
 

 7102 تشرين أول –أكتوبر  – واألحداثري ألهم األخبار الملخص الشه

 

 األردن –هيئة األوراق المالية 

  7102هيئة األوراق المالية تدعو الشركات إلى تزويدها بنتائج الربع الثالث لسنة 

 هيئة األوراق المالية تصدر تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات األجنبية 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 مجلس إدارة "األوراق المالية" يعتمد نظام صندوق الشراكة العامة والمحدودة 

 "األوراق المالية" تشارك في فعاليات "مؤتمر الشارقة الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي " 

 اتصاالت" تسهم في المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بنشر رسائل توعية استثمارية عبر الهواتف المتحركة" 

 "أطلقت الهيئة مشاريع جديدة ومبادرات رقمية خالل مشاركتها بمعرض "جيتكس 

 ل المخاطر وتقييمهامركز التدريب بهيئة األوراق المالية والسلع ينظم دورة عن المحافظ المالية وأدوات تحلي 

 األوراق المالية" توافق على قيد المصرف الخليجي التجاري ضمن فئة الشركات المساهمة العامة األجنبية" 

  األوراق المالية" وسوق أبو ظبي ينظمان ندوة توعية للمستثمرين بعنوان تكوين محفظة األسهم والفرق بين المضاربة واالستثمار في سوق"

 األوراق المالية

 يةلهيئة األوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي يعززان التعاون فـي مجال التـكنولوجيا الما 

 الجزائر – لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

 ة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وجامعة الجزائرتوقيع اتفاقية التكوين بين لجن 

 نشر النتائج السداسية 

 مذكرة مشتركة للوسطاء في عمليات البورصة و رسميي المقصورة 

  تأهيل مهنيو السوق المالية الجزائرية“الدفعة الخامسة لتكوين” 

 السعودية –هيئة السوق المالية 

  والملكية هيئة السوق المالية تعدّل الئحة األشخاص المرخص لهم لدعم صناعة إدارة األصول وتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء

 الخاصة

 هيئة السوق المالية: استحداث إدارة عامة ولجنة لإلشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية 

 هيئة السوق المالية: الئحة محدثة تنظم عمليات االندماج واالستحواذ 

 منظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين مذكرة تعاون بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة لالستثمار للتعاون عن إعداد التعليمات ال

 األجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة

  هاالكتتابات األولية الستطالع مرئيات العموم حيالهيئة السوق المالية تنشر مشروع تعديل تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في 

 ي االستثمار ديين فاستمراراً لمنهجية الهيئة في فتح السوق لالستثمار األجنبي هيئة السوق المالية تعامل المستثمرين األجانب معاملة السعو

 المباشر في السوق الموازية )نمو(

 أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية 

 سورية – الماليةهيئة االوراق واالسواق 

  (7102( لعام )72رفع الحد األدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة بموجب القانون )رقم 

 ( 27صدور التعميم رقم)  7102الخاص بإفصاحات الربع الثالث لعام  
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 سلطنة عمان –الهيئة العامة لسوق المال 

 مركز عمان للحوكمة واالستدامة ينظم ورشة عمل لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة فولتامب للطاقة 

  حدد مرتكزات الممارسة 7102ي وميثاق الحوكمة الصادر ف 7117الهيئة تدعم ممارسة المسؤولية االجتماعية للشركات منذ 

  لكبار المكتتبين % 32لصغار المكتتبين و %011سوق المال تعتمد نسب تخصيص الشركة العمانية القطرية للتأمين 

 مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يوافق على تحول سوق مسقط إلى شركة مملوكة من الحكومة 

 فلسطين –رأس المال  هيئة سوق

  سوق رأس المال تطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطينهيئة 

 ارتفعت لمليوني دوالر: تراخيص شركات التأجير التمويلي النابلسي 

 لبنان –هيئة األسواق المالية 

 المالية اللبنانية يتلقى جائزة أفضل محافظ بنك المركزي سواقرئيس مجلس إدارة هيئة األ 

 برنامج تدريبي حول اكتشاف ومالحقة الجرائم المالية 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 تتويج عمران األكثر تأثيراً في سوق المال على مستوى القارة األفريقية 

 أولويات استراتيجية الهيئة فية التامين المصرية صناع 

 نشاط مكثف لهيئة الرقابة المالية مع مؤسسات التمويل الدولية 

 قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد عمران رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية 

  مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية النتخاباتأربعة يتقدمون  الترشح:بعد غلق باب 

  اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية ألسواق المال فيرئيس الهيئة يشارك 

  مصر تفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات التوالي:للمرة الثالثة على 

  الطرح بالبورصة راءاتإلجهيئة الرقابة المالية تصدر إجراءات تنظيمية جديدة 

 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يوافق على عدة تعديالت هامة على صناديق االستثمار 

 المغرب –المغربية لسوق الرساميل  الهيئة

  هيئة ضابطة، وتؤّكد  21الهيئة المغربية لسوق الرساميل تشارك في الدورة األولى ل" األسبوع العالمي للمستثمر" إلى جانب أكثر من

 التزامها بالنهوض بالتربية المالية للمستثمرين وحمايتهم

 

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

 

 IOSCO launches World Investor Week 2017: Securities Regulators Across the Globe are Promoting Investor 

Education and Protection 

 IOSCO Concludes World Investor Week 2017: Education and Protection of Investors Brought to the Attention 

of the Global Public 

 IOSCO analyzes other CRA products used to make investment and credit-related decisions  
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