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الق���ى إصدار الع���دد األول من النش���رة الفصلية » أخبار االتح���اد« ردود فعل 
ايجابي���ة ومش���جعة انعكس ذلك من خالل الرس���ائل واالتص���االت العديدة 
الت���ي تلقتها األمانة العامة لالتحاد. وبهذه المناس���بة، يس���ر األمانة العامة 
لالتحاد تقديم الش���كر واالمتنان للسادة أعضاء االتحاد ولجميع المهتمين 
على دعمهم وتش���جيعهم المتواصل الذي سيس���هم بدون أي شك في 

تطوير وتعزيز العمل المشترك بما يخدم أسواق راس المال العربية.

لقد ش���هد الربع الثال���ث من هذا العام تط���ورات دولي���ة وإقليمية وعربية 
مهمة، حيث انعقد خالل شهر سبتمبر / ايلول الماضي االجتماع السنوي 
للمنظم���ة الدولية لهيئ���ات األوراق المالية IOSCO والذي ش���هد مداوالت 
مهم���ة ترك���زت عل���ى تعزيز دور ه���ذه المنظمة كمؤسس���ة دولي���ة رقابية 
تدعم توفير أسواق مالية شفافة كفؤة وعادلة وبما يضمن تعزيز التعاون 

الدولي في مجاالت تبادل المعلومات وإنفاذ األحكام الرقابية. 
وضم���ن ه���ذا اإلط���ار، فقد كان���ت المش���اركة العربي���ة في اجتماع���ات هذه 
المنظم���ة فاعلة ومؤثرة حيث انضمت هيئة قطر لألس���واق المالية لقائمة 
ال���دول الموقعة عل���ى مذكرة التفاه���م متعددة األط���راف MMoU وذلك 
بع���د أن وافق مجلس المنظمة عل���ى قبول العضوية الكاملة لهيئة قطر 
لألس���واق المالية. كما تم توقيع عدة مذكرات تفاهم ثنائية ما بين هيئات 

األوراق المالية العربية وعدد من الهيئات الدولية األخرى.

يسر األمانة العامة لالتحاد بأن تقدم العدد الثاني من نشرة »أخبار االتحاد« 
والذي يتضمن أهم األحداث واألخبار المرتبطة بأس���واق راس المال العربية 
واإلقليمي���ة والدولي���ة، باإلضافة إل���ى تحديث ألداء األس���واق المالية العربية 
والدولية. كما يس���ر األمانة العامة اإلش���ارة إلى أن هذا العدد يتضمن أهم 
األخبار واألحداث التي ش���هدتها البورصات العربية خالل الربع الثالث وذلك 
بعد أن تم تخصيص مس���احة محددة لهذه الغاية، آملين أن يس���هم ذلك 

في توفير مادة مفيدة ألعضاء االتحاد ولجميع المهتمين.

العدد الثاني
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 مشاركة فاعلة لهيئات األوراق المالية العربية

االجتماع السنوي لمنظمة األيسكو

الدوليــة  المنظمــة  أعضــاء  اختتــم 
 IOSCO الماليــة  األوراق  لهيئــات 
اجتماعهــم الثامــن والثالثيــن والذي 
عقد بمدينة لوكســمبورغ خالل شــهر 
والــذي  الماضــي  ايلــول   / ســبتمبر 
بحــث وســائل تطوير العمــل الرقابي 
تطبيقهــا  يتــم  التــي  واإلصالحــات 
حاليــًا، والمخاطر التي تواجه األســواق 
الماليــة. فقد كانــت االجتماعات فرصة 
لمنظمة األيســكو إلبــراز دورها الفاعل 
والمؤثــر فــي صناعــة القــرارات علــى 
المؤسسات الرقابية الدولية والتأكيد 
أن المستثمرين واثقين وذوي معرفة، 
وأن األسواق عادلة وشفافة وكفؤة وإن 
 systemic risks المخاطــر المنتظمــة

قد تم تخفيضها.

لقد أحرزت منظمة األيسكو تقدمًا في 
عملهــا فيما يتعلــق باإلصالح الرقابي 
الدولــي، حيث ناقــش األعضاء كيفية 
اإلســراع بتنفيذ األعمال المطلوبة من 

مجموعــة العشــرين G20 في مجاالت 
مهمــة مرتبطة باألســواق المالية، بما 
في ذلك المشتقات المرتبطة باألسواق 
غير الرســمية OTC والمعايير المالية 
 credit ومؤسســات التقييم الدوليــة
والعمليــات شــبه    rating agencies
وأكــد   .shadow banking البنكيــة 
للعمــل  علــى تصميمهــم  األعضــاء 
معــًا لتخفيــض المخاطــر المنتظمة، 
بالعمــل  االلتــزام  علــى  أكــدوا  كمــا 
الجاد لتشــجيع التمويــل طويل األجل 
مــن خــالل األســواق الماليــة بمــا في 
والتوريــق  الشــركات  ســندات  ذلــك 

والتمويل للشــركات   securitization
 SME’s والمتوســطة  الصغيــرة 
والتمويل اإلســالمي. و بحــث األعضاء 
الحاجة إلى مزيد من العمل لتحسين 
مستوى التدقيق. كما اعتمدوا مقترح 
متعلق بتقويــة التعاون الرقابي خارج 
 .cross-border cooperation الحدود
كمــا وافــق األعضــاء علــى اإلجــراءات 
الجديــدة المتعلقــة بضمــان االلتــزام 
العام بمذكرة التفاهم متعدد األطراف  
المعلومــات  تبــادل  حــول   MMoU
والتعــاون. كمــا أكــدوا بــأن مزيد من 
سيســهل  الحــدود  خــارج  التعــاون 

وإجــراءات  األيســكو  مبــادئ  تطبيــق 
اإلنفاذ خارج حدود الدولة.

اللجنــة  وافقــت  آخــر،  جانــب  ومــن 
 presidents لأليســكو  الرئاســية 
committee علــى مقتــرح زيــادة عدد 
أعضاء مجلس إدارة المنظمة ليصبح 
شــروط  بعــض  وتغييــر  عضــوًا،   34
العضويــة وذلــك بهــدف الوصول إلى 
تمثيــل إقليمــي مناســب لألعضــاء. 
كمــا وافقــت منظمــة األيســكو على 
علــى  األعضــاء  لتشــجيع  إجــراءات 
التوقيــع على مذكرة التفاهم متعدد 
األطــراف MMoU لتبــادل المعلومات 
والتعاون، والتي تم اعتمادها عام 2002 
بهــدف محاربة الغــش واالحتيال خارج 
الحــدود. حيــث وافقــت لجنة الرئاســة 
علــى تطبيــق قيــود تدريجيــة علــى 
األعضــاء غير الموقعيــن على مذكرة 
علــى  تأثيرهــم  لتقليــل  التفاهــم 
قــرارات المنظمة، نظــرًا لعدم دعمهم 
الكافي إلجراءات إنفــاذ المنظمة خارج 
الحدود. كما تسعى اإلجراءات الجديدة 
والبرلمانــات  الحكومــات  لتشــجيع 
العتمــاد إجراءات لدعــم هيئات الرقابة 
فــي جهــود لاللتــزام بالتوقيــع على 

مذكرة التفاهم. 

العربيــة  المشــاركة  صعيــد  وعلــى 
باجتماعات المنظمــة الدولية لهيئات 
األوراق الماليــة، فقــد كانــت مشــاركة 
هيئــات األوراق الماليــة العربية فاعلة 
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انعكســت من خالل اللقاءات الثنائية 
مذكــرة  علــى  والتوقيــع  المتعــددة 
 MMoU التفاهــم متعــددة األطــراف
واالنضمــام لعضويــة المنظمــة فضاًل 
عن توقيع عدد مــن اتفاقيات التعاون 
المشــترك مــا بيــن الهيئــات العربية 
وبعــض الهيئــات الدوليــة حيــث تــم 
ذلك على هامــش المؤتمر. ومن بين 
أهم هذه األنشــطة حصول قطر على 
العضويــة الكاملة بمنظمة األيســكو 
وقيــام كل مــن هيئــة قطر لألســواق 
المالية وهيئة األوراق المالية والســلع 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
التفاهــم  مذكــرة  علــى  بالتوقيــع 
متعددة األطــراف بحضور رئيس هيئة 
اإلماراتيــة   والســلع  الماليــة  األوراق 
ورئيــس هيئــة قطر لألســواق المالية 
ورئيس مجلس إدارة منظمة األيسكو.  
كمــا حضــر حفــل التوقيــع عــدد من 
والدوليــة  العربيــة  الهيئــات  رؤســاء 
وأمين عام األيســكو وأمين عام اتحاد 
هيئات األوراق المالية العربية باإلضافة 
إلى جمــع من المســؤولين ووســائل 

اإلعالم الدولية.

كما تــم على هامــش المؤتمر توقيع 
عــدد مــن مذكــرات التفاهم شــملت 
توقيــع مذكرتــي تفاهــم بيــن هيئــة 
األوراق الماليــة والســلع بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة مــع كل مــن هيئة 
البورصــات واألوراق الماليــة البرازيليــة 

وسلطة البوان للخدمات الماليزية.

كمــا وقعــت الهيئــة العامــة لســوق 
المال بسلطنة ُعمان مذكرتي تفاهم 
مــع كل مــن مجلــس اإلشــراف علــى 
القطــاع المالي بدوقية لوكســمبورغ 
األوراق  هيئــة  مــع  والثانيــة  الكبــرى 
الماليــة األردنية. هــذا وقد هدفت هذه 
المعلومــات  تبــادل  إلــى  االتفاقيــات 
وتعزيــز التعاون المشــترك بما يخدم 

أسواق راس المال.

