية. هذا وقد 
خالل  من  واألهداف  االستراتيجية  اإلتجاهات  تحديد  تم 
)43( مبادرة عملية وضمن خطة تنفيذية تغطي عدة 
البحوث والمخاطر من خالل  أ- تحديد  أولويات أهمها: 
المالية،  األوراق  أسواق  عن  الناجمة  المخاطر  تحديد 
وتطوير  والتكنولوجيا  السوق  أنشطة  ذلك  في  بما 
أو  للتغييرات  المقصودة  غير  والنتائج  المنتجات، 
واللوائح، ب- وضع  القوانين  في  المقترحة  التعديالت 
اإلطار  تحسين  طريق  عن  اإلرشادات  وتوفير  المعايير 
القانوني الدولي ألسواق األوراق المالية وذلك بتطوير 
ج-  السوق،  لتطورات  لالستجابة  واإلرشادات  المعايير 
التحكم في التنفيذ من خالل الرقابة والتقييم لتعزيز 
تطبيق معايير الـ«IOSCO« . د- بناء القدرات الذاتية 
حيث يعتبر ذلك من أهم أولويات المنظمة وذلك من 
خالل معالجة احتياجات األعضاء، ال سيما في األسواق 
في  خاصة  المعلومات  وتبادل  التعاون  ه-  الناشئة، 
والوسطاء،  األسواق  على  والرقابة  النفاذ  مجاالت 
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من  ذلك  يعتبر  حيث  الذاتية  القدرات  بناء 
خالل  من  وذلك  المنظمة  أولويات  أهم 
في  سيما  ال  األعضاء،  احتياجات  معالجة 

األسواق الناشئة، 
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دولي، والتوسع في تجارب التعليم والتدريب الناجحة 
لألعضاء. باإلضافة إلى التسريع في تطوير أدوات بناء 
التي  االنترنت  على   »IOSCO« بالـ  الخاصة  القدرات 
توفر لألعضاء مكتبة افتراضية تحتوي على المواضيع 
في  بما   ،»IOSCO»الـ ومبادئ  الرئيسية  التنظيمية 
اإلفرادية،  والدراسات  األكاديمية  والوثائق  المراجع  ذلك 
وبرنامج اإلعارة الدولية باستخدام سجل اإلعارة الدولي 

. »IOSCO»الخاص بالـ

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الجنة اإلقليمية لدول أفريقيا 
اجتماعها  عقدت  قد    »AMERC« األوسط  والشرق 
الرابع  اجتماعها  إلى  إضافة  المؤتمر،  هامش  على 
والشرق  أفريقيا  لدول  اإلقليمية  للجنة  والثالثين 
الدولية  للمنظمة  التابعة   )AMERC( األوسط 
 )IOSCO( لهيئات الرقابية على أسواق األوراق المالية
العمانية  العاصمة  في  فبراير  شهر  خالل  وذلك 
من  مالية  أوراق  هيئة   25 من  أكثر  بمشاركة  مسقط 
أعمال  جدول  تضمن  وقد  األوسطـ.  والشرق  أفريقيا 
القضايا  أبرز  يناقش  مصاحب  مؤتمر  تنظيم  االجتماع 
التشريعية والفنية التي تواجه هيئات األوراق المالية، 
وتعتبر اللقاءات وما صاحبها من أعمال فرصة مثالية 
تجارب  من  والستفادة  ومناقشتها،  األفكار  لتبادل 
التطورات  آخر  استعراض  خالل  من  األعضاء  الدول 
التي مرت بها. باإلضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة 
رأس  أسواق  الرقابة على  المهنية في مجال  الجوانب 
المال. وقد بحثت الدول األعضاء في االجتماع جملة من 
المواضيع منها ما يتعلق بآلية تطوير أنظمة مواجهة 
المنظمة  التشريعات  كفاءة  مدى  ومناقشة  المخاطر 
ألسواق األوراق المالية في تحقيق التوازن بين مصالح 
األطراف المتعاملة في السوق، وذلك من خالل توفير 
تحدث  أن  دون  المستثمرين  لحقوق  الفعلية  الحماية 
التشريعات والقوانين آثار سلبية على مستوى النمو 
الشركات المدرجة، كما تم التباحث في اآلثار المترتبة 
السوق  في  المدرجة  الشركات  بعض  التزام  عدم  من 
على سوق األوراق المالية ذاته وبقية الشركات األخرى 
آلية  األعضاء  الدول  ناقشت  أخرى  جهة  من  الملتزمة. 
إلى  المتجاورة  األسواق  بين  الفاعل  التعاون  تحقيق 

جانب بحث مواضيع فنية وإدارية أخرى.

المالية  األوراق  أسواق  وصمود  مرونة  زيادة 
والمشاركين فيها تجاه الهجمات االلكترونية 
مذكرة  وتحسين   ،»Cyber-Attacks«
وتبادل  للتعاون  األطراف  متعددة  التفاهم 

)MMoU( المعلومات
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والتعاون والمشاركة مع المنظمات الدولية األخرى عن 
 »IOSCO»الـ الفعال لتوجهات  التمثيل  طريق ضمان 
التعاون الفعال مع  في المنظمات الدولية األخرى، و- 
واضعي المعايير األخرى داخل المجتمع الرقابي المالي 

على الصعيد الدولي.

الناشئة  واألسواق  النمو  لجنة  عقدت  آخر،  جانب  ومن 
الفترة  نفس  خالل   ،»IOSCO»الـ لجان  أكبر   ،)GEM(
العمل  على  اللجنة  أعضاء  أكد  حيث  اجتماعاتها، 
تحديد  تقرر  كما  القدرات.  وبناء  المخاطر  تحديد  على 
تأثير  األولوية من تحديد  المجاالت ذات  السياسات في 
المال  رأس  أسواق  على  والتجديد  الرقمي  التحول 
األزمات  إدارة  أدوات  وتطوير  الشركات،  حوكمة  وتعزيز 
واتفق  الناشئة.  األسواق  في  للطوارئ  والتخطيط 
تمويل  حول  اللجنة  تقرير  نشر  على  أيضا  األعضاء 
خالل  من   )SME( والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
سبل  التقرير  يستعرض  حيث  المال،  رأس  أسواق 
الصغيرة  للشركات  المالية  األسواق  تمويل  تسهيل 
والمتوسطة في األسواق الناشئة. كما اجتمعت خالل 
المؤتمر الجان اإلقليمية األربعة للـ »IOSCO« وأعضاء 
طرق  لمناقشة  أيضا  لها  التابعة  االستشارية  اللجنة 

وكيفية مساهمتهم في أعمال المنظمة.

وقد ناقش مجلس المنظمة  مراحل التقدم في عدد 
القوانين  تحديات  مواجهة  ذلك  في  بما  القضايا  من 
التدقيق  معايير  ووضع  إدارة  وتحسين  األجنبية، 
أسواق  وصمود  مرونة  زيادة  إلى  إضافة  الدولي، 
الهجمات  تجاه  فيها  والمشاركين  المالية  األوراق 
مذكرة  وتحسين   ،»Cyber-Attacks« االلكترونية 
التفاهم متعددة األطراف للتعاون وتبادل المعلومات 
األخيرة  التطورات  االعتبار  بعين  األخذ  مع   ،)MMoU(
إلى  باإلضافة  واإلنفاذ.  والتكنولوجيا  األسواق  في 
تعزيز وتطوير الوسطاء المركزيين »CCPs« ، وضمان 
مشاركة المستثمرين في وضع السياسات واألنظمة، 
وتسهيل زيادة رأس المال من قبل الشركات الصغيرة 
التمويل  حشد  خالل  من  ذلك  في  بما  والمتوسطة، 
حماية  على  التأكيد  مع   ،»Crowd Funding«

المستثمرين.

