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اجتماع مراكش
جليل طريف

الذي عقد بمدينة  الثامن  العربية  المالية  األوراق  اتحاد هيئات  يمثل اجتماع مجلس 
االتحاد  مجلس  اتخذ  حيث  االتحاد،  مسيرة  في  هامة  ومحطة  تحول  نقطة  مراكش 
تحقيق  في  االتحاد  مسيرة  دعم  إلى  مجملها  في  هدفت  القرارات  من  مجموعة 
االتحاد  مجلس  أقر  الداخلي،  الصعيد  فعلى  األصعدة.  كافة  على  األساسية  غاياته 
إعادة  التعديالت من  بحيث مّكنت هذه  الداخلي  والنظام  األساسي  النظام  تعديل 
النظر في هيكل عضوية االتحاد وفتحت المجال أمام قبول األسواق المالية ومراكز 
العربية  المؤسسات  قبول  وكذلك  منتسبين،  كأعضاء  والتقاص  والتسوية  االيداع 
من  األساسي  الهدف  ويكمن  مراقبين.  كأعضاء  العالقة  ذات  والدولية  واإلقليمية 
هذه التعديالت في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف أطراف سوق راس المال، 
وكذلك  لرقابتها  تخضع  التي  المختلفة  الجهات  مع  الرقابة  هيئات  عالقة  وخاصة 
في  تعمل  التي  الدولية  المؤسسات  مع  والمعرفة  الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز 

هذا المجال.

وعلى الصعيد األعمال المنجزة لعام 2013، تبنى مجلس االتحاد مجموعة من التوصيات 
الهامة المتعلقة بتعليم وتوعية المستثمرين، وخاصة ما يتعلق منها بضرورة توفير 
استراتيجية وطنية عامة لتعليم وتوعية المستثمرين يشترك فيها جميع الجهات 
ذات العالقة. كما تبنى المجلس توصيات دراسة تعامالت األطراف ذوي العالقة التي 
التعامالت، وخاصة فيما  الرقابة على هذه  الرقابي لهيئات  الدور  أكدت على أهمية 
التعامالت ووضع ضوابط محددة وشفافة  بتعلق بضرورة وضع تعريف واضح لهذه 
تضمن حماية المستثمرين من تضارب المصالح، مع التأكيد على دور مجلس اإلدارة 
العمل  المجلس خطة  أقر  كما  المجال.  هذا  الخارجي في  والمدقق  التدقيق  ودوائر 
لعام 2014 تتضمن تنفيذ مجموعة من الدراسات وخاصة في مجال تعزيز الشفافية 
والمسؤولية  بالحوكمة  المرتبطة  القضايا  ذلك  في  بما  المال  راس  أسواق  لدى 
االجتماعية واإلفصاح وحماية المستثمرين من الغش والخداع والتعامالت الداخلية. 
كما شملت خطة العمل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الهامة لتعزيز التعاون ما بين 

االتحاد وعدد من المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية.

من  مجموعة  أقر  حيث  التدريب  بقضايا  خاصًا  اهتمامًا  االتحاد  مجلس  أولى  لقد 
مع  التعاون  إلى  باإلضافة  باالتحاد  األعضاء  الهيئات  مع  بالتعاون  التدريبية  البرامج 
المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة. كما اتخذ مجلس االتحاد قرارًا 
دولي  تجمع  بمثابة  لالتحاد سيكون  مؤتمر سنوي  عقد  مرة،  وألول  بموجبه،  سيتم 
بالفائدة  وبما يعود  الدولي  المستوى  تواجده على  تعزيز  االتحاد من  هام سيمّكن 

على أعضاء االتحاد.
نأمل أن تسهم قرارات اجتماع مراكش في تمكين االتحاد من تحقيق أهدافه المرجوة، 
كما أننا سنكون على موعد مع مجموعة من البرامج والمهام األخرى التي ستدعم 
مسيرة االتحاد والتي سيتم بحثها باجتماع المجلس التاسع المقبل بمدينة الجزائر 

في شهر فبراير/شباط 2015.

واهلل ولي التوفيق،،،
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اختتم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية اجتماعه السنوي 
الثامــن والذي عقد في مدينة مراكــش بالمملكة المغربية 
يــوم 8 مايــو / أيار 2014، بحضــور ممثلي الــدول األعضاء في 
مجلــس االتحاد باإلضافة إلى رئيس اتحاد البورصات العربية 

و ممثل سلطة دبي للخدمات المالية.
وقــد انطلقــت أعمــال الجلســة االفتتاحيــة بكلمــة ألقاهــا 
الســيد حســن بولقنادل مدير عام مجلس القيم المنقولة 
بالمملكــة المغربية، وكلمة رئاســة االتحاد ألقاهــا الدكتور 
مهــدي الجزاف نائــب رئيس مجلس مفوضي هيئة أســواق 
المــال الكويتية ، وكلمة األمين العام لالتحاد الســيد جليل 
طريــف. وفــي ختــام الجلســة االفتتاحيــة تم تكريــم دولة 
الكويت لرئاســتها االتحاد خالل الدورة السابقة تقديرا للدور 
الــذي قامت به الهيئــة أثناء فترة توليها للرئاســة. كما تم 

نقل مهام رئاسة االتحاد للمملكة المغربية.

وافتتح رئيس المجلس الجلســة لتبدأ بالنقاش حول بنود 
مشــروع جــدول األعمــال، واعتمــاد التقرير الســنوي لالتحاد 
لعــام 2013، حيــث قــام األميــن العــام لالتحــاد باســتعراض 
التقريــر الســنوي الذي احتــوى على أهــم األعمــال المنجزة 
والمتمثلة في إطالق الموقــع اإللكتروني لالتحاد باللغتين 
العربيــة واإلنجليزيــة وإصــدار عــدد مــن المطبوعــات منها 
األنظمــة الداخلية واألساســية والتقرير الســنوي باللغتين 
العربية واإلنجليزية، باإلضافة إلى إطالق النشرة اإللكترونية 
الفصلية لالتحاد التي تغطي أخبار االتحاد وأبرز أخبار أسواق 
رأس المــال الدولية. كما احتــوى التقرير على تقديم لبرامج 
التبــادل الثنائــي التــي عقــدت فــي كل مــن عّمــان ودبي 
والدوحــة. إضافــة إلــى مشــاركة االتحاد بعدد من األنشــطة 
والفعاليــات العربية والدوليــة، وقبول طلب عضوية االتحاد 
كعضــو منتســب بتاريــخ 2013/3/25 في المنظمــة الدولية 
لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO وتعديلهــا فــي أواخر 2013 
ليصبح عضوًا مشــاركًا بهــذه المنظمة، كمــا أصبح االتحاد 
عضــوًا في لجنــة AMERC ولجنة GEMC ولجنة الرئاســة 
قاعــدة  توســيع  إطــار  وضمــن   .Presidents Committee
العضويــة باالتحاد، أشــار التقريــر إلى انضمــام هيئة األوراق 
المالية اللبنانية لعضوية االتحاد. وأظهر بأنه على الصعيد 
اإلقليمــي والدولي فقد تم التعاون والتنســيق بين االتحاد 
ومنظمــة الـــ OECD في عدد مــن المواضيــع أهمها إعداد 

دراســة حــول موضــوع التعامالت مــع األطــراف ذوي العالقة 
Related Party Transactions. كمــا قامــت األمانــة العامة 
لالتحاد بإعداد تقرير حول برامج توعية وتعليم المستثمرين 
لــدى هيئــات األوراق الماليــة العربيــة ومقارنتهــا ببعــض 
التجــارب الدولية وتــم تزويد األعضاء بهذا التقرير واســتالم 
مالحظاتهــم عليه. حيث تــم االطالع على كل من الدراســة 

والتقرير، واقرار التوصيات الواردة بكل منهما. 
وتتمحــور التوصيات التي تبناها مجلس االتحاد والمتعلقة 
ببرامــج توعيــة وتعليــم المســتثمرين فــي ضــرورة تبني 
اســتراتيجية واضحة األهداف والمعالم لمحــو األمية المالية 
بحيــث تكــون هــذه األهــداف قابلــة للتطبيــق والتقييــم 
والقياس ويشــارك في تنفيذها جميع األطراف ذوي العالقة، 
بمــا في ذلــك مؤسســات ســوق رأس المال والمؤسســات 
الحكوميــة والتعليميــة األخــرى، ومراجعــة برامــج التعليم 
والتوعية، خاصة وأن بعض هذه البرامج قد تم إعدادها منذ 

زمن طويل ولم تعد تناسب واقع الحال. 
كمــا تبنــى مجلــس االتحــاد توصيــات دراســة التعامــالت 
مــع األطــراف ذوي العالقــة التــي تتمثل في ضــرورة تحقيق 
االنســجام بين التشــريعات والمعاييــر المعتمــدة لتحديد 
مفهــوم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتســهيل تطبيق وانفاذ التشريعات المتعلقة بهذا 
الخصــوص، وإعطاء أعضاء مجالس اإلدارة المســتقلين دور 
أكبــر في مراقبة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة والعمل 
علــى وضــع مبــادئ عامــة وانشــاء بنيــة تحتيــة تنظيمية 
مناسبة للمصادقة على التعامالت مع األطراف ذوي العالقة. 

