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المؤتمر األول 
ألسواق رأس المال العربية جليل طريف

يأتــي تنظيم المؤتمر األول ألســواق راس المال العربية خالل شــهر تشــرين الثاني / 
نوفمبر 2014 تتويجًا للجهود التي يقوم بها اتحاد هيئات األوراق المالية العربية والتي 
بدأها منذ عدة ســنوات والهادفة إلى رســم الخطوط العريضة التجاه ومســار االتحاد 
باعتباره أحد المؤسسات العربية الفاعلة في مجال التعاون العربي وكمؤسسة ذات 
أبعاد إقليمية ودولية تعمل ضمن إطار منظومة هذه المؤسســات لتحقيق األهداف 
والمبــادئ والمعاييــر والمبــادرات الراميــة للوصول إلى أســواق ماليــة عادلة وكفؤة 

وشفافة.

وبــرزت أهميــة عقــد مثل هــذا المؤتمــر فــي ضــوء االهتمــام المتزايد الــذي تظهره 
المؤسســات المحلية والدولية باالتحاد والقناعة الكبيرة بأهمية الدور الذي يمكن أن 
يلعبه في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، خاصة في ظل األهمية 
المتزايــدة لهيئــات الرقابــة األعضــاء باالتحــاد والتي أصبحــت تلعــب دورًا فاعاًل على 
مختلــف األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية. وما كان حصول عضوي االتحاد، هيئة 
الســوق المالية الســعودية والهيئة العامــة للرقابة المالية المصريــة، على عضوية 
مجلــس إدارة المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO وذلك باالجتماع األخير 
لهذه المنظمة بمدينة ريو دو جانيرو، إال تأكيدًا على هذا الدور الهام المتنامي لالتحاد 

وألعضائه.

وممــا ال شــك فيه بأن هــذا العدد مــن المتحدثين المتميزين مــن مختلف القطاعات 
والمؤسســات المحليــة واإلقليميــة والدولية ســيكون له أكبر األثر فــي إضافة قيمة 
كبيــرة للمؤتمــر، خاصة وإن أجندة المؤتمر الممتدة على مــدار يومين تزخر بمواضيع 
لها تأثير على واقع ومســتقبل أســواق المال وتهم جميع الجهات المرتبطة بأسواق 
رأس المــال العربيــة والدولية. كما أن عقــد هذا المؤتمر يمثل فرصــة كبيرة لهيئات 
األوراق الماليــة العربيــة والبورصــات ومراكز االيــداع وجميع الجهات األخــرى المرتبطة 
بأسواق راس المال للمشاركة وااللتقاء بالمشاركين وذلك لتعظيم القيمة المضافة 

من هذا المؤتمر وبما يعود بالفائدة على الجميع.

واهلل ولي التوفيق،،،
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تحــت رعاية معالــي وزيــر االقتصاد بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة السيد سلطان بن ســعيد المنصوري، يعقد اتحاد 
األوراق المالية العربية بالتعاون مع تومســون رويترز وهيئة 
األوراق الماليــة والســلع بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وصنــدوق النقــد العربي المؤتمــر األول ألســواق رأس المال 
العربيــة. وســيعقد المؤتمــر أيــام 25 و26 تشــرين الثاني / 

نوفمبر 2014 في فندق والدورف أستوريا - النخلة بدبي.
ويأتــي تنظيــم المؤتمــر األول ألســواق رأس المــال العربية 
تنفيــذا لخطة عمــل اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية 
لعــام 2014 وتتويجــًا للجهود التــي يقوم بهــا االتحاد بهدف 
رســم معالم واضحة لدوره على جميع المستويات المحلية 
واإلقليمية والدولية من خالل التنسيق والتعاون المشترك 
للوصول إلى مســتويات فعالة للرقابة على التعامالت في 
أسواق رأس المال العربية وتحقيق أفضل قدر من االنسجام 
والتوافــق بالقوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة المطبقــة في 
أســواق رأس المــال العربيــة بهــدف حمايــة المســتثمرين 
وتطويــر التشــريعات والبنيــة التحتية ألســواق رأس المال 
العربيــة وفق أفضل المعاييــر الدولية. كما تبرز أهمية عقد 
مثــل هــذا المؤتمر من خــالل االهتمام الكبير الــذي تظهره 
المؤسســات المحليــة والدوليــة باالتحــاد، خاصــة في ظل 
األهميــة المتزايدة لهيئــات األوراق المالية األعضــاء باالتحاد 
والتــي أصبحــت تلعــب دورًا فاعــاًل علــى مختلــف األصعدة 

الدولية.
ويهــدف االتحــاد من خــالل تنظيم هــذا المؤتمر إلــى تعزيز 
التعــاون وتيســير تبــادل المعلومــات المتعلقة باألســواق 
والمعلومــات التنظيمية لتحقيق أفضــل المعايير الدولية، 
بمــا في ذلك تنفيذ مبادئ المنظمة الدولية لهيئات األوراق 
الماليــة »IOSCO«، بحيــث يمثــل المؤتمر أهــم الملتقيات 
فــي المنطقــة لهيئــات األوراق المالية والجهــات الحكومية 
وشــركات االســتثمار والشــركات المدرجــة، حيــث يتوقع أن 
يجمــع نحو 400 مشــارك مــن كبار المســؤولين الرســميين 
الحكومييــن وصانعــي السياســات والقــرارات االقتصاديــة 
والماليــة وقــادة المؤسســات الماليــة العربيــة واإلقليمية 

والدولية.

 كمــا يمثــل المؤتمر فرصة مثالية للعاملين بأســواق رأس 
المال للتنســيق والتعاون بهــدف تحقيق العدالة والكفاءة 
والشــفافية وحماية المســتثمرين بأســواق رأس المال في 
منطقة الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا. حيث سيجمع هذا 
الحــدث المســؤولين في أســواق المــال العربية مــع خبراء 

أسواق رأس المال العربية و الدولية. 

وسيشــارك في جلســات المؤتمــر العديد مــن المتحدثين 
الدوليــة  المؤسســات  مــن  عــددا  يمثلــون  المرموقيــن 
الفاعلــة في مجال أســواق رأس المال بمــا في ذلك منظمة 
والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة   »IOSCO»الـــ
»OECD« وصنــدوق النقد العربي واتحاد البورصات العربية 
والمعهد الدولي لألوراق المالية واالستثمار »CISI« ومعهد 
الخليــج  وجمعيــة   ،»CFA« الدولــي  المالييــن  المحلليــن 
للســندات والصكــوك »GBSA« باإلضافة إلى عدد كبير من 
هيئات األوراق المالية والبورصات حيث ســيكون لهذا العدد 
الكبيــر من المتحدثيــن المتميزين من مختلــف القطاعات 
والمؤسســات المحليــة واإلقليميــة والدولية أكبــر األثر في 
إضافــة قيمــة كبيــرة للمؤتمــر، خاصــة وإن أجنــدة المؤتمر 
الممتــدة علــى مــدار يوميــن تزخــر بالعديد مــن المواضيع 
المؤثــرة على واقع ومســتقبل أســواق المــال وتهم جميع 

الجهات المرتبطة بأسواق رأس المال العربية والدولية. 

وســيناقش المؤتمــر مــن خــالل سلســلة مــن الجلســات 
وحلقــات النقاش أبرز التحديات التي تواجهها أســواق رأس 
المــال، حيــث ســيتم خــالل الجلســة األولى بحــث موضوع 
المنظور الرقابي ألسواق المال العربية حيث سيتم التطرق 
إلــى المســتوى األمثــل للتشــريعات المتعلقــة بالرقابــة 
وحمايــة المســتثمرين وســبل التعاون والتنســيق ما بين 

المؤتمر األول
ألسواق رأس المال العربية
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ويأتي تنظيم المؤتمر األول ألسواق 
رأس الم���ال العربية تنفي���ذا لخطة 
عم���ل اتح���اد هيئ���ات األوراق المالية 

العربية لعام 2014
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هيئات الرقابة والمؤسســات ذات العالقة بسوق رأس المال، 
واإلصالحات الماليــة المطلوبة بعد األزمــة المالية العالمية. 
باإلضافة إلى طرق تعزيز السيولة باألسواق المالية المحلية 
 .»Institutional Investment« وتحفيز االستثمار المؤسسي
وتبحــث الجلســة الحوارية األولــى للمؤتمر موضــوع القدرة 
التنافســية ألســواق رأس المال في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيــا »MENA« مــع المراكــز الماليــة العالمية، 
وذلك من خالل عرض الفرص والتحديات المتعلقة بمنافسة 
المراكــز الماليــة الدولية، ودور اإلدراج المشــترك والبورصات 
التــي تحولت للقطاع الخاص »privatized exchanges« في 

دعم القدرات التنافسية لألسواق المالية العربية. 