منظمة  وأنشطة  أعمال  أيضا  المجلس   وناقش 
ذلك  في  بما  القدرات،  بناء  مجال  في   »IOSCO»الـ
لتقديم  رائدة  مراكز  لتأسيس  المتبقية  الخطوات 
تكويني  برنامج  وتصميم  القدرات،  بناء  أنشطة 
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حلقة نقاشية حول األسواق 
المالية عام 2015

شارك األمين العام لالتحاد جليل طريف 
 The بالجلسة النقاشية التي نظمتها
Asian Banker حول األســواق المالية 
 2015  /05  /  27 يــوم  بالمنطقــة 
بمدينــة دبــي بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة، حيث قام األمين العام بإلقاء 
الكلمة االفتتاحية  الرئيسية بالجلسة 
النقاشــية والتــي أكد فيهــا على دور 
اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة 
فــي دعم جهود وتطوير أســواق المال 
العربية ومواجهــة التحديات المختلقة 
فــي هــذا المجــال. كمــا أكد علــى دور 
االتحــاد فــي تعزيــز التعــاون مــا بيــن 
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة خاصة 
في مجال التشــريعات وتطبيق أفضل 

المعايير والممارسات الدولية. 

IOSCO انعقاد االجتماع التشاوري الثاني ألعضاء مجلس االتحاد المشاركين باجتماعات منظمة الـ
عقــد أعضاء مجلس اتحاد هيئــات األوراق الماليــة العربية اجتماعهم 
التشــاوري الثانــي الــذي اســتضافته الهيئــة العامــة لســوق المــال 
لســلطنة ُعمان يوم 2015/06/14 بمدينــة لندن وذلك بالتزامن مع 
انعقــاد االجتماعــات الســنوية للمنظمــة الدوليــة لهيئــات الرقابــة 
IOSCO التي عقدت خالل الفترة 14 - 18 / 06 / 2015. واستعرض 
أعضاء االتحاد آخر التطورات المتعلقة بإنجاز العمل وفق قرارات مجلس 
االتحاد باجتماعه األخير وخاصة فيما يتعلق بإعداد الخطة االستراتيجية 
لالتحــاد للفترة 2016 – 2020. كمــا ناقش االجتماع عدد من القضايا 
المطروحــة على جدول أعمال المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 

IOSCO بما في ذلك تنسيق مواقف األعضاء تجاهها وبما يخدم أسواق راس المال العربية.

انعقاد برنامج التدريب العملي حول عمليات الرقابة في األردن
عقدت هيئــة األوراق المالية 
األردنية باالشتراك مع األمانة 
العامة التحاد هيئات األوراق 
الماليــة العربية، وبالتعاون 
مــع بورصة عمــان ومـركـــز 
المالـيـــة  األوراق  إيـــداع 
التدريــب  برنامــج  األردنــي، 
العملــي وذلــك فــي مقــر 
هيئة األوراق المالية األردنية 

بمدينة عّمان خالل الفترة 9 - 11 / 06 / 2015. 
وقد تــم خالل البرنامج اســتعراض عمليات الرقابة والتفتيــش واألنظمة اإللكترونية 
المطبقــة بهــذا الخصوص، وكذلــك معايير المــالءة الماليــة وآليات الرقابــة عليها، 
والرقابــة على األنظمة اإللكترونية المســتخدمة لدى شــركات الخدمــات المالية. كما 
تم تنظيم زيارات ميدانية لبورصة عّمان ومركز ايداع األوراق المالية وشركة للخدمات 
الماليــة واالطالع علــى األمور المتعلقــة بالرقابة علــى التداول والتســوية والتقاص 
واألنظمــة اإللكترونية المتعلقة بها، وخاصة تلــك المرتبطة بقاعدة المطلعين. كما 

ألقى البرنامج الضوء على أحدث التطورات لدى هيئة األوراق المالية األردنية.
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المشاركة باجتماعات 
المؤتمر األربعين لمنظمة 

األيسكو
شاركت األمانة العامة التحاد هيئات 
األوراق الماليــة العربيــة باجتماعات 
المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق 
باألميــن  ممثلــه   IOSCO الماليــة 
العــام لالتحــاد جليل طريــف، حيث 
شــارك االتحــاد في اجتماعــات لجنة 
كمــا  األوســط،  والشــرق  افريقيــا 
لجنــة  باجتماعــات  االتحــاد  شــارك 
النمو واألسواق الناشئة واجتماعات 

اللجنة الرئاسية للمنظمة.

المشاركة بمؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي 2015
شــارك أمين عــام اتحاد هيئــات األوراق 
المالية العربية بمؤتمر اتحاد البورصات 
العربية الســنوي الذي عقــد بالتعاون 
مع تومســون رويتــرز وبورصة البحرين 
وذلــك يــوم 22 و23 مــن شــهر إبريل 
2015 بمدينة المنامــة بمملكة البحين. 
فــي  هامــًا  دورًا  الحــدث  لهــذا  وكان 
توحيد جهود قيادات األســواق المالية 

العربية مع الخبراء اإلقليميين والدوليين ليشــمل جميع أصحاب المصلحة في مجال 
األســهم، حيــث كان هذا الحــدث بمثابة منصة لتمكيــن تبادل المعرفــة والخبرة في 
بيئــة ديناميكية تشــجع نقل أفضل الممارســات داخل المنطقــة وتوفر أفضل فرص 

التواصل. 

انعقاد االجتماعات السنوية للجنة النمو واألسواق الناشئة )GEMRC( بالقاهرة
 GEMRC شــاركت األمانة العامة لالتحاد ممثلة باألمين العام لالتحاد جليل طريف، باجتماعات لجنة النمو واألســواق الناشئة
المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO والتي اســتضافتها هيئة الرقابة المالية المصرية. وقد شــارك 
باالجتمــاع عــدد كبيــر من قيــادات هيئات األوراق المالية مــن 40 دولة إضافة إلى عدد مــن الخبراء من أوروبــا والواليات المتحدة 
والشرق األوسط. هذا وقد تناولت جلسات المؤتمر عدد من المحاور من بينها المشتقات المالية وصناديق المؤشرات وتنشيط 
سوق السندات. كما تم على هامش االجتماع عقد ورشة عمل حول إدارة األزمات ومؤتمر حول تسريع النمو باألسواق الناشئة.



ملخـص أداء األسـواق الماليـة العربيـة
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مجلس إدارة هيئة األوراق المالية يتخذ إجراءات لرفع تنافسية الدولة
أقــر مجلــس إدارة هيئة األوراق المالية والســلع إجراء تعديالت على نظامي اإلفصاح والشــفافية، والمقاصة والتســويات ونقل 
الملكيــة وحفــظ األوراق المالية. كما أجرى تعديــالت على الضوابط واإلجراءات التنظيمية لتطبيق نــص المادة )168( من قانون 
الشركات التجارية. كما اتخذ المجلس مجموعة من القرارات أهمها تعديل بعض أنظمة الهيئة وفقًا لمتطلبات مجلس اإلمارات 

للتنافسية.
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

قرار بتعديل »ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي«
أصــدرت وزارة االقتصــاد قــرارًا وزاريًا رقم 225 لســنة 2015بتعديل بعض أحكام القــرار الوزاري رقم 518 لســنة 2009 والمتمثلة في 
البنود أرقام )1( من المادة )3( و)3( من المادة )12( مكررًا و)3( من المادة )14( من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط 

الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي وتعديالته.