المشــاركين  عــدد  بــأن  يذكــر  وممــا 
قــد  للمنظمــة  الســنوي  باالجتمــاع 
وصل إلى (700) مشــارك، كما يذكر بأنه 
باإلمــكان االطالع على وقائع جلســات 
العمل وأوراق العمــل من خالل الرابط 

التالي:
http://www.iosco.org/
library/index.cfm?section=
annconfdocs&annualconf
id=38

كما وافق األعضاء 
على اإلجراءات الجديدة 

المتعلقة بضمان االلتزام 
العام بمذكرة التفاهم 

 MMoU  متعدد األطراف
حول تبادل المعلومات 

والتعاون

ومن بين أهم هذه 
األنشطة حصول قطر على 
العضوية الكاملة بمنظمة 

األيسكو
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المشاركة بملتقى 
أسواق راس المال 

العربية التركية

شــارك األميــن العــام التحــاد هيئــات 
األوراق الماليــة العربيــة جليــل طريف 
بملتقــى أســواق راس المــال العربية 
 2013/9/20 يــوم  عقــد  الــذي  التركيــة 
بمدينة اســطنبول، حيــث ألقى كلمة 
بافتتــاح المؤتمــر أكد فيهــا على دور 
اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية 
مــا  المشــترك  التعــاون  تعزيــز  فــي 
بيــن هيئــات األوراق الماليــة العربيــة 
والمؤسسات الدولية واإلقليمية التي 

تعنى بأسواق راس المال. 

بجلســة  العــام  األميــن  شــارك  كمــا 
التشــريعات  تأثيــر  حــول  العمــل 
الدوليــة علــى أســواق راس المال في 
الشــفافية  تعزيــز  وســبل  المنطقــة 
واإلفصاح باألســواق المالية، حيث أشار 
إلــى التقدم المســتمر الذي تشــهده 
هيئــات األوراق المالية العربية وخاصة 
التزامهــا بالمعاييــر الدوليــة، بما في 
ذلــك تحقيقهــا لمتطلبــات االنضمام 
علــى  والتوقيــع  األيســكو  لمنظمــة 
األطــراف  متعــددة  التفاهــم  مذكــرة 
MMoU لتبادل المعلومات والتعاون 

الدولي.

األوراق  الدولية لهيئات  المشاركة باالجتماع السنوي للمنظمة 
IOSCO المالية

شــاركت األمانــة العامة التحاد هيئــات األوراق الماليــة العربية باالجتماع الســنوي 
الثامن والثالثون الذي عقد بمدينة لوكســمبورغ شــهر سبتمبر / ايلول الماضي، 
وقــد قــدم األمين العام لالتحاد، جليــل طريف، عرضًا عن أهــداف االتحاد ودوره في 

تعزيــز التعــاون مــا بيــن هيئــات األوراق 
المالية العربية وذلك للجنة االستشارية 
للخدمات ذاتيــة الرقابة SROCC  والتي 
تضم في عضوتها (77) عضوًا منتســبًا 
المتطــورة  الماليــة  األســواق  يمثلــون 
والناشــئة وأســواق المشــتقات وغيرها 

من المؤسسات ذاتية الرقابة.

المصارف  الدورة )37( لمجلس محافظي  المشاركة باجتماعات 
المركزية ومؤسسات النقد العربية

شــارك األمين العام التحاد هيئات األوراق الماليــة العربية جليل طريف باجتماعات 
الــدورة االعتياديــة الســابعة والثالثــون لمجلــس محافظــي المصــارف المركزيــة 
ومؤسســات النقــد العربيــة الذي عقــد بمدينــة أبوظبي بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة يوم 2013/9/29، حيث شــارك اتحــاد هيئات األوراق الماليــة العربية بهذه 

االجتماعات بصفة عضو مراقب.

األخبار  ألهم  الشهري  الملخص  تطلق  لالتحاد  العامة  األمانة 
واألحداث 

 بــدأت األمانــة العامة لالتحــاد اعتبارًا من شــهر يونيو / تّموز بنشــر ملخص ألهم 
األخبــار واألحداث المتعلقة بأعضاء اتحــاد هيئات األوراق الماليــة العربية باإلضافة 
ألهــم األخبار واألحداث الدولية ذات العالقة بأســواق راس مــال. ويتضمن الملخص 
الشــهري روابط Links إلكترونية لتلك األخبار واألحداث وذلك لتســهيل الوصول 
إليها من قبل أعضاء االتحاد وجميع األطراف األخرى والمهتمين بأسواق راس المال 

العربية. 

الرقابة على التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

بــدأت األمانــة العامة لالتحــاد بالتعاون مع منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية 
OECD بإعداد دراسة حول موضوع الرقابة على التعامالت مع األطراف ذوي العالقة 
وذلــك تنفيــذًا لخطة العمل التي أقرها مجلس االتحاد في اجتماعه الســابع الذي 

عقد بمدينة الكويت يوم 3 فبراير / شباط 2013. 

وتنفيذًا لهذه المهمة، قامت األمانة العامة بالتعاون مع الـ OECD بإعداد استبيان 
خــاص لهــذه الغاية لمعرفــة واقع الحــال لهذا الموضــوع لدى أســواق راس المال 
العربيــة وخاصة فيما يتعلق بقضايا اإلفصــاح والتعريف بمفهوم هذه التعامالت 
والرقابة على تعامــالت األطراف ذوي العالقة ورقابة مجلس اإلدارة عليها وإجراءات 
االنفــاذ enforcement لتعامالت األطراف ذوي العالقة. ومن جانب آخر، من المتوقع 
أن يتم بعد تحليل نتائج االســتبيان التوصل إلى فهم أكبر لواقع الحال العالقات 
مع األطراف ذوي العالقة مما يســهل عملية التوصل إلى نتائج وتوصيات ومبادئ 

يمكن اعتمادها لدى أسواق راس المال العربية.

ملخ�����ص أداء األس������������واق المالي���������ة العربي������������ة

القيمة السوقية 
(مليون - دوالر أمريكي)

أحجام التداول 
(مليون - دوالر أمريكي)

المؤشر 
المركب

2008769,589997,874170.2

2009887,087567,872196.3

2010991,533348,944240.04

2011884,490379,897213.36

2012941,412586,387219.63

2013

966,95139,733268.74يناير

966,90140,724264.27فبراير

1,001,01646,386277.51مارس

1,044,26935,936285.58أبريل

1,023,10734,293283.61مايو

1,049,83243,100286.88يونيو

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

http://www.amf.org.ae/ :المصدر

ملخ����������ص أداء األس�������������واق المالي�������������ة الدولي������������������ة
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نظ��ام التحكي�م الخاص بهيئ��ة أس���واق الم�ال

إصدار تعليمات جديدة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تعديل األحكام المتعلقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

اعتمــد مجلــس مفوضي هيئة أســواق المال نظام التحكيم، والــذي تقرر تفعيله ابتداء من تاريــخ 1 / 4 / 2014، على أن يقتصر 
تطبيقه على المنازعات الناشــئة عن االلتزامات المقررة في قانون هيئة أســواق المال. وتزامنًا مع تفعيل نظام التحكيم في 

الهيئة سيتم إيقاف نظام التحكيم في سوق الكويت لألوراق المالية.

أصدرت  هيئة أســوق المال الكويتية تعليمات جديدة بشــأن مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب، لتحل محل التعليمات 
السابقة بهذا الشأن،  وذلك بهدف جعل هذه التعليمات أكثر انسجامًا مع أحكام القانون مما يسهم في التصدي للمخاطر 

التي قد تعترض سير المعامالت المالية والحفاظ على سالمة القطاع المالي.

وضــع مجلــس القيم المنقولة المغربــي على موقعه اإللكتروني الصيغة الجديدة لــ »دوريــة مجلس القيم المنقولة« والتي 
تحتوي على تعديالت أحكام القسم األول من الكتاب الخامس المتعلقة بمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب، حيث سيتم 

تنفيذها اعتبارًا من مطلع شهر اكتوبر / تشرين أول 2013.

إدخال تعديالت على نظام اإلفصاح الساري لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة

إصدار تعليمات بشأن تنظيم التعامل في األوراق المالية

ضمن سياسة الهيئة المتواصلة لرفع 
مســتوى اإلفصاح والشــفافية وتوفير 
المعلومــات اإلفصاحيــة للمتعاملين 
فــي قطــاع األوراق الماليــة مــن جهة، 
وتطويــر تشــريعات ســوق رأس المال 
علــى  اإلفصــاح  متطلبــات  وتطبيــق 
وإشــراف  لرقابــة  الخاضعــة  الجهــات 
الهيئــة مــن جهــة أخــرى. فقــد وافق 
مجلــس إدارة هيئة ســوق رأس المال 

الكويتية  المال  أسواق  هيئة  أصدرت 
التعامل في  تنظيم  تعليمات بشأن 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المالية  األوراق 
وأعضـاء الجهـاز التنفيذي وغيرهم من 
الشــركات  في  المطلعين  األشخـاص 
عنهـا.  اإلفصـاح  وطريقة  المســاهمة 
قيام  ضـــرورة  التعليمات  تتنـاول 
ــات الــمــســاهــمــة الــمــصــدرة  ــرك ــش ال
التي  اإلجــراءات  باتخاذ  المالية  لألوراق 

توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب
وقعــت هيئــة األوراق الماليــة مذكــرة 
تفاهم مع وحدة مكافحة غسل األموال 
وتمويل االرهاب في مقر الهيئة. وتركز 
هــذه االتفاقية على تنظيــم وتفعيل 
وتحقيــق  الجانبيــن  بيــن  التعــاون 

99% نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية 
 

أعلنت هيئة األوراق المالية والسلع أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية عن البيانات المالية نصف السنوية 
عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 قد بلغت %99.06. 

