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 األردن – هيئة األوراق المالية

 حظر التعامل مع المطبوعات الصحفية والمواقع اإللكترونية غير المرخصة 

 

 تونس -  هيئة السوق المالية

 ترخيص إنجاز عملية اإلندماج باستيعاب " الشركة التونسية لإليجار المالي " لـ " الشركة التونسية للفكتورينغ " المتفرعة عنها 

 

 السعودية –هيئة السوق المالية 

  القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصةصدور قرار مجلس الهيئة باعتماد 

 اعتماد قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والموافقة على قواعد اإلدراج 

 

 سورية -هيئة االوراق واالسواق المالية 

 م ورشة عمل بعنوان "االنتقال لى تطبيق المعيار الدولييتنظIFRS 9  

 م دورة تدريبية تتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خاصة بعمل شركات الخدمات والوساطة الماليةيتنظ 

 

 فلسطين –المال  هيئة سوق رأس

  الجولة األولى من مسابقة حوكمة الشركات في الجامعات الفلسطينيةاختتام 

 

 قطر –هيئة قطر لألسواق المالية 

  المؤتمر األول لحوكمة الشركاتتنظيم 

 اصدار عدد من األنظمة والقواعد 

 

 

 

 

 

http://www.jsc.gov.jo/News/Nws_NewsList.aspx?Type=P&lang=1&Site_ID=2&menu_id2=135&catID=20#1
http://www.jsc.gov.jo/News/Nws_NewsList.aspx?Type=P&lang=1&Site_ID=2&menu_id2=135&catID=20#1
https://www.cmf.tn/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.cmf.tn/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2344.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2345.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2345.aspx
http://scfms.sy/news/ar/812/0/2017
http://scfms.sy/news/ar/812/0/2017
http://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1038
https://www.qfma.org.qa/Arabic/News/News62.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/News/News63.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/News/News63.aspx


 
 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 إعالن بشأن مزاولة نشاط تقويم األصول 

 ( من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل األموال وتمويل 7-7بشأن االلتزامات الواردة في المادة رقم ) 2017( لسنة 13عميم رقم )ت

 إلرهاب" من الالئحة التنفيذيةا

 ( لسنة 14تعميم رقم )بشأن إلتزام كافة مصفي الصناديق بأحكام جمعية حملة الوحدات المذكورة في الفصل الثاني من الكتاب  2017

 شر من الالئحة التنفيذيةالثالث ع

 ( لسنة 158قرار رقم )قواعد التنفيذ على األوراق المالية( في الكتاب الحادي عشر )التعامل  10بشأن تعديل على الملحق رقم  2017(

 ة(المالي في األوراق

 ( ( من الكتاب الثاني عشر )قواعد 9-1( من الكتاب الخامس )أنشطة األوراق المالية واألشخاص المسجلون( والمادة )1-1تعديل المادة

 للهيئة فيذيةاإلدراج( من الالئحة التن

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 هيئة تحذر من مخاطر األنسياق وراء دعوات التعامل بالعمالت األفتراضيةال 

 ع مذكرة تفاهم مع االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرىيوقت 

  2018ن واالتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خالل الربع األول من وفد من دولة الصيالهيئة تستقبل 

 

 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

  2016نشر التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 

 

 

 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

  صندوق النقد العربي ومعهد االستقرار المالي ينظمان اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية

 واألولويات التشريعية والرقابية

 م االجتماع الثاني عشر لفريق لعمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربيةينظت 

  باألردن دورة تدريبية حول إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول الماليتنظيم 

 

 

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

 

 International standard-setting bodies launch surveys on incentives to centrally clear OTC derivatives trades 

https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/488475
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https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/489163
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http://www.ammc.ma/ar/actualites/29017
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS483.pdf