كمــا تــم اســتعراض التعديــالت المقترحــة علــى النظــام 
األساســي والنظام الداخلــي والموافقة عليها على أن يتم 
عرضهــا علــى األعضــاء إلبــداء مالحظاتهــم. وقــد تضمنت 
التعديالت جوانب هامة عديدة منها إعادة النظر في اللجان 
الدائمة المشــكلة بموجب النظام األساســي لالتحاد بحيث 
يتولى مجلس االتحاد اتخاذ ما يراه مناســبًا بشأن تشكيل 
لجنــة تنفيذية لالتحاد أو أي لجان أخرى يراها مناســبة، على 

االجتماع السنوي الثامن 
التحاد هيئات األوراق المالية العربية
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قبول طلب عضوية االتحاد كعضو 
منتسب في المنظمة الدولية 
IOSCO لهيئات األوراق المالية
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أن يقــوم بتحديــد مهامهــا وطــرق تشــكيلها ومدتها وأي 
أمور أخرى تتعلق باجتماعاتها. كما شــملت التعديالت فتح 
المجال أمام عضوية المؤسســات ذات العالقة بأسواق راس 
المــال، وذلــك على شــكل أعضاء منتســبين، واســتحداث 
عضويــة جديدة، وهــي عضويــة مراقب ، بهدف اســتقطاب 
مؤسســات عربيــة و إقليميــة ودولية ذات العالقة بأســواق 
راس المال، األمر الذي سيســهم فــي تعزيز دور االتحاد على 
مختلــف األصعدة خاصة الدولية منهــا. ويذكر أن التعديالت 
قد شــملت أيضًا تعديل المواد المتعلقة بالشؤون المالية 
لالتحــاد وخاصة تلك المرتبط بتغطية عجــز ميزانية االتحاد 

لتعكس واقع الحال.
كمــا جرى خــالل االجتماع عرض ومناقشــة بنــود خطة عمل 
االتحــاد للعــام 2014 التي قرر المجلــس اعتمادها وذلك بعد 
أخذ مالحظات أعضاء المجلــس بعين االعتبار، وخاصة فيما 
يتعلق بإعداد دراســة حول العالقة ما بين الهيئات الرقابية 
والجهــات الخاضعة لرقابتها. وتضمنــت الخطة عقد مؤتمر 
ســنوي لالتحاد يتزامن مــع موعد انعقاد االجتماع الســنوي 
لمجلــس االتحاد، على أن يعقــد المؤتمر األول بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وذلك خالل العــام الحالــي. باإلضافة إلى 
عقــد اجتمــاع دوري لالتحــاد يتزامن مع اجتماعــات المنظمة 
الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة علــى أن يكــون اجتماعــًا 
للمجلــس أو اجتمــاع تشــاوري، وذلك في ضــوء متطلبات 
العمل والمواضيع المطروحة. كما تضمنت الخطة مجموعة 
مــن المواضيــع المقــرر إنجازها خالل عــام 2014 تشــمل عقد 
عــدد مــن البرامــج التدريبيــة وورش عمــل متخصصة تهم 
أســواق راس المــال العربية، حيث سيســاهم فــي تنظيم 
هــذه البرامــج جهــات عربيــة ودوليــة. كمــا تضمنــت خطة 
العمــل تفعيــل التعــاون العربــي واإلقليمــي والدولي مع 
مختلف الجهات كالمنظمة الدوليــة لهيئات األوراق المالية 

 ،OECD ومنظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية ،IOSCO
وجامعــة الــدول العربيــة وصنــدوق النقد العربــي وغيرها. 
وأشــارت خطــة العمل إلى مجموعة من الدراســات والتقارير 
المقــرر إعدادها خالل عــام 2014 والتي تهم أعضاء االتحاد بما 
في ذلك اســتكمال دراســة مستوى الشــفافية لدى أسواق 
راس المــال العربية ، وواقع التمويل اإلســالمي لدى أســواق 
راس المــال العربية، وتطبيق مبادئ الـــ IOSCO المتعلقة 
 Principle of Financial Markets بالبنيــة التحتية المالية
المــال  راس  بأســواق  التعامــل  وكلفــة   ،Infrastructure

العربية.
وفــي ما يخــص االجتماع الســنوي، فقــد قرر مجلــس اتحاد 
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة اســتنادًا ألحــكام النظــام 
األساســي والنظام الداخلي لالتحاد عقد االجتماع الســنوي 
التاسع للمجلس في مدينة الجزائر، حيث أبدت لجنة تنظيم 
عمليــات البورصة ومراقبتها ترحيبها باســتضافة االجتماع 
يــوم 2015/2/18. وقبــل اختتــام الجلســة، اســتعرض أعضاء 
االتحاد آخر المســتجدات واألحداث والمشــاريع المستقبلية، 
حيــث أشــاروا إلى آخــر التطــورات التشــريعية والتنظيمية 
وأهم األحداث التي شهدها عام 2013، وكذلك أهم المشاريع 

المستقبلية ألسواق رأس المال العربية.
 

وعلــى هامــش االجتمــاع، نظــم مجلــس القيــم المنقولة 
بالمملكة المغربية ندوة حول » واقع و آفاق الربط و التكامل 
بيــن األســواق الماليــة العربيــة«، و ذلــك بحضــور الوفــود 
المشــاركة في االجتماع . و قد شــملت هذه الندوة حلقتين 
متتاليتين، حيث تم التطرق خالل الحلقة النقاشــية األولى 
إلى ســبل ارســاء وتفعيل آليات تكامل أســواق رأس المال 
العربيــة. وتناولــت الحلقــة الثانيــة دور الرقابــة المالية في 

حماية المستثمر العربي.
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فتح المجال أمام عضوية 
المؤسسات ذات العالقة بأسواق 

راس المال، وذلك على شكل أعضاء 
منتسبين، واستحداث عضوية 

جديدة، وهي عضوية مراقب
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انضمام بورصة بيروت لعضوية االتحاد

االجتماع السنوي التاسع  لإلتحاد

المشاركة بمؤتمر االستثمار في سوق العراق لألوراق المالية

المشاركة بالمؤتمر السنوي التحاد البورصات العربية

المشاركة بالمنتدى االقتصاد العربي

ندوة حول دور وأهمية األسواق المالية في تنمية االقتصاد الوطني

بع��د اط��اع مجل��س االتحاد في اجتماعه الثامن الذي عق��د بمدينة مراكش بالمملكة المغربية يوم 8 ماي��و / أيار 2014 على كتاب 
بورصة بيروت بخصوص طلب انضمامها لعضوية االتحاد، وافق المجلس على قبول بورصة بيروت كعضو منتسب وذلك اعتبارًا 

من تاريخه.