وقــد بلغ عـدد الشـــركات المـدرجــة التـــي زودت الهيئة بالبيانات الماليــة المذكورة خالل المهلة المحددة قانونيًا 117 شــركة 
من أصل 119 شــركة مدرجة في األســواق ومقيدة لدى الهيئة وبنســبة إفصاح إجمالية 98.32%. كما أن إجمالي عدد الشــركات 
المحلية التي أعلنت عن بياناتها المالية نصف الســنوية من العام 2013 قد بلغ 105 شــركة من أصل 106 شــركة مساهمة عامة 

محلية مدرجة في أســواق األوراق المالية بالدولة وبنســبة إفصاح إجمالية بلغت %99.06.

إقرار استراتيجية للتحول للتطبيقات الذكية في تقديم خدمات الهيئة
وافق مجلس إدارة هيئة األوراق المالية 
والســلع علــى اســتراتيجية التحــول 
للتطبيقــات الذكيــة لتقديــم خدمات 

الهيئة. 

ويقــوم مشــروع التحــول اإللكترونــي 
للتطبيقات الذكية للخدمات المقدمة 
مــن الهيئــة علــى أتمتــه العمليــات 
واإلجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات 
للجمهــور والمتعامليــن مــع الهيئة 

توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي 

وقعت هيئة أسواق المال الكويتية مذكرة تفاهم مع بنك الكويت 
يتعلق  فيما  بينهما  التنسيق  أطر  تحديد  بموجبها  تم  المركزي 
الكويت  بنك  ورقابة  إلشراف  الخاضعة  بالوحدات  الخاصة  باألمور 

المركزي. 
بين  للعمل  تنسيق  آلية  لوضع  هــذه  التفاهم  مذكرة  وتأتي 
وتوزيع  اإلجــراءات  بتنسيق  يتعلق  فيما  والهيئة  المركزي  البنك 
وفقًا  المعنيتين  الجهتين  بين  والرقابية  اإلشرافية  المسؤوليات 

ألطر واضحة محددة.
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ال��ت��ش��ري��ع��ات

نظــام  علــى  تعديــالت  إدخــال  علــى 
يتعلــق  فيمــا  اإلفصــاح  وتعليمــات 
للتقاريــر  اإلفصاحيــة  بالمعلومــات 
الســنوية للشــركات المدرجــة تتمثل 
فــي أربعة محــاور وذلك فيمــا يتعلق 
رئيــس  ومنافــع  ورواتــب  بمكافــآت 
واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
التنفيذيــة، وسياســة الشــركة فيمــا 
االجتماعيــة،  بالمســؤولية  يتعلــق 

إسـاءة  إمكانية  من  الحد  شـأنها  من 
اسـتخدام بيانــات ومعلومات جوهرية 
وذلك في التعامل في األوراق المالية 
ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجهاز 
األشــخاص  من  وغيرهم  التنفيذي 
على  التأكيد  وكــذلــك  المطلعين، 
بالحفاظ  المطلعين  األشــــــــخــاص 
والمعلـومات  البيانـات  ســرية  على 

الجوهرية التي اطلعوا عليها.  

وأســماء اللجان المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة وأسماء أعضاء كل لجنة من هذه 
اللجــان ومســؤولياتها وصالحياتهــا، 
وضرورة قيام الشركة المدرجة بإنشاء 
موقــع إلكترونــي خاص بهــا يتضمن 
كافــة المعلومات والبيانــات والتقارير 

التي تهم المستثمرين.

تحديد  التعليمات  هذه  تناولت  كما 
لألشــخاص  الـــتـــداول  حــظــر  ــرات  ــت ف
إســاءة  لشـبهة  تالفيا  المطلعين 
ــات الــداخــلــيــة  ـــ ــان ــبــي ــدام ال ــخ ــت ـــ اس
تضمنت  كما  الجوهرية.  والمعلومات 
األشــخاص  إفصـاح  آلية  التعليمات 
المطلعين بشـأن التعامل في األوراق 
المالية للمصدر وفقا للنماذج المعدة 

لهذا الغرض. 

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

الرقابة على األسواق 

متطلبــات قانــون مكافحــة غســل 
االموال وتمويل االرهاب والتشريعات 
ذات العالقــة، و تبــادل المعلومــات 
الالزمة بين الطرفين وفق ما تسمح 
به التشريعات. باإلضافة إلى تفعيل 

وتكامل االجراءات الوقائية المتخذة 
لمكافحــة جريمتــي غســل االموال 
وتمويل االرهاب في أنشــطة االوراق 

المالية.

عن طريق الهواتف الذكية، ويستغرق 
تنفيــذ المشــروع عاميــن ابتــداء من 
مايــو 2013 وحتــى منتصــف عــام 2015؛ 
حيــث ســيتم تقديــم كافــة الخدمات 
القابلة للتحويل عبــر أنظمة الهواتف 
الذكية، والبالــغ عددها 40 خدمة، خالل 
أربــع مراحل زمنيــة، مع إعطــاء أولوية 
بالشــركات  تتصــل  التــي  للخدمــات 
المســاهمة العامة المدرجة، وشركات 
الوســاطة، وشــركات الخدمات المالية 

االســتراتيجيين،  والشركاء  المرخصة، 
والمتعامليــن مــع الهيئــة. ويتزامــن 
تطبيق المرحلة األولى من استراتيجية 
تطبيقــات  إلــى  للتحــول  الهيئــة 
الحكومــة الذكيــة مع تنفيــذ المرحلة 
الثالثــة مــن اســتراتيجية التحول إلى 
الحكومة اإللكترونية التي تم االنتهاء 
مــن إطــالق 22 خدمة منها بمــا يمثل 

نحو 70% من الخدمات المقدمة.

المغرب - مجلس القيم المنقولة

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة اسواق المال الكويتية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة االوراق المالية االردنية
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برنامج إعادة االقتناء- أصدر مجلس القيم المنقولة بيان وضعية برنامج إعادة االقتناء لشهر يونيو 2013

أعلن  مجلس القيم المنقولة الجمهور بالمعامالت المقام بها، خالل شهر يونيو 2013 ، من قبل الشركات التي عملت على 
مصادقة الجمعية العامة على برنامج إعادة اقتناء أسهمها Buy-back قصد تسوية السوق. تم انجاز هذه المعامالت إما 

مباشرة من قبل الشركات أو بواسطة الشركات التابعة لها أو الشركات التي تراقبها

إصدار تقرير حول االستثمار األجنبي
أصدر مجلس القيم المنقولة التقرير المتعلق باالستثمار األجنبي ببورصة الدار البيضاء برسم السنة 2012، حيث أظهر التقرير 
الدار  بورصة  المدرجة في  األسهم  أهم مالكي  األوروبيون  المستثمرون  بقي  األجانب كما  المستثمرين  ألفراد  استقرار  شبه 

البيضاء بنسبة 62 % من مجموع األصول المملوكة للمستثمرين األجانب.

مد فترة السماح لمراقبي الحسابات المقيدين لدى المفوضية األوروبية 
تلقــت الهيئة العامــة للرقابة المالية 
الصــادر  األوربيــة  المفوضيــة  تقريــر 
التــي  االنتقاليــة  “الفتــرة  بعنــوان 
ُتجيــز لمراقبــي الحســابات وشــركات 
المراجعــة المصريــة اســتمرار مزاولــة 
أنشــطة مراجعة حســابات الشــركات 
بدول االتحاد األوربي” والخاص بمراقبي 
ســجالت  فــي  المقيديــن  الحســابات 

إصدار قرارات تتعلق بالتدقيق الداخلي واالمتثال
لدى بعض  تواجدها  يجب  التي  والدوائر  والوحدات  اللجان  بموضوع  تتعلق  قرارات  لبنان  المالية في  األسواق  أصدرت هيئة 
الشركات المقفلة والمتعلقة بالتدقيق الداخلي internal audit وفعالية الرقابة الداخلية وكذلك تلك المتعلقة باالمتثال 

 .compliance

عناصر إلزامية في إعالنات الشركات المدرجة لتعزيز الشفافية واإلفصاح 

هيئة السوق المالية تؤكد على أهمية تصويت المساهمين على بنود الجمعيات العامة

إنذار الشركات غير الملتزمة بتقديم إفصاحاتها النصفية كما هي في 2013/6/30

وذلك   2013/6/30 في  هي  كما  النصفية  إفصاحاتها  بتقديم  الملتزمة  غير  الشركات  المالية  واألسواق  األوراق  هيئة  أنذرت 
لمخالفتها ألنظمة و تعليمات الهيئة وال سيما نظام و تعليمات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف الهيئة.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

X-stream توقيع اتفاقية نظام التداول االلكتروني

شاركت هيئة االوراق المالية في حفل توقيع اتفاقية استخدام نظام جديد للتداول االلكتروني ( X-stream) بين سوق العراق 
لألوراق المالية وشركة ( Nasdaq Omx ) لتكنولوجيا المعلومات  في عمان – االردن.

هيئة االوراق المالية العراقية

اعتماد نشرة إصدار أول صكوك إسالمية في السلطنة
اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة  إصدار صكوك (إجارة) لصالح شركة صكوك الحديثة (ش م ع م)  لتكون بذلك أول 

صكوك إســالمية يتم إصدارها في الســلطنة .  وتبلغ القيمة اإلجمالية لإلصدار (50) مليون ريال.

أكــدت هيئة الســوق الماليــة حرصها 
على رفــع درجــة اإلفصاح والشــفافية 
المدرجــة  الشــركات  إعالنــات  فــي 
يســاعد  ممــا  الماليــة،  الســوق  فــي 
علــى  والمتداوليــن  المســتثمرين 
وفــق  االســتثمارية  قراراتهــم  اتخــاذ 
معلومــات صحيحــة ووافيــة. وحددت 
البيانــات  الشــأن  بهــذا  التعليمــات 
األساســية التــي البد مــن توافرها في 

أكدت هيئة السوق المالية على ضرورة 
ممارسة المساهمين حقوقهم كاملة 
للشركات  الــعــامــة  الجمعيات  فــي 
معتبرة  المالية،  السوق  في  المدرجة 
إلى  يفضي  الحقوق  هذه  ممارسة  أن 
للجمعيات  الرئيس  الهدف  تحقيق 
ــا حــلــقــة وصــل  ــه الــعــامــة، وهـــو أن
إدارات  ومجالس  المساهمين  بين 
الشركات المدرجة. ويعد ممارسة هذا 
التي  الحوكمة  متطلبات  الحق ضمن 

دراسة حول المالمح الرئيسية لحوكمة الشركات 
أنهت هيئة سوق رأس المال إعداد دراسة شاملة حول المالمح الرئيسية لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في 
بورصة فلسطين. وتهدف الدراسة بشكل أساسي الى فحص وتحليل الخصائص الرئيسية لحوكمة الشركات المساهمة 
العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لحوكمة الشركات المدرجة استنادًا الى االولويات 

التي اعتمدتها الهيئة في تطبيق قواعد الحوكمة وفقًا لمبدأ التدرج.

االنتهاء من تطوير شهادة “تشريعات قطاع األوراق المالية الفلسطيني

أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخرا عن االنتهاء من تطوير شهادة 
المعهد  مع  بالتعاون  وذلك  الفلسطيني”  المالية  األوراق  قطاع  “تشريعات 
 Chartered Institute for Securities) واالستثمار  المالية  لــألوراق  المعتمد 
and Investment CISI)  وهو مؤسسة عالمية متخصصة في منح الشهادات 

المهنية للقطاع المالي ومقره لندن.

الرقابة على األسواق  الرقابة على األسواق 

جميع إعالنات الشــركات المدرجة التي 
تبــث من خــالل نظام تــداول بما فيها 
إعالنات الشــركات المدرجــة المتعلقة 
فــي  بالتغييــر  أو  الماليــة،  بالنتائــج 
العامــة،  بالجمعيــات  أو  المــال،  رأس 
بحيــث  يكــون عنــوان اإلعــالن واضحًا 
المــراد  الجوهــري  التطــور  ويعكــس 
إعالنه، وتقديم وصــف مفصل للتطور 
الجوهري وتوضيح لجميع المعلومات 

المرتبطة بــه والتواريــخ المتعلقة به، 
وإيضاح العوامــل والمبررات التي أدت 
إلى حدوث التطــور الجوهري. وإذا كان 
للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم 
الماليــة، وجب ذكر األثر المالي للتطور 
الجوهــري، وإذا تعــّذر ذلــك، وجب ذكر 

السبب. 
 

في  تطبيقها  على  الهيئة  تحرص 
الشركات المدرجة.

المالية  ــوق  ــس ال هيئة  وأوضـــحـــت 
في  مهما  دورا  ــؤدي  ي المساهم  أن 
الجمعيات العامة من خالل المشاركة 
والتصويت على القرارات التي ُتعرض 
في الجمعية، لذا يجب عليه أن تكون 
يتحقق  وهذا  فعالية،  أكثر  مشاركته 
اإلعداد  أمور، من بينها:  من خالل عدة 

في  والمشاركة  للحضور،  المناسب 
المساهم  تصويت  ويعد  الجمعية.  
للشركات  الــعــامــة  الجمعيات  فــي 
إلغاءه  يمكن  ال  أساسيا  حقا  المدرجة 
الشركة  على  ويتوجب  طريقة،  بــأي 
إلى  ــؤدي  ي قد  إجــراء  أي  وضــع  تجنب 
ويجب  التصويت  حق  استخدام  إعاقة 
تسهيل ممارسة المساهم لحقه في 
التصويت وتيسيره، وفق ما تقضي به 

قواعد الحوكمة. 

الهيئــة العامة للرقابة المالية لســنة 
2013، والــذي يتضمن اعتماد المفوضية 
قرارها الذي يقضي بمد فترة الســماح 
لمراقبــي الحســابات المقيدين لديها 
حســابات  مراجعــة  أنشــطة  بمزاولــة 
الشــركات بدول االتحــاد األوربي لفترة 
انتقالية دون الخضــوع لرقابة الجهات 
االلتــزام  أو  الــدول  بهــذه  الرقابيــة 

بالتسجيل لدى الســلطات المختصة 
التابعة للجهــات الرقابية بهذه الدول 
مع مراعاة تزويد تلك السلطات ببعض 
المعلومات لحماية المســتثمرين في 
دول االتحــاد األوروبــي، وذلــك حتى 31 

يوليو 2015. 

المغرب - مجلس القيم المنقولة

مصر - الهيئة العامة للرقابة الماليةهيئة السوق المالية السعودية

هيئة األسواق المالية اللبنانية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
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إصدار الكتاب الدوري لشركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية

إصدار الكتاب الدوري للش���ركات العاملة في نش���اط تكوين إدارة صناديق االس���تثمار والبنوك المؤسسة 
لصناديق االستثمار وشركات التامين

إصدار نشرة دورية عن نشاط التمويل العقاري

إصدار نشرة دورية عن نشاط سوق المال

إصدار نشرة دورية عن نشاط التأجير التمويلي

إطالق موقع الحوكمة االلكتروني

رقم  الدوري  كتابها  الهيئة  اصدرت 
وادارة  تكوين  لشركات   2013 لسنة   2
تؤكد  والذي  المالية،  االوراق  محافظ 
الهيئة من خالله على عدم جواز تعامل 
الشركات  بهذه  والعاملين  المديرين 
بنظام  الثانية  الدرجة  حتى  واقاربهم 

أصدرت الهيئة كتابها الدوري رقم 1 لسنة 2013 للشركات العاملة في نشاط تكوين ادارة صناديق االستثمار والبنوك المؤسسة 
لصناديق االستثمار وشركات التامين، يقضي بضرورة الزام كافة الجهات المرخص لها بتأسيس صناديق االستثمار بما فيها 
التي قامت بتأسيس الصناديق بالفعل بوجوب االلتزام بأحكام المادة (83) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 
والمادة (161) من الالئحة التنفيذية، ومراعاة التعاقد مع أمين حفظ تتوافر فيه ضوابط االستقاللية التامة الواردة في المادة (161) 

من الالئحة التنفيذية المشار اليها، وموافاة الهيئة بما يفيد تغيير التعاقد.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة دورية عن نشاط التمويل العقاري خالل الفترة ( أبريل - يونيو ) 2013 تتضمن أهم 
مؤشرات أداء سوق التمويل العقاري والتعامل من خالله .

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة دورية عن نشاط سوق المال خالل الفترة من (أبريل – يونيو 2013 ) تتضمن أهم 
مؤشرات أداء سوق المال والتعامل من خالله، وتطور نشاط السوق الثانوي واألعمال التي قامت بها الهيئة خالل الفترة .

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة دورية عن نشاط التأجير التمويلي خالل الفترة من ( أبريل – يونيو 2013 ) تتضمن 
أهم مؤشرات أداء نشاط التأجير التمويلي والتعامل من خالله .

اتصال ومصدر  االلكتروني، وذلك بعد تطويره وبناءه ليشكل قناة  الحوكمة  المال مؤخرا موقع  رأس  أطلقت هيئة سوق 
إلى  الـموقع  لهذا  إطالقها  خالل  من  الهيئة  وتسعى  فلسطين.  في  الشركات  بحوكمة  العالقة  ذات  للمعلومات  رئيسي 

التواصل مع مختلف الـمعنيين من خالل التعريف بحوكمة الشركات وأهدافها ونطاق تطبيقها ونشأتها في فلسطين. 

البيئات  أكثر  على   www.hawkama.ps الجديد  االلكتروني  الحوكمة  موقع  في  اعتمدت  قد  المال  رأس  سوق  هيئة  أن  يذكر 
التكنولوجية حداثة وهي بيئة Microsoft Office SharePoint Server 2010 والتي تم تطويعها لتتناسب مع احتياجات المستخدمين، 
حيث توفر هذه التقنية للمستخدم بيئة ديناميكية وإمكانية التفاعل مع محتوياتها بسهولة وفعالّية، مع إمكانية التواصل 

مع الجهات المختصة في الهيئة.

المشاركة في معرض قطر المهني 2013 
شــاركت هيئة قطــر لألســواق المالية 
فــي معــرض قطــر المهنــي 2013 فــي 
نســخته السادســة ، الــذي ُيعقــد فــي 
مركز قطر الوطني للمؤتمرات، إذ تأتي 
مشــاركة الهيئة في المعــرض بهدف 
منــح الطــالب والخريجيــن القطرييــن 

افتتاح مشروع “السوق المالي االفتراضي” لطالب جامعة الشارقة

إطالق برنامج المنح الدراسية لطلبة الماجستير
10 سنوات يتم بمقتضاه تخصيص ثالثة كراسي دراسية سنويًا لطلبة  برنامج مدته  المالية والسلع  األوراق   أطلقت هيئة 
وتقنية  والقانون  والمحاسبة  المالية  تخصصات  في  الماجستير  درجة  على  للحصول  الشارقة  بجامعة  العليا  الدراسات 
لمسؤولياتها  المالية  األوراق  هيئة  من  إدراكًا  ذلك  ويأتي   . الدراسية  المصاريف  قيمة  الهيئة  تتحمل  أن  على  المعلومات 
آفاق  وتطوير  الدولة،  المختلفة في  األكاديمية  والمؤسسات  العالي  التعليم  لعالقتها مع مؤسسات  وتعزيزًا  المجتمعية، 
من  كل  بتخصصات  المتصلة  المجاالت  في  المتاحة  والقدرات  الخبرات  من  االستفادة  وتعميق  معها،  المشترك  التعاون 

الجانبين .