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

تعليمات اعتماد األشخاص الطبيعيين لدى شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة 
أصدر مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية قراره رقم /73/ لعام 2015 لغرض تنظيم إجراءات اعتماد األشخاص 

الطبيعيين العاملين لدى شركات الخدمات والوساطة المالية.

استطالع أراء الشركات المساهمة العامة حول النسخة المعدلة من ميثاق حوكمة الشركات
بدأت الهيئة العامة لسوق المال باستطالع آراء شركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق واالستشارات القانونية والجمهور 
حــول مضمــون المســودة الخاصة بتعديــالت ميثاق حوكمة الشــركات، والتي تم االنتهــاء من صياغتها من قبــل لجنة عمل 
حوكمة الشركات، المشكلة من قبل الهيئة لتتولى مراجعة ميثاق وتنظيم إدارة شركات المساهمة العامة وتطوير مستوى 

ممارسة الحوكمة في السلطنة بصفة عامة.
وفي هذا اإلطار، تم إدراج المســودة المحدثة في موقع الهيئة العامة لســوق المال باللغة العربية واالنجليزية لالطالع ومراجعة 
ما تضمنه الميثاق من أحكام وإجراءات توجه األداء اإلداري للشــركات نحو أفضل الممارســات، وذلك بعد دراســة اآلراء والمرئيات 

التي وردت على المسودة األولية من قبل الشركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق واالستشارات القانونية والمهتمين.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

لبنان - هيئة األسواق المالية

اطالق المجموعة الثانية من األنظمة التطبيقية في هيئة األسواق المالية
نظمــت هيئة األســواق المالية ندوة تم خاللها اطالق المجموعة الثانيــة من األنظمة التطبيقية المتعلقة بقواعد اإلدراج وعرض 
االدوات الماليــة علــى الجمهــور بالتعاون مــع خبراء من البنك الدولي، وذلــك بحضور ممثلين عن قطاع المصارف والشــركات 

المالية والوساطة ومعنيين في هذا القطاع من محامين ومدققي حسابات.

االنتهاء من مشروع تحديث معايير المحاسبة المصرية
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية مشــروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيدًا لعرضها على وزير االســتثمار إلصدارها 
ليتــم تطبيقهــا بــدءًا من عام 2016. وتعد هذه النســخة أول تحديث لمعايير المحاســبة المصرية منذ عــام 2006 وتهدف إلى أن 
تواكــب المعاييــر المصرية أفضل الممارســات الدوليــة المتفق عليها بما يرتقــى بالمهنة في مصر ويحقــق موضوعية عرض 

القوائم المالية واإلفصاحات. 
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الرقابة على األسواق 

تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة المالية 
وافقت هيئة األوراق المالية والســلع على تمديد فترة توفيق أوضاع شــركات الوساطة، وفقًا ألحكام نظام الوساطة في األوراق 
الماليــة الجديــد، وذلك إلى نهاية شــهر مارس من العام 2016، وتأتي هذه المهلة بهدف منح الشــركاء االســتراتيجيين الوقت 
الكافــي لوضــع واختبــار األنظمة الفنية والقواعــد التنظيمية الالزمة إلنجاح عمليات التحول المنشــودة. باإلضافة إلى تشــجيع 
توجه بعض شــركات الوســاطة للتحول إلى فئة عضو التداول، لما في ذلك من مزايا مهمة توفرها عملية التحول لشــركات 
هذه الفئة من توجيه مواردها نحو تطوير وتحســين جودة خدماتها الُمقدمة للمســتثمرين، فضاًل عن قيام الهيئة في الوقت 
الحالي بدراســة عدد من الطلبات الخاصة ضمن فئة التقاص العام، بحيث يتولى أعضاء هذه الفئة عمليات التقاص على نحو 

تخصصي لمواجهة ظروف السوق المختلفة.

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

صدور تعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

أصدرت وزارة االستثمار تعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل 
إلــى أســهم و زيــادات رؤوس األموال مع تنازل قدامى المســاهمين عن االشــتراك فيها وكذلك إجراءات تعامل شــركات األوراق 
المالية مع عمالء المؤسســات األجنبية إضافة إلى تنظيم احتفاظ شــركات األوراق المالية بعقود ومستندات العمالء، حيث تم 
استبدال وإضافة ستة مواد في الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية 

بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكالت التي أسفر عنها التطبيق العملي.

نشر مشروع »آلية إتاحة بيع األسهم في اليوم التالي للشراء«
نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية إلتاحة بيع األسهم في اليوم التالي للشراء. 

وتستهدف اآللية المقترحة إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعاملين وتحقق تنشيط حجم التداول بالبورصة المصرية.

تحديد 15 يوم لإلفصاح عن البيانات األولية الربعية والسنوية
أقر مجلس إدارة الهيئة تحديد فترة التزام الجهات المصدرة لألوراق المالية بضرورة االفصاح عن بياناتها المالية األولية الربعية 
والسنوية غير المدققة من خالل الموقع االلكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية فور اعتمادها من مجلس االدارة  بما ال يتجاوز 
15 يوما من نهاية الربع أو الســنة المالية. وتتمثل البيانات األولية في إجمالي المبيعات أو اإليرادات وتكلفة المبيعات وصافي 
الربح المتوقع بعد حذف الضريبة وأرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع السنة المالية السابقة مع إدراج أية بنود أخرى تطلبها 
الهيئــة أو تــرى الجهــة المصدرة االفصاح عنها، وهو ما يســتدعي إجراء تعديل في الالئحة التنفيذية لقانون ســوق رأس المال.

والمهتمين.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

عرض النتائج اإلجمالية لنموذج قياس حوكمة الشركات

عرضت هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية النتائج االجمالية للمرحلة التجريبية من نموذج قياس حوكمة الشــركات والذي 
يهدف الى قياس مدى التقدم الحاصل في حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، جاء ذلك خالل لقاء موسع عقدته 
الهيئــة علــى مدى يومين، وبالتعاون مع مؤسســة التمويــل الدولية )IFC(، مع مجالس إدارات الشــركات المســاهمة العامة 

المدرجة وإدارتها التنفيذية العليا.

هيئة سوق راس المال الفلسطينية
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هيئة اسواق المال الكويتية

اصدار قرار توفيق أوضاع الدفعة الرابعة من شركات االستثمار
قامــت الهيئة بدراســة توفيق أوضاع الدفعة الرابعة من شــركات االســتثمار المســجلة لدى بنك الكويت المركــزي وفقًا لبنود 
الالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشــأن، ووافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشــطة أوراق مالية لخمســة شــركات أو 
بعض األنشــطة المطلوب مزاولتها وفقًا لتعليمات الهيئة وتشــريعاتها بهذا الشــأن السيما أحكام القانون رقم 7  لسنة 2010 

والئحته التنفيذية. 

