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أخبار االتحاد...

ش���هد الرب���ع األول م���ن الع���ام الحال���ي 2014 اس���تمرار حالة االنتع���اش التي 
تش���هدها األس���واق العالمي���ة و اإلقليمي���ة و العربية، حي���ث تمكنت هذه 
األس���واق م���ن المحافظة على النمو اإليجابي المس���تمر الذي ب���دأت بوادره 
بالظه���ور منذ أكثر م���ن عامين. فقد ارتفعت القيمة الس���وقية لألس���واق 
المالية العربية في نهاية الربع األول من العام الحالي لتصل إلى نحو )1,24( 

ترليون دوالر، أي بزيادة تجاوزت )10%( وذلك مقارنة مع نهاية عام 2013.
وعل���ى صعيد اتح���اد هيئات األوراق المالية العربية، فقد ش���هد الربع األول 
العدي���د من األنش���طة و التط���ورات، أهمها انضمام هيئة الس���وق المالية 
التونس���ية التح���اد هيئ���ات األوراق المالي���ة العربي���ة، لتصب���ح بذل���ك الدولة 
الخامسة عشرة التي تنضم لالتحاد، وذلك بعد أن تم قبول عضوية هيئة 
األسواق المالية اللبنانية العام الماضي. و مما ال شك فيه أن توسيع قاعدة 
عضوية االتحاد س���يكون له انعكاس���ات إيجابية على أعضاء االتحاد و يزيد 

من امكانيات التعاون و التنسيق المشترك بين أسواق المال العربية.
كما تم توجيه الدعوات ألعضاء االتحاد للمشاركة باالجتماع السنوي الثامن 
لمجلس االتحاد الذي تس���تضيفه مدين���ة مراكش بالمملكة المغربية يوم 
8 أيار 2014، حيث سيتم بحث مجموعة من القضايا التي تهم أعضاء االتحاد 
باإلضاف���ة إل���ى عرض البيان���ات المالي���ة الختامية لس���نة 2013 و خطة العمل 

لعام 2014.
و ف���ي مجال التدريب، ش���هد الربع األول لع���ام 2014 انعق���اد برنامج التبادل 
الثنائ���ي الراب���ع بمدينة الرياض ونظمته هيئة الس���وق المالية الس���عودية 
بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد، حيث ش���ارك في هذا البرنامج عدد من 
هيئات األوراق المالية العربية و تم خالله استعراض التجربة السعودية في 

مجال الرقابة على أسواق المال.
و عل���ى صعيد األس���واق المالية العربية، فقد تمكن���ت مؤخرًا أربع بورصات 
عربي���ة م���ن توقيع اتفاقي���ة مع ش���ركة “Euronext” وذل���ك لتطبيق نظام 

التداول اإللكتروني الجديد  المعروف ب������ 
                       حيث يأتي ذلك في إطار اس���تمرار تحديث األس���واق المالية 

العربية و تطبيق آخر ما وصلت إليه األسواق المالية العالمية.
و يس���ر األمانة العامة لالتحاد تقديم العدد الرابع من نش���رة »أخبار االتحاد« 
الذي يتضمن مجموعة من األخبار و األحداث ألهم التطورات التي تشهدها 
األس���واق العالمية و العربية، راجيا أن يس���هم ذلك في توفير مادة مفيدة 

ألعضاء االتحاد و لجميع المهتمين.
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انضمت هيئة الســوق المالية التونســية إلى عضوية اتحاد 
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وذلــك بعد أن اســتكملت 
متطلبــات  العضوية لالتحــاد، وبذلك تكــون تونس الدولة 
الخامســة عشــرة التــي تنضــم لالتحــاد الذي أصبــح يضم 
هيئات الرقابة في كل من األردن، اإلمارات، الجزائر، السعودية، 
ســوريا، العراق، ســلطنة ُعمان، فلســطين، قطــر، الكويت، 

مصر، المغرب، لبنان، ليبا، باإلضافة إلى تونس.

 وممــا يذكــر بــأن هيئــة 
التونسية  المالية  السوق 
 1994 عــام  تأسســت  قــد 
رقــم  القانــون  بموجــب 
94-117 ،فــي إطــار برنامج 
االقتصــاد  إعــادة هيكلــة 
الهيئة  التونسي. وتعتبر 
سلطة عامة، مســتقلة، ولها شــخصية اعتبارية واستقالل 
مالــي ومقرها في تونس. ويتألــف مجلس إدارة الهيئة من 
رئيس وتســعة أعضاء، على أن يكون من بينهم قاض من 
الرتبة الثالثة، و مستشــار لدى المحكمة اإلدارية، و مستشار 
لدى دائرة المحاســبات، باإلضافة إلى ممثل عن وزارة المالية 
و آخرعــن البنك المركزي التونســي، و ممثل آخر عن مهنة 
وســطاء البورصــة، و ثالثــة أعضــاء يتــم اختيارهــم اعتبارا 

لكفاءتهم و لخبرتهم في ميدان المساهمة العامة.
 و تتولى هيئة السوق المالية التونسية مسؤوليات ضمان 
حمايــة المدخرات المســتثمرة فــي األوراق المالية و تنظيم 
األســواق ومنــع التالعب لضمان حســن ســير العمــل. كما 
أنها مســؤولة عــن مراقبة المعلومات الماليــة والمخالفات 
والعقوبــات أو انتهاكات اللوائــح والقوانين. وتخضع بورصة 
تونــس لرقابــة هيئــة الســوق الماليــة التونســية، بما في 
ذلــك إدارة المقاصة والتســوية لألوراق المالية والسمســرة. 

كما تشــرف الهيئة على االستثمار الجماعي
، حيــث يمكن للهيئــة أن تتخذ 
تراتيــب في ميــدان اختصاصها تحــدد إجراءاتها التطبيقية 

بقرارات عامة و أخرى فردية. 
و مــن بيــن هــذه اإلجــراءات 
تنظيــم األســواق الخاضعــة 
قواعــد  وإصــدار  لســلطتها 
الهيئــة  وتضــع  تســييرها. 
الترتيــب  خــاص  بشــكل 
قواعــد  و  للبورصــة  العــام 
العرف المهني التي يتعين 
احترامها، و تقوم بالمصادقة 
على وسطاء البورصة إضافة 

إلى ممارســة السلطة التأديبية تجاه المؤسسات الخاضعة 
لرقابتها. كما أنه للهيئة الصالحيات الكاملة إلبرام اتفاقيات 
التعــاون في مجاالت تبــادل المعلومات و الخبرات و تنظيم 
برامج االتكوين و الدورات التدريبية إضافة إلى انجاز عمليات 
رقابية مشــتركة و تبــادل المعلومات. و يمكــن تبادل هذه 
المعلومات مع مختلف الهيئــات المحلية العاملة بالقطاع 
البنكــي و التأميــن، و الهيئــات األجنبية المماثلــة أو التي 

تمارس صالحيات شبيهة بصالحياتها. 

وقــد كان للــدور الهام الــذي تقوم به الهيئــة، في المجاالت 
التشــريع و الرقابــة و اإلنفاذ و التوعيــة و التدريب و التعاون 
الدولــي، األثــر الكبير في ترســيخ الشــفافية و المســاهمة 
في االرتقاء بســوق المال التونســي. فقــد تمكنت البورصة 

اإليــداع  وشــركة  التونســية 
والمقاصة التونسية من احتالل 
مكانا مركزيا بين المؤسســات 
المالية من خالل ادارتها لســوق 
األوراق الماليــة و ضمان حســن 
ســير عمليــات التــداول إضافــة 
إلى الحمايــة و التطوير،  وتقدم 
بورصة تونس التمويالت الالزمة 
أنشطتها  لتنمية  للمؤسسات 

عــن طريق االكتتــاب العــام، لتشــكل بذلك إحــدى الروافد 
األساســية لتمويــل االقتصاد، إضافة إلى تحســين و تطوير 
البنيــة التحتيــة و التكنولوجيــة لتتماشــى مــع التطورات 
العالميــة. و مما تجدر اإلشــارة إليه بأن تــداول األوراق المالّية 
اإللكترونــي التــداول  نظــام  باســتخدام  يتــم  بالبورصــة 

(NSC v900( الذي تّم تطويره من قبل مجموعة يورونكست 
)EURONEXT( اّلتــي تضــم عــددا مــن البورصــات األوروبّية 
(أمســتردام، لشــبونة، بروكســل و باريــس). ويعتمــد هذا 
النظام على تمرير األوامر إلى السوق ليتم تحديد السعر عن 
طريق االلتقاء المباشر بين أوامر البيع والشراء الصادرة عن 
المســتثمرين، و ذلك في انتظار البدء باســتخدام  النسخة 
المحدثــة مــن نظــام التــداول االلكترونــي المعروف باســم

 ”Universal Trading Platform – Hybrid“ )UTP(  
ويعتبــر  اســتخدام هذه المنصة وســيلة لتحســين فرص 
الشــراكة إقليميا و دوليا، حيث تتشــارك بورصة تونس في 
هــذا التغييــر مع كل مــن بورصة َعمان و بورصة مســقط و 
بورصــة بيــروت ممــا يتيــح للمجموعة االســتفادة مــن هذا 
التحديــث. كمــا يفتح فرصا جديــدة لالســتثمار األجنبي في 
ســوق المــال التونســي، خاصــة و أنــه ٌيســمح للمســتثمر 
األجنبــي اقتناء أســهم فــي الشــركات المدرجــة بالبورصة 
وغيرها التي تنشط في القطاعات التنافسية إلى مستوى 

انضمام هيئة السوق المالية التونسية لالتحاد:
التجربة التونسية في مجال األسواق المالية
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يصــل إلــى (50%) بدون ترخيص مســبق. ويمكن تجاوز هذه 
النسبة بعد الحصول على موافقة الهيئة العليا لالستثمار. 
كما يســمح للمستثمرين األجانب تحويل االستثمار األصلي 
واألربــاح بــكل حرية مع إعفــاء المداخيــل المتأتيــة من هذا 

االستثمار من الضرائب.

