
 

 

 7102مايو / أيار  –الملخص الشهري ألهم األخبار واألحداث 

 

 

 األردن – هيئة األوراق المالية

 7102 إصدار وتحدٌث التعلٌمات واألنظمة انسجاماً مع نفاذ قانون األوراق المالٌة لسنة 

 نشر مشروع نظام صنادٌق االستثمار المشترك 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 آلٌات وضوابط البٌع على المكشوف حولٌة للوسطاء وندوة توع 

 )اإلمارات تستضٌف اجتماع المنظمة الدولٌة لهٌئات األوراق المالٌة )أٌوسكو 

 اعتماد النظام الخاص بقواعد االستحواذ واالندماج للشركات المساهمة العامة 

  ٌقر استراتٌجٌة تطوٌر سوق رأس المال اإلسالمًمجلس إدارة الهٌئة 

 البٌع على المكشوف" حولٌة وم ندوة توعٌتنظ" 

  ً7102ٌورومنً اإلمارات الشارقة »مؤتمر المشاركة ف» 

  وسٌطاً ومحلال مالٌاً اجتازوا اختبارات برنامج الترخٌص المهنً 01تكرٌم 

  األوراق المالٌةفً فعالٌات ملتقى الهٌئة تشارك 

 

 الجزائر - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

 نشر نظامٌن متعلقٌن بشركات تسٌٌر صنادٌق االستثمار 

 

 السعودية – الماليةهيئة السوق 

  إعالن بشأن إلزام الشركات المدرجة فً السوق الموازٌة فً السوق المالٌة باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعاٌٌر المحاسبة

 الدولٌة

 )ضمن مشروع "فصل االختصاصات والمهام بٌن الهٌئة  نشر مسودات قواعد هٌئة السوق المالٌة وشركة السوق المالٌة السعودٌة )تداول

 آراء العموم ومالحظاتهم الستطالع  وتداول"

 نشر مشروع تنظٌم الدعوى الجماعٌة الستطالع مرئٌات العموم 

 

 سورية -هيئة االوراق واالسواق المالية 

  7102التقرٌر السنوي لهٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة عن عام 

 

 العراق –هيئة االوراق المالية 

  المالٌة باألوراقالمصادقة على ضوابط العناٌة الواجبة اتجاه العمالء الخاصة 

 7102وراق المالٌة لسنة صدور تقرٌر الفصل االول عن حركة التداول فً سوق العراق لأل 
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 ُعمان –الهيئة العامة لسوق المال 

 الهٌئة لعضوٌة هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة "أٌوفً" انضمام 

 م برنامج تدرٌبً حول التدقٌق الداخلًٌتنظ 

 

 فلسطين – س المالأهيئة سوق ر

  ورشة عمل متخصصة حول الصكوكتنظٌم 

  ورشة عمل حول المعالجة المحاسبٌة لعقود التأجٌر التموٌلًتنظٌم 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 ( لسنة 22قرار رقم )بشأن إنشاء هٌئة  7101( لسنة 2بشأن تعدٌل الكتاب األول )التعرٌفات( من الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ) 7102

 لمالٌة وتعدٌالتهماأسواق المال وتنظٌم نشاط األوراق ا

 ( لسنة 26قرار رقم )بشأن دخول بعض ممارسات نظام ما بعد التداول )المرحلة االنتقالٌة( حٌز التنفٌذ 7102 

 ( لسنة 20قرار رقم )بشأن إنشاء هٌئة أسواق المال وتنظٌم نشاط  7101( لسنة 2بشأن تعدٌل الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ) 7102

 األوراق المالٌة وتعدٌالته

  برنامج التدرٌبً التوعوي االستثنائًالفعالٌات اختتام 

 عضوٌة المنظمة الدولٌة لهٌئات األوراق المالٌة )االٌسكو( إلى هٌئة تنضمال 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 بدء العمل بضوابط تملك أسهم شركات األوراق المالٌة 

  ( لسنة 56كتاب دوري بشأن تطبٌق أحكام قانون الضرٌبة على الدخل وأثرها على صنادٌق االستثمار المنشأة وفقاً ألحكام القانون )اصدار

0557 

  العقاريوالتخصٌم والتموٌل  التموٌلًمجاالت التأجٌر  فًصدور تنظٌم ٌتٌح لشركات التموٌل الجمع بٌن أكثر من نشاط بنفس الشركة 

  عاملة بمجال األوراق المالٌةضوابط تملك أسهم الشركات الاصدار 

 

 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 فً الدورة السادسة عشرة للمعهد الفرانكفونً للتنظٌم المالً ة تشاركالهٌئ(IFREFI) 

 

 

 International Organization of Securities Commissions (IOSCO) المالية األوراق لهيئات الدولية المنظمة

 

 IOSCO Annual Conference: Building Securities Market Resilience in the Post-Crisis World 
 Methodology For Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation 
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