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية
ترخيص 65 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

وافقــت وحــدة الرقابة على نشــاط التمويل متناهــي الصغر على منح تراخيص  لـ )65( جمعية أهلية لممارســة نشــاط 
التمويــل متناهــي الصغر وذلك في ضــوء أحكام القانون )141 لســنة 2014(، حيث يبلغ إجمالــي التمويل متناهي الصغر 
المقدم من تلك الجمعيات 520 مليون جنيه. و بذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 169 جمعية ومؤسسة مالية 
ولشــركة واحــدة فى مجال التمويل متناهي الصغر تزيد محفظة التمويل الممنــوح منها عن مليار ونصف المليار جنيه 

مصري.

التعليم والتوعية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

تنظيم ندوة تخصصية عن صناديق االستثمار المشترك
نظمــت هيئــة األوراق المالية والســلع - في إطار برنامجها للتوعية االســتثمارية - ندوة توعية حول »صناديق االســتثمار 
المشترك«، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي ودبي، حضرها عدد كبير من المتخصصين والمستثمرين والمهتمين، حيث 
تهدف إلى تعريف المشاركين بصناديق االستثمار مع التركيز على كيفية عملها، وتاريخها، وكيفية هيكلتها، فضاًل عن 
الجوانب التشــغيلية والفنية األخرى ذات الصلة لهذه الصناعة، كما اســتهدفت الندوة كذلك دمج مفاهيم االســتثمارات 

ذات الصلة. 

تنظيم ندوتين عن آليات عمل أسواق المال وتداوالت األسهم
نظمت هيئة األوراق المالية و الســلع ضمن برنامجها للتوعية االســتثمارية ندوتين عن »آليات عمل أســواق رأس المال«، وذلك 
في كل من أبوظبى  ودبى حيث تم اســتعراض فوائد أســواق رأس المال وأهداف االستثمار. كما استعرضت الندوة آليات عمل 

المحفظة االستثمارية، باإلضافة إلى أنواع األصول المختلفة.

تنفيذ ورشة عمل متطورة عن »االبتكار واإلبداع«
نظمــت هيئة األوراق المالية والســلع ورشــة عمل عن »االبتــكار واإلبداع«  تهدف إلى التعرف على آليــات االبتكار ومقوماته 
وسبل بث وتحفيز ثقافة االبتكار بين أعضاء فريق العمل بالهيئة، واستلهام أفكار إبداعية جديدة. وقد استقدمت الهيئة 
روبرت فيسك- أحد أبرز الخبراء المتخصصين في مجاالت اإلبداع واالبتكار على المستوى العالمي- لتقديم المادة العلمية 
لورشــة العمل وعرض التطبيقات العملية التي من شــأنها توضيح وتفعيل مفهوم العصف الذهني في إطار منهجي 

يحقق التطوير الخالق للمشاريع واستراتيجيات العمل.

توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  »اتفاقية إطارية« )بروتوكول( للتعاون 
بين الهيئة والجهاز ضمن فعاليات االحتفال بمرور عشرة سنوات على إنشاء جهاز المنافسة، حيث تهدف االتفاقية إلى تنظيم 
التعــاون بيــن الجهتين لتحقيق مصلحة المواطن في المقام األول والتأكيد على حرية المنافســة فــي الخدمات المالية منع 

الممارسات واألفعال االحتكارية في األسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة باإلشراف عليها.
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

استضافة عضو لجنة مفوضي هيئة األوراق المالية واألسواق األمريكية
اســتضافت هيئــة األوراق المالية والســلع دانيال جاالجر عضو لجنة مفوضي هيئــة األوراق والبورصات األمريكية SEC في ندوة 
حوارية قدم فيها عرضَا تعريفيًا عن لجنة األوراق المالية والبورصات األمريكية، وأشــكال التعاون الذي يتم بين كل من اللجنة 

والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO ومجلس االستقرار المالي FSB المنبثق عن لجنة بازل المصرفية.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

ورشة عمل حول بناء منحنى العوائد
نظمــت لجنــة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها في إطار نشــاطات مجلســها ورشــة عمل موجهة للعاملين في الســوق 

المالية الجزائرية حول بناء منحنى العوائد وتجربة فرنسا في مجال تعبئة االدخار.

ندوة حول سوق سندات االستحقاق
نظمــت لجنــة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ) JICA(  ندوة حول ” ســوق 
سندات االستحقاق”، وذلك بهدف تقديم تجربة اليابان في مجال انشاء سوق الدين و كذلك الوقوف على دور وكاالت التصنيف 

و الدروس المستفادة من األزمة المالية العالمية و اتجاهات تطور الضبط المالي الدولي.

مركــز التدريــب بهيئــة األوراق الماليــة والســلع يحتفــل بتأهيــل 41 من الوســطاء والعاملين 
بصناعة الخدمات المالية

احتفــل مركز التدريــب بهيئــة األوراق المالية والســلع بتأهيل 41 
من الوســطاء والعامليــن بصناعة الخدمات الماليــة الذين نجحوا 
فــي اجتياز اختبــارات الترخيص المهني للعمل في أســواق األوراق 
الماليــة بالدولة، والتي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد لألوراق 

. CISI المالية واالستثمار بالمملكة المتحدة

وقــد تم توزيع شــهادات اجتيــاز برنامج التأهيــل المهني على41  
وســيطًا ومحلاًل ماليًا أنجزوا متطلبــات البرنامج، وذلك خالل حفل 

تكريم أقيم لهذا الغرض في دبي. 

ندوة حول تقييم الشركات لغايات اإلدراج بالبورصة 
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالتعاون مع إرنســت ويونغ »EY« ندوة حول مراحل وتحديات تقييم الشــركات 

لإلدراج بالبورصة، وقد تم خالل هذه الندوة عرض مختلف مراحل تقييم الشركات المتقدمة بطلب اإلدراج.

المشاركة في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شاركت الهيئة العامة لسوق المال في معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمركز عمان الدولي للمعارض والذي حمل 
شــعار تمويل وتأمين المشــاريع وإدارة المخاطر، وتأتي مشــاركة الهيئة في هذا المعرض للتعريف بأبــرز المنتجات التأمينية 
التي يحتاجها أصحاب المؤسســات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الغطاء التأميني على الممتلكات والموظفين وما يتطلبه 

طبيعة النشاط  التجاري.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
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تنظيم ورشة عمل حول تطورات قانون سوق رأس المال

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل حول التطورات 
التشــريعية لقانون سوق رأس المال بحضور عدد من رؤساء 
وأعضاء مجالس إدارة الشركات والرؤساء. وقد تم خالل هذه 
الورشــة الوقوف على أبرز التشريعات القانونية التي شملها 

المرسوم السلطاني رقم )59 /2014(.

وتضمنت الورشــة عــدد من أوراق العمــل الخاصة منها ورقة 
تتعلــق بآلية إجراء التعديالت القانونية  وورقة خاصة تتحدث 
حــول أبرز التعديــالت التي شــملها قانون ســوق رأس المال 
فــي المرســوم الســلطاني)2014/59( وورقة حــول العقوبات 
ودورها في تعزيز ثقة المســتثمرين ومســودة مشروع الئحة 

االستحواذ والسيطرة والئحة الصكوك.

التعليم والتوعية

12 يونيو   - مـــايـــو     -     أبـــريـــل 
2015

تقديم ورقة حول واقع المسؤولية االجتماعية في السلطنة
شــاركت الهيئة العامة لســوق المال في أعمال ندوة  »ريســوت .. االقتصاد والتنمية« والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان 

بالتعاون مع مركز الشرق األوسط لالستشارات والدراسات بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
حيث شــاركت الهيئة بتقديم ورقة عمل حول واقع المســؤولية االجتماعية في الســلطنة تمت اإلشــارة فيها إلى المضامين 
األخالقيــة التــي يتضمنها مفهوم المســؤولية االجتماعية وما تدعوا إليه مبادئ الدين اإلســالمي الحنيف كما تحدث عن عالقة 
المســؤولية االجتماعية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، فالمســؤلية االجتماعية توجه شركات األعمال نحو البرامج واألنشطة 
التــي تــؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فيها ودورها في التنمية المســتدامة والشــراَكة في 

التنمَية االقتصادَية بيَن الُحكوَمة والقطاع الخاص.