أما الجلســة الثانيــة، فســتتعرض إلى الجوانــب المرتبطة 
بتعزيز الشــفافية لدى أســواق رأس المال العربية من خالل 
تقييــم مــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي أســواق رأس 
المــال العربيــة ودراســة التجــارب العربية في هــذا المجال 
والبرامج والخطط المســتقبلية التي تهــدف إلى التطبيق 
الكلــي لمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وتعزيــز دور مجلــس 
اإلدارة واألعضــاء المســتقلين لكســب ثقــة المســتثمرين 
ودعم االســتقرار، باإلضافــة إلى طرق االســتفادة من أحكام 

(MiFID2) لدى أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

وتناقــش الجلســة الثالثة موضوع التعــاون والتكامل لدى 
أســواق رأس المــال العربيــة مــن خالل دراســة دور شــركات 
الوســاطة والمقاصة العربية واتحــاد البورصات العربية في 
ذلك، وعرض مظاهر التكامل بين أســواق مجلس التعاون 
»GCC« ونمــاذج تكامــل أســواق  العربيــة  الخليــج  لــدول 

يورونكست وأومكس ودور التكنولوجيا في ذلك. 
وســتهتم الجلســة الرابعــة بالجوانب المتعلقــة بموضوع 
أدوات التمويل اإلســالمي من خالل عرض اإلطار التشــريعي 
والرقابي ودور هيئات الرقابة والبورصات في تطوير وتنمية 

للتنميــة  بالنســبة  وأهميتــه  اإلســالمي  التمويــل  أدوات 
االقتصاديــة، وتحليــل المعوقــات التــي تحــول دون ذلــك، 
إضافة إلى تقييم التجارب العربية في مجال أدوات التمويل 
اإلسالمي والتجارب الدولية في مجال إصدار الصكوك وأدوات 

التمويل اإلسالمي األخرى. 

أمــا اليــوم الثاني من المؤتمــر فيضم جلســة حوارية ثانية 
لتقييــم التجارب غير التقليدية باألســواق المالية على غرار 
 (DIFC / ADX)تجربــة المناطــق الحــرة لألســواق الماليــة
وتجربة أســواق السلع (Gold / Oil & Gas)، وتجارب أسواق 
الشــركات المتوســطة والصغيــرة (SMEs) والرقابــة على 
األســواق بالمناطق الخاصة. أما الجلســة الخامسة فتتعلق 
بالرقابــة علــى أســواق رأس المــال والتحديات التــي تواجه 
اإلنفاذ Enforcement، حيث سيتم التطرق إلى تأثير أنظمة 
الرقابــة اإللكترونيــة Surveillance Systems على األســواق 
ومدى ارتباطها بأنظمة التداول والتسوية والتقاص، وتقييم 
 Cyber Security سبل مواجهة مخاطر الجرائم اإللكترونية
Threats وطــرق تعزيز إمكانيات اإلنفاذ Enforcement. كما 
ســيتم خالل هذه الجلســة تقييــم البنية التحتيــة المالية 
ومدى تطبيــق مبادئ الـ«IOSCO« المتعلقة بمبادئ البنية 

التحتية لألسواق المالية PFMI في هذا المجال. 

أما الجلســة السادسة والختامية، فستبحث موضوع أدوات 
االستثمار المشــترك وأدوات الدخل الثابت، حيث ستناقش 
مواضيع االستثمار الفردي واالستثمار المؤسسي والتحديات 
التــي تواجه تطــور أدوات الدخل الثابت في منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال إفريقيا، إضافة إلى استعراض أسباب عدم 
تطــور أدوات االســتثمار المشــترك لــدى أســواق رأس المال 
العربيــة والمعوقات التي تواجه صناديق تداول المؤشــرات 

.ETF’s
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أجندة المؤتمر الممت���دة على مدار 
يومين تزخر بالعديد من المواضيع 
ومس���تقبل  واق���ع  عل���ى  المؤث���رة 

أسواق المال
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األمين العام لالتحاد يلتقي بمحافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس لجنة عمليات 
البورصة ومراقبتها الجزائرية

التقى األمين العام لالتحاد بمحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد / 
سوق  إنشاء  أهمية  الحديث  وتناول  نواكشوط.  في  الرايس  أحمد  سيد 
منظم لألوراق المالية في موريتانيا ودور االتحاد بهذا المجال، حيث ثمن 
االتحاد في تنظيم ندوة دور  بذلها  التي  الجهود  المركزي  البنك  محافظ 
المالية  األوراق  هيئات  شكر  كما  الوطني،  االقتصاد  في  المالية  األسواق 
العربية والبورصات العربية وصندوق النقد العربي وجميع الجهات التي 

شاركت بالندوة. حضر اللقاء مستشار محافظ البنك المركزي ورئيس قسم األسواق المالية بصندوق النقد العربي. 
كما التقى األمين العام لالتحاد برئيس لجنة عمليات البورصة ومراقبتها الجزائري السيد / عبدالحكيم براح وبحث معه الترتيبات 

المتعلقة بعقد االجتماع السنوي التاسع لمجلس االتحاد الذي سيعقد في 2015/2/18.

6

المش���اركة باجتماعات المؤتمر التاسع والثالثين لمنظمة 
األيسكو

اجتماع تشاوري ألعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية المشاركين باجتماعات المنظمة

دورة تدريبية حول التحليل الفني في مسقط

أمي���ن ع���ام اتح���اد البورص���ات الدولي الس���ابق ومستش���ار محاف���ظ البن���ك المركزي 
الموريتاني يزوران األمانة العامة لالتحاد

شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية باجتماعات المنظمة الدولية 
لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO ممثله باألمين العام لالتحاد جليل طريف. وقد شــارك 
االتحــاد للمرة األولــى بصفة عضو منتســب Associate Member فــي اجتماعات لجنة 
افريقيــا والشــرق األوســط AMERC، حيث تــم اســتعراض دور االتحاد فــي التعاون ما 
بيــن الهيئــات األعضاء باالتحــاد وكذلك اســتعراض أهم األعمــال التي قــام بها وأهم 

المشــاريع المســتقبلية لالتحــاد. كما شــارك االتحــاد باجتماعات لجنــة النمو واألســواق الناشــئة GEMRC واجتماعــات اللجنة 
الرئاسية للمنظمة President Committee. ومما يذكر بأن المنظمة قد عقدت اجتماعاتها بمدينة ريو دو جانيرو البرازيلية خالل 

الفترة 9/28  - 10/2 /2014.

نظمــت األمانــة العامة لالتحاد اجتماعًا ألعضاء الوفود العربية المشــاركة باجتماعات المنظمة الدوليــة لهيئات األوراق المالية الـ 
IOSCO وذلك بالتعاون مع هيئة األوراق المالية والســلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة التي اســتضافت االجتماع. وقد تم خالل 
االجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق في مختلف األمور التي تهم االتحاد وخاصة فيما يتعلق بالعالقة مع منظمة الـ 
IOSCO. كما استعرض األمين العام لالتحاد خالل االجتماع آخر التطورات بشأن إنجاز األعمال الموكلة لألمانة العامة بموجب خطة 

العمل حيث أخذ المشاركون علمًا بها.

تعقد الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان بالتعاون والتنسيق مع اتحاد هيئات األوراق المالية العربية دورة تدريبية حول 
التحليل الفني وذلك كخطوة نحو تعزيز الوعي بأهمية التحليل الفني لألسواق المالية وذلك يومي 19 و20 /10 /2014. ومما يذكر 
بأن هذا البرنامج ســيتم تنفيذه بإشــراف عضو مجلس اإلدارة ونائب رئيس لمنظمة الشــرق األوســط وإفريقيا في االتحاد الدولي 

للمحللين الفنيين (IFTA) وذلك بفندق كراون بالزا / مسقط.