لقد أظهرت المؤشــرات الرئيســية للشــركات المدرجة في 
بورصة تونس و التي وصل عددها إلى (73) شــركة تحسنا 
واضحا في مؤشرات األداء، انعكست من خالل ارتفاع القيمة 
الســوقية للبورصــة لتبلغ (9,1) مليار دوالر في نهاية شــهر 
آذار 2014 مقابــل (8,4) مليار دوالر بنهاية ســنة 2013، أي بزيادة 
قدرها (7,4 %) و ذلك رغم التراجع الذي شهده حجم التداول 

خالل 2013.
أما شــركة اإليداع و المقاصة التونســية فقد تأسســت  في 
28 ديســمبر 1993 وقــد جــاء القانــون عــدد 117 لســنة 1994 
المتعلــق بإعــادة تنظيم الســوق المالية ليؤكــد وجودها 
القانوني و يحدد مهامها، و يســاهم في رأسمالها وسطاء 
البورصــة البالغ عددهم (23) وســيطا و (7) بنوك. و تتمثل 
مهامها الرئيسية في حفظ األوراق المالية المسجلة لديها 
بنقــل الســندات من حســاب الــى آخــر بطريقة غيــر مادية
“Dematerialization” و ضمان التســاوي بين عدد األوراق 
الماليــة المصــدرة و مجموع عــدد األوراق المالية المســجلة 
لدى ماســكي الحســابات. إضافــة إلى إدارة حســابات األوراق 
المالية المفتوحة بأسماء ماسكي الحسابات، و جميع أنواع 
العمليــات علــى الســندات و اســناد الرموز لــألوراق المالية 

 . ”ISIN“ وفقا للمعايير الدولية للترقيم

و مــن أبرز مســؤولياتها ضمان تســوية المعامــالت اعتمادا 
علــى نظــام المقاصة و التســوية الــذي يعتمد علــى مبدأ 
 ”Delivery Versus Payment“ التســليم مقابــل الدفــع
مــع التأكــد من توفــر األوراق المالية لدى البائــع والنقد لدى 
المشــتري أو تســليم األوراق المالية بعد التأكد من توفرها 
بالنســبة للعمليــات التــي ال تتطلــب تحويــل مالــي مثل 
عمليات تحويل محافظ الســندات بين ماسكي الحسابات، 
علمــا بــأن فتــرة التســوية المعتمدة لــدى الســوق المالي 

 ."T+3" التونسي تبلغ ثالث أيام بعد يوم التداول

كما تقوم الشــركة بالمقاصــة النقدية المتعلقة بتســوية 
المعامالت بحســابات بنوك المقاصــة المفتوحة لدى البنك 
المركزي التونســي، و إدارة الدين العمومي القابل للتداول. 
ويتمثل المنخرطون لدى شركة اإليداع و المقاصة التونسية 
أساسا في الشركات المصدرة و شركات الوساطة بالبورصة 
و البنوك. و من بين ماسكي الحسابات أيضا الخزينة العامة 
والبنك المركزي التونسي. وتتمثل األوراق المالية المسجلة 
لــدى شــركة اإليداع و المقاصة التونســية في ســندات رأس 
المال وسندات الدين المدرجة بالبورصة وكذلك كل حصص 

الصناديق المشتركة للديون. 
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انعقاد برنامج التبادل الثنائي الرابع حول “عمليات الرقابة” لدى هيئة السوق المالية 
السعودية

تنفيــذًا لخطة عمل اتحاد هيئات األوراق المالية العربية حول برنامج 
التبــادل الثنائي للتدريب، عقدت هيئة الســوق المالية الســعودية 
برنامج تدريبي يتعلق بــ “عمليات الرقابة” بالتعاون مع اتحاد هيئات 
األوراق المالية العربية ، والذي شــارك فيه بالحضور عدد من ممثلي 
دول أعضــاء االتحاد من هيئات األوراق الماليــة العربية باإلضافة إلى 
مشــاركة عدد من الجهات األخرى، و قد ركز البرنامج على عدة نقاط 
أساسية تحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين. وهدف البرنامج 
إلــى تزويد المشــاركين باآلليات واإلجــراءات الرقابيــة المطبقة لدى 
هيئة السوق المالية السعودية و بشكل خاص في مجاالت تنظيم 
صناديق االســتثمار واإلشــراف عليها والتداول بناء على المعلومات 
الداخليــة والرقابة اإللكترونية، هذا باإلضافــة إلى اإلجراءات المطبقة 
فــي مجــال التحقيق واالدعــاء في مخالفــات نظام الســوق المالية 
واللوائح التنفيذية وكذلك أســاليب مراقبة عمليات غسيل األموال 

والتفتيش على نظم المعلومات ألسواق المال.

المشاركة بمؤتمر “صانع السوق”

المشاركة في مؤتمر “اليوروموني المالي” لدول مجلس التعاون الخليجي

شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية العربية جليل طريف بمؤتمر صانع السوق الذي نظمه سوق أبو ظبي لألوراق 
المالية يوم 16 فبراير 2014 و ذلك بمشاركة عدد من الخبراء و حضور أكثر من (300) مشارك. حيث تم عرض أهم انجازات السوق 
إضافة إلى بحث العديد من المواضيع أهمها توعية المستثمرين، عرض األدوات و التشريعات الالزمة لتطوير السوق و كيفية 
االرتقاء بالســوق إلى مســتوى الممارســات العالمية في مجال حوكمة الشــركات و تقنية المعلومات و أنظمة األســواق. هذا 
باإلضافة إلى مناقشة ماهية شركات صناعة السوق و أنواعها، و دور صانع السوق في تعزيز السيولة في األسواق مع عرض 

المتطلبات الفنية و القانونية لعمل صناعة السوق و رأس المال و إدارة المخاطر.

شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية 
العربيــة جليل طريــف بمؤتمــر “اليوروموني 
المالــي” الــذي عقــد بمدينة المنامــة أيام 4 و 
5 مــارس 2014، حيث تم بحــث عديد المواضيع 
فــي  االســتثمار  و  التمويــل  قضايــا  أهمهــا 
الخليــج العربي و دور الشــركات المالية في التنمية المحلية و 
اإلقليميــة. و قد شــارك األمين العام في جلســة العمل الثانية 
حــول تطور الخدمات المالية في المنطقة و خاصة فيما يتعلق 
بدور و أولويات هيئات الرقابة العربية بعد األزمة المالية الدولية.

شــاركت األمانــة العامة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية 
المشــاركة بالمؤتمــر الثامــن لهيئــات الرقابــة لــدول مجلس 
التعــاون الخليجــي الــذي نظمــه كل مــن “طومســون رويترز” 

و“مركز دبي المالي العالمي” يوم 17 فبراير 2014. 
حيــث تــم طرح العديــد من المواضيع أهمها دور هيئات الرقابة وأثرها على المختصين و أداء األســواق، غســيل األموال، إدارة 
المخاطر، تمويل اإلرهاب، أمن البيانات، وإنفاذ العقوبات العالمية. باإلضافة إلى تطوير األنظمة المعمول بها في مجال التمويل 
اإلسالمي. كما شدد على أهمية توسيع التعاون والتواصل، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضا على الصعيد الدولي.

المشاركة بالمؤتمر الثامن لهيئات الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجي
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االجتماع السنوي الثامن التحاد هيئات األوراق المالية العربية

المشاركة بورشة العمل حول سندات المشاريع في منطقة الشرق األوسط و شمال 
”MENA“ إفريقيا

مناقشة عبر االنترنت : 
دور المؤسسات االستثمارية في منطقة الشرق األوسط ألسواق راس المال

يعقــد مجلس اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة اجتماعه 
الســنوي الثامن في مدينة مراكــش بالمملكة المغربية وذلك 
يــوم الخميــس الموافــق 8 مايــو/ أيــار 2014.  وســوف يناقــش 
المجلــس باالجتمــاع التقرير الســنوي لالتحاد لعــام 2013 وخطة 

عملــه لعــام 2014 إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تهم هيئات األوراق الماليــة العربية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أوجه 
التعاون والتنسيق فيما بينها. كما سيتم خالل االجتماع االطالع على البيانات المالية لالتحاد وتعيين مدقق لحسابات االتحاد 
لعام 2014. ومما يذكر بان االجتماع السابع لمجس االتحاد قد عقد بمدينة الكويت يوم 3 فبراير / شباط 2013 حيث تترأس هيئة 
اســواق المــال الكويتية االتحاد في دورته الحالية الســابعة، وســيتولى  مجلــس القيم المنقولة بالمملكة المغربية رئاســة 

االتحاد في دورته الثامنة.

 Project شــارك األمين العام لالتحاد بورشــة العمل حول ســندات المشــاريع
Bonds لمنطقــة الشــرق األوســط و شــمال إفريقيا “MENA” الــذي نظمته 
مؤسســة “LATHAM & WATKINS” و مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة 
عــدد مــن الخبــراء و المختصين. و ذلك يــوم 2014/2/4 بمدينــة دبي. حيث تم 
تعريــف ســندات المشــاريع و تقديــم الفــرص التــي تتيحهــا للمســتثمرين، 
باإلضافة إلى  بحث امكانية اســتخدامها لتمويل المشــاريع بمنطقة الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 

المشاركة باالجتماع السنوي التاسع لمجلس البورصات الدولي -  الدوحة – قطر 

شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية باالجتماع السنوي التاسع 
لمجلــس البورصــات الدولــي، و الذي عقــد بمدينة الدوحــة بين 24 و 26 مــارس 2014. 
و خالل مداخلته، اســتعرض األميــن العام اإلطار التنظيمي ألســواق المال العربية و 
التحديــات التي تواجههــا، باإلضافة إلى تقديم لمحة عن االتحــاد و أهدافه و مختلف 

إنجازاته.

شــاركت األمانة العامة التحاد هيئــات األوراق المالية العربية بمناقشــة 
 (OECD) عبــر االنترنــت عقدتها منظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية
ومنظمــة الخدمــات المؤسســية للمســاهمين ( ISS). و قــد تمت هذه 
المناقشــة مع أبرز األســواق المالية اإلقليمية و خبراء حوكمة الشركات 
وتم خاللها مناقشــة دور االســتثمار المؤسسي في أســواق راس المال 

العربية  وأفضل شركات الحوكمة في منطقة الشرق األوسط.

انضمام هيئة السوق المالية التونسية لعضوية االتحاد
انضمت هيئة السوق المالية التونسية إلى عضوية اتحاد هيئات األوراق المالية العربية 
وذلــك بعــد أن اســتكملت متطلبــات العضويــة لالتحاد، وبذلــك تكون تونــس الدولة 
الخامســة عشــرة التي تنضم لالتحاد الذي أصبح يتكون من (15) عضوًا يمثلون هيئات 
الرقابــة في كل من األردن، اإلمارات، الجزائر، الســعودية، ســوريا، العراق، ســلطنة ُعمان، 

فلسطين، قطر، الكويت، مصر، المغرب، لبنان، ليبا، باإلضافة إلى تونس. 
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

هيئة السوق المالية التونسية

هيئة االوراق المالية االردنية

تعليمات أسهم الخزينة 2014
قرر مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية الموافقة على إصدار تعليمات شــراء الشــركات المساهمة العامة لألسهم الصادرة 
عنها “ أسهم الخزينة “ وذلك استنادًا ألحكام المادة (12/ف) من قانون األوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، على أن يبدأ العمل 

بهذه التعليمات اعتبارًا من 2014/4/1 .