تنظيم برنامج تدريبي حول التمويل اإلسالمي
نظمت الهيئة العامة لسوق المال برنامجا تدريبيًا حول التمويل اإلسالمي والذي يهدف إلى إيصال مداخل المصارف اإلسالمية و 
أهيمتها وانواعها وربطها باألسواق المالية للموظفين العاملين بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية.

وتضمــن البرنامــج عدد مــن المواضيع المهمة حــول خدمات التمويل اإلســالمي وطبيعة عملــه، والفرق بينهــا وبين خدمات 
التمويل الربوية، كما قدم تفاصيل حول منتجات التمويل اإلســالمي مثل المشــاركة والســلم واالستصناع  واإليجار والمضاربة 
والفرق بين أنواع الحســابات في المصارف اإلســالمية والربوية ومجاالت االستثمار المتاحة للمصارف اإلسالمية إلى جانب الحديث 

عن األصول وااللتزامات بين البنوك اإلسالمية والتجارية 

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

عقد برنامج تدريب مدربين في حوكمة الشركات
نظمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية برنامج تدريب مدربين متخصص في مجال 
حوكمة الشركات في العاصمة األردنية عمان، وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات االقتصاد في الجامعات الفلسطينية 

الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية إضافة الى عدد من كوادر الهيئة.

عقد ورش عمل لموظفي دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصالت

النقل والمواصالت 12 ورشة عمل متخصصة استهدفت مدراء  المال الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة  عقدت هيئة سوق رأس 
وموظفي كافة دوائر الترخيص في محافظات الضفة، وتهدف هذه الورش التي تم تنفيذها مؤخرًا على مدى ثالثة أسابيع الى 

زيادة الوعي التأميني لدى موظفي دوائر الترخيص.
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اختتام البرنامج التوعوي للربع الثاني لعام 2015
اختتمت هيئة أسواق المال فعاليات برنامجها التوعوي للربع الثاني لعام 2015، و قد تضمن البرنامج ثمانية ورش عمل توعوية 
أقيمت بمبنى سوق الكويت لألوراق، وقد تمثلت بطرح مختلف القضايا ذات الصلة بمهام وأنشطة الهيئة، وأهمها متطلبات 
عروض االستحواذ  واإلجراءات الخاصة بآلية الترشح للمناصب وتسجيل الوظائف واجبة التسجيل والمعلومات الجوهرية وآلية 
الفصاح عنها. باإلضافة إلى الممارسات غير السليمة في التداول  مثل استغالل المعلومات الداخلية وإجراءات التحقيق الرقابي، 
كما تم التطرق إلى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم التعامل في األوراق المالية ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجهاز 

التنفيذي وغيرهم من األشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة اإلفصاح عنها.

يونيو13   - مـــايـــو     -     أبـــريـــل 
2015

هيئة اسواق المال الكويتية

عقد ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

الكويتية  والشركة  المالية  لألوراق  الكويت  ومرفق سوق  بالهيئة  العاملين  للقياديين  ورشة عمل  المال  أسواق  عقدت هيئة 
للمقاصة وشركه بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، حول إقرار الذمة المالية. وقد تضمنت ورشة العمل شرحًا 
على  اجابات  على  للحصول  للمشاركين  فرصة  أتاحت  كما  بالقانون،  للمشمولين  المالية  الذمة  إقرار  تقديم  لكيفية  مفصاًل 

تساؤالتهم حول الموضوع، كما تطرقت الورشة الى عدة جوانب متعلقة بتطبيق القانون وسبل تحقيق غاياته.

عقد مجموعة لقاءات ضمن برنامج »استضافة الخبير«
عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مجموعة من اللقاءات المتخصصة في كلية فلسطين االهلية الجامعية وجامعة 
بيرزيت، وذلك ضمن برنامج »استضافة الخبير« وهو أحد برامج التثقيف المالي المتكاملة وطويلة األمد، التي عملت الهيئة 

على تطويرها وتستهدف الطلبة في المؤسسات االكاديمية الفلسطينية. 

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

لبنان - هيئة األسواق المالية

تنظيم المنتدى االقتصادي المصرفي العربي األول 
عقدت هيئة األســواق المالية المنتــدى االقتصادي 
المصرفــي العربي بدورتــه األولى حــول »االقتصاد 
اللبناني والتوجه االستراتيجي للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية«، تم خاللها التطرق إلى أهمية مبادرات 
مصــرف لبنــان ودورها فــي تمتين الثقــة بالقطاع 
المصرفــي والمالي وصــون االســتقرار النقدي كما 
المحافظة على التدفقــات النقدية وتحفيز الطلب 
الداخلي في وقت يواجه فيه لبنان، على غرار بلدان 
المنطقة، تراجعا في الطلب الخارجي وفي التجارة 

البينية العربية.

كما ناقش المنتدى دور هيئة األسواق المالية التي 
طورت قدراتها التنظيمية والرقابية لتطوير ســوق 
رأســمالية متميــزة تطمئــن المســتثمر، باإلضافة 

إلــى التطــرق إلــى قرار الهيئة في الترخيص لســوق إلكترونية تتيح التداول الرقمي باألســهم والعمالت والســلع والســندات 
وتشــارك فيها المصارف والمؤسســات المالية ومؤسسات الوســاطة المالية تهدف إلى توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم وإيجاد المخرج المناسب للشركات الناشئة كما تخفيض مديونية القطاع الخاص، مما يحّرر أمواال لالستثمار 

ويخلق فرص عمل.
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مذكرة تفاهم بين هيئة األوراق المالية و«بيبول سيرت«

أبرمــت هيئــة األوراق المالية والســلع مذكرة تفاهــم مع رابطة 
االستثمار المالي الكورية، حيث تم توقيع المذكرة على هامش 
اجتماعــات المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوســكو( 
التــي عقــدت في لندن خالل الفتــرة 14- 18 / 06 /2015.وقد نصت 
المذكرة الموقعة بين الطرفيــن على تعزيز التعاون المتبادل 
مــن خــالل اســتخدام برامــج التأهيــل والتدريــب المقدمة من 
الرابطــة بهــدف ضمان تطوير أســواق المال وصناعــة الخدمات 
المالية بصفة عامة، وتحديــث معايير األداء المهني للعاملين 
فــي هــذا المجــال علــى وجــه التحديــد، وخاصــة فيمــا يتعلق 

بالتدريب والتوعية وتبادل المعرفة والخبرات.  