برنامج تدريبي عن األساليب والمناهج الحديثة في الكشف عن الجرائم المالية
ينظم مركز التدريب بهيئة األوراق المالية والسلع برنامجًا تدريبيًا لموظفي اإلدارات المختلفة بالهيئة عن “توظيف المناهج 
المالية”.  األسواق  في  األخالقية  غير  الممارسات  من  والتحقق  المالية  الجرائم  عن  الكشف  في  الحديثة  واألساليب  العلمية 
للمعلومات  المشروع  غير  واالستغالل  الشائعات،  ترويج  بينها  التدريبي موضوعات عدة من  البرنامج  وتتناول ورش عمل 

الجوهرية، واإلفصاح المضلل والكاذب، والمضاربة غير المشروعة، والتكييف القانوني لجرائم سوق األوراق المالية.
 

 افتتــح فــي جامعة الشــارقة، قاعة “الســوق المالــي االفتراضي لتدريــب طالب الجامعــة”،  وذلك بهدف نشــر الثقافة المالية 
االســتثمارية بيــن طــالب كليات الجامعة عمومًا، ويعد نموذجــًا لمختبر تجريبي ينقل طالب كليــة إدارة األعمال، خصوصًا إلى 
األجواء الفعلية لألسواق المالية من خالل التعرف إلى كيفية وإجراءات التداول في السوق واختيار التوقيت الصحيح للدخول 
والخروج منه، إلى جانب تنفيذ الصفقات في ضوء البيانات والمعطيات المتاحة واستيعاب عمليات التقاص والتسوية واإليداع 
بما يوفر فهمًا أعمق آلليات الســوق المالي وعناصره وأدوات االســتثمار المختلفة فيه، كما ســيتيح السوق التدريبي ألساتذة 

الكلية تكليف الطلبة بإعداد المشروعات الخاصة بالشركات المدرجة وتقييمها.

هيئة السوق المالية ترشد النشء إلى أهمية التخطيط ووضع الميزانيات عبر “المستثمر الذكي” 
أصــدرت هيئة الســوق الماليــة العدد 
الســابع من المجلــة التوعوية المالية 
“المســتثمر  لألطفــال  المخصصــة 
الذكي” وناقشت عبر صفحاتها سؤاالً 
يــردده األبنــاء بشــكل مســتمر (أيــن 
اختفــت أموالي؟)، جعلت منــه عنوانًا 
لغالفها الجديد. ويتناول العدد أهمية 
التخطيــط ومواضيــع الميزانيــة عبــر 

ندوة تطوير الدور االستراتيجي لمجالس االدارة

استضافة رواد أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية

رعت الهيئة العامة لسوق المال ندوة تطوير الدور االستراتيجي لمجالس االدارة بحضور عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات 
وذلك بهدف تزويد أعضاء مجالس إدارة الشركات بالمعرفة العملية والعلمية المتعلقة بمبادئ تنظيم وإدارة الشركات التي 

تؤثر على الخطط طويلة األجل، وإجراءات عمل المجلس واإلفصاح. 

استضافت الهيئة العامة لسوق المال عدد من رواد ورائدات األعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة 
 28  -27 الفترة من  الداخلية خالل  المنطقة  فرع  عمان  تجارة وصناعة  غرفة  تنظمها  التي  الجولة  إطار  وذلك ضمن  الداخلية، 
الداعمة للمؤسسات الصغيرة  المؤسسات والقطاعات  التي تقدمها  بالخدمات  األعمال وتعريفهم  رواد  أغسطس 2013 لدعم 
والمتوسطة، وتوضيح آلية عمل تلك المؤسسات واألهمية االقتصادية التي تمثلها فضاًل عن خصائص الخدمات المقدمة من 

كل مؤسسات. 

التعليم والتوعية

جملة من المواقف في الحياة اليومية 
للطفل في مختلف مناحي الحياة.

واتســم العدد بالتنوع في الطرح بين 
المعلومة المباشرة والقصة القصيرة 
وطبعــت  التوضيحيــة،  والرســومات 
الهيئــة 30 ألــف نســخة مــن المجلــة 
ضمن باقــة “المســتثمر الذكي” التي 

تضم العددين السادس والسابع في 
ــف واحد يــوزَّع على األطفــال عبر  مغلَّ

منافذ متعددة. 
كما تم طباعة  20 الف نسخة لكل من 
الكراســة الجديــدة للتلويــن ومطوية 
التــاءات الســبع و30 ألــف نســخة مــن 
الــة  اللواصــق التوعويــة و15 ألــف حصَّ

كرتونية.

الشركات  خالل  من  بالهامش  الشراء 
على  والحاصلين  اليها  ينتمون  التي 
خاللها  من  بالتعامل  الهيئة  موافقة 
طبًقا للمادة 236 من الالئحة التنفيذية 
 95 رقم  المال  رأس  سوق  لقانون 
لسنة 1992، مع امكانية تعاملها بهذا 

النظام من خالل شركة سمسرة أخرى 
بعد الحصول على موافقة من الهيئة 
من  كل  ادارة  مجلس  لموافقة  وطبقا 
الواردة  للمتطلبات  طبقا  الشركتين 
التنفيذية  الالئحة  من   237 بالمادة 

المشار اليها.

فــرص توظيــف وتدريــب فــي مجــاالت 
متعــددة فــي الهيئة، حيــث يعد جناح 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة مصدرا 
الهيئــة.  ودور  مهــام  علــى  للتعــرف 
وعلــى هامش الفعاليــات المقامة في 
المعــرض المهنــي لهذا العــام قامت 

اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي اإلعاقة 
بتكريــم هيئة قطــر لألســواق المالية 
لجهودهــا فــي توظيــف المتقدميــن 

لشغل وظيفة من ذوي اإلعاقة . 

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة قطر لالسواق المالية

مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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إجراءات التنفيذ

تعليق تداول أسهم شركات

الحصول على عضوية لجنة الرقابة التنظيمية العالمية

بحث آلية الربط بين السوقين الماليين الفلسطيني واالردني

قرر مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/9/10 تعليق تداول أسهم 5 شركات مساهمة 
عامة لدى بورصة عمان وذلك لعدم تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2012 والتقرير نصف السنوي لعام 2013 ولحين تزويد 

الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2012 والتقرير نصف السنوي لعام 2013.

 Regulatory حصلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على صفة العضوية الدولية في لجنة الرقابة التنظيمية  العالمية
Oversight Committee (ROC) ، وهي الجسم الرقابي واإلشرافي للنظام العالمي الذي سيتم بموجبه إصدار ترقيم عالمي 
للشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال والمسمى بالمعرف القانوني للشركة Legal Entity Identifier (LEI). وتضم 
لجنة الرقابة التنظيمية العالمية في عضويتها 65 جهة وكيان رقابي وتنظيمي من قطاع سوق رأس المال والقطاع المالي 

من مختلف أنحاء العالم بصفة عضو وعضو مراقب.

فلسطين  بورصة  بين  الربط  وسبل  إمكانية  االردنية  المالية  االوراق  وهيئة  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  بحثت 
وبورصة عمان على المستوى التشغيلي. وتم بحث امكانية الربط التشغيلي بين بورصتي فلسطين وعمان مما يمكن 
المستثمرين في كال الجانبين من التداول على االسهم المدرجة في كال البورصتين وذلك من خالل اتاحة المجال لشركات 

االوراق المالية االعضاء في البورصتين من تنفيذ أوامر عمالئها في كل سوق مباشرة. 
وبهدف مناقشة التفاصيل القانونية والفنية واالجرائية لعملية الربط، اتفق الطرفان على تشكيل لجان فنية متخصصة 
تكون مهمتها دراسة الموضوع بكافة جوانبه وتقديم المقترحات والتوصيات الالزمة، ليصار الى تتويج هذه الجهود بإبرام 

مذكرة تفاهم بين الهيئتين الرقابيتين بخصوص الربط التشغيلي المشترك بين بورصة فلسطين وبورصة عمان. 

الهيئة العامة لسوق المال ترصد عددا من المخالفات على الجهات الخاضعة لرقابتها

التوقيع على مذكرتي تفاهم مع لوكسمبورغ واألردن 

بحث آلية التعاون مع هيئة األوراق المالية والبورصات االيرانية

وجهت الهيئة العامة لسوق المال أربعين تنبيها لعدد من شركات المساهمة العامة لعدم التزامها بالقوانين واللوائح 
المنظمة لعمليات اإلفصاح والشفافية وذلك خالل الفترة من شهر يناير وحتى نهاية أغسطس 2013. 

بهــدف تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشــترك لالرتقاء بقطاع ســوق رأس 
المال في الســلطنة وقعت الهيئة العامة لســوق المال على مذكرتي تفاهم مع 
كل من مجلس اإلشراف على القطاع المالي بدوقية لوكسمبورغ الكبرى والثانية 
مع هيئة األوراق المالية في المملكة األردنية على هامش أعمال االجتماع السنوي 

.(IOSCO) الثامن والثالثون لمنظمة الـ
وتهــدف مذكرتــي التفاهــم إلــى تعزيــز التعــاون فــي مجــاالت تنفيــذ القوانيــن 
والتشريعات المتعلقة بإصدار األوراق المالية وغيرها من أدوات االستثمار وتنظيم 
التعامــل بهــا وإدارتهــا وتقديــم المشــورة بشــأنها، والتعاون في اإلشــراف على 
األســواق وأنشــطة المقاصة والتســوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشــريعات 
النافــذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مســتوى متطور للتعامــل العادل والنزيه 

في السلوك المهني.

اســتقبلت الهيئــة العامة لســوق المــال وفد هيئــة األوراق 
الماليــة والبورصــات بالجمهورية اإلســالمية االيرانية لتبادل 
المعلومــات والخبــرات مــع الوفــد االيرانــي، وذلــك لتفعيل 
مذكرة التفاهــم الموقعة بين الهيئة العامة لســوق المال 
وهيئة األوراق المالية والبورصات اإليرانية منذ عام 2009م، بما 
في ذلك موضوع أدوات التمويل اإلسالمي والجهود المبذولة 
لتطويرها ورؤية الســلطنة لتفعيل مستوى مساهمة هذه 

األدوات في خدمة حركة االقتصاد الوطني. 
اي�قاف تداول اس�هم عدد من الشرك�ات

بالنظر لعدم ايفاء الشركات المدرجة ادناه بمتطلبات االفصاح المالي  وتزويد الهيئة بالحسابات الختامية للسنة المالية 
المنتهية في  31 / 12 / 2012 ،  وبسبب انتهاء المدة القانونية المحددة وفق تعليمات رقم (14)   (مستلزمات االفصاح) الصادرة 

عن الهيئة . لذا تـقرر ايـقاف التداول بأسـهم (19) شركة اعتبارا من 4  / 8 / 2013.

قرار بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات بهيئة قطر لألسواق المالية .
أصدرت محكمة االستئناف بتاريخ 14 يوليو 2013 قرارًا بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات بهيئة قطر لألسواق المالية الذي ألزم 
الهيئة بإدراج األسهم اإلضافية إلحدى الشركات القابضة بموجب عملية استحواذ، وقد أصدرت المحكمة قرارها بوقف تنفيذ 
قرار لجنة التظلمات لحين الفصل في االستئناف المقام من قبل هيئة قطر لألسواق المالية طعنًا على قرار لجنة التظلمات، 

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أنها ترى من ظروف االستئناف ما يبرر وقف عملية التنفيذ.

توقيع مذكرتي تفاهم مع الهيئة البرازيلية وسلطة البوان

وقعــت هيئــة األوراق المالية والســلع على هامــش اجتماعات المنظمــة الدولية 
لهيئــات األوراق الماليــة (أيوســكو) مذكرتــي تفاهم مع كل من هيئــة البورصات 
واألوراق الماليــة البرازيليــة وســلطة البــوان للخدمات الماليــة بماليزيا. وقد نصت 
المذكــرة الموقعة بين الهيئة ونظيرتها البرازيلية على تبادل المســاعدة الفنية 
بمــا يســاهم في دعــم تطور أســواق المال التي تشــرف عليهــا كل منهما. كما 
استهدفت إتاحة المزيد من الضمانات للحفاظ على حقوق للمستثمرين، والعمل 
علــى ضمان كفاءة أســواق األوراق المالية من خالل توفير إطار عمل مشــترك، بما 
يمّكــن من زيــادة تدفق االســتثمارات بين البلدين عبر تشــجيع اإلدراج المشــترك 

لألوراق المالية في أسواق الدولة األخرى.

 .)IOSCO( الحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية
 ،(IOSCO) حصلت هيئة قطر لألسواق المالية على عضوية المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية
الدولية، وذلك على هامش  المنظمة  األطراف مع  التفاهم متعددة  بالتوقيع على مذكرة  وقامت 
المؤتمر السنوي لإليوسكو والمنعقد في مدينة لوكسومبورغ بعد أن أصدر مجلس إدارة المنظمة 
الدولية لهيئات األوراق المالية موافقته على التوصية المرفوعة من لجنة فحص طلبات العضوية 
تتمتع  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  تكون  وبذلك  الدولية،  المنظمة  في  الهيئة  عضوية  بقبول 

.(IOSCO اإليوسكو) بالعضوية الكاملة لمنظمة

التعاون الدوليالتعاون الدولي

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة االوراق المالية العراقية

هيئة قطر لالسواق المالية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة قطر لالسواق المالية
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ال���� IOSCO تنش���ر مب���ادئ جدي���دة ح���ول المؤش���رات / 
المعايير المالية

ال� IOSCO تنشر ورقة حول الجرائم اإللكترونية 

لهيئــات  الدوليــة  المنظمــة  نشــرت 
األســواق الماليــة الـــ IOSCO التقريــر 
إصــدار  بموجبــه  تــم  الــذي  النهائــي 
المبــادئ حــول المؤشــرات / المعايير 
 Financial Benchmarks الماليــة 
والتــي تقــدم إطــار عــام حــول هــذا 
الموضــوع وذلك فيما يخص األســواق 

المالية.
ويأتــي إصــدار هــذه المبــادئ لتعزيــز 
الرقابــة علــى هــذا الجانــب مــن خالل 
عــن  للمســؤولين  دليــل  تشــكيل 
إصــدار وإدارة المؤشــرات فــي الجوانب 

أصدرت دائرة األبحاث التابعة للمنظمة 
الماليــة  األســواق  لهيئــات  الدوليــة 
بالتعاون مع االتحاد الدولي للبورصات 
(WFE) ورقــة بحثيــة حــول موضــوع 
بـــ  المعروفــة  اإللكترونيــة  الجرائــم 
cyber-crime  فــي األســواق المالية. 
وقــد أظهــر التقريــر التزايد المســتمر 
لهــذا النوع مــن الجرائم في األســواق 
المالية الدوليــة وتهديد ذلك عمليات 
األســواق المالية وفاعليتها وكفاءتها 

وعدالة التداول. 

الملحــة  الحاجــة  التقريــر  بيــن  كمــا 
والهامــة على اعتبار تهديدات الجرائم 

IOSCO  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية ال� IOSCO تطلق نافذة لتعليم المستثمرين
أطلقت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية على موقعها اإللكتروني نافذة جديدة لتعليم المستثمرين وأطلقت عليها 
اســم Investor Education Gateway  حيــث يأتي إطالق هذه النافذة ضمن إطار سياســة المنظمــة الدولية لهيئات األوراق 
المالية لتعزيز مشــاركة أعضاء المنظمــة في تبادل المعلومات المتعلقة بتعليم المســتثمرين. وتضم النافذة معلومات 
وبيانــات مــن عدد من الــدول األعضاء بالمنظمة إضافة لنشــر عدد من الكتــب والمحاضرات والمقاالت حــول موضوع تعليم 

المستثمرين.

ETF’s تنشر مبادئ الرقابة على صناديق تداول المؤشرات IOSCO �ال
نشــرت المنظمــة الدولية لهيئات األوراق الماليــة IOSCO التقرير النهائي لمبادئ الرقابة على صناديق تداول المؤشــرات أو 
ما يعرف بـ Exchange Traded Funds  حيث تضمن التقرير (9) مبادئ تهدف إلرشاد هيئات الرقابة على صناديق المؤشرات 
ETFs لتطبق أفضل الممارســات الدولية في هذا المجال. ويأتي إصدار هذه المبادئ في ضوء الزيادة الكبيرة في االســتثمار 
بهذه الصناديق حيث بلغ حجم موجوداتها نحو 1,9 ترليون دوالر أمريكي بنهاية شهر يناير / كانون الثاني 2013 أو نحو 7% من 

مجمل سوق صناديق االستثمار المشترك Mutual Funds العالمي.

OECD - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

FSC - هيئة سوق المال في موريشيوس

 MENA �إطالق مجلس المستثمر – لمنطقة ال

منظمة ال� OECD  تعقد اجتماع اقليمي حول الحوكمة في المؤسسات المملوكة من الحكومة

برنامج تدريبي حول الرقابة الفعالة على اسواق راس المال في 
موريشيوس

عقدت هيئة سوق المال في موريشيوس بالتعاون مع هيئة األوراق المالية األمريكية 
في  وذلك  المال  راس  اسواق  على  الفعالة  الرقابة  حول  تدريبي  برنامج   (US SEC)

موريشيوس خالل الفترة 8-5/ 8/ 2013.

األوسط  الشرق  منطقة  في  المستثمر  مجلس  إطالق  سيتم   ،OECD والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  من  بمبادرة 
والذي  المشترك  االجتماع  لهذا  الدعوة  تركيا. وستكون  اسطنبول،  2013 في مدينة  نوفمبر   4 يوم   MENA افريقيا  وشمال 
نظمته واستضافته جمعية حوكمة الشركات في تركيا مقصور على مديري الصناديق ومديري األصول فقط، ويهدف هذا 
االجتماع إلى حث كبار المستثمرين في أسواق رأس المال في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لخلق فرصة للحوار فيما 

بينها، وكذلك لوضع مقترحات بهذا الشأن.

عقدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD  االجتماع اإلقليمي الخامس Regional Round Table حول الحوكمة في 
المؤسسات المملوكة من الحكومة    State-owned Enterprises  لدول الشرق األوسط وشمال افريقيا MENA وذلك في 

مدينة إسطنبول خالل الفترة 3-2 / 7 / 2013.

أخبار أخرى

تعيين الس���يد ش���ريف س���امي رئيس���ًا لمجلس إدارة الهيئة العامة 
للرقابة المالية المصرية

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية قرار رقم (741) بتاريخ 7 أغسطس 
لسنة 2013 بتعيين السيد األستاذ شريف سامي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة 

المالية لمدة أربعة أعوام

المتعلقــة بالحوكمة لتجنــب تضارب 
نوعيــة  تحســين  وضمــان  المصالــح 
ومنهجيــة  المعاييــر   / المؤشــرات 
احتســابها من خــالل توفير حــد أدنى 
مــن المعلومات الواجب اســتخدامها. 
كمــا دعت المبــادئ إلــى إنشــاء آلية 
لاللتزام بهذه المبادئ وتوفير الوثائق 
المطلوبة والتدقيق على هذا الجانب.

كما خلصت المبــادئ إلى تقديم إطار 
عــام للمعاييــر الواجــب االلتــزام بهــا 
بمختلف الطــرق اعتمــادًا على نوعية 

.Benchmark المؤشر / المعيار

كمــا طلبــت المبادئ مــن المنظمين 
لإلفصــاح عــن االلتــزام بهــذه المبادئ 
خــالل 12 شــهرًا مــن تاريــخ نشــر هذه 
المبــادئ حيــث ســتقوم منظمــة الـــ 
IOSCO  بعد 18 شهرًا بتقييم االلتزام 

بهذه المبادئ.

اإللكترونيــة (cyber)  بمثابــة مخاطــر 
 systemic منتظمة وأساسية محتملة

risk  لألسواق المالية.

وأكدت الدراســة أن مثل هــذه الجرائم 
تتعــدى كونهــا جرائــم تكنولوجية أو 
اتصــاالت (IT) أو جرائــم مالية لتصبح 
بمثابــة مخاطــر منتظمــة تؤثــر على 
األســواق بشــكل عــام. أكــد التقريــر 
بــأن هذا النوع مــن الجرائم فــي تزايد 
مســتمر، حيث حــذر التقريــر من عدم 
االســتهانة او ســوء تقديــر أهمية هذا 
الجانب. وأضاف التقرير أن أهم وسائل 
مواجهــة جرائــم الـــ cyber تتمثل في 

تكثيــف برامــج التوعية والتعــاون ما 
والقطاعــات  الجهــات  مختلــف  بيــن 

المحلية والدولية.

ومــن جانــب آخــر، أكــد التقريــر علــى 
االســتعداد الجيد لدى األسواق المالية 
لمواجهــة هذا النوع من الجرائم، حيث 
أن 93% من البورصــات األعضاء باتحاد 
البورصــات الدوليــة التــي أجابت على 
االســتبيان المعد لهــذه الغاية، أكدت 
علــى وجود إجــراءات وقائية لمواجهة 
إلــى توفيــر  هــذه الجرائــم باإلضافــة 
الكــوارث  لمواجهــة  إضافيــة  مواقــع 

.Disaster Recovery Protocols
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مصر - الهيئة العامة للرقابة المالية



جهاز قطر لالستثمار يشتري حصة نايسي يورونكست في بورصة قطر إطالق تطبيق خاص لبرنامج مراقبة التداول من خالل الهواتف المحمولة 

التعاون مع سوق أربيل

ت�������داوالت ب���ورص���ة دب����ي ل��ل��ذه��ب 
والسلع تتخطى 10 ماليين عقد 

والحدود  التداول  فترة  تمديد 
القصوى لتذبذب األسعار

اختتام ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بالمنطقة الشرقية – 2013

عيسى كاظم محافظًا لمركز دبي المالي العالمي

تطورات المشهد السياسي تؤخر مشروع الربط بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول

راشد البلوشي نائبًا لرئيس اتحاد بورصات جنوب آسيا

 ASELIVE)) بدأت بورصة عمان اعتبارًا من 2013/7/14  بإطالق تطبيق خاص لبرنامج مراقبة التداول
لتشغيله من خالل الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام Android والذي قامت بورصة عمان 
بتطويره داخليًا. ويهدف التطبيق المذكور إلى تمكين المستثمرين والمهتمين باألوراق المالية 
يخدم  كما  المحمولة,  الهواتف  على  ومباشر  حي  بشكل  استثماراتهم  متابعة  من  المتداولة 
تحسين  خالل  من   (E-Government) االلكترونية  الحكومة  عمل  وبرامج  استراتيجية  التطبيق 
مستوى الخدمات المقدمة لألفراد وقطاع االعمال, وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية وفي 

الوقت المناسب.

ُأعلــن فــي قطر عــن قيام جهــاز قطر 
لالســتثمار من خالل ذراعه االستثماري 
“قطــر القابضــة “ بتوقيــع اتفاقية مع 
شــركة نايســي يورونكســت اشــترى 
بموجبها حصة نايســي يورونكســت 
في بورصــة قطر البالغــة 12% لتصبح 
تاريخــه  مــن  اعتبــارًا  القابضــة  قطــر 
المالكــة الوحيــدة للبورصــة القطرية. 
وسيســتمر التعاون بين بورصة قطر 
مجــاالت  فــي   NYSE Euronext و 

اختتمت السوق المالية السعودية (تداول) فعاليات ملتقى تحول الشركات العائلية 
إلى مساهمة بالتعاون مع غرفة الشرقية والذي عقد في مقر غرفة الشرقية وذلك 
بحضور عدد من أعضاء مجالس إدارات ومالك وتنفيذيين من الشركات غير المدرجة.
إلى  آلية تحولها  و  العائلية  الشركات  الملتقى استعراض تجارب بعض  جرى خالل 
على  وأثرها  الحوكمة  مبادئ  وأهم  تجاوزتها  التي  التحديات  وبعض  مساهمة 

الشركات العائلية من خالل عدد من ممثلي الشركات والخبراء في هذا المجال.

تعديل وحدة المزايدة 

وافق مجلس إدارة  سوق مسقط لألوراق المالية على تعديل وحدة المزايدة الثابتة 
المعمول بها في الســوق حاليًا وهي بيســة واحدة ومضاعفتها لتصبح كما هو 

مبين بالجدول أدناه، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2013.
وحدة المزايدة (بيسة) السعر (بيسة) 

1   300-1
2   600-302
3   1000- 604
5 فوق 1000  

نظم مجلس إدارة ســوق أربيل لألوراق 
الماليــة اجتماعــًا مــع ســوق العــراق 
الماليــة لبحــث خطــة عمــل  لــألوراق 
لالســتفادة مــن خبــرات الســوق بناء 
على قرار ســوق أربيل لــألوراق المالية 
السعي للحصول على نظام مستقل 
للتداول اإللكترونــي وبناء مركز ايداع 
جديــد. وممــا يذكر بــأن ســوق العراق 
 NASDAQ لــألوراق الماليــة وشــركة
نظــام  بتحديــث  بــدأت  قــد   OMX
التداول اإللكتروني من Horizon  إلى 
X-STREAM بعــد توقيــع االتفاقيــة 
في 2013/6/28 والتي ستستمر وتطلق 

في حزيران من عام 2014.

تجــاوز حجــم التداول في بورصة دبي للذهب والســلع منذ بدايــة العام 10 ماليين 
عقد وذلك ألول مرة منذ تأســيس البورصة. وتم تسجيل هذا الرقم القياسي في 
23 أغســطس بعد 164 يومًا من التداول. وبلغ إجمالي عدد العقود المتداولة منذ 
بداية العام وحتى نهاية أغســطس 37 ر10 مليون عقد بزيادة 80 في المائة مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مددت بورصة فلســطين جلســة التداول 
المتســمر لتصبح من الســاعة العاشــرة 
حتــى الواحــدة، كمــا تــم تعديــل الحدود 
القصــوى لتذبــذب أســعار األوراق الماليــة 
صعــودًا وهبوطــًا فــي الجلســة الواحدة 
لتصبــح 7.5% ألســعار الشــركات المدرجة 

في السوق األول و 5% للسوق الثاني.

كنائٍب  البلوشي،  راشد  السيد  المالية,  لألوراق  ظبي  أبو  لسوق  التنفيذي  الرئيس  انتخاب  مؤخرًا  تم 
لرئيس مجلس إدارة اتحاد بورصات جنوب آسيا في االجتماع السنوي للجنة التنفيذية لالتحاد. و يشار 
إلى أن راشد البلوشي هو أول مسؤول عربي يتم انتخابه لتولي منصب نائب الرئيس في المنظمة 
منذ إنشائها. ومن الجدير بالذكر  أن اتحاد بورصات جنوب آسيا هو عبارة عن منصة تعاونية أطلقتها 

البورصات الجنوب آسيوية لغرض تعزيز التنمية والمواءمة بين أسواق األوراق المالية في المنطقة. 

متعــددة مثل المجــاالت التكنولوجية 
وتبادل الخبرات.

وُيذكر أن جهاز قطر لالستثمار ونايسي 
يورونكســت وقعتا في التاســع عشر 
مــن شــهر يونيــو العــام 2009 اتفــاق 
شــراكة اســتراتيجية مدتهــا خمــس 
ســنوات كان هدفهــا تحويــل بورصــة 
قطــر إلــى بورصــة دولية وفقــا ألعلى 
نايســي  حصلــت  وقــد  المســتويات، 
االتفــاق  ذلــك  بموجــب  يورونكســت 

تم مؤخرًا تعيين السيد عيسى كاظم، المدير التنفيذي لسوق دبي المالي، محافظًا لمركز دبي 
المالي العالمي، وذلك اعتبارًا من مطلع العام القادم. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي الذي 
افتتح عام 2004 من أبرز المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الخليج العربي وتمثل منطقة 
رقابية  الكامل ألعمالهم ضمن بيئة  التملك  األجانب من  مالية حرة بحيث يسمح للمستثمرين 

مناسبة.