قــرر مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة إلزام الشــركات المدرجة فــي أســواق األوراق الماليــة بالدولة بإنشــاء إدارات لعالقات 
المستثمرين. 

ونــوه المجلــس إلى أن هــذه الخدمة قد أصبحت أمرًا حيويًا في ظل األهمية المتزايدة ألســواق األســهم المحلية بين مختلف 
فئات المســتثمرين على المســتويين المحلي والعالمي، إذ أن اســتحداث هذه اإلدارات يســاهم في رفع مستوى إفصاح هذه 

الشركات فيما يتعلق بعالقات المستثمرين وتلبية تطلعاتهم، واإلعداد لالرتقاء لمستوى األسواق المتقدمة.

بإنشاء  األسواق  في  المدرجة  الشركات  إلزام  يقرر  المالية  األوراق  هيئة  إدارة  مجلس 
إدارات لعالقات المستثمرين

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها، والتي تم العمل على 
تطويرهــا مؤخــرًا بالتعــاون مع االئتــالف من أجل النزاهة والمســاءلة (أمان)، ويأتي ذلك ضمن ســعي الهيئــة لتحقيق أعلى 

معايير الحوكمة في عملها بكافة مستوياته ولتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية فيها.

أصــدرت الهيئة مجموعة من القوانين تتعلق بإجراءات الترخيص والتصريح لشــركات االســتثمار وأخــرى تتعلق بالمعلومات 
التي يجب اإلفصاح عنها اضافة الى القواعد الخاصة بالحفاظ على اموال المســتثمرين وبحماية عمليات شــركات االســتثمار. 

كما تدرس هيئة السوق المالية قرار وزير المالية حول دعم المجهود الدولي لمكافحة االرهاب ومنع غسل االموال. 

هيئة سوق رأس المال تصدر مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها

هيئة السوق المالية تصدر مجموعة من النصوص القانونية و التراتيب

وافــق مجلــس إدارة هيئــة األوراق المالية والســلع على إصدار نظام األذونــات المغطاة. و يوفر النظام الجديد أداة اســتثمارية 
جديدة للمســتثمرين في األســواق المالية ويسهم في تعزيز عمق األســواق المالية بالدولة. ويحدد النظام شروط الترخيص 
ومتطلبــات اإلفصــاح و حــاالت الموافقة على إصدار أذونــات مغطاة وإدراج وتــداول األذونات المغطاة. كما ســيتم ضبط عددا 
مــن اللوائــح واإلجراءات وهي: اإلجــراءات الداخلية والضوابــط الالزمة لتطبيق هــذا النظام، والضوابط الفنيــة الخاصة بصانع 
السوق لألذونات المغطاة ورسوم إدراج وعموالت تداول األذونات المغطاة، ونسبة كل من الهيئة والسوق منها. باإلضافة إلى 
تحديــد المخالفــات و الجزاءات وهي اإلنذار، والغرامة التي ال تجاوز الحد األقصى المنصوص عليه في القانون واألنظمة الصادرة 

بمقتضاه، وحرمان المصدر من الموافقة على أي إصدارات جديدة، وإلغاء ترخيص المصدر.

هيئة األوراق المالية تصدر نظام األذونات المغطاة
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ال��ت��ش��ري��ع��ات

أصدرت هيئة األسواق المالية اللبنانية عددا من القوانين و القرارات، و يأتي ذلك في إطار سعيها إلى تنظيم األسواق المالية 
المتعلق  القانون  و  المالية  المشتقات  على  العمليات  نظام  الهيئة  أقرت  حيث  الشفافية.  و  العدالة  ترسيخ  و  لبنان  في 
و  الجماعي  االستثمار  هيئات  و  الموجودات  بتسنيد  المتعلقة  القرارات  من  عدد  إلى  إضافة  المالية،  المنتجات  و  باألدوات 

االستثمار الجماعي اإلسالمي و هيكلية الحسابات. كما أصدرت قرارا بتعديل  قواعد حوكمة الشركات.

هيئة األسواق المالية تصدر و تعدل عددا من القرارات و األحكام الجديدة

الرقابة المالية تقر ضوابط صناديق المؤشرات والشراء بالهامش
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة 
فيما يخص الشراء بالهامش. كما شملت قرارات مجلس اإلدارة صناديق االستثمار العقارى فيما يخص تعريف األصول المنتجة 
بالالئحة  العقارى  االستثمار  بصناديق  الخاص  الفصل  وكان  الصندوق.  أصول  إجمالى  إلى  العقارية  األصول  ونسبة  لعوائد 
التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديالت جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعى لتلك الصناديق مع أفضل 

الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها فى الفترة المقبلة.

المؤسسات  مجال  في  والبورصات  المال  رأس  أسواق  من  المستخدمة  النماذج  لمختلف  مفصل  بتقييم  الهيئة  قامت 
الصغيرة والمتوسطة. وشمل ذلك تقييم تأثير وفوائد هذه النماذج على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائد 

على المستثمرين والمشاركين في السوق وكذلك العمالء والموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الصغيرة  للمؤسسات  بورصة   و  رأسمال  لسوق  نموذج  إلقامة  متقدمة  مرحلة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  بلغت  وقد 
نجاحا في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  أسواق  أكثر  بالتعاون مع  النموذج  تطوير  ويتم  السلطنة،  والمتوسطة في 

العالم وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لتطوير المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة. 

أصدرت هيئة أسواق المال تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات االستحواذ االختياري. وتأتي تلك التعليمات لتحل 
محل تعليمات الهيئة رقم (1) لسنة 2012 بشأن “ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات االستحواذ”، حيث أجرت هيئة أسواق المال 
إجراءات  وكذلك  االختياري،  االستحواذ  عملية  لتنفيذ  إتباعها  الواجب  اإلجراءات  تحديدًا  تتضمن  الشأن  بهذا  خاصة  تعديالت 

التغيير واالنسحاب من االستحواذ االختياري. 

قامت الهيئة العامة لسوق المال باستطالع آراء الشركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق واالستشارات القانونية حول 
مضمون المسودة األولية لتعديل ميثاق حوكمة الشركات. ويتضمن الميثاق في نسخته األولية إضافة وتعديل عدد من 
األحكام واإلجراءات التي تساهم في تعزيز مستوى ممارسة الشركات المساهمة العامة لمبادئ اإلدارة الرشيدة، والتي يأتي 
تعديلها بما يتواكب مع الميثاق الموحد لحوكمة الشركات لمجلس التعاون الخليجي، حيث يشمل التعديل إضافة لجان 
الشركات  إدارة  بمجلس  المتعلقة  واالختصاصات  األحكام  العامة، ومراجعة  المساهمة  الشركات  إدارة  منبثقة عن مجلس 
المهني  السلوك  قواعد  إضافة  تم  كما  المستقل،  العضو  في  توفرها  الواجب  االشتراطات  جانب  إلى  العامة  المساهمة 

الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.

الهيئة العامة لسوق المال تخطط إلدراج منشئات االعمال الصغيرة والمتوسطة في 
سوق مسقط لألوراق المالية

هيئة أسواق المال تصدر تعليماتها بشأن ضوابط واجراءات تنفيذ عمليات االستحواذ 
االختياري

استطالع أراء الشركات المساهمة العامة حول ميثاق تنظيم حوكمة الشركات

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة األسواق المالية اللبنانية 

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
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الرقابة على األسواق 

تعديالت القواعد المنظمة لشراء األوراق المالية بالهامش

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يصدر قراًرا بتعديل قواعد قيد واستمرار 
قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية

الرقابة المالية تصدر قواعد قيد جديدة لألوراق المالية وتقترح إلغاء األسهم لحامله

األخيرة  التعديالت  بالهامش فى ضوء  المالية  األوراق  المنظمة لشراء  بالقواعد  قرارًا  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أصدرت 
بالالئحة التنفيذية لقانون سوق المال وما أقره مجلس اإلدارة. ويهدف التنظيم الجديد إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد 

أكبر من شركات الوساطة فى األوراق المالية االلتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراًرا بتعديل قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المالية. ويهدف هذا 
القرار إلى زيادة عمق سوق األوراق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات التي تقيد بالبورصة والحد من التالعبات 
في أسعار األوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين في البورصة. و ذلك في إطار دور الهيئة في دعم سوق 
البورصة  الواردة من  المقترحات  السوق، وفى ضوء  تدعيم كفاءة  بها وتوفير مقومات  المتعاملين  المالية وحماية  األوراق 
الحماية  يحقق  بما  القوى  المالي  المركز  ذات  الشركات  لجذب  الهيئة  ورغبه من  القيد  لقواعد  الفعلي  التطبيق  بناء على 

للمتعاملين ويزيد من ثقة المتعاملين في الشركات المقيدة بالبورصة.

المالية  األوراق  وشطب  قيد  لقواعد  الجديد  اإلصدار  خالله  اعتمد  اجتماعًا  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  عقد 
المال إللغاء األسهم  التأمين و مشروع تعديل قانون سوق  الوساطة في  أعمال  المنظمة لممارسة  بالبورصة و الضوابط 

لحامله وذلك ضمن جهود مصر فى مكافحة غسل األموال. 
التعديالت الدستورية  إقرار  المترتبة على  القانونية  اآلثار  القانونيين للهيئة  وناقش المجلس كذلك بحضور المستشارين 
والمالية  الفنية  النص على استقالليتها  بالهيئة في ظل  الخاص  القانون  الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديالت على 

واإلدارية وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة.

أعلنت هيئة األوراق المالية و السلع أنها لم تقم بإصدار أي تنظيم للتداول على المكشوف، و أنه يمكن لشركات الوساطة 
تقديم خدمة التداول بالهامش لعمالئها بعد حصولها على ترخيص من الهيئة. كما الحظت الهيئة استمرار قيام بعض 
شركات الوساطة بالتوسع  في منح عمالء التداول في الحساب النقدي و تسهيالت للتداول على المكشوف، عبر السماح 
انتهاكًا  ويعد  األسواق  المخاطر على  يزيد من حجم  مما  مرات،  عدة  النقدية  أرصدتهم  تتجاوز  تداول  عمليات  بتنفيذ  لهم 

لألنظمة والتشريعات، وقد قامت الهيئة بالتنبيه على الشركات بعدم االستمرار في تلك التجاوزات.