التعاون الدولي

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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2015

وقعت هيئة األوراق المالية والسلع ومؤسسة »بيبول سيرت« الدولية مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون المتبادل في مجال 
 PeopleCert »التأهيل المهني، حيث تهدف المذكرة إلى االستفادة من برامج التأهيل والتدريب المقدمة من »بيبول سيرت
للعمل على تطوير أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، وتحديث معايير األداء المهني للعاملين في هذا المجال على وجه 
التحديــد. وتضــع مذكرة التفاهم أســس التعاون المتبادل بين الطرفين من أجل استكشــاف فرص وضــع اختبارات مهنية، أو 
إدارتها، أو رعايتها، في مجال تطوير أسواق رأس المال، وصناعة الخدمات المالية، واالستثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

توقيع مذكرة تفاهم  مع رابطة االستثمار المالي الكورية

التعليم والتوعية

لبنان - هيئة األسواق المالية

محاضرة عن األسواق المالية في جمعية تجار بيروت 

نظمت هيئة األســواق المالية محاضرة حول »األسواق 
المالية اللبنانية : اآلفاق والفرص المتاحة« بحضور عدد 
من ممثلي الهيئات االقتصادية والجمعيات التجارية 
ورجــال االعمال واالقتصاد، حيث تــم التأكيد على دور 
الهيئــة فــي مواكبــة ورعايــة وتنظيم العالقــة بين 
أصحــاب االعمال وبيــن مصارف االعمال والمؤسســات 
المالية. وذلك من خالل القيام بدراسة مفصلة تهدف 
الى استحداث وترخيص سوق ثانوي مواز سعيًا منها 
الى تطوير الســوق وتحفيز االستثمار بانتظار االنتهاء 

من عملية خصخصة بورصة بيروت.

استقبال وفدان من الهيئة العامة لسوق المال العمانية وهيئة أسواق المال الكويتية
اســتقبلت الهيئة وفدان من الهيئة العامة لســوق المال العمانية وهيئة أســواق المال الكويتية، حيث قام قام وفد الهيئة 
العامــة لســوق المــال بســلطنة عمان بزيارة ميدانية اشــتملت علــى تدريب عملي لــدى كل مــن إدارة الرقابــة وإدارة التنفيذ 

والمتابعة، واطلع على الخطة االستراتيجية والتشغيلية لكل من اإلدارتين وأساليب ونظم العمل في كل منهما.
فيما التقى وفد هيئة أســواق المال بدولة الكويت بالمشــرفين على المركز وأجرى نقاشــات مع أعضاء الجهاز الفني واإلداري 
للمركــز للتعــرف على أســاليب العمــل، واألهداف والمبــادرات التي يســعى المركز لتحقيقها فــي إطار الخطة االســتراتيجية 

والتشغيلية للهيئة.
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توقيع مذكرة تفاهم مع االتحاد الدولي للمحللين الفنيين
عقدت الهيئة الدورة التدريبية الثانية بعنوان » التحليل الفني« بالتعاون مع االتحاد الدولي للمحللين الفنيين والتي استمرت 
لمدة ثالثة أيام بمشاركة أكثر من 18 موظف يمثلون الشركات العاملة في مجال األوراق المالية، وعلى هامش أعمال البرنامج 
وقعــت الهيئــة العامــة لســوق المال مذكــرة تفاهم مع االتحــاد الدولي للمحلليــن الفنييــن تتضمن تنظيم برامــج تدريبية 

للمهنيين العاملين في مجاالت االستثمار والتحليل الفني وإدارة المخاطر في أسواق المال.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

زيارة رئيس هيئة السوق المالي الليبي لمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

استقبلت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها وفد هيئة سوق المال الليبي حيث تّم بحث آفاق التعاون المشتركة يبن 
الجانبين و ســبل تعزيز العالقات بين الهيئتين خالل هذا اللقاء، وقد أكد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات و تشــجيع فرص 
التكويــن و التدريب، حيث تّم بحث إمكانية قيام اللجنة بالمســاهمة في إعــداد و تحضير دورات تدريبية لفائدة موظفي هيئة 

السوق المالي الليبي.

  الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

المشاركة في المؤتمر الدولي السابع ألسواق رأس المال اإلسالمية
شاركت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية في المؤتمر الدولي السابع ألسواق رأس المال اإلسالمية، الذي عقد في العاصمة 
اإليرانية طهران، ويهدف المؤتمر إلى تعميق التعاون مع الهيئات واألطراف األجنبية في مجال األوراق المالية اإلسالمية، حيث تم 
القاء مجموعة من المحاضرات خالل المؤتمر، و توقيع اتفاقية تفاهم ما بين هيئة األوراق واألســواق المالية الســورية ومنظمة 
األسواق واألوراق المالية اإليرانية، لتعزيز سبل التعاون ما بين الطرفين. ويذكر أن المؤتمر تم تنظيمه من قبل منظمة األسواق 

واألوراق المالية اإليرانية، بالتعاون مع معهد البحث والتدريب اإلسالمي، ويضم المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 35 دولة.

الهيئة تستفيد من التجربة التايوانية في تطوير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عقدت الهيئة الدورة التدريبية الثانية بعنوان » التحليل الفني« بالتعاون مع االتحاد الدولي للمحللين الفنيين والتي استمرت 
لمدة ثالثة أيام بمشاركة أكثر من 18 موظف يمثلون الشركات العاملة في مجال األوراق المالية، وعلى هامش أعمال البرنامج 
وقعــت الهيئــة العامــة لســوق المال مذكــرة تفاهم مع االتحــاد الدولي للمحلليــن الفنييــن تتضمن تنظيم برامــج تدريبية 

للمهنيين العاملين في مجاالت االستثمار والتحليل الفني وإدارة المخاطر في أسواق المال.

هيئة قطر لالسواق المالية

استضافة االجتماع الـــ)12( للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية بدول مجلس التعاون 
اســتضافت هيئة قطر لألســواق المالية االجتماع الثاني عشر للجنة رؤساء هيئات األســواق المالية )أو من يعادلهم( في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ناقش االجتماع عدة موضوعات تختص بمستجدات وتطورات األسواق المالية بدول 
المجلس، والمســتجدات الخاصة بمذكرات التفاهم بين الجهات المنظمة لألســواق المالية بدول المجلس واآلليات التنسيقية 
والتنظيميــة بينهم، باإلضافة إلى مناقشــة قرارات المجلــس األعلى في دورته ال )35(. واســتعراض تقارير األمانة العامة حول 
مختلف الموضوعات. كما اســتعرض االجتماع نتائج وتوصيات فرق عمل كل من اإلصدارات األولية واالكتتابات، اإلشــراف والرقابة 
وفريق العمل المسؤول عن التدريب بالجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس.  وقد ناقش االجتماع مقترحات تتعلق 
بســقوف الجــزاءات لمخالفات التداول، االســتقالل المالي ومصــادر التمويل واالســتثمار وضوابط طرح وإدراج الشــركات حديثة 

التأسيس.
واختتم اجتماع اللجنة بمناقشة مشروع جدول أعمال االجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية 

واللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس.
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إجراءات التنفيذ

صدور قرار بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
أعلنــت هيئــة الســوق المالية عن صدور قرار من لجنة االســتئناف في منازعــات األوراق المالية، وذلك فــي الدعوى المقامة من 
هيئة الســوق المالية ضّد أحد المخالفين لممارســته عماًل من أعمال األوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خالل أحد المواقع 
اإللكترونية بتقديم المشــورة والتوصيات على أسهم شــركات مدرجة في السوق المالية السعودية، واإلعالن عن ذلك، مقابل 

مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية.  وقد تضّمن قرار اللجنة فرض غرامات مالية قيمتها )40,000( أربعون ألف ريال.