وقعت كال من البورصة المصرية وبورصة اسطنبول مذكرة تفاهم في 26 يونيو 2012 
النحو  على  جهدهما  البورصتين  من  كال  وبذلت  السوقين.  بين  للربط  إطار  لوضع 
المتعلقة  واالستعدادات  التقنية  الجوانب  كافة  وإعداد  الربط  مشروع  إلتمام  الواجب 
بالمشروع. وبالنظر إلى التطورات األخيرة في المشهد السياسي، فإنه سيكون هناك 
نوع من التأخير في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. إال أن كال السوقين سيواصالن 

االتصاالت لتقييم الوضع على نحو منتظم.

بورصة قطربورصة عمان

تداول

سوق مسقط لألوراق المالية سوق العراق لألوراق المالية

بورصة فلسطين

سوق دبي المالي

البورصة المصرية

علــى حصة نســبتها 20% فــي بورصة 
قطــر ، ثــم وقع الجانبان في ســبتمبر 
مــن العــام 2012 اتفاقا تخلــت بموجبه 
نايســي يورونكســت عــن نســبة %8 
لتحتفظ بنسبة 12% . وبموجب االتفاق 
األخيــر أصبحت قطر القابضــة، المالك 
الوحيــد لبورصة قطــر.  وقد تم توقيع 
وتنفيــذ اإلتفاق األخيــر على ضوء قرب 
انتهاء مدة الخمس ســنوات وتحقيق 

معظم أهداف الشراكة االستراتيجية.

بورصة دبي للذهب والسلع
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إعادة تصنيف المغرب وبورصة الدار البيضاء من األسواق الناشئة الثانوية

أعــاد مورجــن ســتانلي MSCI تصنيــف المغــرب وبورصــة الــدار 
 Frontier Market البيضاء لتصبح من األســواق الناشئة الثانوية
وذلك بســبب مشــاكل تخص الســيولة ومحدودية عدد الشركات 
الموجودة في الرقم القياســي الخاص بـ مورجن ستانلي لألسواق 
الناشــئة MSCI. وســيكون للمغــرب وزن أكبــر وعــدد أكبــر مــن 
الشــركات المدرجــة كونهــا أصبحت موجودة في مؤشــر األســواق 

.Frontier Market الناشئة الثانوية

بورصة الدار البيضاء
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Jordan
Jordan Securities Commission
Arjan Area – Near the Ministry of Interior – Behind Regency Hotel

President: Mr. Mohammed Saleh Hourani

Telephone: (+962) 6 560 7171

Fax: (+962) 6 568 6830

Website: www.jsc.gov.jo

United Arab Emirates
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - Hamdan Street - AL Gaith Tower -13th Floor

President: Mr. Abdullah Salem Al-Turifi

Telephone: (+971 2) 6277888

Fax: (+971 2) 6274600

Website: www.sca.gov.ae

Algeria
Cosob
17 campagne chkiken 16045 vald hydra

President: Mr. Abdelkareem Berah

Telephone: +213 (0) 21 59 10 21

Fax: +213 (0) 21 59 10 13

Website: www.cosob.org

Saudi Arabia
Capital Market Authority
Al Faisaliah Tower, King Fahd Road

Chairman: Mr. Mohammed Bin Abdulmalik Al Sheikh

Telephone: (+966 1)2053000

Fax:

Website: www.cma.org.sa

Syria
Syrian Commission on Financial Markets and Secu-
rities
Floor 3, Old Prime Ministry Bldg., Sabeh Bahrat Square.

President: Dr. Mohammed Al-Emadi

Telephone: +(963)11 3310487

Fax: +(963)11 3310722

Website: www.scfms.sy

Iraq
Iraqi Securities Commission
Baghdad, al Mansour, Almutanabi area, Mahala 603, st. 48, Res 
no. 2

President: Dr Abdul Razak Dawood al-Saadi

Telephone: 5421750 / 7270007023

Fax:

Website: www.isc.gov.iq

Oman
Capital Markets Authority
3359, 112 Ruwi - Sultanate of Oman

Chairman : Mr. Abdullah Salem Al Salmi

Telephone: (+968 2)4823100

Fax: (+968 2)4817471

Website: www.cma.gov.om

Palestine
Palestine Capital Market Authority
4041 – El Bireh

President: Mr. Maher Al-Masri

Telephone: (+972 2)973563

Fax: (+972 2)973334

Website: www.pcma.ps

Qatar
Qatar Financial Markets Authority
Alkhaleej Al Arabi, Qatar Financial Center, Tower 2

President: Mr. Nasser Ahmed Shaibi

Telephone: (+974 4)4289999

Fax: (+974 4)4441221

Website: www.qfma.org.qa

Kuwait
Capital Markets Authority
Ahmad Tower, East – Al Khaleej el Arabist.

President: Mr. Saleh Mubarak Al Falah

Telephone: (+965 2)2903000

Fax: (+965 2)2410169

Website: www.kuwaitcma.org

Egypt
Egyptian Financial Supervisory Authority
Smart Village, building no. 5A – 84 B Kilo 28 Egypt – Alexandria 
road Giza province

Chairman: Mr. Sherif Samy

Telephone: (00202) 35345352 , (00202) 35345336

Fax: (00202) 35345333

Email: oir@efsa.gov.eg

Website: www.efsa.gov.eg

Morocco
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Rabat : Siège 
6 rue Jbel Moussa Agdal-Rabat - Maroc

President: Mr. Hasan Boulaqnadel

Telephone: +212(05)37 68 89 00

Fax: 2120537688946

Website: www.cdvm.gov.ma

Lebanon
Capital Markets Authority of Lebanon
Mid Beirut – Riyad Al Solh St. – building no. 87

Chairman: Mr. Riad Salame

Telephone: (+961 1) 750042

Fax:

Website: www.cma.gov.lb

Libya
Libyan Stock Market
Al Andalus Area - Tripoly

President: Mr. Mohammed Fakroun

Telephone: 218 61 909 6934

Fax: 218 61 909 3067

Website: www.lsm.ly
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المملكة األردنية الهاشمية
هيئة االوراق المالية االردنية

مبنى سوق رأس المال ـ شارع المنصور بن أبي عامر منطقة العبدلي ـ حي 
المدينة الرياضية

السيد محمد صالح الحورانيالرئيس:

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

السيدعبداهلل سالم الطريفيالرئيس:

6277888 (2 971+)الهاتف:

6274600 (2 971+)الفاكس:

www.sca.gov.aeالموقع االلكتروني:

الجمهورية الجزائرية
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

vald hydra 16045 campagne chkiken 17

عبدالكريم براحالرئيس:

21 10 59 21 (0) 213+الهاتف:

13 10 59 21 (0) 213+الفاكس:

www.cosob.orgلموقع االلكتروني:

المملكة العربية السعودية
هيئة السوق المالية السعودية

برج الفيصلية ، طريق الملك فهد

السيد محمد بن عبد الملك آل الشيخالرئيس:

3000 205 (1 966+)الهاتف:

الفاكس:

www.cma.org.saالموقع االلكتروني:

الجمهورية العربية السورية
هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم -ط3 السبع بحرات

الدكتور محمد العماديالرئيس:

0487 331 11 (963)+الهاتف:

0722 331 11 (963)+الفاكس:

www.scfms.syالموقع االلكتروني:

الجمهورية العراقية
هيئة االوراق المالية العراقية

بغداد ، المنصور، حي المتنبي، محلة 603، زقاق 48، دار2

الدكتور عبد الرزاق داود السعديالرئيس:

7270007023 / 5421750الهاتف:

الفاكس:

www.isc.gov.iqالموقع االلكتروني:

سلطنة عمان
الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

3359 - 112 سلطنة عمان  -  روي

السيد عبد اهلل سالم السالميالرئيس :

3100 482 (2 968+)الهاتف:

7471 481 (2 968+)الفاكس:

www.cma.gov.omالموقع االلكتروني:

دولة فلسطين
هيئة سوق راس المال الفلسطينية

4041 – البيرة

السيد ماهر المصريالرئيس:

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

السيد ناصر أحمد الشيبيالرئيس:

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

السيد صالح مبارك الفالحالرئيس:

3000 290 (2 965+)الهاتف:

0169 241 (2 965+)الفاكس:

www.kuwaitcma.orgالموقع االلكتروني:

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للرقابة المالية

القرية الذكية ، مبنى 5ا -84ب - الكيلو28 طريق مصر/ اسكندرية 
الصحراوي - محافظة الجيزة

السيد شريف ساميالرئيس:

35345352 (00202), 35345336 (00202)الهاتف:

35345333 (00202)الفاكس:

oir@efsa.gov.egالبريد اإللكتروني:

www.efsa.gov.egالموقع االلكتروني:

المملكة المغربية
مجلس القيم المنقولة

6شارع جبل موسى أكدال - الرباط

السيد حسن بو لقنادلالرئيس:

00 89 68 37 (05)212+الهاتف:

8946 68 37 (05)212+الفاكس:

www.cdvm.gov.maالموقع االلكتروني:

الجمهورية اللبنانية
هيئة األسواق المالية اللبنانية

وسط بيروت – شارع رياض الصلح – بناء رقم 87

السيد رياض سالمةالرئيس:

0042 175 (1 961+)الهاتف:

الفاكس:

www.cma.gov.lbالموقع االلكتروني:

الجمهورية الليبية
السوق المالي الليبي

حي االندلس - طرابلس

السيد محمد على فكرونالرئيس:

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاكس:

www.lsm.lyالموقع االلكتروني:
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