قــام أميــن عام اتحاد البورصات العالمي الســابق تومــس كرانتس بزيارة األمانــة العامة لالتحاد، حيث اطلع علــى آخر التطورات 
واألعمــال التــي تقــوم بها األمانة العامة كما تــم بحث األعمال التي تنفذها في مجال تطوير األســواق الماليــة وخاصة ما يتعلق 

بالمساعدة في تقييم مدى التزام أعضاء منظمة الـ IOSCO في تطبيق مبادئ البنية المالية PFMI الصادرة عن المنظمة.

ومن جانب آخر، اســتقبل األمين العام لالتحاد مستشــار محافظ البنك المركزي الموريتاني الســيد محمد فال العالم وتم بحث 
إمكانية قيام األمانة العامة لالتحاد بالمساهمة في الجهود الرامية إلنشاء سوق مالي منظم في موريتانيا، حيث تم االتفاق على 
عقــد ندوة متخصصة بمشــاركة أعضاء االتحاد والبورصات العربية وذلك للمســاهمة في تعزيز بناء القــدرات الذاتية الموريتانية 

وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.
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االتحاد ينظم ندوة حول دور االسواق المالية في تنمية االقتصاد الوطني
اختتم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ندوة حول دور األسواق 
نواكشوط.  بمدينة   2014/9/10 يوم  الوطني  االقتصاد  في  المالية 
وهدفت الندوة التي نظمها االتحاد بالتعاون مع البنك المركزي 
الموريتاني إلى إعطاء المشاركين فرصة لعرض التجارب وتبادل 
اآلراء حول مختلف مواضيع األسواق المالية لالستفادة من تجارب 

وخبرات الدول العربية في هذا المجال.
وتضمنت الندوة جلسات حول االقتصاد الموريتاني ودور القطاع 
التنمية  تمويل  في  المالية  االسواق  ودور  تنميته  في  المالي 
ودور  المالية  االسواق  تطوير  في  العربية  التجارب  واستعراض 
البورصات العربية في حشد المدخرات الوطنية واالستثمار إضافة 
إلى فرص انشاء سوق منظم لألوراق المالية في موريتانيا. وقدم 

خبراء وطنيون ودوليون في اطار جلسات العمل جملة من العروض حول مالمح االقتصاد الموريتاني ودور الجهاز المصرفي في 
دعم مشاريع التنمية والجهود المبذولة باتجاه انشاء سوق لألوراق المالية في موريتانيا ودور هيئات الرقابة العربية في توفير 

أسواق مالية كفؤة وعادلة وشفافة.
وحضر الندوة وزير الشؤون االقتصادية والتنمية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس الجمعية الوطنية للبنوك ورئيس 
اتحاد ارباب العمل الموريتانيين وعدد من المسؤولين الماليين ونحو (150) مشاركًا من القطاع المالي والمصرفي الموريتاني. 
أهمية خاصة  تولى  المالية،  لألوراق  أول سوق  التي تستعد إلطالق  موريتانيا  ان  إلى  الموريتاني  المركزي  البنك  وأكد محافظ 
لالمتثال للمعايير الدولية المناسبة. وأكد األمين العام لالتحاد أهمية األسواق المالية في تحقيق تنمية مستدامة وأهميتها 

في حشد المدخرات وتوجيهها نحو االستثمار. 
ومما يذكر بأن عدد من الخبراء والمختصين من هيئات األوراق المالية العربية األعضاء باالتحاد والبورصات قد شارك في أعمال 
هذه الندوة تمثلت في هيئة السوق المالية التونسية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ومجلس القيم المنقولة المغربي 

وبورصة تونس وبورصة الجزائر. كما شارك بأعمال الندوة صندوق النقد العربي وعدد من خبراء ومستشاري يورونكست.
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المشاركة باجتماعات محافظي البنوك المركزية

الثامنة والثالثون لمجلس  المالية العربية، جليل طريف، باجتماعات الدورة االعتيادية  شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق 
محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد بمدينة الجزائر يوم 2014/9/14. وشارك االتحاد بهذه االجتماعات 

بصفة مراقب.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة عددًا من المواضيع الهامة التي شملت تقرير مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد 
العربية  للجنة  الثالث والعشرين  االجتماع  السنة، وتوصيات  الصادر هذه  الموحد  العربي  االقتصادي  التقرير  العربي، ومسودة 
للرقابة المصرفية، كذلك توصيات االجتماع العاشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب تقرير عن أعمال فريق العمل 
اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي جرى تشكيله في العام الماضي بتوجيه من المجلس لمناقشة قضايا 

الشمول المالي في الدول العربية.
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ال��ت��ش��ري��ع��ات

نظام لصكوك التمويل االسالمي في األردن

بالهامش  بالتداول  الخاص  النظام  (1) من  المادة  إجراء تعديل على  والسلع على  المالية  األوراق  إدارة هيئة  وافق مجلس 
الصادر بموجب القرار رقم (25/ر) لسنة 2008 وذلك بتعديل تعريف (حساب التداول النقدي) بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة 
ألمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للعميل بشرط أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية، تسهياًل للتعامل 

في األسواق، على أن يتم السداد خالل يومي التسوية. 

تعديل النظام الخاص بالتداول بالهامش

وافق مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع على التعديالت المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات 
ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية الصادر بموجب القرار رقم (2) لسنة 2001، وذلك بخصوص المادة (1) بما يسمح بإضافة 
الدولة، وحاصل على  بالعمل في  له  أجنبي مرخص  أو فرع مصرف  أنه مصرف محلي  التقاص على  لتعريف عضو  تعديل 

موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب الوسطاء وعمالئهم.

أقر مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع المشروع الجديد لنظام الوساطة الذي جرى التنسيق بشأن إعداد مواده مع 
األسواق المالية ومناقشته معها، وبعد وضع المسودة األولى للنظام، تم نشره المشروع على الموقع االلكتروني للهيئة 
الوساطة  الهيئة ورشة عمل مع شركات  إلبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم، كما عقدت  العالقة  لألطراف ذوي  الفرصة  إلتاحة 

لمناقشة مالحظاتهم.

تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق 
المالية

مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع يقر نظام جديد لشركات الوساطة

نظمت هيئة األوراق المالية حفل اإلطالق الرسمي لصكوك التمويل االسالمي في األردن، حيث يأتي إطالق الصكوك اإلسالمية 
منظومة  لتكتمل  االسالمي؛  التمويل  صكوك  قانون  يتطلبها  التي  والتعليمات  األنظمة  جميع  إعداد  من  االنتهاء  بعد 

التشريعات التي تنظم وتحكم عملية إصدار الصكوك اإلسالمية لجميع النشاطات االقتصادية للقطاعين العام والخاص

تعديل قانون المالية
السرية  رفع  التعديالت في  أبرز  بتاريخ 2014/8/7، وتتمثل  المالية  التأسيسي على تعديل قانون  الوطني  المجلس  صادق 
المصرفية عن العديد من المؤسسات بما في ذلك الوسطاء والسماسرة تجاه إدارة الضرائب. باإلضافة إلى تمديد اإلعفاء 

الضريبي للشركات التي يتم ادراج أسهمها بالبورصة إلى حدود 31 /12 /2019. 

هيئة االوراق المالية االردنية

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة سوق راس المال التونسية
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األسهم  المؤهلة في  األجنبية  المالية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  القواعد  السعودية مشروع  المالية  السوق  أصدرت هيئة 
المدرجة، وذلك بناًء على نظام السوق المالية وقرار مجلس الوزراء رقم (388) بتاريخ 2014/07/21 القاضي بالموافقة على قيام هيئة 
السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية األجنبية لشراء وبيع األسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب 

ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
وأعدت الهيئة مشروع القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة، والتي  تهدف إلى وضع 
اإلجراءات والمتطلبات والشروط الالزمة لتسجيل المستثمرين األجانب المؤهلين لدى الهيئة لالستثمار في األسهم المدرجة، وتحديد 
التزامات األشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وقد أقر  مجلس الهيئة نشر مشروع القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة على موقع الهيئة من أجل استطالع  آراء ومالحظات المعنيين والمهتمين لغرض 

اعتماد  الصيغة النهائية للقواعد. 

التطبيقية  األنظمة  من  األولى  المجموعة  المالية  األسواق  هيئة  أطلقت 
إدارة  مجالس  رؤساء  بحضور   ،2014 أيلول   17 يوم  وذلك  المالية،  لألسواق 
الوساطة  ومؤسسات  المالية  المؤسسات  عن  ومسؤولين  المصارف 

ومؤسسات التدقيق والشركات القانونية.

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة 
المصرية، ويقصد بتقسيم الشركة الفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية في شركتين 
منفصلتين أو أكثر. ويكون التقسيم أفقيا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم 
وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من األصول أو األنشطة في شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة 
محل التقسيم. وفي الحالتين يكون تقسيم األصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الجهة 
االدارية على أسلوب أخر للتقييم وفًقا للضوابط التي تحددها. ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية االعتبارية “الشركة 
القاسمة” وعلى كل شركة منفصلة عنها “الشركة المنقسمة”. ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة في ضوء 
صافى أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد األسهم أو القيمة االسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة 

المنقسمة في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة.

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة مشروع تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وذلك في أعقاب التعديالت التي أصدرها 
السيد رئيس الجمهورية على هذا القانون في مطلع شهر يوليو الماضي. كما وافق المجلس على ضوابط تقييم أصول صناديق 
االستثمار وشروط االكتتاب في وثائق صناديق االستثمار مقابل حصص عينية. كما استعرض المجلس تقرير خبير استشاري دولي 
في مجاالت الرقابة واإلشراف على التأمين والذى قام بدراسة للتشريعات الحالية للتأمين ودور الهيئة كرقيب مقارنة بالممارسات 

الدولية في بلدان أخرى.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال األوراق المالية في 
مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر. ويأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه التعديالت المستحدثة على قرار رئيس الوزراء المنشئ 
للصندوق والذى يتضمن في تشكيل مجلس إدارته ثالثة أعضاء يمثلون الشركات العاملة في مجال األوراق المالية ومن ضمنهم 

أمناء الحفظ، بحيث يتم اختيارهم باالنتخاب.

نشر مشروع القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم 
المدرجة

إط���الق المجموع���ة األولى م���ن األنظم���ة التطبيقية 
لهيئة األسواق المالية

الرقابة المالية تصدر قرارًا بتعديل قواعد تقسيم الشركات المقيدة

“الرقابة المالية” تقر مشروع الئحة التمويل العقاري وضوابط  تقييم أصول صناديق االستثمار 
و إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة سوق راس المال اللبنانية

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

ال��ت��ش��ري��ع��ات

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014
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الرقابة على األسواق 

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

صدور قرار رئيس الوزراء بتعديالت صندوق حماية المستثمر 
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور 
وجاءت  إدارته،  في  فاعلية  أكثر  حوكمة  ويحقق  السوق  في  للمتعاملين  المقررة  التغطية  من  ويزيد  الصندوق  عمل  من 
التعديالت بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور مع مجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق. 

تعميم صادر الى شركات الوساطة المالية على ضرورة التزامهم بتعليمات الفصل بين 
أموال الوسيط المالي وأموال عمالئه

أكدت هيئة األوراق المالية في تعميم صادر الى شركات الوساطة المالية على ضرورة التزامهم بتعليمات الفصل بين أموال 
الوسيط المالي وأموال عمالئه والتي تم إنفاذها اعتبارا من 2014/3/4 وتزويد الهيئة بما يلي:

البنكية الخاصة بأموال العمالء في موعد  الدائنين وأرصدة الحسابات  1 - تقرير شهري حول المطابقة بين ارصدة العمالء 
اقصاه خامس يوم عمل من بداية كل شهر وعلى أن يكون موقعًا من قبل المدير العام وضابط االمتثال، 

2 - بيانات حسابات البنوك متضمنة الصالحيات الممنوحة وفقًا ألحكام المادة (5) من تعليمات الفصل بين اموال الوسيط 
واموال عمالئه.

هيئة االوراق المالية االردنية

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014

اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

تنويه من هيئة االوراق المالية والسلع بخصوص تداول أسهم شركة لم يتم إدراجها بعد
أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع تنويها لجميع المستثمرين حول أهمية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة عند التعامل 
إجراءات  إتمام  بعد  وذلك  المالي،  السوق  في  ادراجها  يتم  سوف  التي  العامة  المساهمة  للشركات  المالية  األوراق  على 

تسجيلها واستيفاء متطلبات اإلدراج الالزمة وفقًا لإلجراءات المعمول بها.
وفي هذا اإلطار فقد لوحظ في اآلونة االخيرة قيام بعض الصحف بنشر أخبار عن تداول أسهم إحدى الشركات المساهمة 
غير  المزايدات  قبيل  يعد من  الذي  األمر  للسهم، وهو  االسمية  القيمة  أعلى من  بقيمة  بعد  ادراجها  يتم  لم  التي  العامة 
الحقيقية، والتي يسعى البعض التباعها بهدف إيهام الجمهور بأن هناك سوقًا نشطة على السهم وبالتالي التأثير على 

سعر السهم بمجرد اإلدراج.

هيئة السوق المالية تنشر إفصاحات الشركات

تذكير للشركات المدرجة لتقديم اإلفصاحات في اآلجال المحددة

المدرجة  للشركات   2014 لعام  الثاني  الربع  أنشطة  اليومية، مؤشرات  نشرتها  في  التونسية  المالية  السوق  هيئة  نشرت 
والبيانات المالية الفصلية لشركات االستثمار.

أطلقت هيئة السوق المالية التونسية تذكيرا للشركات المدرجة لالمتثال لمتطلبات اإلفصاح والكشف عن البيانات المالية 
المرحلية لها وفقا للتشريعات حيز النفاذ ودون تجاوز اآلجال النهائية.

هيئة سوق راس المال التونسية

صدور التعميم رقم )28( حول اإلفصاحات النصفية
أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية التعميم رقم (28) والمتعلق باإلفصاحات النصفية وذلك لتذكير الشركات 
نظام  أحكام  إلى  استنادا  وذلك  السنوية  نصف  النتائج  عن  اإلفصاح  وتعليمات  بأحكام  إلشرافها  الخاضعة  المساهمة 

وتعليمات اإلفصاح الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3943) بتاريخ 2006/8/28.

هيئة االوراق واالسواق المالية السورية
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الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

الضريبية  المعاملة  الضرائب” حول  و”مصلحة  المالية”  “الرقابة  من  منشور مشترك 
لصناديق االستثمار 

القيم  مجلس  دورية   “ ل�  الجديدة  الصيغة  الخط  عبر  يضع  المنقولة  القيم  مجلس 
المنقولة “

تعميم بشأن جدول أعمال الجمعية العامة العادية

قرار بشأن الترخيص لصناديق االستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها

أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية باالشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية منشور توضيحي يتناول المعاملة الضريبية 
لصناديق االستثمار وذلك وفقًا للقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر 
بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمنشور بالجريدة الرسمية (العدد 
26 مكرر أ) بتاريخ 29 يونيو 2014. هذا وحثت الهيئة على سرعة التشاور بين مديري صناديق االستثمار وشركات خدمات اإلدارة 
ومراقبي الحسابات المعنيين لالتفاق على المعالجة المحاسبية السليمة التي يتم تطبيقها لحساب صافى قيمة أصول 

الصناديق .

نشر مجلس القيم المنقولة على موقعه اإللكتروني الصيغة الجديدة لـ “ دورية مجلس القيم المنقولة “،وتمثل هذه الدورية 
قانون األوراق المالية في المغرب. كما تحتوي على األحكام المتعلقة بقرض السندات و بتسيير هيئات التوظيف الجماعي 

للقيم المنقولة وآجال إرسال المستندات أو المعلومات إلى المجلس.

إعادة تعيين  أو  الخاص بتعيين  العادية  العامة  الجمعية  الوارد في جدول أعمال  البند  المال تضمين  أوجبت هيئة أسواق 
مراقب الحسابات الخارجي بفقرة إضافية تنص على: “أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص 
لدى هيئة أسواق المال”، وذلك بعد أن لوحظ قيام بعض الشركات بترشيح مراقب حسابات من غير المسجلين لدى الهيئة، 

فضال عن عدم وجود ما يشير إلى ذلك ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

هيئة اسواق المال الكويتية

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ترخيص (10) صناديق استثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون 
رقم (7) لسنة 2010 والئحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن. حيث يكون الترخيص لكل صندوق من هذه 
الصناديق لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتعفى هذه الصناديق من سداد الرسم األولي عن تلك 

المدة، على أن تلتزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص ألي فترة أخرى طبقا لقرارات الهيئة.

هيئة اسواق المال المغربية

الرقابة على األسواق 

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014

أصدرت هيئة األوراق المالية العراقية تقرير الفصل الثاني عن حركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية عن سنة 2014، وأظهر 
التقرير معلومات مفصلة عن حجم التداول وعدد األسهم المتداولة مع عدد العقود، وبين الرقم القياسي لألسعار في سوق العراق 
لألوراق المالية. كما لخص حجم التداول الكلي لغير العراقيين والعراقيين بيعًا وشراًء، وحدد أسماء الشركات األكثر تداوالً. كما 
تم عرض مقارنة بين نتائج الفصل الحالي مع الفصول الماضية من خالل رسوم بيانية وجداول وختم التقرير بمجموعة من األخبار 

الخاصة بالشركات المدرجة واجتماعات الهيئة العامة.

هيئة االوراق المالية العراقية
صدور تقرير الفصل الثاني عن حركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية لسنة 2014
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اإلمارات - هيئة األوراق المالية والسلع

انطالق الدورة التدريبية الثانية لمختصي األسواق المالية 

تنظيم ورشة اإلعداد لشهادة الترخيص المهني 2014 

اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الجزائرية (COSOB) ابتداءا من شهر أكتوبر 2014، الدورة التدريبية الثانية 
بالتعاون مع  البورصة و مراقبتها و  المالية” من طرف لجنة تنظيم عمليات  للحصول على شهادة “مختص في األسواق 

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

األصول في المؤسسات االستثمارية والصحفيين المتخصصين في مجال التمويل.

يتم  المهني  الترخيص  لبرامج  لإلعداد  مكثفتين  ورشتين  تنظيم  عن  للتدريب  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  مركز  أعلن 
للعاملين في قطاع  تم تخصيصهما  (CISI)، وقد  المالية  واألوراق  لالستثمار  البريطاني  المعهد  باالشتراك مع  تقديمهما 

األوراق المالية.

التعليم والتوعية

الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

الشركات  حوكمة  حول  تعريفية  محاضرة  ينظم  واالستدامة  للحوكمة  ُعمان  مركز 
للمجلس االعلى للتخطيط

الهيئة العامة لسوق المال تنظم مؤتمر” قمة المسؤولية االجتماعية” 

اإلقتصاد   “ عنوان  تحت  تعريفية  محاضرة  واإلستدامة  للحوكمة  عمان  بمركز  متمثلة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  نظمت 
والحوكمة” لموظفي األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط بهدف التعريف بحوكمة الشركات وفوائدها على اإلقتصاد. 
والجديرا بالذكر ان مركز عمان للحوكمة واالستدامة تأسس عام 2010 تحت اشراف الهيئة العامة لسوق المال، وأنشأ بهدف 
نشر مفهوم وثقافة الحوكمة في السلطنة، حيث يعنى بجميع القطاعات وذلك من خالل البرامج التوعوية والورش والتدريب 

واالستشارات.

ينظم مركز عمان للحوكمة واالستدامة بالهيئة العامة لسوق المال مؤتمر حول المسؤولية االجتماعية/ بالتعاون مع غرفة 
انطالقا من  المؤتمر  عقد  ويأتي  يومين.  المؤتمرات ويستمر  تنظيم  المتخصصة في  انفورما  تجارة وصناعة عمان وشركة 
االهتمام بنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية لدى الشركات ورجال األعمال، ورفع مستويات التعاطي مع هذا المفهوم من 

خالل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية المستدامة.

الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014

إصدارات توعوية لهيئة أسواق المال
أصدرت هيئة أسواق المال مجموعة من النشرات التوعوية، تناولت قضايا مختلفة تهم المستثمرين والمرخص لهم على حٍد سواء، 
حيث خصصت أوالها دعوة المصدرين إلى ضرورة التقيد بأحكام تعليمات اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية بصفة عامة، وتلك 
الخاصة بالتعامل مع الشائعات واألخبار بصورة خاصة. في حين تناولت النشرة الثانية الوسائل المستخدمة لعرض ونشر مختلف 

القرارات والتعاميم التي تصدر عنها.

هيئة اسواق المال الكويتية
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المشاركة في منتدى »Paris Europlace« االقتصادي بباريس 

شاركت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في منتدى “Paris Europlace” االقتصادي الدولي في باريس. وقد شارك بالمنتدى 
أكثر من 1000 من المشاركين الدوليين، من بينهم الشركات المصدرة والمستثمرين والمصرفيين ومديري األصول... وكذلك هيئات 

األوراق المالية. 
وناقش المنتدى بشكل رئيسي على وجهات النظر المتعلقة باإلصالح الهيكلي والفرص والتحديات االستثمارية. وتم خالل المنتدى 
تنظيم  ثالث اجتماعات بمشاركة بعض الممثلين األكثر تأثيرا في مجتمع المال واألعمال الفرنسي والدولي لمناقشة التطورات 

والتوجهات في األسواق المالية.

الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

ورشة عمل مشتركة بين الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة
عقدت اليوم بمقر جهاز حماية المنافسة ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية و الجهاز تحت عنوان “دور 
المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية” بهدف تعزيز تعرف ممثلي كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل 

الجهة األخرى سعيًا لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التي تستهدف المزيد من المنافسة في األنشطة التي تشرف عليها الهيئة.

التعاون الدولي

فازت هيئة السوق المالية السعودية بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO وذلك كممثلة للجنة 
إفريقيا والشرق األوسط AMERC بمجلس إدارة المنظمة الدولية. جاء ذلك بموجب االنتخابات التي تمت خالل اجتماعات لجنة 

AMERC التي عقدت بالتزامن مع اجتماعات المؤتمر السنوي التاسع والثالثين بمدينة ريو دو جانيرو بالبرازيل.

األوراق  لهيئات  الدولية  بالمنظمة  األعضاء  الدول  إلى  فلسطين  دولة  انضمت 
المالية IOSCO الموقعين على مذكرة التفاهم متعددة األطراف MMOU. وقد 
حضر التوقيع على مذكرة التفاهم مدير عام هيئة سوق راس المال الفلسطينية 
التوقيع  مراسم  حضر  كما  األيسكو،  لمنظمة  العام  واألمين  المجلس  ورئيس 
رؤساء وأعضاء الوفود العربية األعضاء باالتحاد المشاركين باجتماعات المنظمة 

السنوي التاسع والثالثين الذي عقد بمدينة ريو دو جانيرو البرازيلية.

IOSCO �هيئة السوق المالية السعودية تفوز بعضوية مجلس إدارة ال

مذكرة  توقع  الفلسطينية  المال  راس  سوق  هيئة 
MMoU التعاون متعددة األطراف

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة سوق راس المال الفلسطينية

التعليم والتوعية

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014
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الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

مذك���رة تفاه���م م���ا بي���ن هيئ���ة األوراق المالي���ة 
األردنية وهيئة قطر لألسواق المالية

منظم���ة األيوس���كو تختار القاهرة لعقد االجتماع الس���نوي لألس���واق المالي���ة الواعدة 
والناشئة

انتخ���اب مص���ر بعضوي���ة مجل���س ادارة المنظم���ة الدولي���ة لهيئ���ات األس���واق المالية 
)األيوسكو(

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومصرف البحرين المركزي

اعتم���اد أس���س االج���راءات بحق الش���ركات المدرجة في الس���وق التي تبلغ خس���ائرها 
المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها

وقعت هيئة قطر لألسواق المالية وهيئة األوراق المالية األردنية مذكرة 
األمانة  نظمته  الذي  التشاوري  االجتماع  هامش  على  وذلك  تفاهم 
العامة لالتحاد للوفود المشاركة باجتماعات منظمة األيسكو الذي عقد 

بمدينة ريو دو جانيرو بالبرازيل. 
وقد تناولت المذكرة سبل تطوير أوجه التعاون والتنسيق ما بين هيئتي األوراق المالية في مختلف المجاالت ذات االهتمام 

المشترك.

اسفر تصويت الدول المشاركة في االجتماع السنوي التاسع والثالثين للمنظمة الدولية لهيئات االسواق المالية (االيوسكو) 
عن اختيار القاهرة لعقد االجتماع السنوي القادم في شهر أبريل 2015 ألهم وأكبر لجان المنظمة وهي لجنة األسواق الواعدة 
والناشئة؛ و ذلك على ضوء العرض الذي قدمه وفد هيئة الرقابة المالية ضمن عدد من الجهات التي تنافست علي استضافة 

تلك االجتماعات.

IOSCO في  المالية  األوراق  الدولية لهيئات  المنظمة  إدارة  المصرية بعضوية مجلس  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  فازت 
إطار اجتماعها السنوي الـ39 والذي عقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث جري انتخاب أعضاء مجلس االدارة لدورة جديدة 
تستمر حتى سبتمبر 2016، وقد تم اختيار الهيئة العامة للرقابة المالية لعضوية مجلس االدارة عن المجموعة االقليمية لدول 

أفريقيا والشرق األوسط، والتي أصبح يمثلها في مجلس إدارة المنظمة كل من مصر ونيجيريا والسعودية.

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مع مصرف البحرين المركزي مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الرقابية، وتهدف 
الهيئتين في مجال  المنظمة من خالل توفير إطار للتعاون بين  المستثمرين وتعزيز سالمة األسواق  إلى حماية  المذكرة 
اإلشراف والرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل الرقابة على أسواق المال وأنشطة التأمين والتمويل 

العقاري والتخصيم والتوريق .

قرر مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية اعتماد أسس االجراءات التي ستتخذ بحق الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ 
% فأكثر من رأسمالها، وتأمل الهيئة من تطبيق هذه االسس حماية المستثمرين من خالل الزام  خسائرها المتراكمة 50 
تلك الشركات تعزيز وتكثيف االفصاح ألولئك المستثمرين حول الوضع المالي للشركة وخططها لمواجهة الخسائر، وذلك 
اية  المالية قبل اجراء  المتعلقة بالورقة  لضمان معرفة واطالع جميع المساهمين بشكل مسبق بالمعلومات االفصاحية 

تعامالت، اضافة الى تنظيم وتوحيد االجراءات المتخذة من قبل الهيئة والبورصة بخصوص أسهم هذه الشركات.

هيئة قطر لالسواق المالية

إجراءات التنفيذ

هيئة االوراق المالية االردنية

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014
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تعليق تداول أسهم شركة مدرجة

منازعات  االستئناف في  لجنة  قرار من  المالية بشأن صدور  السوق  إعالن من هيئة 
األوراق المالية

منازعات  االستئناف في  لجنة  قرار من  المالية بشأن صدور  السوق  إعالن من هيئة 
األوراق المالية

إيقاف تداول عدد من الشركات

إعفاء عدد من الشركات المدرجة من دفع الغرامات

إعالن بشأن صدور قرار من مجلس التأديب

قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم شركة مدرجة في البورصة ليوم واحد بسبب عدم تقديم المعلومات الكافية 
بشأن عقد اجتماع الجمعية العمومية.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية بتاريخ 2014/8/11 م، وذلك في الدعوى 
المقامة من الهيئة ضّد أحد المستثمرين المتداولين في السوق المالية السعودية، الذي انتهى إلى تأييد القرار الصادر من 
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية، القاضي بعدم ثبوت مخالفة المستثمر للمادة التاسعة واألربعين من نظام السوق 

المالية، والمادتين الثانية والثالثة من الئحة سلوكيات السوق. 

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية بتاريخ 1435/10/15 هـ  الموافق 2014/8/11م، 
وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضّد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية، الذي انتهى إلى إلغاء قرار لجنة 
الفصل في منازعات األوراق المالية، القاضي بثبوت مخالفة المستثمر للمادة الحادية والثالثين من نظام السوق المالية، 

والمادة الخامسة من الئحة أعمال األوراق المالية.

قررت هيئه االوراق المالية إيقاف تداول عدد من الشركات وذلك استنادا إلى التعليمات رقم (14) لسنه 2011 نظرا لعدم تقديم 
هذه الشركات البيانات المالية للفصل االول لعام 2014.

نظرت هيئة األوراق المالية بمذكره دائرة اإلفصاح حول عدم تقديم عدد من الشركات لبيانات الفصل االول لعام 2014، نظرا 
لما تمر به المناطق التي تقع فيها تلك الشركات قررت الهيئة اعفائهم من الغرامة والطلب منهم باإلفصاح عن أوضاعهم 

الحالية خالل فترة 25 يوم من تاريخ تبليغهم بالقرار .

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب  في المخالفة المقيدة برقم (2013/58) ضد عدد من المتعاملين 
أو غير  التداول بيعا وشراء بطريقة مباشرة  اإليقاف عن  العقوبات في  المالية، حيث تمثلت  الوساطة  والوسطاء وشركات 
بالنسبة لبعض  بالمخالفة  العالقة  المعامالت ذات  وإلغاء  أو لحساب غيرهم لمدة ستة أشهر  الخاص  مباشرة لحسابهم 

المخالفين، واإليقاف عن أعمال الوساطة لمدة ثالثة أشهر للبعض اآلخر.

هيئة السوق المالية السعودية

هيئة اسواق المال الكويتية

هيئة سوق راس المال التونسية

هيئة االوراق المالية العراقية

إجراءات التنفيذ

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014
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أخبار أخرى

المجلس العلمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ينظم مؤتمره األول

هيئة األسواق المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2013

زيادة رأس المال السوقي لألسهم المقيدة بنسبة 32% خالل عام

صدور التقرير السنوي لسنة 2013 لمجلس القيم المنقولة 

الوطنيين  الخبراء  من  مجموعة  من  يتكون  حيث  العلمي،  مجلسها  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم  لجنة  شكلت 
والدوليين، ويتمثل الهدف األساسي لهذا المجلس في دراسة وتحليل  شواغل األسواق المالية.

وبصفة خاصة  العام  باالكتتاب  المتعلقة  التحديات  بحث  الذي  األول  مؤتمره  تنظيم  تم  المجلس،  وبمناسبة تشكيل هذا 
المالية  والبنوك والمؤسسات  المدرجة  العامة والخاصة والشركات  الشركات  الحوكمة والشفافية. وذلك بمشاركة رؤساء 

فضال عن ممثلين للمركز المالي الجزائري.

أصدرت هيئة األسواق المالية تقريرها السنوي للعام 2013. حيث يعرض التقرير رؤية هيئة األسواق ومهمتها التي تشمل 
تنظيم ومراقبة األسواق المالية لضمان تطورها بما يتناسب مع التغييرات والمعايير المحلية والدولية وإعادة إحياء لبنان 

كمركز إقليمي للخدمات المالية من خالل التطوير الدائم لألسواق المالية اللبنانية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير نشاطها عن شهر مايو 2014، حيث يبين أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم 
تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مايو  2014 بلغت 1416 موافقة بقيمة مصدرة 
قدرها  14.8 مليار جنيه، مدفوع منها 8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1316 موافقة خالل نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصـدرة 
قدرها 9.8 مليار جنيه، مدفوع منها 5.9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس األموال نموًا بنسبة 37 ٪.

المنقولة  القيم  عن مجلس  معلومات شاملة  تقديم  تم  حيث   ،2013 لسنة  السنوي  تقريره  المنقولة  القيم  أصدر مجلس 
والمهام المسندة إليه من مراقبة للمعلومات المالية والمتدخلين والمنتجات واالنضباط في السوق، باإلضافة إلى دراسة 
الرئيسية  كاملة حول أداء السوق المالي من حجم التداول وعدد األسهم المتداولة. كما تم تقديم احصائيات عن األرقام 

لشركات البورصة وماسكي الحسابات والوديع المركزي والشركات المسيرة. 

الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 

هيئة سوق راس المال اللبنانية

الهيئة العامة للرقابة المالية  المصرية

هيئة اسواق المال المغربية

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014
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IOSCO -  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

اختتام أعمال مؤتمر ال�� IOSCO السنوي التاسع والثالثين

ال�� IOSCO تنشر تقريرا حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل الوسطاء

لهيئات  الدولية  المنظمة  اختتمت 
األوراق المالية “IOSCO” أعمال المؤتمر 
عقد  والذي  الثالثين  التاسع  السنوي 
خالل  بالبرازيل  جانيرو  دو  ريو  بمدينة 
بحث  حيث  أيلول،   / سبتمبر  شهر 
هيئات  أداء  تعزيز  سبل  المؤتمر 
المنظمة  المالية، وتطوير دور  األسواق 
الخبرات والتجارب والمعارف  تبادل  في 
بين أعضائها. وقد أكد أعضاء المنظمة 
أسواق  بناء  على  العمل  أهمية  على 
ومتينة  ومنظمة  منضبطة  مالية 
األجل  طويل  النمو  تشجيع  بهدف 
وأن  خاصة  العام،  دول  مختلف  في 
أصبحت  قد  المنظمة  المالية  األسواق 
مصدرًا هامًا وبشكل متزايد في توفير 

التمويل لالقتصادات العالمية. 