استضافة االجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية ألسواق المال

التعاون الدولي

اســتضافت الهيئة أعمال االجتماع الســنوي للشــراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال. وتمثل الشــراكة المتوسطية تجمع 
لهيئات الرقابة على األســواق المالية لدول شــمال وجنوب البحر المتوسط، حيث تضم كاًل من مصر والجزائر وتونس والمغرب 
باإلضافــة إلــى إســبانيا والبرتغال واليونــان وإيطاليا وفرنســا وتركيا. وقد ناقشــت االجتماعات أهم التطورات التي شــهدتها 
األسواق المالية في الدول األعضاء خالل العام الماضي، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من أجلتنفيذ توصيات مجموعة 
العشــرين )G20( ومجلــس االســتقرار المالي في هــذا الصدد. كما تم تنــاول االختالفات التنظيمية بين الــدول األعضاء على 

مستوى الرقابة على صناديق االستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة باألسواق المالية، ومكافحة التالعب في األسواق.

توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية 
االتفاقية إلى تفعيل  ، حيث  تهدف هذه   DFSA المالية  المال مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات  وقعت هيئة أسواق 
التعاون والتنسيق بين الجهتين و ذلك بتنمية القدرات في المنطقة وتطوير الكوادر البشرية في مجال األسواق المالية، عالوًة 

على استغالل البنية التحتية سعيًا لالرتقاء بالعمل التنظيمي والوصول ألفضل المستويات على كافة األصعدة. 

هيئة اسواق المال الكويتية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

اختتام االجتماعات السنوية لألسواق الناشئة بمنظمة األيوسكو بالقاهرة
اختتمت المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ) األيوسكو ( االجتماعات السنوية للجنة »األسواق الـواعدة والناشئة » بالقاهرة 
بعقــد مؤتمر » تســريع نمو وتطور أســواق المال الناشــئة« بحضور عدد من رؤســاء شــركات األوراق المالية والخبــراء. وتناولت 
جلســات المؤتمر ثالثة محاور وهى المشــتقات المالية من عقود مســتقبلية وخيارات، وصناديق المؤشــرات، وتنشيط أسواق 

السندات، وكلها موضوعات تهم معظم األسواق الناشئة. 

توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  »اتفاقية إطارية« )بروتوكول( للتعاون 
بين الهيئة والجهاز ضمن فعاليات االحتفال بمرور عشرة سنوات على إنشاء جهاز المنافسة، حيث تهدف االتفاقية إلى تنظيم 
التعــاون بيــن الجهتين لتحقيق مصلحة المواطن في المقام األول والتأكيد على حرية المنافســة فــي الخدمات المالية منع 

الممارسات واألفعال االحتكارية في األسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة باإلشراف عليها.

هيئة السوق المالية السعودية

تحـديد فترة حـظر تعامــالت أعضـاء مجالس اإلدارات و كبــار التنفيذيين
أعلنت الهيئة عن فترات حظر تعامالت أعضاء مجالس اإلدارات وكبار التنفيذيين بالنسبة لـ: 

1. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية األولية في 2015/07/16م تبدأ فترة الحظر من 
تاريخ 2015/07/02م وتنتهي بتاريخ إعالن و نشر القوائم المالية األولية بعد فحصها للشركة. 

2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية األولية في 2015/08/15م تبدأ فترة الحظر من 
تاريخ 2015/08/01م وتنتهي بتاريخ إعالن ونشر القوائم المالية األولية بعد فحصها للشركة. 

3. الشــركات التــي تنتهي فترتها المالية األولية في 2015/09/30م تبدأ فتــرة الحظر من تاريخ 2015/09/16م وتنتهي بتاريخ إعالن 
ونشر القوائم المالية األولية بعد فحصها للشركة.
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أخبار أخرى

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة األوراق المالية تحصد ثالثة جوائز في مجال الموارد البشرية
حصدت هيئة األوراق المالية والســلع مؤخرًا ثالث جوائز على مســتوى الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وقارة آســيا في مجال 

الموارد البشرية، وذلك في مسابقتين أجرتهما منظمات ومؤسسات دولية.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
موقع الهيئة بحلته الجديدة 

أطلقــت هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية موقعهــا االلكترونــي بحلته 
الجديدة، حيث راعت فيه تناغم األلوان وقدرتها على إراحة عين المتصّفح.

وتسعى الهيئة دائما لتطوير موقها االلكتروني شكاًل ومضمونًا، للحصول على 
تفاعل أكبر مع جمهور المساهمين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع.

االستاذ فاروق عبد الحليم توفيق يتسلم مهام رئاسة هيئة االوراق المالية 
بنــاءًا على تكليف مكتب رئيس الوزراء، تســلم االســتاذ فاروق عبد الحليم توفيق مهامه كرئيــس هيئة االوراق المالية وكالًة 

اضافة الى منصبه رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة واعتبارًا من تاريخ 12 / 5 / 2015.

العراق - هيئة االوراق المالية

اصدار كتاب مؤشرات قطاع التأمين لعام 2014

أصــدرت الهيئة لســوق المال الكتاب الســنوي لمؤشــرات قطــاع التأمين والذي 
يرصــد أداء القطــاع خالل العــام المنصرم ، من خالل اســتعراض أبرز المؤشــرات 
التــي تعكــس واقــع وأداء القطاع، كأقســاط التأميــن والتعويضــات المدفوعة 
وعــدد وثائق التأمين المصدرة ومعدل االحتفاظ ومعدل الخســائر لمختلف فروع 
التأميــن، إضافة إلى المؤشــرات المالية لشــركات التأمين وأدائها التشــغيلي 

خالل العام.

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

منظمة األيسكو تنشر تقريرًا حول أساليب الردع باألسواق المالية 

نشــرت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO مؤخرًا تقريرًا حول أســاليب الردع بالتشــريعات المرتبطة باألســواق 
المالية والذي حدد العوامل الرئيسية في اإلنفاذ والتي تردع المخالفات باألسواق المالية. وقد استند التقرير، الذي أعدته اللجنة 
المنبثقة عن المنظمة رقم )4( حول اإلنفاذ وتبادل المعلومات، على الخبرات التراكمية لدى أعضاء منظمة األيسكو، حيث تم 
تحديد العوامل األساسية لمنع المخالفات والجرائم المالية وذلك من خالل تشجيع هيئات الرقابة باألسواق الناشئة والمتطورة 

على حد سواء على تعميم استراتيجيات اإلنفاذ الحالية أو الجديدة ألساليب ردع معقولة. 

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية



الموافقة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة 
قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة. وقرر المجلس بهذا الصدد 
الموافقة على االسباب الموجبة لتعديل قانون معدل لقانون االوراق المالية تمهيدا الرسالة الى ديوان التشريع والرأي إلقراره 

حسب االصول لتحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة.

بورصة عمان
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بورصة البحرين

بورصة البحرين تستضيف اجتماع الدورة األربعين التحاد البورصات العربية
السوق  من  الدورية  رئاسته  تتسلم  والذي  األربعين  دورته  في  العربية  البورصات  اتحاد  اجتماع  البحرين  بورصة  استضافت 
المالية السعودية )تداول(. وتم خالل هذا االجتماع استعراض إنجازات االتحاد خالل المرحلة السابقة والنظر في آخر المستجدات 
المتعلقة بأعمال األسواق المالية والبورصات العربية، و اعتماد توصية اللجنة التنفيذية بشأن البيانات المالية وتقارير المراجع 
لالتحاد و تعيين مدقق  التقديرية  الموازنة  اعتماد  التنفيذية بشأن  اللجنة  البحث في توصية  و   ،2014 المالية  المالي للسنة 

حسابات للعام 2015 واقرارها. 
كما تناول مسئولو البورصات وأسواق المال العربية في اجتماعهم العديد من المواضيع المدرجة على جدول االعمال ومن 
اهمها استعراض خطة العمل التي اعدتها السوق المالية السعودية لتطوير وتنظيم اعمال االتحاد وإعداد خطة استراتيجية 

واضحة المعالم تواكب تطلعات االعضاء.