“دور  بعنوان  العليا  التنفيذية   واإلدارات  الشركات  إدارات  مجالس  ألعضاء  ورشة عمل  والسلع  المالية  األوراق  نظمت هيئة 
الشركات،  ومبادى حوكمة  مفهوم  العمل  ورشة  تناولت  حيث  اإلفصاح”  ونظام  الحوكمة  اإلدارة في ضوء ضوابط  مجلس 
اإلدارة واستقاللية  اإلدارة، وتشكيل مجلس  أعضاء مجلس  بها  يتمتع  أن  التي يجب  والمهارات  والخبرات  العامة  والسمات 

األعضاء، وتقييم أداء وفعالية المجلس في ضوء المهام الموجودة في ضوابط الحوكمة.

اصدار تعميم بشأن الشراء على المكشوف

ضوابط  ضوء  في  اإلدارة  مجلس  دور  تتناول  عمل  ورشة  تعقد  المالية  األوراق  هيئة 
الحوكمة ونظام اإلفصاح

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع
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عقدت هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع اتحاد هيئات 
األوراق المالية العربية البرنامج التدريبي الرابع للتبادل الثنائي 
السعودية”  المالية  السوق  هيئة  لدى  الرقابة  “عمليات  حول 
وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض يومي 25 و26 فبراير/ شباط 
البرنامج إلى تزويد المشاركين باآلليات واإلجراءات  2014. وهدف 
الرقابية المطبقة لدى هيئة السوق المالية السعودية و بشكل 
عليها  واإلشراف  االستثمار  صناديق  تنظيم  مجاالت  في  خاص 
اإللكترونية،  والرقابة  الداخلية  المعلومات  على  بناء  والتداول 
هذا باإلضافة إلى اإلجراءات المطبقة في مجال التحقيق واالدعاء 
في مخالفات نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وكذلك 

متدربًا   (13) بالبرنامج  وقد شارك  المال.  المعلومات ألسواق  والتفتيش على نظم  األموال  مراقبة عمليات غسيل  أساليب 
يمثلون عدد من هيئات األوراق المالية العربية والتي تضم كل من هيئة األوراق المالية األردنية وهيئة األوراق المالية والسلع 
األوراق  الكويتية وهيئة  المال  أسواق  المالية وهيئة  العمانية وهيئة قطر لألسواق  المال  العامة لسوق  والهيئة  اإلماراتية 
األسواق المالية اللبنانية باإلضافة إلى مشاركة عدد من الجهات األخرى، حيث تم خالل البرنامج استعراض تجربة هيئة السوق 

المالية السعودية في مجال العمليات واإلجراءات الرقابية.

المالية  السوق  هيئة  لدى  الرقابة”  “عمليات  حول  الثنائي  للتبادل  برنامج  انعقاد 
السعودية

نشرت هيئة السوق المالية قائمة الشركات المدرجة و المطالبة بتقديم اإلفصاحات المتعلقة بأنشطتها بصفة فصلية ، 
و تقدم هذه اإلفصاحات في أجل أقصاه 20 يوما بعد نهاية كل ثالثة أشهر. على أن تنشر الشركات مؤشراتها في النشرية 

الرسمية للهيئة باإلضافة إلى نشرها في صحيفة يومية تصدر بتونس.

شرعت هيئة السوق المالية في التهيئة إلطالق اول عملية عرض عمومي للمساهمة العامة عن طريق إجراء العرض بسعر 
مفتوح (book-building process) بالسوق المالية التونسية.    

تذكير للشركات المدرجة في البورصة

(book-building process) ”عرض عمومي للمساهمة العامة: “العرض بسعر مفتوح

صدور قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة 
الهيئة لعام 2014

صدور التعاميم خاصة باإلفصاحات األولية و إدراج الشركات المساهمة الخاصة 

صدر قرار مجلس المفوضين رقم (14/م) تاريخ2014/3/18 المتضمن اعتماد مدققي حسابات لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة 
لرقابة الهيئة لعام 2014 وعددهم واحد وعشرين مفتشًا.

أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية التعميم رقم (1) لعام 2014 المتضمن تقديم اإلفصاحات األولية للسنة المنتهية 
في2013/12/31 مع التأكيد على االلتزام بتقديم اإلفصاحات المطلوبة وفق ما ورد في التعميم ووفقًا لنظام وتعليمات اإلفصاح 
خالل المهلة القانونية المحددة. هذا باإلضافة إلى صدور التعميم رقم /2/ لعام 2014 المتضمن دعوة الشركات المساهمة 

الخاصة إلدراج أسهمها في سوق دمشق لألوراق المالية وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة بهذا الخصوص، 

الرقابة على األسواق 

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة السوق المالية التونسية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

12 ـــارس م  - فـــبـــرايـــر   - ــر  ــاي ــن ي
2014



اد
تح

 اال
اء

ض
 أع

بار
اخ

التعليم والتوعية

صدور التقرير السنوي لحركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية لسنة 2013 
أصدرت هيئة األوراق المالية العراقية التقرير السنوي عن حركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية لسنة 2013، حيث تم 
تقديم معلومات شاملة عن حجم التداول و القيمة السوقية في األسواق العربية باإلضافة إلى دراسة كاملة حول أداء سوق 
العراق لألوراق المالية من حجم التداول و عدد األسهم المتداولة و عدد العقود المبرمة مع القيام بمقارنة تداول األسهم و 
القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة بين سنتي 2012 و 2013. كما تم تقديم احصائيات عن التداول في السوق الثاني 

خالل سنة 2013.

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل حول أهمية االلتزام بأحكام االفصاح في سوق رأس مال بهدف تعزيز ثقافة 
اإلفصاح في السوق وتنمية الوعي لدى الجهات المصدرة لألوراق المالية واألشخاص المطلعين عن أهمية االلتزام بأحكام 
االفصاح ومسئولياتهم اتجاه هذا الموضوع من أجل تحسين مستوى الشفافية واإلفصاح في السوق المالية بما يساهم في 
رفع كفاءة السوق. وقد تضمنت ورشة العمل تقديم ثالثة محاور رئيسية قدمها عدد من الخبراء والمختصين، حيث تضمن 
المحور األول تقديما لدور االفصاح والشفافية في تعزير كفاءة سوق األوراق المالية. و سلط المحور الثاني الضوء على أحكام 
إفصاح الجهات المصدرة لألوراق المالية من خالل توضيح مسؤولية تلك الجهات لتنظيم علمية اإلفصاح  وأحكام اإلفصاح 
للبيانات المالية والمعلومات الجوهرية. و ركز المحور األخير على آليـة اإلفصــاح في موقــع ســوق مسقـط لألوراق الماليـة 

والتعريف بنظام االرسال االلكتروني والقواعد والشروط المتعلقة بهذا النظام.

سوق المال تنظم ورشة عمل حول أهمية االلتزام بأحكام االفصاح في سوق رأس مال

أعلن مركز هيئة األوراق المالية والسلع للتدريب عن إطالق باقة من البرامج التدريبية التخصصية والشهادات المهنية في 
المؤسسات  أفضل  من  مجموعة  مع  بالشراكة  وذلك  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  واالستثمار  المال  رأس  أسواق  صناعة 
المهنية العالمية والخبراء المحترفين.  كما تم اإلعالن عن اطالق دورات اإلعداد الختبارات األكاديمية األمريكية للعلوم المالية 
مثل “ المحلل المالي المعتمد” و “ مدير الثروات المعتمد” هذا باإلضافة إلى الدورة الرسمية األولى لشهادة المحلل الفني 

المعتمد لمستواها األول CFTe1   وغيرها من الشهادات المهنية األخرى المتميزة وورش العمل.

االفتراضي  المالي  السوق  قاعة  المتحدة  العربية  اإلمارات  بجامعة  أفتتحت 
طلبة  تدريب  إلى  المشروع  ويهدف  واالقتصاد.  االدارة  كلية  في  للتدريب 
الجامعة على أساسيات التداول في سوق األوراق المالية؛ حيث يوفر للطلبة 
المتدربين بيئة عمل تشبيهية مثالية تمكنهم من المتابعة الفورية ألسعار 
اتخاذ  على  والتدرب  بالدولة،  المالي  السوق  في  المتداولة  المالية  األوراق 
القرارات االستثمارية المتعلقة ببيع وشراء األسهم، أثناء تنفيذهم لمشاريع 
التدريب العملي باالستثمار في محافظ األوراق المالية، وذلك ضمن مساقات 
المالية التي يدرسها طلبة قسم التمويل واالقتصاد بكلية اإلدارة واالقتصاد.

مركز هيئة األوراق المالية والسلع للتدريب يعلن عن إطالق باقة من البرامج التدريبية 
التخصصية والشهادات المهنية

إطالق مشروع “ السوق المالي االفتراضي” لتدريب طلبة جامعة اإلمارات

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة االوراق المالية العراقية

ـــارس13 م  - فـــبـــرايـــر   - ــر  ــاي ــن ي
2014

شــاركت الهيئــة فــي تنظيم ملتقى حــول الرقابة الداخليــة وإدارة المخاطر تحت اشــراف معهد تكوين بورصــة تونس. و قد 
تــم خــالل هذا الملتقى تعريــف الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، واســتعراض تطبيقاتها على مســتوى التصرف في االصول 

والوساطة المالية.

ملتقى حول الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
هيئة السوق المالية التونسية
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لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها - الجزائر

عقــدت لجنــة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها حفل تخرج أول دورة تدريبية للحصول على شــهادة “مختص في األســواق 
الماليــة”. وقــد امتد التدريب 4 أشــهر و شــارك فيه بالحضور (26) مرشــحا من مختلف البنوك وشــركات التأمين والشــركات 
المدرجــة في ســوق األســهم. و ركــز التدريب على العناصر األساســية للبيئــة القانونيــة و األخالقية والتقنية. هــذا و قد نفذ 
البرنامــج التدريبــي مجموعــة من الخبراء المحليين والدولييــن، بما في ذلك ممثلين عن “لجنة تنظيــم عمليات البورصة و 

.“Euronext Paris“ و “Paris Europlace“ و ”Algeria Clearing”مراقبتها” و “بورصة الجزائر” و

اختتام أول دورة تدريبية لشهادة: “مختص في األسواق المالية”

نظمــت هيئة الســوق الماليــة يوما تعريفيــا لإلعالميين واإلعالميــات العاملين 
فــي األقســام االقتصادية في الوســائل اإلعالميــة المحلية في مقــر الهيئة في 
الرياض، وذلك في إطار حرصها على اطالع اإلعالميين على المهام التشــريعية 
والرقابيــة للهيئــة والتــي تســتهدف تطويــر الســوق الماليــة وكذلــك لإلجابة 
علــى استفســاراتهم ، األمر الذي من شــأنه أن يقوي أواصر التعــاون بين الهيئة 

واإلعالمييــن. وقــد حضر اليوم التعريفي أكثر من (30) إعالميا وإعالمية من مطبوعات محلية وقنوات إخبارية فضائية ومواقع 
اإللكترونية مرخصة.

أصدرت الهيئة نشــرة توعوية عبر وســائل اإلعالم المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي االســتثماري والحقوقي للمســتثمرين و 
ذلــك للتأكيد على جملة الحقوق التي ضمنتها الئحة صناديق االســتثمار واللوائــح التنفيذية األخرى. حيث أكدت أنه في حال 
امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المســتثمرين أيًا من هذه الحقوق، فبإمكانهم رفع شــكوى لهيئة السوق المالية. كما حثت 
المســتثمرين على ضرورة قراءة الشــروط واألحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار االســتثماري بشراء وحدات أي صندوق 

استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كال الطرفين.

هيئــة الســوق الماليــة تنظــم يومــا تعريفيــا لإلعالميين 
واإلعالميــات لتعريفهــم بالمهــام التشــريعية والرقابيــة 

للهيئة 

اصدار نشرة توعوية حول حقوق المستثمرين في صناديق االستثمار

بدأت الهيئة العامة لسوق المال تنفيذ أعمال الورشة األول لموظفيها حول إدارة المشاريع االستراتيجية ، والتي يأتي تنظيمها 
ضمن جهود الهيئة لالرتقاء بمســتوى المهارات الفنية للموظفين وإكســابهم العلوم المعرفية المتعلقة بإدارة المشــاريع 
لتمكينهم من تحقيق أفضل مســتويات األداء والجودة وفي التوقيت المناســب، على أعتبار أن اإللتزام بالمبادئ واألســس 
التــي تقوم عليها إدارة المشــاريع تؤدي إلــى التخطيط الجيد للموارد المتاحة والعمل علــى تنظيمها وإدارتها للوصول إلى 

هدف معّين.

الهيئة العامة لسوق المال تنظم برنامجًا تدريبيًا لموظفيها حول آليات إدارة المشاريع

أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حملة “حقك كمساهم”، 
و تندرج هذه الحملة ضمن ســعي الهيئة لتكثيف جهودها الرامية لزيادة الوعي المالي في فلســطين باعتباره األداة األمثل 
لحماية حقوق المســتثمرين، حيث تهدف حملة “حقك كمســاهم” إلى توعية صغار المســاهمين في الشــركات المســاهمة 

العامة بحقوقهم في التفاعل وحضور اجتماعات الهيئة العامة.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأمان تطلقان حملة “حقك كمساهم”   

التعليم والتوعية

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

14 ـــارس م  - فـــبـــرايـــر   - ــر  ــاي ــن ي
2014
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عقــدت هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية فعاليــة يوم التأميــن بجامعة فلســطين التقنية وذلك بالتعــاون مع االتحاد 
الفلسطيني لشركات التأمين، يأتي ذلك في إطار البرنامج التوعوي الذي تم إطالقه مؤخرا.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعقد فعالية يوم التأمين بجامعة فلسطين التقنية 

شــاركت هيئة قطر لألســواق المالية باالحتفال باليوم الرياضي ضمن مشاركة مؤسسات القطاع المالي في الدولة ، انطالقا 
من واجبها الوطني ومســئوليتها االجتماعية. وقد شــارك موظفو الهيئة في ســباق ماراثون الجري الذي نظمه مصرف قطر 
المركزي لكافة البنوك والمؤسســات المالية العاملة بالدولة في الفترة الصباحية. كما نظمت الهيئة برنامجًا مســائيًا حافاًل 
اشــترك فيه موظفو الهيئة ضمن الفعاليات التي أقيمت بمناســبة هذا اليوم وذلك بالتنسيق مع مدرسة اليرموك اإلعدادية 

المستقلة للبنين.

هيئة قطر لألسواق المالية تشارك في االحتفال باليوم الرياضي للدولة

انطلقــت المرحلــة الثانية مــن البرنامج التدريبــي األول لحديثــي التخرج الذي 
تنظمه وترعاه هيئة أســواق المــال بوصول 20 متدرب إلــى العاصمة الماليزية 
كوااللمبــور في 1 مــارس 2014. ولقد رافق المتدربون عدد من مســئولي الهيئة 

ذوي العالقة إلطالق سلســلة من البرامج وورش العمل في مجاالت التنظيم والرقابة والتحليل المالي، والتي تم تصميمها 
من قبل هيئة أسواق المال بالتعاون مع الجانب المماثل في ماليزيا. ويتضمن البرنامج تدريب عملي في هيئة أسواق المال 

وسوق األوراق المالية في ماليزيا وذلك بهدف االستفادة من التجربة الماليزية في مجال تنظيم أسواق المال.

أصــدرت هيئة أســواق المال الكويتيــة إعالنات توعوية تهتم بكيفية التعامل مع المعلومات الداخلية، و تقدم ارشــادات حول 
طرق الحصول على المعلومات السليمة و كيفية تجنب االستفادة من المعلومات الداخلية و بالتالي تجنب مخالفة القانون 
و التعرض للعقوبات. باإلضافة إلى تعريف إفشاء األسرار و تقديم العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحاالت.

انطالق المرحلة الثانيــة للبرنامج التدريبى األول لحديثي 
التخرج في العاصمة الماليزية كوااللمبور

إعالنات توعوية حول “التعامل مع المعلومات” و “إفشاء األسرار”

الهيئة تشارك في مبادرة توعية وتعليم المستثمر لطلبة المدارس
في اطار مبادرة التثقيف والخدمات المالية “علشــان بكره” شــاركت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة 
المصرية وبنك مصر والمعهد المصرفى فى تنظيم عدد من المحاضرات التعريفية باسس االدخار و أسس سوق المال، والتى 
شــملت عددا من طلبة المرحلة االعدادية والثانوية بمحافظة القاهرة، وقامت بالحملة فريق إدارة توعية وتعليم المســتثمر 
بالهيئة  بإلقاء محاضرات لطلبة المدارس والتى تناولت التعريف بآلية عمل سوق المال والمنتجات المالية المختلفة بشكل 

مبسط يسهل على الطلبة استيعابه  وعرضت األنشطة المختلفة التى ترافب عليها الهيئة.
وتأتى المحاضرات التي تستهدف الوصول الي ( 350) الف طالب في مصر كجزء من فعاليات المبادرة العالمية، لنشر الثقافة 
الماليــة لألطفــال والشــباب ، وتتضمن فعاليــات تلك المبادرة زيــارات ميدانية من خبــراء التوعية والتثقيــف المالي لبعض 
المــدارس وتنظيــم زيارات ميدانية للجهات المشــاركة في الحملة منها البنك المركزي المصــري وعدد من البنوك والبورصة 

المصرية .

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة قطر لالسواق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

ـــارس15 م  - فـــبـــرايـــر   - ــر  ــاي ــن ي
2014
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التعاون الدولي

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

تدشين المؤتمر السادس لمركز المديرين المصري تحت عنوان “حوكمة الشركات المتوسطة 
والصغيرة كوسيلة للحصول على التمويل، وطريق للقيد في بورصة النيل” 

الرقابة المالية في يوم سوق المال بمستشفى سرطان األطفال 57357

انطالق فعاليات المؤتمر األول لصناديق االستثمار في مصر 

أطلق مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمره السادس لحوكمة الشركات تحت عنوان “حوكمة 
الشركات المتوسطة والصغيرة” كوسيلة للحصول على التمويل، وطريق للقيد في بورصة النيل، وذلك بدعم من مؤسسة 
التمويل الدولية، وبشراكة كل من اتحاد الصناعات المصرية، ومركز المشروعات 
الدولية الخاصة، والجمعية المصرية لالســتثمار المباشر، وبورصة النيل، ومركز 
تحديث الصناعة. وبحضور عدد كبير من رجال األعمال والمســتثمرين، ورؤســاء 
الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات المقيدة ببورصة النيل والشركات 
الراعيــة لها. ويهدف مؤتمر هذا العام إلى التركيز على فوائد تطبيق الحوكمة 
على الشــركات المتوســطة والصغيرة، وفوائد قيدها في بورصة النيل والدور 
الهام للجهــات الرقابية والتنظيمية وللمســتثمرين كأفراد ومؤسســات في 

دعم تلك الشركات.

اســتضافت أمس مستشــفى ســرطان االطفال 57357 فعاليات يوم سوق المال لدعم المستشــفى و التعريف به والترويج 
للتبرع له، وذلك بمشــاركة الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة وقيادات شــركة مصر للمقاصة وعدد من شــركات األوراق 
المالية وصناديق االســتثمار، حيث جرى اســتعراض تطورات العمل بالمستشــفى والخطط المســتقبلية للتوسعة وتطوير 
القــدرات البحثيــة بها. هذا وقد قام المشــاركون في يوم ســوق المال بتفقــد مختلف أجنحة المستشــفى ومرافقه واهتموا 

بصفة خاصة بقاعات الترفيه عن األطفال أثناء ترددهم على المستشفى لتلقى العالج.

انطلقت أعمال المؤتمر األول لصناديق االســتثمار فى مصر الذى تنظمه مؤسســة “ مانى ســيكل “ المتخصصة فى الترويج 
والتســويق للقطاعــات االقتصادية والمالية ، تحت عنوان “ دور صناديق االســتثمار فى دعــم االقتصاد المصري “ وذلك برعاية 
وزارة التجارة والصناعة واإلستثمار ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، البورصة المصرية ، وشركة مصر للمقاصة و االيداع والقيد 

المركزى.

شاركت هيئة السوق المالية في الملتقى السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات األسواق المالية المنتظم في شهر فبراير 
/ شــباط 2014 بالجزائر والذي تناول عدد من المواضيع أهمها ما يتعلق باالفصاح. وفي هذا اإلطار، اســتعرضت هيئة الســوق 
المالية التجربة التونسية في ما يتعلق بتطبيق نظام اإلفصاح و مبادئ الحوكمة إضافة إلى متابعة بيانات الشركات و ضبط 

تعامالتها. 

المشاركة في الملتقى السنوي للشراكة المتوسطية

حصلت دولة فلســطين ممثلة بهيئة سوق راس المال الفلســطينية على عضوية المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
(IOSCO)،  كما انضمت إلى الدول األعضاء بالمنظمة الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة األطراف MMoU. وبذلك تكون 

دولة فلسطين العضو رقم (124) بالمنظمة والعضو رقم (101) الموقع على مذكرة التفاهم متعددة األطراف.