قرر مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية استنادًا ألحكام النظام األساسي والنظام الداخلي لاتحاد عقد االجتماع السنوي 
يوم  االجتماع  باستضافة  ترحيبها  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم  لجنة  أبدت  حيث  الجزائر،  مدينة  في  للمجلس  التاسع 

.2015/2/18

شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية العربية جليل طريف بمؤتمر االستثمار في سوق العراق لألوراق 
المالية الذي عقد يومي 14 و 15 مايو / أيار 2014 بمدينة دبي، حيث ترأس جلسة عمل بعنوان »تفعيل أطر التعاون بين 
البورصات العربية والدولية« حول آليات ربط أنظمة المقاصة والتسويات والحفظ، وسبل تعزيز قواعد الشراكة 

والتكامل باإلضافة إلى مناقشة فرص وآفاق اإلدراج والتداول المشترك، أكد فيها على دور االتحاد في تعزيز التعاون المشترك بين 
أسواق رأس المال العربية و المؤسسات اإلقليمية و الدولية التي تعنى بأسواق رأس المال.
األوراق  لهيئات  الرقابي  و  التنظيمي  اإلطار  حول  عمل  جلسة  في  العام  األمين  شارك  كما 
المالية حيث تم التطرق إلى التشريعات المنظمة لنشاط السوق المالية و دور هيئة سوق 
المال في اإلشراف والرقابة واإلفصاح والتنظيم، و خطط وبرامج التعاون بين الهيئات العربية 

والدولية، حيث قدم لمحة عن أهم األعمال التي قام بها اتحاد هيئات األوراق المالية 
العربية خال عام 2013 إضافة إلى خطة العمل لسنة 2014.

شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية ممثله األمين العام لاتحاد بالمؤتمر السنوي التحاد البورصات العربية 
الذي عقد بمدينة دبي يومي 2014/6/5-4.

الثاني   ”Arab Economic Forum“ العربي  االقتصاد  بالمنتدى  العربية  المالية  األوراق  هيئات  التحاد  العامة  األمانة  شاركت 
والعشرين الذي عقد بمدينة بيروت يومي 19 و 20 / 6 /2014، حيث شارك األمين العام بالجلسة الحوارية حول دور أسواق راس المال 

العربية في تمويل التنمية.

ينظم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بالتعاون مع البنك المركزي الموريتاني ندوة حول دور وأهمية 
إطار  ضمن  الندوة  هذه  عقد  ويأتي   .2014/9/10 يوم  وذلك  الوطني  االقتصاد  تنمية  في  المالية  األسواق 
وذلك  والمعرفة  الخبرات  وتبادل  الموريتاني  المال  راس  سوق  لدى  الذاتية  القدرات  بناء  في  المساعدة 
ضمن الجهود الرامية إلنشاء سوق لألوراق المالية في موريتانيا. وسيتم خال الندوة استعراض التجارب 

العربية الناجحة في مجال األسواق المالية واستعراض تطور هذه األسواق خاصة من ناحية األطر التشريعية التي تحكم أسواق 
والتوعية  التعليم  وبرامج  والحوكمة  واإلنفاذ  والرقابة  باإلفصاح  يتعلق  فيما  المالية  السوق  تطور  تجربة  وتقييم  المال  راس 

وغيرها.

6 ي��ون��ي��و  - م���اي���و   - أب����ري����ل 
2014

المؤتمر األول ألسواق راس المال العربية
يومي ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��ال  راس  أس����واق  ح���ول  األول  ال��س��ن��وي  م��ؤت��م��ره  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ه��ي��ئ��ات  ات��ح��اد  يعقد 
المؤتمر  هذا  عقد  ويأتي  رويترز.  تومبسون  مؤسسة  مع  بالتعاون  وذلك  استوريا  والدورف  فندق   / دبي  بمدينة   2014/11/26-25
على  االتحاد  مكانة  تعزيز  بهدف  وذلك  مراكش  بمدينة  الثامن  باجتماعه  االتحاد  مجلس  أقرها  التي  العمل  خطة  إطار  ضمن 
الصعيد العربي واإلقليمي والدولي. وسيشارك بالمؤتمر رؤساء هيئات الرقابة العربية واألسواق المالية ومراكز االيداع ونخبة 

من السؤولين والخبراء الدوليين في مجال األسواق المالية.
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القيمة السوقية
)مليون دوالر أمريكي(

أحجام التداول
المؤشر المركب)مليون دوالر أمريكي(

2008769,589997,874170.2
2009887,087567,872272.79
2010991,533348,944292.26
2011884,490379,897257.63
2012941,412586,387261.99
20131,120,247483,364310.77

20
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1,174,35058,002320.35يناير
1,240,31555,349330.98فبراير
1,244,19872,089328.29مارس
1,285,50587,821331.32أبريل
1,297,69588,624334.46مايو

320.09  1,271,83052,392يونيو

 www.amf.org.ae :المصدر

ملخص أداء األسواق المالية العربية

ملخص أداء األسواق المالية العالمية

www.world-exchanges.org  :المصدر
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إرجاء العمل بتعليمات التعامل النقدي

أقر مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع  نظامي الصكوك وسندات الدين، وأجرى تعديالت على نظامين آخرين مواكبة 
للمتغيرات والمستجدات في األسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في األسواق المتطورة.

وقد تم إقرار النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين، الذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية.  

اقرار نظامي الصكوك وسندات الدين                                              

أرسلت هيئة األوراق المالية والسلع تعميم إلى كافة شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، وذلك الستطالع رأيها بشأن 
التعديالت المزمع إجرائها على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء. و كانت الهيئة قد 

انتهت من إعداد مشروع بشأن مسودة النظام خالل الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع األسواق المالية بالدولة. 
آرائهم وتعليقاتهم من أجل الوقوف على مالحظاتهم ومقترحاتهم  ودعت الهيئة كافة المعنيين والمهتمين إلى إبداء 

على مسودة النظام المتوفرة في موقعها اإللكتروني.

هيئة األوراق المالية والسلع تستطلع رأي شركات الوساطة بشأن التعديالت المقترحة 
على النظام الخاص بالوسطاء

اجتمع مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية مع ممثلين عن نقابة شركات الخدمات المالية وجمعية معتمدي سوق رأس 
المال وجمعية مستثمري األوراق المالية لبحث تعليمات التعامل النقدي لسنة 2014، حيث تم االستماع آلراء ومقترحات هذه 
الجهات وذلك نظرا ألهمية صدور تلك التعليمات في الحد من مخاطر شركات الوساطة المالية ومخاطر السوق بشكل عام 
وأهميتها في مواكبة الممارسات العالمية والمعايير الدولية المنظمة لسوق رأس المال وإضافة ألهميتها في تعزيز الثقة 
باالستثمار في السوق األردني وجذب االستثمارات األجنبية. وقد تم االتفاق على تشكيل لجنة مصغرة بحيث تكون مهمتها 
دراسة موضوع تعليمات التعامل النقدي وتقديم توصياتها خالل فترة أقصاها شهر من تاريخ البدء باجتماعات تلك اللجنة، 
كما تم االتفاق على تعليق تطبيق تعليمات التعامل النقدي إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها وتقديم توصياتها بهذا 

الخصوص.

قرار مجلس الهيئة تعديل تعليمات رقم (3) لسنة 2011 المحدثة
قرر مجلس الهيئة تعديل تعليمات رقم (3) لسنة 2011 حول ايقاف تداول وشطب الشركات في سوق األوراق المالية بإضافة 
مادة جديدة تتعلق بعودة الشركات المدرجة إلى التداول بعد توقف تداول أسهمها لفتره تزيد عن ستة أشهر وبسعر حر 

في أول جلسة تداولها، وعلى أن يعتمد معدل سعر التداول لهذه الجلسة كمؤشر للجلسات الالحقة.

هيئة االوراق المالية االردنية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة االوراق المالية العراقية
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قـــررت الهيئة تأجيل الموعد النهائي اللتزام الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة من 31 ديسمبر 2014 إلى 30 يونيو 
2016 ، وذلك لكي تقوم الشركات بالوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة، مع ضرورة االستمرار بموافاة الهيئة بنماذج 

متابعة درجة القدرة على تطبيق قــواعد حوكمة الشركات وذلــك على أســاس ربــع سنوي .

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعديل القرار رقم (19) لسنة 2013 و المتعلق بإصدار جداول الرسوم. و ذلك من خالل 
إضافة بند جديد إلى جدول الرسوم تحت عنوان “طلب اعتماد نشرة اكتتاب إلصدار أي ورقة مالية”. و يقدر مقدار الرسم على 

هذا الطلب بمبلغ ألف دينار كويتي تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب.

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الموافقة على اصدار قرار بشأن تعيين مراقب حسابات صندوق االستثمار في ظل 
عدم وجود أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على أن يتم هذا التعيين من قبل مدير الصندوق بعد أخذ موافقة جمعية حملة 

الوحدات، إضافة إلى موافقة مجلس اإلدارة على عقد التعيين فور تشكيل المجلس من قبل جمعية حملة الوحدات.

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 12 لسنة 2014 المتعلق بنظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة األوراق المالية، 
السوقين  من  كل  في  األجنبية  والشركات  الكويتية  المساهمة  الشركات  بإدراج  المتعلقة  القوانين  النظام  هذا  ويحدد 
الرئيسي و الموازي. كما حدد هذا النظام شروط ادراج الشركات الكويتية في البورصات األجنبية. وتطرق إلى الشروط الالزمة 

لنقل إدراج أسهم الشركات بين السوق الرئيسي والسوق الموازي.

أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال القرار رقم 21 لسنة 2014، والمتعلق بإيقاف  تداول سهم الشركة محل العرض عند 
اإلفصاح عن عرض االستحواذ. و يدوم هذا اإليقاف لمدة ساعة فور اإلعالن عن عرض االستحواذ، على أن يعاد السهم للتداول 

بعد ذلك.

أصدرت هيئة أسواق المال تعليماتها بشأن اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية وأوجبت على المصدر القيام بعدة واجبات عند 
حدوث نشاط غير اعتيادي في التداول باألوراق المالية، حيث يجب على المصدر إعادة االفصاح إذا كان النشاط غير االعتيادي 
في التداول مرجعه معلومة جوهرية سبق وأن تم اإلفصاح عنها، على أن يتضمن اإلفصاح إيضاح أية تطورات طرأت على 

المعلومة الجوهرية.

تمديد فترة تطبيق قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال

تعديل جدول الرسوم الخاص بهيئة أسواق المال

قرار تعيين مراقب حسابات صندوق االستثمار

إصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة األوراق المالية

إيقاف تداول سهم الشركة محل العرض عند اإلفصاح عن عرض االستحواذ

تعليمات المعلومات الجوهرية والتداول غير االعتيادي

أصدرت هيئة قطر لألسواق المالية حزمة جديدة من التشريعات القانونية التنظيمية، وذلك في إطار تعزيز  دورها التنظيمي 
واإلشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.

ترخيص  وقواعد  المالية  الخدمات  لشركات  المالية  المالءة  معايير  تحديد  في  تتمثل  تشريعات  خمسة  الحزمة  وشملت 
المدرجة  المساهمة  الشركات  نظام حوكمة  وتعديل  واالستحواذ،  االندماج  نظام  إصدار  إلى  باإلضافة  اإليداع،  وتنظيم جهة 
في السوق الرئيسية، و إصدار نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة. و يأتي اصدار هذه التشريعات بعد قيام 

الهيئة باستطالع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة، إضافة إلى طرحها للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي.

هيئة قطر لألسواق المالية تصدر 5 تشريعات جديدة

هيئة قطر لالسواق المالية

هيئة اسواق المال الكويتية
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الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

الرقابة المالية تصدر قرارًا بتعديالت في تنظيم آلية الشراء بالهامش
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار (67) لسنة 2014 المتعلق بتعديل وتنظيم مزاولة شركات السمسرة في األوراق 
شركة  تصرف  تحت  العميل  وضع  امكانية  القرار  وتضمن  بالهامش،  المالية  األوراق  شراء  لعمليات  الحفظ  وأمناء  المالية 
السمسرة أو أمين الحفظ األوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة 
السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100 %) من قيمتها السوقية وأال تقل قيمتها السوقية في 

تاريخ تقديمها عن كامل ثمن االوراق المالية المشترات لحسابه بالهامش.

أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني، وذلك بعد 
أن استوفى البنك كافة شروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة. ويتزامن هذا الترخيص مع االنتعاش والنمو الذي تشهده 
األسواق المالية بالدولة، وكذلك مع اقتراب موعد انضمامها الفعلي لمؤشرات مؤسسة “مورجان ستانلي” لألسواق الناشئة، 
األمر الذي يعزز من درجة االستثمار المؤسسي في األسواق المحلية ويزيد من عمقها وتوازنها. ومن المتوقع أن يبدأ البنك 
بمزاولة النشاط خالل الربع الثالث من العام الحالي بعد استكماله لبعض المتطلبات الفنية بالتنسيق مع األسواق المالية. 

هيئة األوراق المالية والســلع تمنح بنك أبوظبي الوطني أول ترخيص لمزاولة نشــاط 
صانع السوق بالدولة

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة سوق راس المال التونسية

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية

دعت هيئة السوق المالية التونسية الشركات العمومية والشركات االستثمارية إلى االمتثال لمتطلبات اإلفصاح و تقديم 
االفصاحات الكاملة المتعلقة بأنشطتها  (الكشف عن البيانات المالية وغير المالية) دون تجاوز اآلجال المحددة. كما دعت 

الشركات التي قدمت افصاحات فصلية غير مكتملة إلى االلتزام بالقوانين الجاري بها العمل واستكمالها في أقرب اآلجال.

نشرت هيئة السوق المالية التونسية على موقعها اإللكتروني البيانات المالية السنوية لعام 2013 للشركات العامة قبل 
و بعد الجلسة العامة.

وتعليمات  نظام  أحكام  إلى  استنادًا  وذلك   ،2014 لعام   /  17/ رقم  التعميم  السورية  المالية  واألسواق  األوراق  هيئة  أصدرت 
اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشرافها و الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3943/ بتاريخ 2006/08/28، و المادة /12/ منه 
المتعلقة باإلفصاح عن النتائج الربعية للسنة المالية ، ويتضمن التعميم طلب اإلفصاحات الربعية كما هي في 2014/3/31 

للشركات المساهمة العامة لموعد أقصاه 2014/5/15.

أعلن مجلس الهيئة أنه في حال صدرت القوائم المالية ألي شركة مدرجة متضمنة تقرير من المحاسب القانوني ورد فيه 
االمتناع عن ابداء الرأي أو رأي معارض سيتم تعليق تداول سهم الشركة فور صدور تلك القوائم إلى أن يتم معالجة ذلك.

هيئة السوق المالية تدعو الشركات إلى تقديم االفصاحات 

هيئة السوق المالية تنشر البيانات المالية للشركات العامة

صدور التعميم رقم / 17 / حول اإلفصاحات الربعية

إعالن بشأن تقرير المحاسبين القانونيين عن القوائم المالية للشركات المدرجة
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الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة اسواق المال الكويتية

دعت هيئة أسواق المال كافة األشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها و الذين ينطبق عليهم قانون “FATCA”، إلى 
البدء في التسجيل على الصفحة االلكترونية الخاصة بدائرة اإليرادات الداخلية األمريكية. كما أكدت الهيئة على أهمية توجيه 
العمالء للوفاء بمتطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية و ذلك لتجنب العقوبات و الجزاءات الواردة في ذلك 

القانون. 

في إطار المراجعة الدورية ألوضاع السوق وبعد التشاور بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية رؤى عدم الحاجة 
الستمرار اإلجراءات االحترازية السابق تطبيقها على تداول األوراق المالية بالبورصة.

لذا فقد تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك أن تكون الحدود السعرية لكافة األسهم 10 % خالل الجلسة باستثناء أسهم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) فيسمح للسعر بالتحرك في حدود 5 % صعودًا أو هبوطًا. وأن يعاد العمل 
بالجلسة االستكشافية – وفقًا للضوابط المنظمة لها – ويسمح أيضَا خاللها بنفس الحدود السعرية السابق اإلشارة لها.

”IRS“ تعميم بشأن البدء بالتسجيل لدى دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية

إلغاء اإلجراءات االحترازية على التداول بالبورصة المصرية

هيئة اسواق المال المغربية

اإلحصائيات المتعلقة بتوزيع المعامالت حسب فئة المستثمرين 
أصدر مجلس القيم المنقولة اإلحصائيات المتعلقة بتوزيع المعامالت حسب فئة المستثمرين خالل الربع األول لسنة 2014 
باستثناء عمليات اإلدراج بالبورصة و العروض العمومية و الزيادات في رأس المال. و قد احتوى التقرير على معلومات شاملة 
عن المبادالت المتداولة في البورصة و مختلف أنواعها و توزيعها، مع مقارنة عمليات البيع و الشراء مع المعامالت المبرمة 
السوق  المستثمرين في كل من  بفئات  المتعلقة  االحصائيات  إلى مجموعة من  اضافة   .2013 الفترة من سنة  خالل نفس 

المركزي و سوق الكتل.

التعليم والتوعية

هيئة االوراق المالية االردنية

دورة ضباط االمتثال لعام 2014

ورشة عمل بالتعاون مع أرنست أند يونغ 

ورشة عمل للتعريف بنظام الترخيص االلكتروني

عقدت هيئة األوراق المالية دورة تدريب وتأهيل ضباط االمتثال خالل الفترة الممتدة من 11 إلى 22 مايو / أيار 2014، و تهدف الدورة 
إلى التعريف بأهمية دور ضابط االمتثال في تطوير وتنظيم أعمال شركات الخدمات المالية ودعم أنظمة الرقابة الداخلية فيها.

األمين  الحفظ  المالية وأمناء  الخدمات  ارنست ويونغ ورشة عمل لشركات  بالتعاون مع شركة  المالية  االوراق  نظمت هيئة 
وصناديق االستثمار المشترك حول قانون االمتثال الضريبي للحسابات االجنبية األمريكية (FATCA). وتهدف هذه الورشة 

التوعوية إلى  تعريف األطراف المعنية وذات العالقة بالقانون المشار اليه وآلية تطبيقه. 

عقدت هيئة األوراق المالية ورشة عمل لشركات الخدمات المالية للتعريف بنظام الترخيص االلكتروني، بهدف تعريف األطراف 
المعنية وذات العالقة بالنظام وأهميته وآلية تطبيقه ومراحله الزمنية مرورا بالتدريب الفعلي وحتى االنتهاء من اعتماده 

والبدء بالعمل به. 
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة األوراق المالية تنظم مؤتمرها السادس 

هيئة األوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي

هيئة األوراق المالية تكرم107 منتسبًا أنجزوا برنامج التأهيل المهني للوسطاء 

جناح مشترك للهيئة والسوقين الماليين في الدورة الرابعة من “ملتقى االستثمار 
السنوي” بدبي

ورشة عمل لهيئة األوراق المالية عن دور مجلس اإلدارة في ضوء ضوابط الحوكمة

نظمت هيئة األوراق المالية والسلع المؤتمر السنوي السادس بالتعاون مع جمعية الخليج للسندات والصكوك تحت عنوان 
“المعايير الدولية الطريق األمثل إلى أسواق مالية أكثر عمقا وسيولة”. 

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، حيث ناقشت الجلسة الحوارية األولى أهم المعايير العالمية ومدى التوافق 
مع المعايير المحلية. أعقب ذلك جلسة نقاشية حول تركيبة المستثمرين المشترين من المؤسسات إليجاد سوق رأس مال 
محلي أكثر كفاءة، وحماية حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص من خالل صناديق التقاعد، واالدارة المهنية لحقوق 
نهاية الخدمة. و دارت الجلسة الختامية حول القضايا المتعلقة بإصدار صكوك بالعملة المحلية، وتوحيد التوافق حول أحكام 

الشريعة االسالمية المنظمة للصكوك وكذلك المجالس الشرعية المختصة،

وقعت هيئة األوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع جامعة باريس السوربون أبوظبي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين 
الخدمات  العمل في مجال  الجامعة وخريجيها لسوق  الوطنية، والبحوث والتدريب وإعداد طلبة  الكوادر  في مجال تأهيل 
المالية على النحو الذي يرتقي باألداء في قطاع األوراق المالية، ويسهم في نمو وتطور أسواق األوراق المالية وأسواق السلع. 

الترخيص  اختبارات  اجتياز  في  نجحوا  الذين  الماليين  والمحللين  الوسطاء  من  والسلع(107)  المالية  األوراق  هيئة  كرمت 
واالستثمار  المالية  لألوراق  المعتمد  المعهد  مع  بالتعاون  تمت  والتي  بالدولة،  المالية  األوراق  أسواق  في  للعمل  المهني 
بالمملكة المتحدة CISI، وذلك خالل حفل تكريم أقيم في دبي بمشاركة أعضاء مجلس أمناء مركز هيئة األوراق المالية 

والسلع للتدريب وممثلون عن المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار بالمملكة المتحدة وعدد من مديري الهيئة.

شاركت هيئة األوراق المالية والسلع في الدورة الرابعة من “ملتقى االستثمار السنوي” الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي. 
وكانت هيئة األوراق المالية والسلع قد شاركت بجناح في الملتقى ضم كال من الهيئة والسوقين المالين، وضم الجناح 
مطبوعات الهيئة واألسواق والمواد الوثائقية والتوعوية، وشاشات التداول الحي لألسهم، وشريط األسعار المتحرك، كما تم 
عرض الخدمات اإللكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة للعمالء من خالل األجهزة الذكية. كما قام ممثلو الهيئة واألسواق 

المالية بالرد على استفسارات زوار المعرض والتعريف باألدوات االستثمارية وأنظمة الهيئة وتشريعاتها. 

عقدت هيئة األوراق المالية والسلع ورشة عمل بنظام االتصال المرئي عن بعد “الفيديو كونفرانس” شارك فيها عدد من 
ممثلي شركات المساهمة العامة من مختلف إمارات الدولة.

ناقشت ورشة العمل تعزيز أداء وفعالية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة مع التركيز على دور مجلس اإلدارة في 
ضوء ضوابط الحوكمة. وقد تم عقد هذه الورشة  بنظام االتصال عن بعد حرصًا من الهيئة على اتاحة آخر المستجدات في 
بالهيئة  التوعية  برامج  الذين قد يتعذر عليهم حضور  العامة   المساهمة  الشركات  إدارة  الحوكمة ألعضاء مجالس  مجال 

بشكل شخصي واإلحاطة بهذه  المستجدات وإبداء الراي والتفاعل حول دورهم ومسؤولياتهم في إدارة الشركات.

التعليم والتوعية

دورة تدريبية متخصصة في صكوك التمويل االسالمي
عقدت هيئة االوراق المالية األردنية دورة تدريبية متخصصة في صكوك التمويل االسالمي موجهة لمدراء اإلصدار في البنوك 
وشركات الخدمات المالية، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات وورشات العمل التي تنظمها الهيئة بخصوص صكوك 
التمويل االسالمي والتي سبق وان تم اطالق اوالها خالل شهر حزيران من عام (2013) الماضي، والهدف منها تعريف الجهات 
ذات العالقة بالصكوك وخاصة البنوك وشركات الخدمات المالية ومدراء اإلصدار في هذه المؤسسات بمتطلبات وإجراءات 

إصدار الصكوك وتداولها وإطفاءها.

هيئة االوراق المالية االردنية
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هيئة سوق راس المال التونسية

الهيئة تشارك في ورشات العمل التي نظمها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
و البنك المركزي التونسي

البنك  مع  باالشتراك  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  نظمها  التي  العمل  ورشة  في  المالية  السوق  هيئة  شاركت 
المركزي التونسي حول أسواق رأس المال في تونس. وفي نفس اإلطار تم تنظيم ثالث ورشات عمل حول البنية التحتية 

لسوق المال في تونس و اآلفاق الدولية، باإلضافة إلى سوق سندات الشركات و المشاريع.

هيئة السوق المالية السعودية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

“المســتثمر الذكــي” التابــع لهيئة الســوق المالية 
األول على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ندوة حول الصكوك تناقش االعتبارات العملية الصدار الصكوك في السلطنة

هيئة سوق المال تستعرض واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ندوة نقاشية 

سوق المال تدشن صفحتها على مواقع التواصل االجتماعي ( تويتر ، فيسبوك)

العاملة في قطاع  الشركات  إدارة مخاطر  المال تنظم ورشة عمل حول  هيئة سوق 
التأمين

أفضل  جائزة  التوالي،  على  الثاني  للعام  المالية،  السوق  هيئة  حصدت 
دولة تقدم برامج للتوعية المالية الموجهة للنشء على مستوى الشرق 
األطفال  لمالية  الدولية  المنظمة  تقدمها  والتي  أفريقيا  وشمال  األوسط 
والشباب ”Child  & Youth Finance International”, وحلت برامج الهيئة 

ضمن أفضل خمسة دول تقدم برامج توعية على مستوى العالم.

من  الصكوك  عنوان  تحت  اإلسالمية  الصكوك  حول  ندوة  أماني  شركة  مع  وبالتعاون  المال  لسوق  العامة  الهيئة  نظمت 
سوق محدودة إلى سوق عالمية،  وذلك يوم 8 مايو 2014 بمبنى الهيئة. وتناولت الندوة العديد من المواضيع أهمها موضوع 

الصكوك وسوق رأس المال االسالمي من منظور عالمي و مستقبل تطور الخدمات اإلسالمية في السلطنة.

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ممثلة بمجلة سوق المال حلقة نقاشية حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها 
في التنمية االقتصادية، ضمن خطة الهيئة لتقديم طرح موسع لواقع منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عدد 

من األكاديميين والمعنيين بتطوير القطاع إلى جانب مشاركة الشباب القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

دشنـت الهيئة العامة لسوق المال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي وذلك بهدف تزويد الجمهور بأنشطة 
وفعاليات وأخبار الهيئة وكل ما هو جديد من افصاحات للشركات المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية واكتتابات عامة أو 

قرارات وتعاميم جديدة تهم المستثمرين والمهتمين بقطاعي سوق المال والتأمين .

نظمت الهيئة العامة لسوق المال وبالتعاون مع شركة آي أم بست آند ميليمان ورشة عمل حول إدارة مخاطر الشركات 
العاملة في قطاع التأمين ،وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتوعية العاملين في قطاع التأمين بالسلطنة حول 
مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بالجوانب الفنية واإلدارية، خاصة تلك المواضيع المتعلقة بتعزيز قدرة الشركات على 

مواجهة الظروف والمتغيرات المفاجئة.
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الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة اسواق المال الكويتية

التعاون الدولي

تنظيم ورشة عمل حول “أنشطة األوراق المالية”

إصدارات توعوية لهيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال تنظم لقاًء في جامعة الكويت

الرقابة المالية تنتهى من ثالثة ورش عمل مكثفة استعدادًا لـ”الفاتكا”

المالية  األوراق  خبراء من مفوضية  فيها  ، حاضر   “ المالية  األوراق  أنشطة   “ عنوان  تحت  تدريبية  ورشة عمل  الهيئة  نظمت 
والبورصات األمريكية (SEC)، و شارك فيها موظفين من هيئات أسواق  المال  بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وهيئة أسواق المال بدولة الكويت وسوق الكويت لألوراق المالية حيث تم تناول مواضيع متعددة  تتعلق بتحديات الرقابة 

على أنشطة األوراق المالية وسبل تنمية أسواق المال وكيفية بناء برامج فعالة للتقييم ورقابة المخاطر.

تهم  مختلفة  قضايا  تناولت  توعوية  نشرات  ثالث  في  تتمثل  التوعوية،  النشرات  من  مجموعة  المال  أسواق  هيئة  أصدرت 
المستثمرين والمرخص لهم على حٍد سواء، حيث خصصت للتعريف بهيئة أسواق المال ودورها في تنظيم نشاط األوراق 

المالية من النواحي التشريعية والرقابية، ودور المساهمين في الجمعيات العمومية للشركات.

نظمت هيئة أسواق المال لقاء توعوي حول طبيعة مهامها وأنشطتها وذلك في مركز التدريب الطالبي في كلية العلوم 
اإلدارية.

وقد تضمن هذا اللقاء محاضرة عن دور هيئة أسواق المال ومهامها بشأن تنظيم أنشطة األوراق المالية.

إجراءات تطبيق  يونيو حول  (3) ورش عمل خالل شهر  المالية  للرقابة  العامة  للهيئة  التابع  المالية  الخدمات  نظم معهد 
االتفاقية  الفردي في توقيع تلك  المنهج  المالية. حيث تتبنى مصر  (الفاتكا) للشركات  قانون االمتثال الضريبي األمريكي 
مما يستدعى قيام المؤسسات المالية المخاطبة بكافة متطلبات التسجيل وما يليها من إجراءات وإبالغ بيانات العمالء 

المخاطبين بأحكام القانون فضال عن االستقطاع .

التعليم والتوعية

هيئة االوراق المالية االردنية

(IFC) توقيع مذكرة تعاون بين هيئة األوراق المالية ومؤسسة التمويل الدولية
وقعت هيئة األوراق المالية مذكرة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) بهدف تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات 
المدرجة في البورصة من خالل إيجاد آليات ووسائل تهدف لمتابعة وتقييم مدى التزام الشركات المساهمة بقواعد الحوكمة 
وتوفير معلومات ذات مصداقية للمستثمرين والجهات الرقابية ذات العالقة عن مدى تطبيق هذه القواعد، ومساعدة إدارات 

الشركات على تحديد مواطن الضعف لديها في مجال تطبيق قواعد الحوكمة. 

هيئة قطر لالسواق المالية

هيئة قطر لألسواق المالية تطلق تطبيقها على نظام األندرويد 
أطلقت هيئة قطر لألسواق المالية تطبيقها االلكتروني الجديد على نظام األندرويد (Android) ، وذلك عقب النجاح الذي 

حققه تطبيق الهيئة على نظام أبل ستور منذ تدشينه العام الماضي. 
تنشرها  التي  والقرارات  األخبار  متابعة جميع  المستخدمين  لكافة  يتيح  أدوات ومميزات مما  التطبيق على عدة  يحتوي  و 
الهيئة، باإلضافة إلى إمكانية التواصل واالطالع بشكل مبسط على األنظمة والتشريعات واللوائح القانونية الصادرة عنها”.
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الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة سوق راس المال التونسية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

هيئة الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبى للخدمات المالية

الهيئــة تشــارك في مؤتمــر الحكومــة والخدمــات اإللكترونية بدول مجلــس التعاون 
الخليجي 

هيئة الســوق المالية تشــارك فــي الدورة 24 للبرنامــج الدولي لتطوير أســواق األوراق 
المالية

االجتماع السنوي لهيئات الرقابة التي تتحدث باللغة الفرنسية

المعلومات  تبادل  مجال  في  تفاهم  مذكرة  على  المالية  للخدمات  دبى  مع سلطة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وقعت 
بين  للتعاون  إطار  توفير  خالل  من  المنظمة  األسواق  سالمة  وتعزيز  المستثمرين  حماية  إلى  المذكرة  وتهدف  الرقابية. 
في  والمساعدة  والتقنية،  التنظيمية  المعلومات  وتبادل  المتبادل،  والتفاهم  لالتصال  قنوات  إيجاد  طريق  عن  الهيئتين 
مجال التدقيق والفحص لضمان كفاءة الهيئتين في القيام بتنفيذ المهام المنوطة بهما مع ضمان سرية البيانات التي 

يتم تبادلها بين الهيئتين.

شاركت الهيئة العامة لسوق المال في أعمال المؤتمر العشرين للحكومة والخدمات اإللكترونية في دول مجلس التعاون 
الخليجي الذي عقد بمركز دبي المالي العالمي، وقد تميز المؤتمر بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من كبرى المنظمات 
استعراض  تم  حيث  والدوليين.  االقليميين  القرار  صناع  وبمشاركة  والعالمية  اإلقليمية  والخاصة  الحكومية  والمؤسسات 
أحدث التطورات واألبعاد االستراتيجية في مشاريع الحكومة والتعامالت اإللكترونية ومناقشة المبادرات والتوجهات العالمية 

الجديدة وسبل االستفادة من الخبرات اإلقليمية والدولية في إطار قيادة التحول المؤسسي نحو خدمات الحكومة الذكية .

شاركت الهيئة في الدورة 24 للبرنامج الدولي لتطوير أسواق األوراق المالية، و التي نظمتها هيئة األوراق واألسواق المالية 
األمريكية في مقرها بواشنطن في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 أبريل 2014.

2014، وذلك في   /  6  /  4 “Abidjan” يومي 3 -  (IFREFI) في مدينة  الفرنسية  باللغة  تتحدث  التي  الهيئات  رؤساء  التقى 
اجتماعهم السنوي حيث عقد على هامش االجتماع ندوة حول صناديق حماية المستثمرين.

هيئة سوق راس المال اللبنابية

اتفاق تعاون وتنسيق بين هيئتي األسواق المالية 
اللبنانية والفرنسية

مساعدة فنية من البنك الدولي

وّقعت هيئة األسواق المالية اتفاق تعاون وتنسيق مع هيئة األسواق المالية في 
باريس (AMF) في مقر الهيئة في فرنسا، وأعلنت هيئة األسواق المالية في لبنان 
أسس  وضع  عبر  الخاص  القطاع  لتمويل  جديدة  سوق  تأسيس  على  تعمل  أنها 

تؤمن اإلدارة الرشيدة والشفافية في التداول بكل األدوات الماليًة.

استقبلت هيئة األسواق المالية بعثة من البنك الدولي وذلك في إطار المساعدات الفنية التي يقدمها البنك للهيئة. وفي 
هذا السياق، ناقشت البعثة مع أعضاء مجلس إدارة هيئة األسواق المالّية ورؤساء المصالح لديها مشاريع األنظمة المتعّلقة 

بعمليات الترخيص والتسجيل؛ ومعايير السلوك المهني؛ وصناديق االستثمار.
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هيئة السوق المالية السعودية

هيئة األوراق المالية األردنية

هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

الهيئة تنشر قائمة الشركات التي لم تقدم تقريرها السنوي أو بياناتها المالية لعام 
2013

الهيئة تنشر افصاحات عدد من الشركات

إيداع دعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

الموافق على طرح  االستثمارية  الصناديق  قائمة بجميع  المالية تنشر  السوق  هيئة 
وحداتها طرحا عاما على موقعها الرسمي

نشرت هيئة األوراق المالية أسماء الشركات المدرجة والتي لم تقدم تقريرها السنوي أو بياناتها المالية المدققة لعام 2013. 
تزود  لم  التي  الشركات  عدد  بلغ  وقد  االفصاح.  وتعليمات  المالية  األوراق  قانون  ألحكام  الشركات  مخالفة هذه  بعد  وذلك 

الهيئة بالتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة عن العام 2013 خالل الفترة المحددة (64) شركة. 

نشرت هيئة األوراق و األسواق المالية السورية على موقعها االلكتروني اإلفصاحات السنوية لعدد من الشركات عن الفترة 
المنتهية بتاريخ 2013/12/31، إضافة إلى اإلفصاحات الربعية لشركات أخرى عن الفترة المنتهية في 2014/3/31.

أعلنت الهيئة أن اإلدارات المختصة قد أنهت إجراءات التحري والتحقيق في شأن التعامالت المشتبه في مخالفتها ألحكام 
نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وأنه تم إيداع الدعاوى المتعلقة 

بها ضد 15 شخصًا، لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

وضعت هيئة السوق المالية قائمة بجميع صناديق االستثمار القائمة التي وافقت الهيئة على تأسيسها وطرح وحداتها 
طرحًا عامًا والمدارة من قبل األشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية) على موقعها اإللكتروني. وتهدف هذه الخطوة 
إلى حماية المستثمرين من التعامل مع األشخاص غير المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية. ويتيح السجل (القائمة) 
أنواع  لجميع  وذلك  الهيئة  ِقبل  من  عامًا  طرحًا  وحداتها  وطرح  تأسيسها  على  الموافق  االستثمار  صناديق  على  التعرف 
صناديق االستثمار بمختلف أصولها واستثماراتها سواء أكانت تستهدف االستثمار في السوق المحلية أم األسواق األجنبية 

أم أسواق النقد أم الصكوك

أخبار أخرى

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

تعيين الدكتور محمد نصر رئيسًا لمجلس إدارة هيئة 
Mechanism سوق رأس المال الفلسطينية

بتعيين  والقاضي   2014/4/15 بتاريخ   (02/27/16) رقم  القرار  الوزراء  مجلس  أصدر 
المال  رأس  سوق  هيئة  إدارة  لمجلس  رئيسًا  نصر  محمود  محمد  الدكتور 

الفلسطينية، و ذلك خلفا للسيد ماهر المصري.
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IOSCO -  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

IOSCO -  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

(IMF) صندوق النقد الدولي 

األيسكو تنشر تقريرا حول أسواق سندات الشركات

الـ IOSCO تصدر تقريرًا حول تحديد المخاطر ومنهجيات التقييم

صندوق النقد الدولي يطلق دراسة حول التحول االقتصادي في بلدان 
التحول العربي

“أسواق  حول  تقريرا   ”IOSCO“ المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  للمنظمة  التابعة  األبحاث  دائرة  أصدرت 
سندات الشركات على المستوى الدولي”. ويعرض التقرير نتائج الدراسة المتعلقة بأداء أسواق سندات 
الشركات و تطورها على الصعيد العالمي في كل من األسواق الناشئة والمتقدمة. و يهدف التقرير 

إلى: 
دراسة أسواق سندات الشركات منذ عام 2000.	 
تحديد القضايا المتعلقة بتنمية السوق، وحماية المستثمرين والمخاطر المنتظمة.	 
باإلضافة إلى تسليط الضوء على الثغرات في البيانات بهدف تحسين جهود جمع البيانات في المستقبل	 

و تتمثل النتائج الرئيسية للتقرير فيما يلي:

1.  إن أسواق سندات الشركات قد شهدت نموا من حيث الحجم واألهمية بالنسبة إلى االقتصاد، و توسعها على المستوى 
العالمي.

2. مثلت أسواق سندات الشركات البديل األمثل لملء الفجوة التي تركتها البنوك، منذ بداية األزمة المالية العالمية، فيما 
يخص التمويل طويل األجل أو تمويل البنية التحتية، إضافة إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3. أصبحت أسواق سندات الشركات  مقصدا للمستثمرين، ومكنت أسعار الفائدة المتغيرة من تعديل مخاطر السندات و 
حماية المستثمرين، و خاصة صغار المستثمرين.

4. تطورت األسواق الثانوية الستيعاب بيئة اقتصادية ورقابية جديدة. و يعتبر فهم هذا التغيير مفتاح تحديد المخاطر والفرص 
المحتملة على حد سواء لتطوير هذه األسواق.

2000. كما تقلصت مديونية الشركات  و تجدر اإلشارة إلى تضاعف حجم أسواق سندات الشركات ثالث مرات تقريبا منذ عام 
المالية في األسواق المتطورة ، إضافة إلى تزايد عدد الشركات غير المالية المدرجة في أسواق سندات الشركات. كما انخفضت 
معدالت اإلقراض المصرفي إلى القطاع غير المالي في الواليات المتحدة وأوروبا، مما يشير إلى االبتعاد عن اإلقراض المصرفي 

و اللجوء إلى تمويل سندات الشركات في بعض األسواق المتقدمة.
وقد ارتفع حجم إصدار السندات للشركات بشكل مطرد، حيث بلغ حوالي 3.2 ترليون دوالر في عام 2013، في حين بلغ 0.9 

تريليون دوالر في سنة 2000. إضافة إلى قيام 27 سوق ناشئة بإصدار سندات الشركات خالل الـثالثة عشر سنة الماضية.
كما لجأت مشاريع البنية التحتية طويلة األجل ومطوري العقارات إلى تمويل مشاريعهم من خالل إصدار السندات. فقد تم ما 

بين عامي 2000 و2013 اصدار سندات لتمويل البنية التحتية بقيمة 171 بليون دوالر كان أغلبها بعد سنة 2007.