تطبيق الصيغة المطورة من »جلسة ما قبل اإلغالق« 
ويستحدث فترة التداول وفق آخر سعر إغالق

المالي تطبيق  أعلن سوق دبي 
»جلسة  من  المطورة  الصيغة 
على  عالوة  اإلغالق«  قبل  ما 

استحداث »فترة التدا ول وفق آخر سعر إغالق. ووفقًا لذلك 
إطارا  الجديدة  بصيغتها  اإلغالق«  قبل  ما  »جلسة  ستوفر 
ومطابقة  األوامر،  إلغاء  أو  إدخال  عمليات  مختلف  ينظم 
أوامر البيع والشراء، في حين تتيح »فترة التداول وفق آخر 
سعر إغالق«، ومدتها 5 دقائق، للمستثمرين وضع أوامرهم 
وفق سعر اإلغالق )وهو سعر المزايدة المحتسب من خالل 

النظام(.

سوق دبي المالي

تحقق  المدرجة  الشركات 
باإلفصاح   %95 التزام  معدل 

في الربع األول من العام 2015

إفصاح  نسبة  أن  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  أعلن 
من   %95 بلغت  لديه  اإلدراج   قائمة  في  المدرجة  الشركات 
حيث اإلفصاح عن النتائج المالية للربع األول من العام 2015 ، 
جاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة 
لإلفصاح عن نتائج الشركات المدرجة ، وهي المحددة ب 45 
الصدد   هذا  في  و   ، المالية  الفترة  انتهاء  تاريخ   من  يومًا 
تشير النتائج إلى التزام  62 شركة مساهمة عامة محلية 
البالغ  الشركات  التي تمثل  مجمل   ، السوق  وأجنبية في 

عددها  65 شركة.

سوق أبوظبي لألوراق المالية

بوابة  تطلق  تونس  بورصة 
»Investia« التعليم المالي

أعلنت بورصة تونس عن اطالقها للبوابة 
بنشر  الخاصة   »Investia« اإللكترونية 
توعية  إلى  تهدف  حيث  المالية،  الثقافة 

المالية  االوراق  تداول  والعملين في مجال  المهتمين  جميع 
توفير  طريق  عن  الذاتي  التكوين  إمكانية  توفير  خالل  من 
تحسين  على  تساعد  التي  التفاعلية  الدروس  من  عدد 

ثقافتهم المالية.

بورصة الجزائربورصة تونس

تنظم  الجزائر  بورصة 
»المنتدى األول للبورصة«

المنتدى  تونس  بورصة  مع  بالتعاون  الجزائر  بورصة  نظمت 
األول للبورصة، حيث مثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات 
بين العاملين في مجال األوراق المالية في البلدين وخاصة 
تم  كما  الثقافة،  ونشر  الضمان  وآليات  اإلدراج  مجاالت  في 
اتفاقية شراكة بين الطرفين على في إطار السعي  توقيع 
إلى فتح األسواق المالية بين البلدين و إضفاء أكثر وفعالية 

على األسواق المالية لتوفير فرص استثمار شفافة وعادلة.
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اختتام الدورة التدريبية الخامسة بالتعاون مع 
الجامعة السورية الخاصة

المالية  لألوراق  دمشق  سوق  شارك 
  Economic Days2 برنامج  في 

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

سورية.

سوق دمشق لألوراق المالية

بورصة فلسطين

بورصة فلسطين مرشحة للتقدم ضمن مؤشرات )Indices FTSE( العالمية
أبلغت مجموعة »فاينانشال تايمز للمؤشرات المالية« )FTSE Indices( بورصة فلسطين  حول إمكانية ترقيتها خطوة جديدة 
ضمن مؤشراتها وفق المعايير المتبعة، وستتم هذه الخطوة بعد المراجعة السنوية التي ستجريها لألسواق التي تستهدفها 
.)Frontier Market( على مستوى العالم أيلول المقبل. حيث ستنتقل البورصة من قائمة األسواق على »الئحة المراقبة« إلى

البورصة المصرية

البورصة المصرية تطلق نظام اإلفصاح اإللكتروني

أول  البورصة  أطلقت 
نظام إلكتروني لإلفصاح 
للشركات،  المباشر 
للشركات  يسمح  حيث 
تقاريرها  بإدراج  المقيدة 

للمستثمرين،  التداول  شاشات  على  مباشرة  اإلفصاحية 
لإلفصاح  للشركات  الالزم  والمجهود  الزمن  من  يقلل  مما 
عن  الناجمة  األخطاء  من  ويقلل  الجوهرية  أخبارها  عن 
على  التعرف  من  المستثمرين  ويًمكن  البشرى،  التدخل 
نفس  وفى  لحظيًا  المالي  ووضعها  الشركات  تطورات 

الوقت لجميع المستثمرين.

فتح السوق للمستثمرين األجانب وصدور الموافقة على خدمة الحفظ المستقل
السعودية.  المالية  بالسوق  لالستثمار  المؤهلين  األجانب  للمستثمرين  السوق  فتح  السعودية عن  المالية  السوق  أعلنت 
باإلضافة إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على خدمة الحفظ المستقل، حيث تهدف هذه الخدمة إلى 
فصل أدوار أمين الحفظ والوسيط فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات وتسويتها وحفظ أصول المستثمرين. وتقوم السوق المالية 
السعودية حاليا بالتنسيق مع األشخاص المرخص لهم والراغبين بتقديم الخدمة بالعمل على التجهيزات الفنية النهائية 

ليتسنى لهم تقديم خدمة الحفظ المستقل

تداول

بورصة قطر

في  للتعاون  قطر  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 
مجال االستثمار في الكوادر الطالبية

قطر  وبورصة  قطر  جامعة  وقعت 
مذكرة تفاهم تهدف إلى االستثمار 
اتفق  حيث  الطالبية،  الكوادر  في 
التفاهم  مذكرة  بموجب  الجانبان 

طلبة  من  عدد  إلشراك  بينهما  فيما  التعاون  إقرار  على 
الذي يسجل فيه  الميداني  للتدريب  البورصة  الجامعة في 
للطالب  الفرصة  وتوفير   ، الدراسة  خطة  من  كجزء  الطالب 
مع  والتعاقد  االختيار  إمكانية  مع  مقابل  بدون  المتخرجين 
الطالب المميزين خالل مراحل دراستهم لتأهيلهم للعمل 

في بورصة قطر بعد تخرجهم.

سوق مسقط لألوراق المالية

الحسابات  التداول على 
الفرعية

مسقط  سوق  عدلت 
واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  مع  بالتعاون  أنظمتها 
على  والشراء  بالبيع  الوساطة  لشركات  السماح  بهدف 
التي   »Sub-Accounts« الجديدة  الفرعية  الحسابات 
يتم انشاؤها من قبل الوسيط بحيث يمكن اجراء عمليات 
التداول في نفس اليوم الدي يتم فيه فتح الحساب الفرعي.
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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
المركز الرئيسي، 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

2946946 2(970+)الهاتف:

2946947 2(970+)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:




