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 األردن – هيئة األوراق المالية

  ًورشة عمل فً هٌئة األوراق المالٌة للتوعٌة بفرص االستفادة من إصدار وإدراج إٌصاالت إٌداع الشركات المساهمة األردنٌة ف

 البورصات األجنبٌة

  6102إلزام الشركات المساهمة العامة بتعبئة بطاقة األداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة فً بورصة عمان لعام 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

  6102فً الملتقى السنوي لالستثمار المشاركة 

 وظٌف السنوي بالجامعة األمرٌكٌة بالشارقةهٌئة ٌشارك فً فعالٌات معرض التالمركز التدرٌب ب 

   الفائزٌن بجائزة "االبتكار فً بحوث أسواق المالالهٌئة تكرم" 

 

 تونس -  هيئة السوق المالية

 متوفر باللغة الفرنسٌة فقط( الهٌئة تنشر لوائح مكافحة المخالفات فً السوق( 

 متوفر باللغة الفرنسٌة فقط( تذكٌر للشركات المدرجة بالبورصة( 

 متوفر باللغة الفرنسٌة فقط( تذكٌر حول اإلفصاحات السنوٌة لشركات االستثمار ذات رأس المال المتغٌر( 

 

 السعودية – هيئة السوق المالية

 هٌئة تنشر التعامٌم الصادرة عنها على موقعها االلكترونً والمتعلقة بالشركات المدرجةال 

 ًنشر عدد من األسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالٌة ونظام الشركات ولوائحهما التنفٌذٌة على موقع الهٌئة اإللكترون 

  (والمستجداتحلقة عمل بعنوان )الئحة حوكمة الشركات.. التغٌرات تنظٌم 

 هٌئة تعقد ملتقى توعوي موجه لألشخاص المرخص لهمال 

  بغرض حماٌة المساهمٌن وإحاطتهم بأوضاع الشركة قبل خضوعها للمادة  61خسائرها إلزام الشركات المدرجة باإلفصاح فور بلوغ %

 من نظام الشركات 051

 تطبٌق الئحة حوكمة الشركات المحدثة 

 نشر مشروع الئحة االندماج و االستحواذ المحدثة الستطالع مرئٌات العموم حٌاله 

 6102السنوي للعام المالً  تقرٌرال اصدار 
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 ُعمان –الهيئة العامة لسوق المال 

  مهارات بٌع وتسوٌق المنتجات التأمٌنٌة للكوادر الوطنٌة العاملة فً القطاع استعراض 

 الهٌئة تشارك فً االجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالٌة اإلسالمٌةIFSB  

 تسوٌقٌة جدٌدة لقطاعً سوق رأس المال والتأمٌن بالهٌئة العامة لسوق المال مسابقة السالمة المرورٌة فً محطة 

 هٌئة تستعرض تطبٌقات التأمٌن التكافلً للكوادر الوطنٌة العاملة فً القطاعال 

 6102"تمكٌن  ن دلٌل البرامج التدرٌبٌة فً قطاع التأمٌنٌتدش" 

 

 قطر –هيئة قطر لألسواق المالية 

 التونسٌةهٌئة توقع مذكرة تفاهم مع نظٌرتها هٌئة السوق المالٌة ال 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 بٌان صحفً بشأن مراجعة البٌانات المالٌة وجداول أعمال الجمعٌات العامة 

 ( لسنة 26قرار رقم )بشأن إنشاء هٌئة أسواق المال وتنظٌم نشاط  6101( لسنة 2بشأن تعدٌل الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ) 6102

 األوراق المالٌة وتعدٌالته

 ( لسنة 26قرار رقم )بشأن إنشاء هٌئة أسواق المال وتنظٌم  6101( لسنة 2بشأن تعدٌل بعض مواد الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ) 6102

 (بنود نظام ما بعد التداول )المرحلة االنتقالٌةنشاط األوراق المالٌة وتعدٌالته لتطبٌق بعض 

 ( لسنة 2تعمٌم رقم )بشأن الجمعٌات العامة 6102 

 ( لسنة 2تعمٌم رقم )بشأن البٌانات المالٌة المرحلٌة المراجعة والسنوٌة المدققة 6102 

 ال الجمعٌات العامةإعالن توعوي: بشأن اعتماد جداول أعم 

 إعالن توعوي: بشأن مراجعة واعتماد البٌانات المالٌة  

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 اجراءات تعزٌز حماٌة حسابات المتعاملٌن مع شركات األوراق المالٌة احداث 

 للوزارات والهٌئاتالعقاريللتقٌٌم م ورشة عمل "المعاٌٌر المصرٌة ٌتنظ " 

 صنادٌق االستثمار فًل ضوابط االكتتاب بحصة عٌنٌة ٌعدت 

 لضمانات أرباب العهد الحكومًدٌل نظام صندوق التأمٌن دء العمل بتعب 

 بورصات أجنبٌة فًدء تطبٌق القرارات المنظمة لتخفٌض حجم صنادٌق االستثمار وبٌع أسهم ب 

 سوق المال فًهٌئة تدعم مبادرة "إعالء حقوق المستثمر" ال 

  مؤتمر "الرؤٌة المستقبلٌة للسٌاسات الضرٌبٌة فًتشارك الهٌئة" 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

  6102صندوق النقد العربً ٌصدر تقرٌره السنوي الثامن والثالثٌن لعام 

  األلمانٌة للتنمٌة ٌطلقان تقرٌراً عن مبادرات وتجارب الدول العربٌة على صعٌد التثقٌف المالًصندوق النقد العربً والوكالة 
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 World Federation of Exchanges( WFEللبورصات ) الدولي االتحاد

 World Federation of Exchanges publishes cyber resilience standards 

 

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

 

 FSB-IOSCO Roundtable on Compensation Practices in the Securities Sector: Summary and main takeaways 

 IOSCO approves the enhanced standard for cross-border enforcement cooperation 

http://www.world-exchanges.org/
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD559.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS456.pdf

