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 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 إطالق استراتيجية تطوير سوق رأس المال اإلسالمي 

 

 تونس -  هيئة السوق المالية

  السوق لمكافحة المخالفات فياصدار دليل للجهات المصدرة خاص بتطبيق التدابير الوقائية 

  األموال وتمويل اإلرهاب لوسطاء البورصة وشركات إدارة األصولاصدار دليل مكافحة غسل  

 

 الجزائر -لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

 الطرق البديلة للتمويل عن طريق السوق"ى حول ملتق" 

 

 السعودية –هيئة السوق المالية 

 فرض غرامة مالية على عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية وفي السوق الموازية لمخالفتها نظام الشركات 

 حلقات عمل للحوكمة في إطار تعزيز الثقة في السوق المالية 6 تنظيم 

 مةإحالة المتورطين في نشاط )الفوركس( إلى النيابة العا 

 

 سورية -هيئة االوراق واالسواق المالية 

 ( الخاص بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم / 13صدور التعميم رقم )92/ 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة الى سوق ناشئة 

 ( لسنة 313قرار رقم )9136( لسنة 2لصادر بالقرار رقم )بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم ا 9132 

 ( لسنة 396قرار رقم )( 2فيذية للقانون رقم )امن )الشكاوى( من الكتاب الثالث )إنفاذ القانون( من الالئحة التنبشأن تعديل الفصل الث 9132

 9131لسنة 
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http://www.cosob.org/ar/seminaire-sur-les-modes-de-financement-alternatifs-par-le-marche-le-27-septembre-2017-a-lhotel-el-aurassi/
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https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/484617


 
 

 لبنان -هيئة األسواق المالية 

  لبنان وسلطة دبي للخدمات الماليةمذكرة تفاهم بين هيئة األسواق المالية في 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

  تشارك في مؤتمر تقديم التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسنغافورةالهيئة 

  الشركة المصرية لالستعالم االئتماني بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولةمع توقيع عقد 

  تشارك في برنامج تدريبي عن التمويل متناهي الصغر ببريطانياالهيئة 

 

 World Federation of Exchanges( WFEللبورصات )االتحاد الدولي 

 The World Federation of Exchanges launches joint report into role of exchanges in fostering economic 

development with the United Nations Conference On Trade And Development 

 

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

 

 Harmonization of the Unique Product Identifier (UPI) – guidance issued by CPMI-IOSCO 

 The GEM Committee annual meeting and conference: Emerging market regulators committed to 

strengthening sustainable finance and cyber resilience 

http://cma.gov.lb/news/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_603.htm
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http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_601.htm
http://www.world-exchanges.org/
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https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS474.pdf
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