وقد ركزت أجندة أعمال المنظمة على بناء الثقة بأسواق رأس المال التي تتميز بالعدالة والكفاءة والشفافية، حيث اتخذ مجلس 
المنظمة مجموعة من القرارات وعدد من التوجهات التي سيكون لها أكبر األثر في إعادة الثقة بأسواق األوراق المالية وذلك من خالل 
حماية المستثمرين ومواجهة المخاطر المنتظمة “Systemic Risks” والسماح لألسواق المالية بلعب دورها في توفير التمويل 
الالزم لدعم النمو االقتصادي. وتتمثل أهم القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة في إعداد منهجية للتعرف على المؤسسات 
المصرفية  الرقابة  لجنة  مع  والعمل  الموجودات.  وإدارة  الوساطة  وذلك في قطاع  والتأمين،  البنوك  خارج قطاع  الهامة،  المالية 
لدعم توفير أسواق مالية قادرة على توفير التمويل لالقتصاد، باإلضافة إلى تحسين مستوى التدقيق من خالل اختبار أهمية لجان 
التدقيق في تحسين مستوى التدقيق وتعزيز مكانة منظمة األيسكو مع الشركاء االستراتيجيين في هذا المجال وإجراء اإلصالحات 
 Enforcement“ الالزمة لتقوية االهتمام بمبادئ التدقيق. كما دعا المجلس إلى اتخاذ الخطوات الالزمة في مجال تطوير أنظمة اإلنفاذ

.”SMEs“ ودراسة إمكانية جعل األسواق المالية أحد المصادر الرئيسية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،”Regimes
ومن جانب آخر، بحث مجلس المنظمة موضوع المخاطر والجرائم اإللكترونية “Cyber Risks” التي تواجه األسواق المالية واتفق على 
العمل بهدف تحسين  إمكانيات تحديد المخاطر في هذا المجال. كما وافق األعضاء على استمرار العمل بمذكرة التعاون المتعددة 
األطراف المحسنة “Enhanced MMoU” حول تبادل المعلومات وذلك لتحل محل المذكرة الحالية التي تم إعدادها عام 2002. كما 

ناقش المجلس مدى التقدم في مجال تطوير التوجهات االستراتيجية للمنظمة عام 2020 وكيفية ترتيب أولويات العمل.

أصدرت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية تقريرا حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي واإللكتروني من قبل الوسطاء. 
حيث تقدم هذه الورقة نتائج أربع مسوحات عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي واإللكتروني في أسواق رأس المال وكيفية 

اشراف الجهات الرقابية استخدام هذه األدوات.
ويعود اهتمام المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية بهذا الموضوع إلى األهمية الكبرى الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
واإللكتروني في أسواق المال، باإلضافة إلى أن استخدام التكنولوجيا وبصفة خاصة االنترنيت قد غير طرق تفاعل الوسطاء مع 

العمالء الحاليين والمحتملين.
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ال�� IOSCO تطلق مركز عمومي للمعلومات خاص بمتطلبات المقاصة المركزية
أنشأت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية مركز عمومي للمعلومات خاص بمتطلبات المقاصة المركزية ، حيث يتيح المركز 
للجهات الرقابية والمتعاملين جميع المعلومات حول متطلبات المقاصة الخاصة بمختلف الجهات ويتم تحديث هذه المعلومات 

بصفة دورية كل ثالثة أشهر.
وتسعى األيوسكو من خالل إنشاء هذا المركز إلى مساعدة الجهات الرقابية على وضع القواعد ومساعدة المتعاملين على االلتزام 

بها.

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014
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اتحاد البورصات الدولي

اتحاد البورصات الدولي: 
انتعاش في حجم تداول األسهم )+10%( خالل النصف األول لعام 2014

نشر اتحاد البورصات الدولي تقريرا احصائيا حول تعامالت األسواق خالل النصف األول لسنة 2014. وتتمثل أبرز النتائج خالل األشهر 
الستة األولى من العام في:

- ارتفاع قيمة تداول األسهم بنسبة (10 ٪) في جميع أنحاء العالم ( حوالي 29.7 تريليون دوالر أمريكي) مقارنة  بالنصف الثاني من 
عام 2013 (+ 6.8 ٪ على أساس سنوي).

- ارتفاع عدد الصفقات بنسبة (10 ٪) مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013 (+ 12 ٪ على أساس سنوي) مع انخفاض متوسط قيمة 
الصفقات.

- واستمرار األداء الجيد ألسواق األسهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية العالمية بنسبة (6 ٪) (حوالي 68.7 تريليون دوالر أمريكي) 
مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013 (+ 21 ٪ على أساس سنوي.)

- أداء جيد ألسواق االكتتاب وتدفقات االستثمار. ورغم انخفاض عدد االكتتابات بنسبة (11 ٪) مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013 إال أن 
الزيادة السنوية كانت في حدود (42 ٪). كما ارتفع إجمالي التدفقات االستثمارية بالدوالر األمريكي بنسبة (17 ٪) مقارنة بالنصف 

الثاني من عام 2013 (+ 11 ٪ على أساس سنوي).

ال����� IOSCO تص���در تقريرا حول تمويل الس���وق للش���ركات الصغيرة والمتوس���طة والبنية 
التحتية

نشرت األيسكو مذكرة حول حلول التمويل طويل األجل الذي يوفره السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية. وتجمع 
هذه المذكرة عددا من  األمثلة الحديثة من الحلول التي اتبعتها األسواق المتقدمة والناشئة للمساهمة في تمويل المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة (SME) ومشاريع البنية التحتية.
وتم إعداد المذكرة وتقديمها لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20). حيث تصف الهياكل والمنتجات 
المبتكرة في أسواق رأس المال وأسواق األوراق المالية واألدوات االستثمارية الموحدة التي توفر الحلول العملية للتحديات التي تواجه 

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية.

سبتمبر  - أغسطس   - يوليو 
2014
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بورصة عمان

سوق دبي المالي بورصة دبي للذهب والسلع
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مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني 

تفاهم  مذكرة  يوقع  المالي  دبي  سوق 
كوريا  في  المالية  األوراق  إيداع  شركة  مع 

الجنوبية

أكثر  تسّجل  والسلع  للذهب  دبي  بورصة 
من 5 ماليين عقد في تداوالت النصف األول 

من عام 2014

 X-stream الجديد  التداول  نظام  تدشين 
ببورصة البحرين

شاركت بورصة عمان في ورشة إطالق مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني UTP-Hybrid Launch Workshop والتي 
ُعقدت في باريس- فرنسا خالل الفترة من 16-17 حزيران 2014، وبمشاركة كل من بورصة عمان وسوق مسقط لألوراق المالية 
وبورصة بيروت وبورصة تونس، ويوفر النظام الجديد العديد من الميزات التقنية والوظيفية المهمة في مجال تداول األوراق 
كالمشتقات  جديدة  مالية  أدوات  تداول  إمكانية  إلى  باإلضافة  البورصة،  في  حاليًا  المتداولة  والسندات  كاألسهم  المالية 

والعقود اآلجلة، علمًا بأنه من المتوقع االنتهاء من المشروع في النصف األول من عام 2017.

وقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع شركة إيداع األوراق 
المالية في كوريا الجنوبية، وذلك في إطار سعي السوق 
في  والتوسع  الكورية  الشركة  مع  التعاون  أواصر  لتعزيز 
للعمليات  األساسية  البنية  تطوير  إلى  الرامية  جهوده 
العربية  اإلمارات  المالية في كل من  األوراق  الالحقة لتداول 
من  العديد  المذكرة  وتشمل  الجنوبية.  وكوريا  المتحدة 
مجاالت التعاون ومنها تبادل المعلومات وتطوير الخدمات 
زيادة فعالية  وإقامة صالت تشغيلية تسهم في  الجديدة 
المنسقة  الجهود  على  عالوة  والتسوية،  اإليداع  نظم 
والمشتركة الهادفة إلى تطوير قطاع األوراق المالية على 

المستوى العالمي. 