األوراق  لهيئات  المنهجيات  وتقييم  المخاطر  تحديد  تقريرًا حول   (IOSCO) المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  نشرت 
لتحديد  الرقابة  وهيئات   IOSCO الـ  منظمة  طورتها  التي  واألدوات  لألساليب  شاملة  مراجعة  التقرير  يوفر  حيث  المالية، 

وتقييم المخاطر النظامية المحتملة والكامنة التي يمكن أن تواجه أسواق راس المال.

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم دراسة بعنوان “نحو آفاق جديدة: التحول االقتصادي العربي في غمار التحول السياسي”، 
تبرز الحاجة الملحة لمباشرة إصالحات جريئة في السياسات االقتصادية بهدف تحقيق االستقرار االقتصادي والنمو المنشئ 
لفرص العمل في المنطقة. وتستعرض الدراسة اقتصادات مصر واألردن وليبيا والمغرب واليمن وتونس وتخُلص إلى أن 
آفاق االقتصاد قصيرة األجل ال تزال محفوفة بالتحديات وأن الحفاظ على االستقرار االقتصادي يمثل األولوية في العام المقبل.
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بورصة عمان

سوق أبوظبي لألوراق المالية

سوق دبي المالي

بورصة تونس
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إضافة زاوية خاصة بخدمة التداول عبر اإلنترنت على موقع بورصة عمان 

سوق أبوظبي لألوراق المالية يطرح منصة تداول جديدة بنجاح 

سوق دبي المالي يطبق آلية “جلسة ما قبل اإلغالق”

تعيين الشيخ خليفة بن إبراهيم رئيسا تنفيذيًا للبورصة 

بورصة تونس توقع اتفاقيتين مع بورصة الدار البيضاء وبورصة الجزائر

أضافت بورصة عمان زاوية خاصة إلى موقعها اإللكتروني تتناول خدمة التداول عبر اإلنترنت، وتتضمن هذه الزاوية معلومات 
والتي على  اإلنترنت  بالتداول عبر  المتعلقة  المخاطر  أهم  إلى  إضافة  وآلية عملها  اإلنترنت  التداول عبر  عامة حول خدمة 
الخدمة  التي تقدم هذه  الوساطة  المستثمرين معرفة شركات  الزاوية لجمهور  تتيح هذه  أن يعيها جيدًا، كما  المستثمر 

لعمالئها وبعض اإلحصائيات التاريخية المتعلقة بخدمة التداول عبر اإلنترنت.

ور من قبل “ناسداك أو إم إكس”،  أعلن سوق أبوظبي لألوراق المالية عن طرحه لنظام تداوٍل جديد باسم “إكستريم” الذي طُّ
حيث قام سوق أبوظبي لألوراق المالية بإتمام جميع االختبارات والعمليات التجريبية آللية عمل النظام الجديد بنجاح، وذلك 

بحضور ممثلين عن شركة “ناسداك أو إم إكس”.

أعلن سوق دبي المالي عن بدء تطبيق آلية “جلسة ما قبل اإلغالق” لتحديد أسعار إغالق األوراق المالية المتداولة في السوق. 
حيث أن هذه اآللية تسهم في اجتذاب وتسهيل عمل المؤسسات االستثمارية من خالل تعزيز عملية احتساب أسعار اإلغالق 
والمؤشر عالوة على تقييم المحفظة االستثمارية أخذًا بعين االعتبار أنها تلغي أثر سعر آخر صفقة خاصة إذا ما كان السعر 
تجميعها  يتم  بحيث  المستثمر،  يحدده  الذي  السعر  وفق  أوامر  إدخال  للوسطاء  اإلغالق  قبل  ما  وتتيح جلسة  مقنع.  غير 

وتنفيذها عند اإلغالق، ويكون سعر التنفيذ هو سعر اإلغالق للسهم.

وافق مجلس إدارة بورصة البحرين خالل اجتماعه الثالث على تعيين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل 
خليفة رئيسا تنفيذيا لبورصة البحرين. وشغل الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة سابقًا منصب 

نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين. 

وقعت بورصة تونس اتفاقيتين مع بورصة الدار البيضاء وبورصة الجزائر. وتهدف االتفاقيات إلى تبادل الخبرات والمعلومات 
باإلضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية، ونشر الثقافة المالية وتطوير اإلدراج المشترك.

 بورصة البحرين
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سوق العراق لألوراق المالية

 سوق مسقط لألوراق المالية 
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 البورصة المصريةبورصة الدار البيضاء

(IOSCO) السوق المالية السعودية “تداول” تحصل على عضوية المنظمة الدولية

خدمة بث بيانات التداول اللحظية عبر الهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحية في “كومكس 2014”

مؤتمر االستثمار في سوق العراق لألوراق المالية 

توقع  البيضاء  الدار  بورصة 
اتفاقية شراكة مع مجموعة 

لندن لألوراق المالية
القيد  لجنة  قرارات  كافة  تنشر  البورصة 

بخصوص الشركات المقيدة

حصلت السوق المالية السعودية (تداول) على عضوية المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية (IOSCO) اعتبارا من 20 مايو 
2014م، وبذلك انضمت السوق المالية السعودية إلى 62 عضوًا منتسبًا إلى (IOSCO) من بينهم بورصة نيويورك و بورصة 

لنـدن و البورصة األلمانية و مجموعة البورصات اليابانية والبورصة الماليزية وغيرها من البورصات الرائدة. 

السوق،  الذي حققته  التقني  التقدم  أبرز  ركن  2014” من خالل  المالية في معرض “كومكس  لألوراق  شاركت سوق مسقط 
والتطلعات المستقبيلة في هذا المجال. وتّم في جناح سوق مسقط لألوراق المالية التركيز على خدمة بث بيانات التداول 
اللحظية عبر الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والتي أطلقتها السوق باللغتين العربية واالنجليزية على أجهزة آبل (أيباد 
وايفون واالندرويد موبايل والتطبيق اللوحي) وذلك في خطــــوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية واالفصاح في سوق 

األوراق المالية. 

نظم سوق العراق لألوراق المالية مؤتمر “االستثمار في سوق العراق لألوراق المالية” الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي 
أيام 14 و 15 مايو / أيار 2014، بحضور عدد من الخبراء و المهتمين وحوالى 200 مشارك. 

وقعت بورصة الدار البيضاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع 
مجموعة لندن لألوراق المالية. حيث يتعاون كال الطرفين مع 
الجاذبية  والمالية على تعزيز  االقتصادية  الهيئات  مختلف 
خاصة  المغربية،  المالية  األسواق  وتطوير  للمغرب  الدولية 
الصغيرة  الشركات  وتمويل  بالتكنولوجيا.  يتعلق  فيما 
للشركات  مخصصة  سوق  انشاء  خالل  من  والمتوسطة 

المغربية الصغيرة والمتوسطة. 

اإلجراءات  كافة  بنشر  البورصة  التزام  القيد  لجنة  أعلنت 
عن  الصادرة  الغرامات  أو  بالجزاءات  المتعلقة  والقرارات 
اللجنة بخصوص الشركات المقيدة عند مخالفتها لقواعد 
القيد واإلفصاح، وذلك عبر شاشات التداول. وذلك في إطار 
السوق  كفاءة  زيادة  على  المصرية  البورصة  إدارة  حرص 
كافة  على  مستمر  إطالع  على  المستثمرين  إبقاء  عبر 

اإلفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة.
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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

السيد 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:

 6511 490 11 966+الهاتف:

6551 490 11 966+الفاكس:

www.cma.org.saالموقع االلكتروني:

الجمهورية العربية السورية - هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم -ط3 السبع بحرات

الدكتور عبدالرحمن مرعيالرئيس:

578 3310 11 963+الهاتف:

758 3310 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

الدكتور  محمد نصرالرئيس:

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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