الدولية  للمنظمة  الكاملة  العضوية  على  تحصل  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة 
(IOSCO) للهيئات المشرفة على أسواق المال

التعليم والتوعية

هيئة السوق المالية التونسية
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إجراءات التنفيذ

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة قطر لالسواق المالية

هيئة االوراق المالية االردنية

نظمت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية الملتقى المتوسطي 
السنوي الرابع للمسؤولين بهيئات الرقابة المالية  يومي 11 و 12 فبراير / شباط 
2014. و تأتي هذه الفعالية في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتطوير وتحديث السوق 
الماليــة الجزائرية و تهيئة الظروف الالزمة لتعزيز التعاون بين المشــاركين في 
مجاالت التنظيم و اإلشــراف على األســواق المالية. وقد شــارك في هذا الملتقى 
كل مــن هيئات المغرب و تونس و مصر باإلضافة إلى تركيا و اليونان و إيطاليا 
و فرنسا و اسبانيا و البرتغال، حيث تم تناول عدة مواضيع أهمها قضايا اإلصدار 
و المعلومات المالية المتعلقة بالمصدرين، مبادرات حشد التمويل و غيرها من 

المواضيع التي تهم هيئات األوراق المالية المشاركة.

هيئة الرقابة الجزائرية “COSOB” تستضيف االجتماع المتوسطي لهيئات الرقابة المالية  

أمضت هيئة قطر لألســواق المالية اتفاقية تعاون مع مؤسســة وكاالت الترميز العالمية (ANNA) المختصة بإصدار وتسويق 
الرقــم الدولــي لــألوراق الماليــة تتولــى بموجبهــا الهيئة مهــام ترقيــم كافــة األوراق المالية المحليــة المصدرة فــي الدولة 
بإصــدار رقــم دولــي موحــد (International Securities Identification Number) :(ISIN) ورقــم تصنيف لــألوراق المالية:

(Classification of Financial Instruments code) (CFI) بهــدف إعطــاء كل ورقة مالية رقم دولي واحد يتم التعامل به 
في التداوالت المحلية والخارجية. 

هيئة قطر لألسواق المالية تتسلم مسؤولية اصدار الرقم الدولي لألوراق المالية بموجب 
(ANNA) الشراكة مع مؤسسة وكاالت الترميز العالمية

الرقابة المالية توقع مذكرات تفاهم تفتح أبواب أوروبا لصناديق االستثمار المصرية
وقعــت الهيئــة العامة للرقابة المالية اتفاقيات تبادل معلومات رقابية مع أربعة وعشــرين من هيئات الرقابة على األســواق 
المالية بدول أوروبا تفتح الباب لصناديق االســتثمار ومديري الصناديق غير األوروبيين بالعمل في تلك األســواق مع تمتعهم 
بالمميزات الممنوحة لنظرائهم األوروبيين فى مقابل قيامهم بااللتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أســواق دول 
االتحاد األوروبي. وتضم الدول األوروبية الموقعة على المذكرات كل من: المملكة المتحدة وفرنســا ولوكســمبورج وإســبانيا 
وهولندا وقبرص وإيرلندا والدانمارك وبلغاريا وبولندا والتشيك وإيطاليا والسويد وفنلندا وأيسلندا والتفيا ورومانيا واليونان 
ومالطا وليتوانيا والنرويج واســتونيا وليختنشتاين والبرتغال. ومن الجديٌر بالذكر أن هيئات كل من الواليات المتحدة وكندا 
واليابان وأســتراليا وسويســرا واإلمارات العربية المتحدة وتركيا قد وقعت بالفعل على مذكرات مماثلة مع الهيئات الرقابية 

األوروبية.

هيئة االوراق المالية تنشر اسماء الشركات المتخلفة عن االفصاح
قرر مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية استنادًا ألحكام المواد (21/ب) و(24) من قانون األوراق المالية لسنة 2002  نشر أسماء 
الشــركات التــي لم تلتــزم بأحكام المادة (4/ب،هـ ) من تعليمات إفصاح الشــركات المصدرة والمعايير المحاســبية ومعايير 
التدقيق لسنة 2004 ، والتي تتطلب االفصاح الكامل بالتقرير السنوي لعام 2012عن البنود المنصوص عليها في أحكام هذه 

المادة.

لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها - الجزائر
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الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة السوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000 ريال) على ما 
يقارب (26) شركة مدرجة في السوق و ذلك لخالفة هذه الشركات للفقرة (د) من المادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات، 
مــن خالل عدم وضعها سياســات ومعايير وإجراءات واضحــة ومحددة للعضوية في مجلــس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ 

بعد إقرار الجمعية العامة لها.

أقر مجلس هيئة الســوق المالية مؤخرا إنشــاء وتشــكيل عدد من اللجان المتخصصة في الهيئة، واعتمد اللوائح والقواعد 
المنظمة لعمل تلك اللجان، حيث اعتمد “الئحة عمل لجنة المراجعة الداخلية في هيئة السوق المالية”، وكذلك “قواعد عمل 
اللجــان المتخصصــة في هيئة الســوق المالية”. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق معايير الحوكمة والتطوير والتحســين 

الدائم في أساليب اإلدارة، وسعيًا منها لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في ذلك المجال.
وتندرج هذه اللجان ضمن اإلجراءات التطويرية المستمرة التي اتخذتها هيئة السوق المالية نحو تعزيز أعمالها وتطبيق أفضل 
مبادئ ومعايير الحوكمة والمســؤولية وترشيد اتخاذ القرارات، بما ينعكس على أداءها للمهام والمسؤوليات المنوطة بها 

في نظام السوق المالية على الوجه األكمل واألمثل ويزيد من كفاءتها في ممارستها لتلك المهام والمسؤوليات.

فــرض غرامــة مالية مــن هيئة الســوق المالية على عــدد من الشــركات المدرجة في 
السوق

هيئة السوق المالية تطبق معايير الحوكمة على أعمالها وأداء مهامها

اتفاق بين الرقابة المالية والتنمية العمرانية

الهيئــة تصدر كتاًبا دورًيا لتنظيم إجــراءات تطبيق قانون االمتثال الضريبي األمريكي 
(فاتكا)

أبرمت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  اتفاقًا بمقتضاه يتم تبنى عدد من االجراءات التي 
تيســر ضمــان حقوق شــركات التمويل العقــاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شــراء وحدات عقاريــة بالمدن الجديدة 

التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

أصــدرت الهيئــة كتابها الدوري رقم ( 1 ) لســنة 2014 بشــأن تنظيم إجراءات تطبيق قانون االمتثــال الضريبي األمريكي (فاتكا) 
بشــأن حســابات األشــخاص األمريكيين المتعاملين مع الجهات العاملة في مجال األســواق المالية غير المصرفية وذلك في 
إطار التحضير إلصدار قرارات تنظيمية بخصوص آلية التنسيق مع الواليات المتحدة بشأن عمالء المؤسسات المالية المصرية 

من األشخاص األمريكيين.

إجراءات التنفيذ
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IOSCO -  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

صندوق النقد العربي

(IMF) صندوق النقد الدولي 

“أيسكو” تنشر توصيات تتعلق بحماية أصول العمالء

إدارة  لمجلس  ورئيسًا  عامًا  مديرًا  الحميدي  عبدالرحمن  الدكتور 
صندوق النقد العربي

االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  واألردن  الدولي  النقد  صندوق 
واالجتماعي يستضيفون مؤتمرا إقليميا في العاصمة األردنية عمان 

في الفترة  12-11 مايو 2014

هيئة األوراق المالية اإلندونيسية توقع مذكرة التفاهم متعددة األطراف

التوصيات التي  النهائي بشأن  التقرير   (IOSCO) المالية  الدولية لهيئات األوراق  نشرت المنظمة 
اإلشراف  الرقابية على تحسين  الجهات  إلى مساعدة  العمالء، حيث تسعى  تتعلق بحماية أصول 
التي تنظم  واللوائح  للقواعد  االمتثال  الوسيط لضمان  التقرير مسؤولية  الوسطاء. ويحدد  على 

أصول العمالء، من خالل تطوير نظم إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لرصد االمتثال.

بن  عبدالرحمن  الدكتور  معالي  بتعيين  قرارًا  العربي  النقد  صندوق  محافظي  مجلس  أصدر 
سنوات  خمس  لمدة  العربي  النقد  صندوق  إدارة  لمجلس  ورئيسًا  عامًا  مديرًا  الحميدي  عبداهلل 
د مهام هذا  قابلة للتجديد اعتبارًا من 5 مارس 2014، وذلك خلفًا للدكتور جاسم المناعي الذي تقلَّ
المنصب خالل الفترة 1994 - 2014. وسيتولى الدكتور الحميدي، بصفته مديرًا عامًا لصندوق النقد 
التابع  العربية  التجارة  تمويل  لبرنامج  اإلدارة  ورئيس مجلس  التنفيذي  الرئيس  العربي، منصب 

للصندوق.

العاصمة  في  مؤتمرا  الدولي  النقد  وصندوق  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  األردن  حكومة  تستضيف 
األردنية َعمان في الفترة 12-11 مايو 2014 لمناقشة أهم التحديات والفرص أمام التحول االقتصادي في البلدان العربية التي تمر 
بمرحلة تحول. والمؤتمر الذي يحمل عنوان “بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي”  يعالج أربع قضايا 
مترابطة على وجه التحديد، وهي السياسات االقتصادية الكلية لتحقيق االستقرار والنمو االحتوائي، والشفافية والحوكمة، 

ومناخ األعمال، وتوظيف الشباب.
وسوف يضم المؤتمر مشاركين يتجاوز عددهم 200  شخصية، منهم صناع سياسات من الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وأطراف 
مشاركة خارجية، إلى جانب مجموعة من الشخصيات القيادية في القطاع الخاص والمجتمع المدني والدوائر األكاديمية، وذلك 

لمناقشة السياسات التي يمكن أن تقود إلى زيادة توافر فرص العمل وتحقيق المساواة والنمو في المنطقة.

أصبحت هيئة األوراق المالية االندونيسية العضو عدد 100 من بين الموقعين عل مذكرة التفاهم متعددة األطراف للتعاون 
 (IOSCO) المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  قبل  من  المستخدمة  األداة  المذكرة  هذه  وتعتبر  المعلومات.  وتبادل 

لمكافحة الفساد في الخدمات المالية على الصعيد الدولي. 
تستعمل الجهات الرقابية هذه المذكرة  لتبادل كل المعلومات الضرورية، مثل معلومات الملكية النفعية، واألوراق المالية 
والمشتقات و سجالت المعامالت، بما في ذلك سجالت البنوك وشركات الوساطة. كما تحدد االتفاقية شروط معينة لتبادل 
لألوراق  التنظيمية  للجهات  المعلومات  توفير  يمنع  قانون  أو  المحلية،  المصرفية  السرية  وجود  المعلومات، وضمان عدم 

المالية.
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 البنك الدولي

توقع تواصل النمو االقتصادي

افتتاح أول مكتب تمثيل لمركز البنك الدولي لتطوير التمويل اإلسالمي العالمي

توقــع صنــدوق النقــد الدولي في تقريره األخير عن آفــاق االقتصاد العالمي أن يرتفع النمو العالمــي في عام 2014 بعد أن ظل 
محصورا في معدالت منخفضة في 2013.  وتشــير تنبؤات الصندوق إلى بلوغ النمو العالمي متوســطا قدره( 3.7 %( في 2014 

أي بارتفاع قدره (3 %( عن عام 2013 و ارتفاع هذا المتوسط إلى (3.9 %( في 2015.

افتتــح فــي بورصــة اســطنبول مكتب التمثيــل الوحيــد للبنك الدولــي لتطويــر التمويل 
 ،World Bank Global Islamic Finance Development Center اإلســالمي العالمي
وذلــك بــإدارة البنك الدولــي وبدعم من بورصة اســطنبول  واألمانة العامــة للخزنة التركية 

وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الرقابة التركية والبنك المركزي التركي.
ومــن المتوقــع أن يتولى المركــز موضوع التمويل اإلســالمي العالمي فــي المنطقة، حيث 
ســيركز نشاطه على الشرق األوسط وشــمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، وباإلضافة إلى التعاون 
والمشاركة بالمعلومات بهدف ضمان انسجام قطاع التمويل اإلسالمي وتعزيز بنية التعاون 

المشترك والتوعية.
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أخبار أخرى

المالية  واألسواق  األوراق  هيئة  لمجلس مفوضي  رئيسًا  مرعي  الرحمن  عبد  الدكتور 
السورية 

صدر المرسوم رقم /60/ تاريخ 2014/2/12 بتسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة وفق مايلي:
رئيسًا  الدكتور عبد الرحمن مرعي :     

الدكتور الياس حداد :      نائبًا للرئيس
عضوًا  السيد عمر علبي معاون وزير المالية :    
عضوًا  الدكتور حيان سلمان معاون وزير االقتصاد والتجارة الخارجية :  
عضوًا  الدكتور عبد الرزاق حساني نائب حاكم مصرف سورية المركزي :  
عضوًا الدكتور عبد الرزاق قاسم :      
عضوًا الدكتور ياسر مشعل :      

دشــنت الهيئة العامة لســوق المال في يومها الســنوي لهذا العام الموقع اإللكتروني 
الجديــد والــذي يأتــي تصميمــه ليواكــب التقنيــات الحديثــة و لتطوير مســتوى االتصال 

والتواصل الجماهيري.

اإللكتروني  موقعها  تدشن  المال  لسوق  العامة  الهيئة 
الجديد وتحتفل بيومها السنوي  

www.cma.gov. أطلقت هيئة األسواق المالية اللبنانية موقعها اإللكتروني الجديد
lb، حيث يتضمن الموقع تعريف بالهيئة وتشــريعاتها وأهم األخبار واألحداث بسوق 

راس المال اللبناني.

المالية  األسواق  لهيئة  الجديد  اإللكتروني  الموقع  إطالق 
اللبنانية

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 716 لســنة 2013 القاضي بتســمية لجنة إدارة هيئة ســوق المال الليبية، و بذلك يصبح تشكيل 
مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:

رئيس الهيئة السيد عبد السالم محمد الدراجي        
نائب رئيس الهيئة السيد احميدة حسونة الداكشي           

عضوا السيد محمود محمد وفاء                 
السيد سلمان عيسى العزابي             عضوا
عضوا السيد عبد الناصر محمد أبوزقية         

قرار بإنشاء هيئة سوق المال الليبي

هيئة سوق راس المال الليبية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

رى
أخ

ار 
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أ

هيئة األسواق المالية اللبنانية 
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بموجب اتفاقية مع “يورونكست”:  
نسخة مطورة من “التداول اإللكتروني” في أربعة أسواق عربية لألوراق المالية 

مبادرة التحدي ألبحاث الشركات في األردن

يورونكست

بورصة عمان

سوق أبوظبي لألوراق المالية

عقــد ســوق أبوظبي لــألوراق المالية المؤتمر األول له في عام 2014  تحت عنوان “صانع الســوق”. و يشــمل المؤتمر عدة محاور 
أهمهــا:  مقدمــة نحو فهم عمل صانع الســوق، المتطلبات الفنية والقانونية لصناع الســوق اقليميًا، األدوات الالزمة لصناعة 
الســوق.  كما ناقش المؤتمر األدوات والتشــريعات الالزمة لتعزيز األســواق اإلقليمية, والتحديات التي تواجه األســواق المالية 

العربية .  
و يأتي تنظيم سوق أبوظبي للمؤتمر تزامنًا مع التشريعات الجديدة التي تم إصدارها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع 
حول موضوع صانع الســوق، و بالتناســب مع استراتيجية  رؤية سوق أبوظبي لألوراق المالية المستقبلية الرامية إلى  إضافة 
أدوات مالية جديدة تســاهم في تعزيز الســيولة في األسواق و نحو زيادة عمق وجاذبية األسواق المالية المحلية ، واستقطاب 

المزيد من االستثمارات المؤسساتية األجنبية . 

سوق أبوظبي لألوراق المالية ينظم مؤتمر “صانع السوق”  

وقعت أربع بورصات عربية هي األردن وتونس و ُعمان ولبنان على اتفاقية مبدئية مع شركة “يورونكست”(EURONEXT)، تقوم 
الشركة بموجبها بتوفير نسخة محدثة من نظام التداول اإللكتروني وذلك بهدف االستفادة من التحديثات والخصائص التي 
تســهم في تطوير تلك األســواق على المديين المتوسط والبعيد، حيث تســتمر تلك االتفاقية لعشر سنوات تقدم الشركة 

خاللها الدعم الفني والصيانة وتوفير التحديثات المطلوبة على النظام.

ويأتي التوقيع على االتفاقية بعد أن تمكنت البورصات العربية من التوصل إلى اتفاق مشــترك لشــراء النسخة المحدثة من 
نظــام التــداول اإللكترونــي المعروف باســم “Universal Trading Platform: UTP” ليحل محل األنظمة المســتخدمة حاليا. 
و بموجــب هــذه االتفاقية، حصلــت هذه البورصات على باقة من االمتيــازات المتمثلة في فترة التحديثــات والصيانة الممتدة 
لعشــرة ســنوات وأيضا في الســعر التنافســي الذي تم االتفاق عليه، ومدد الدفعات الممتدة هي كذلك على مدى عشــرة 

سنوات.

أطلق معهد الـ (CFA)  وجمعية المحللين الماليين األردنية (CFA Jordan) ،  مبادرة التحدي ألبحاث الشركات في األردن تحت 
رعاية بورصة عمان حيث تنافست اربع جامعات محلية رائدة على الصعيد المحلي مع فرصة لمشاركة الفائز على الصعيدين 
االقليمي والعالمي.وتهدف هذه المبادرة أساسًا الى تعليم طالب الجامعات األردنية افضل الممارسات ألداء األبحاث والتقييم 
للشركات إضافة إلى أخالقيات المهنة، وكوسيلة لقيام المهنيين وأصحاب الخبرات بتدريب الطالب على عمل واصدار تقارير 

مهنية على الشركات المساهمة العامة. وتم اختيار “شركة البوتاس العربية” لتكون موضوع البحث للتحدي المحلي.
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بورصــة البحريــن تنظــم برنامــج تحــدي 
TradeQuest التداول االستثماري

سوق دبي المالي

 بورصة البحرين

سوق دبي المالي يصدر قواعد “اقراض و 
اقتراض األوراق المالية”

أعلن سوق دبي المالي إصدار قواعد (اقراض و اقتراض األوراق 
المالية)، وذلك في إطار جهــوده المتواصلة لالرتقاء ببنيته 
األساســية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. ومن 
المنتظــر البدء بتطبيق هــذه القواعد خــالل الربع األول من 

العام 2014 تبعًا لجاهزية المتعاملين في السوق.
ويسمح نموذج سوق دبي لإلقراض و اقتراض األوراق المالية 
للمقرضيــن والمقترضيــن األجانب بترتيــب عمليات إقراض 
علــى أســاس المعمول بــه في األســواق العالمية شــريطة 
قيامهم بتوجيه وكالء االقراض و االقتراض األوراق المحليين 
المعتمديــن للقيــام بعملية نقــل األوراق المالية، في حين 
يمكن إنجاز عمليــات االقراض و االقتراض المحلية من جانب 
وكالء االقراض و االقتراض المعتمدين بما في ذلك: شــركات 
الوساطة المحلية، مؤسســات الحفظ األمين المحلية، أو أي 
مؤسســات أخرى توافق عليها هيئة األوراق المالية والسلع. 
وســوف تقتصــر عمليــات إقــراض و اقتــراض األوراق المالية 
فــي المرحلة األولية على أنشــطة صانع الســوق وتســوية 
الصفقات غير المنجزة ضمن آلية التســليم مقابل الســداد 

.”DvP“

نظمت بورصــة البحرين برنامــج تحدي التداول االســتثماري 
)TradeQuest( للفــرق الطالبية المشــاركة فــي البرنامج 
للعام الدراسي الجاري، وذلك بمقرها بمرفأ البحرين المالي. 
وكانــت بورصــة البحريــن قد نظمت عــددًا مــن المحاضرات 
وورش العمــل للطلبــة المشــاركين فــي البرنامــج قبــل 
بدء فتــرة التداول األولــى لتعريف المشــاركين بالمفاهيم 
المتعلقة باالستثمار في األسهم وكيفية إدارة محفظة من 
األدوات االســتثمارية المدرجــة في بورصة نيويــورك وبورصة 
البحرين، باإلضافة إلى نبذة عن القوانين واألنظمة المطبقة 

في هذه األسواق والشركات المدرجة فيها. 
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عبــر  أول مســابقة  اطــالق 
اإلنترنت حول األوراق المالية 

 ”myinvistia“

الجزائــر  وبورصــة  باريــس  يورونكســت 
توقعان مذكرة تفاهم 

أطلقت بورصة تونس بالتعاون مع صندوق
، أول مسابقة عبر اإلنترنت  

حــول األوراق المالية “myinvestia”. وتندرج هذه المســابقة 
فــي نطــاق تعزيــز برامــج البورصــة التعليمية حول ســوق 

األوراق المالية.
ويشــمل هذا البرنامج أيضا توفير بوابــة تعليمية متعددة 
الوسائط عبر اإلنترنت و إطالق قاعة تداول. في انتظار انطالق 
النسخة الثانية من المسابقة في شهر أبريل 2014. و تسمح 
هذه المسابقة  للمشاركين بتجربة قواعد عمل سوق المال 

وتعلم طرق االستثمار في محافظ األوراق المالية.

أعلنــت بورصــة الجزائــر توقيــع مذكــرة تفاهــم مع شــركة 
“Euronext Paris” تهــدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين 
فــي مجال تطوير نظم أســواق األوراق الماليــة الخاصة بكل 
منها وتسهيل تعامالت الشــركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة للحصول على التمويل من خالل سوق األوراق 

المالية.
كمــا تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى التشــجيع علــى تمويــل 
الشــركات فــي األســواق المالية والمســاعدة على توســيع 
الســوق المالية في الجزائر. باإلضافة إلى تنظيم الملتقيات 
و المؤتمــرات للمختصين في مجــال التمويل، بما في ذلك 
الــدورات التدريبية واإلعالميــة في كل من باريــس والجزائر، 
وتبــادل الخبــرات، والتنســيق المشــترك. و تهــدف أيضــا 
إلــى دعم البحــوث المالية واالبتــكار بما في ذلــك التمويل 
الشــركات.  وحوكمــة  واالجتماعــي  والبيئــي  المســتدام 

باإلضافة إلى تعزيز التنمية الدولية.

بورصة الجزائر

بورصة تونس
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(تداول) توقع اتفاقية تعاون مع بورصة ماليزيا
وّقعت السوق المالية السعودية (تداول) مذكرة تفاهم مع بورصة ماليزيا لألوراق المالية، والتي ستعمل على تعزيز وتقنين 

العمل المشترك بين السوقين. 
ووفقــا لمذكــرة التفاهــم  يمهد االتفــاق نحو التعاون و التكامل المشــترك بين الســوق المالية الســعودية وبورصة ماليزيا 
وتعزيز جهود االتصاالت و التشاور بينهما لتطوير االداء و نمو االسواق المالية في البلدين. كما اتفق الطرفان على االستفادة 
من الخبرات و المعلومات المتوفرة لدي كاًل منهما والعمل علي االستفادة من القدرات القيادية و تطوير الموظفين والبحث 
فــي فرص العمل المشــترك مســتقباًل في جميع المجاالت وســتنعكس نتائجها على األســواق الماليــة والمتعاملين فيها 

والمهتمين بشئونها في البلدين . 
ويأتي توقيع هذه االتفاقية بعد اتفاقيات مماثلة وقعتها (تداول) مؤخرا مع كل من سوقي أبو ظبي لألوراق المالية، وبورصة 

البحرين، ضمن سعي (تداول) في تعزيز عالقاتها باألسواق اإلقليمية و العالمية.

سوق العراق لألوراق المالية

وجه ســوق العراق لــألوراق الماليــة الدعوة لحضــور “مؤتمر 
االســتثمار في ســوق العراق لــألوراق المالية”، الــذي ينظمه 
بالتعــاون مــع مجموعة االقتصــاد واالعمال في الرابع عشــر 
والخامس عشــر من شــهر مايو / أيار 2014 في دبي باإلمارات 

العربية المتحدة.
و يشكل “مؤتمر االستثمار في سوق العراق لألوراق المالية” 
محــور التقاء كبار المســؤولين الحكوميين و الهيئات ذات 
العالقــة بســوق رأس المــال و قادة االســتثمار و الشــركات 
المصدرة لألســهم، إضافة إلى مجموعة كبيــرة من الخبراء 

و المهنيين العاملين في القطاع المالي.

دعوة مؤتمر االســتثمار في سوق العراق 
المصــارف  رابطــة  الــى  الماليــة  لــألوراق 

الخاصة في العراق

 سوق مسقط لألوراق المالية 

ســوق مسقط لألوراق المالية ينظم ورشة عمل تطبيقية حول 
“معايير المؤشر اإلسالمي”

عقد ســوق مســقط لألوراق المالية ورشــة عمل تطبيقية حول “معايير المؤشــر اإلســالمي” خالل الفترة الممتدة بين 25 و 27 
مارس 2014، و ذلك في مبنى الهيئة العامة لسوق المال. و قد تناولت هذه الورشة عدة مواضيع أهمها تقديم و تعريف أسواق 
المال اإلســالمية و تحليل معايير هيئة المحاســبة للمؤسســات المالية اإلســالمية “AAOIFI” الخاصة باألسهم و السندات و 
المؤشرات اإلسالمية. باإلضافة إلى تعريف أساسيات القوائم المالية و معايير المؤشر اإلسالمي لسوق مسقط. و قد اختتمت 
هذه الورشة بتطبيق عملي عن طريق اختيار ستة شركات مختلفة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية و تطبيق اختبار 

“التوافق مع الشريعة اإلسالمية على بياناتها المالية”.

بورصة قطر

البورصــة تطلــق المرحلــة الثانيــة مــن 
الدورات التدريبية

جــددت كل مــن بورصــة قطــر وكلية الدراســات اإلســالمية 
بجامعــة حمــد بن خليفــة مؤخــرا االتفاقية القائمــة بينهما 
حــول التعــاون بمجــال التدريــب لفائــدة المســتثمرين في 
الســوق، حيث ينوي الجانبان تنظيم نحــو (20) دورة تدريبية 

حول التحليل المالي خالل العام الحالي. 

وتنــص مذكــرة التفاهم علــى إعداد وتنفيــذ البرامج وعقد 
الدورات والندوات التعريفية للمستثمرين المحليين بهدف 
تعزيز ثقافة االستثمار في األوراق المالية لديهم، وتعريفهم 
بأهــم المنتجــات المطروحــة للتــداول فــي الســوق وأوجه 

التحليل المالي والفني ألداء الشركات المدرجة.

تداول
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احتفلت سوق دمشق لألوراق المالية في اليوم العاشر من 
آذار لعام 2014 بمناســبة مرور خمس ســنوات على تأسيس 
السوق، و الجدير بالذكر أن مؤشر السوق كان قد انطلق في 
1 ينايــر 2010 بقيمــة (1,000) نقطة ليصل إلى (1,212) نقطة. و قد 
تم ادراج (22) شــركة مســاهمة عامة بأكثر من (700) مليون 
سهم. و بلغت قيمة التداوالت (23) مليار ليرة سورية بحجم 
تداول بلغ (57) مليون سهم، و تم تنفيذ أكثر من مائة ألف 

صفقة.

احتفال بمناسبة العيد السنوي الخامس 
لتأسيس سوق دمشق لألوراق المالية 

سوق دمشق لألوراق المالية

بورصة فلســطين تطلق جولــة ترويجية 
للقطاع المالي الفلسطيني

نظمــت بورصــة فلســطين و مركــز التجــارة الفلســطيني 
(بــال تريد) جولة ترويجية للقطاع المالي الفلســطيني في 
العاصمة البريطانية لندن وذلك بمشاركة وفد فلسطيني 
رفيع المستوى ضم الرؤساء التنفيذيين وممثلين من: بال 
تريد، وبورصة فلسطين، وهيئة سوق رأس المال، وصندوق 
االستثمار الفلســطيني، ومجموعة االتصاالت الفلسطينية، 
وباديكــو القابضــة، وبنك فلســطين، وســهم لالســتثمار 

واألوراق المالية، ولوتس لالستثمارات المالية.

      بورصة الدار البيضاء

بورصــة الــدار البيضاء تنظم 
حفل “جرس البورصة “

نظمــت بورصــة الدار البيضــاء حفل “جرس البورصــة “، الذي 
يرمــز إلى افتتاح واختتام جلســات التــداول. وذلك في إطار 
مشــاركتها في أســبوع التعليم المالي لألطفال والشباب 
و بوصفهــا عضــوا في الجمعيــة المغربية للثقافــة المالية 

.(FMEF)
و قــد شــارك فــي هــذا الحــدث، عــدد مــن أعضــاء الجمعية 
ومجموعــة من تالميذ المؤسســات التعليميــة الذين قاموا 

بزيارة إلى مقر بورصة الدار البيضاء

سوق الكويت لألوراق المالية

 البورصة المصرية

البورصة تعلن تدشين “مؤشر النيل” أول 
مؤشــراتها لبورصــة النيل للمشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة
بــدأت إدارة البورصــة المصريــة في اتخاذ اإلجــراءات العملية 
لتفعيل أول مؤشــراتها لقياس أداء شــركات بورصة النيل 
للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت لجنة مؤشرات 
البورصــة قــد قامــت بدراســة تدشــين مؤشــر النيــل عبــر 
اســتخدام عدد من المنهجيــات المختلفــة والتي تضمنت 
منهجيــة المؤشــرات المرجحة بــرأس المال الســوقي الحر، 
والمؤشــرات المرجحة برأس المال الســوقي الحر ذات الوزن 

النسبي األقصى، وكذلك المؤشرات السعرية.
ويقــوم المؤشــر الجديــد فــي منهجيتــه علــى “رأس المال 
السوقي المرجح بنسبة التداول الحر”، وهي ذات المنهجية 
المســتخدمة إلعداد مؤشــر البورصة الرئيســي EGX 30، إال 
أن طبيعــة بورصــة النيل فرضت عــدد من التغيــرات على 
هــذه المنهجيــة، بحيث يتم اختيار الشــركات األنشــط في 
الســوق مــن حيث قيمــة التداول خــالل فتــرة المراجعة، ثم 
اســتبعاد الشــركات التي تقل نســبة التداول الحر لها عن
 10 %، واســتبعاد الشــركات التــي تشــهد تكــرار مخالفــات 
اإلفصاح (بأكثر من 3 مخالفات)، مع استبعاد الشركات التي 

تحقق خسائر لفترة 3 سنوات متتالية.

سوق الكويت لألوراق المالية: 
تسييل الرهونات علنًا

بدأ ســوق الكويت لألوراق المالية بتفعيل قرار إدارة التنفيذ 
فــي وزارة العــدل الخــاص باإلعــالن عــن تســييل الرهونات 
التــي تصدر في شــأنها احكام قضائية من خالل الشاشــة 
الرئيســية للســوق لمــدة ثالثــة أيام عمــل قبــل تنفيذها. 
وأحاطت البورصة هيئة أسواق المال علمًا بتلك التفاصيل،  
وكانــت إدارة التنفيذ قد طلبت في ســياق مذكرة رســمية 
اإلعــالن عن كميات األســهم المــراد بيعها حتــى وإن كانت 

األسهم غير ُمتداولة في السوق.

بورصة فلسطين 
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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 التونسية
هيئة السوق المالية 

تونس صندوق البريد - 1003 

السيد صالح الصايلالرئيس:

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاكس:

www.cmf.org.tnلموقع 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:

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:

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:

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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