 ،X-Stream الجديد  التداول  نظام  البحرين  بورصة  أطلقت 
قاعدة  توسيع  من  البورصة  الجديد  النظام  سيمكن  حيث 
الخدمات التي تقدمها لعمالئها من مصدري األوراق المالية 
والمستثمرين، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، 
السوق  في  الصفقات  وتسوية  تنفيذ  سرعة  إلى  باإلضافة 
النظام  أن  كما  البورصة،  في  الشفافية  مستويات  وتعزيز 
تتيح  جديد  تداول  أسواق  فتح  على  البورصة  قدرة  سيعزز 
االستثمارية  األدوات  من  المزيد  في  التعامل  للمستثمرين 
والصكوك سيتمكن  والسندات  األسهم  على  عالوة  أنه  إذ 
المستثمرون من تداول المشتقات والخيارات والعقود اآلجلة 
وغيرها من األدوات التي تمكن تقنية النظام المتطورة من 

إضافتها بسهولة ويسر.

 بورصة البحرين

 (DGCX) والسلع  للذهب  دبي  بورصة  تداوالت  تجاوزت 
 ،2014 عام  من  األول  النصف  انتهاء  مع  عقد  ماليين  خمسة 
حيث تم تسجيل أكثر من 5.75 مليون عقد بقيمة تزيد عن 

172 مليار دوالر أمريكي.  

وبلغ عدد عقود العمالت اآلجلة المتداولة خالل النصف األول 
من العام 5.34 مليون عقد بقيمة 157 مليار دوالر أمريكي، 
في حين برزت عقود المعادن الثمينة محققة نموًا بمعدل 
 11 الماضي مع 283,138 عقدًا بلغت قيمتها  العام  7 ٪ عن 
حققت  التي  األخرى  العقود  بين  ومن  أمريكي.  دوالر  مليار 
بورز  آند  ستاندرد  مؤشر  عقود  األول  النصف  في  جيدًا  أداًء 
أكثر  اآلجلة في بورصة مومباي، حيث سجلت  سينسكس 

من 100 ألف عقد منذ إطالقها قبل 10 أشهر 

بورصة تونس

اتفاقية ش��راك��ة مع  ت��وق��ع  ت��ون��س  ب��ورص��ة 
الصحفيين  ل��ت��دري��ب  اإلف��ري��ق��ي  ال��م��رك��ز 

واالعالميين

األفريقــي  والمركــز   (BVMT) تونــس  بورصــة  وقعــت 
اتفاقيــة   (CAPJC) واالعالمييــن  الصحفييــن  لتدريــب 
شــراكة فــي األربعــاء 30 يوليــو، 2014. حيــث وافــق الطرفان 
االتصــال  مهــارات  وتطويــر  وتحســين  التعــاون  علــى 
المــال.  رأس  وأســواق  التمويــل  مجــال  فــي  التونســية 
وفي هذا اإلطار، ســيتم تنظيم دورتين لتدريب الصحفيين 
والتعريف بآليات الســوق المالية التونســية وتعلم كيفية 
معالجة ونقل المعلومات المالية بطريقة موثوقة وكاملة .
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بورصة الدار البيضاء

 البورصة المصرية

تداول تعلن عن بدء تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت 
خسائرها المتراكمة )50 %( فأكثر من رأسمالها

بورص���ة ال���دار البيض���اء تطل���ق تطبيق���ات 
الهاتف المتحرك الخ���اص بها: البورصة في 

كل مكان، في كل وقت!

أكث���ر  بجائ���زة  تف���وز  المصري���ة  البورص���ة 
البورصات األفريقية تطورًا وابتكارًا

والتعليمات  اإلجراءات  2014 بشأن تطبيق  يونيو  بتاريخ 25  (تداول)  السعودية  المالية  السوق  الصادر من  االعالن  إلى  إشارة 
المالية  السوق  تعلن   ، رأسمالها  من  فأكثر   (٪  50) المتراكمة  بلغت خسائرها  التي  أسهمها  المدرجة  بالشركات  الخاصة 
السعودية (تداول) إلى أنه تم البدء في تطبيق هذه االجراءات والتعليمات اعتبارا من يوم الثالثاء 2014/7/1م الموافق 3 من 

رمضان 1435هـ . 

األولــى  المرحلــة  اجتيــاز  فــي  نجحــت بورصــة فلســطين 
النضمامهــا الــى مجموعــة “فاينانشــال تايمز للمؤشــرات 
كافــة  تحقيقهــا  بعــد  وذلــك   ،(FTSE Indices)“الماليــة
المعاييــر المؤِهلــة وفــق متطلبــات المجموعــة، حيــث تم 
قبــول البورصة ضمن “الئحة المراقبة”، وســيعطي انضمام 
البورصــة الى “الئحــة المراقبــة” زخمًا أكبر، وانتشــارًا عالميًا 
أوســع؛ لمــا لهذه المؤشــرات مــن أثر عميق فــي لفت أنظار 
المؤسســات والمراكــز الماليــة المتخصصــة والصناديــق 

االستثمارية إقليميًا ودوليًا. 

أطلقــت بورصــة الــدار البيضــاء تطبيقها للهاتــف النقال ، 
حيث يمكن من تتبع ســوق األســهم ويتيح هــذا التطبيق 
للمستخدمين الوصول إلى بيانات السوق بسرعة وسهولة 
(بفــارق 15 دقيقــة). وبالتالي، يمكن للمســتثمرين متابعة 
تطــور أعمالهم في أي وقت من خالل إنشــاء قائمة مراقبة. 

كما يمكن برمجة “التنبيهات” لمراقبة تغيرات األسهم.

فازت البورصة المصرية بجائزة أكثر البورصات تطورًا وابتكارًا 
علــى   Most Innovative  African Stock Exchange
 Africa مســتوى القــارة األفريقيــة والــذى تمنحه مؤسســة
Investor أحــد أكبــر المؤسســات المعنيــة بأســواق المال 
األفريقيــة ألفضل بورصة أفريقيــة وأكثرهم تطورًا خالل عام 

مضى.
وقــد تم اإلعالن عــن الجائزة فــي احتفالية كبيــرة تمت في 
بورصــة نيويــورك بحضور عــدد كبير من أكبر المؤسســات 
المالية واالستثمارية في العالم والتي تدير استثمارات تقدر 

بتريليونات الدوالرات.
يذكــر أن أكبــر 5 بورصــات أفريقيــة قد دخلت في منافســة 
قويــة علــى اللقب الــذى يعــود للبورصــة المصريــة للمرة 
الثانية بعد غياب ســتة ســنوات إال أن لجنة التحكيم أعلنت 
أن حجم التطوير واالنجازات التي تحققت خالل السنة األخيرة 
فــي البورصة المصرية وفى ظل الظروف االســتثنائية التي 

مرت بها يستحق كل تقدير واهتمام.

بورصة فلسطين 

تستضيفان   JP Morganو قطر  ب��ورص��ة 
ال��م��ؤت��م��ر ال���س���ن���وي ال���خ���ام���س ل��ع��الق��ات 
عالقات  جمعية  مع  بالتعاون  المستثمرين 

المستثمرين في الشرق األوسط

بالعالقات  الخاصة  الممارسات  أفضل  “تطوير  عنوان  تحت 
قطر”  بورصة  في  المدرجة  والشركات  المستثمرين  بين 
استضافت بورصة قطر وJP  مورغان، بالتعاون مع جمعية 
عالقات المستثمرين في الشرق األوسط، المؤتمر السنوي 
عقد  الذي  الدوحة  في  المستثمرين  لعالقات  الخامس 
عالقات  تطوير  خبراء  من  عدد  بحضور  القصار  منتجع  في 
المستثمرين وعدد من الشركات القطرية المدرجة. وتضمن 
إلى  تتطرق  توضيحية  وعروضًا  نقاشية  جلسات  المؤتمر 
مواضيٍع ذات العالقة بتطوير ممارسات عالقات المستثمرين 

في قطر والمنطقة.

بورصة قطر
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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

الدكتور نايف الحجرفالرئيس:

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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