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 األردن – هيئة األوراق المالية

 منح تراخيص التعامل في البورصات األجنبية 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 لتقديم الخدمات األساسية للهيئة لتطوير نظام جديد» زيروكس « مع يةع اتفاقيتوق 

 حالة األسواق المالية بدولة اإلمارات"م حلقة نقاشية الستعراض يتنظ" 

 

 السعودية –هيئة السوق المالية 

 إعفاء الجهات الراغبة في طرح أدوات الدين في السوق من المقابل المالي الُمحّصل للهيئة 

 الشركات المدرجة من اإلفصاح عن القوائم المالية األولية للربع الرابع من السنة المالية إعفاء 

 اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات األوراق المالية 

 نشر مشروع تحديث القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة 

 

 سورية -هيئة االوراق واالسواق المالية 

 م دورة تدريبية لضابط االمتثاليتنظ 

 

 فلسطين –هيئة سوق رأس المال 

  لنسخة النهائية من االستراتيجية الوطنية للشمول المالياصدار 

  مجموعة من اللقاءات المتخصصة في قطاع غزةتنظيم 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 ع مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون مع وزارة التجارة والصناعةيتوق 

 ( لسنة 12تعميم رقم )ةبشأن الجمعيات العامة للشركات المدرج 2017 

 إصدار أحكام إضافية لالستحواذ االلزامي 

 ( لسنة 11تعميم رقم )بشأن الجمعيات العامة لألشخاص المرخص لهم 2017 

 ( لسنة 10عميم رقم )بشأن الدول التي ال تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي 2017 
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 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 تكريم الدكتور " محمد عمران " رئيس هيئة الرقابة المالية شخصية العام بأسواق المال األفريقية 

 الجمعية العامة للشركة قبل شراء أسهم الخزينةموافقة  اشتراط 

 ةالهيئة تتبنى مقترح السوق بتعديل بعض قواعد التعامل في ذات الجلس 

 ل القواعد المنظمة لنقل ملكية األوراق المالية غيرالمقيدة بالبورصةيعدت 

 

 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 بالغ صحفي حول استعمال العمالت االفتراضية 

 لهيئة المغربية لسوق الرساميلل مجلس التأديبيتشكيل ال 

 

 

 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

 للبحوث  م دورة حول "الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية اإلسالمية" بالتعاون مع المعهد اإلسالميينظت

 والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية

 

 

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

 

 IOSCO publishes updates to peer reviews of regulation of MMFs and securitization 

 IOSCO reports on implementation of G20/FSB recommendations to strengthen securities markets 

 IOSCO Good Practices for the Termination of Investment Funds seek to Protect Investors 
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