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 األردن – هيئة األوراق المالية

 تقر النسخة النهائٌة من خارطة طرٌق لتطوٌر سوق رأس المال الوطنً هٌئةال 

 إقرار تعلٌمات إقراض واقتراض األوراق المالٌة والبٌع على المكشوف والموافقة على تعلٌمات اإلٌداع 

 مشروع تعلٌمات التعامل بالبورصات األجنبٌةر اصدا 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

  ًمجال األسواق المالٌة ونشر ثقافة التحكٌم مذكرة تفاهم بٌن "األوراق المالٌة" ومركز الشارقة للتحكٌم التجاري الدولً لتعزٌز التعاون ف

 بٌن المتعاملٌن

 م مإتمر األسواق المالٌة ودورها فً بناء اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار والسعادةٌتنظ 

 

 تونس -  هيئة السوق المالية

 فقط( الفرنسٌة)متوفر باللغة  األموال تبٌٌض المتعلقة بمكافحة الالئحة نشر 

 فقط( الفرنسٌة)متوفر باللغة  الهٌئة تجري مشاورات مكثفة مع وسطاء البورصة وبورصة تونس 

 

 الجزائر -ة ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورص

 نشر قانون أخالقٌات المهنة للجنة تنظٌم عملٌات البورصة و مراقبتها 

 6102 لعام السنوي تقرٌرال اصدار 

 

 السعودية – هيئة السوق المالية

  الموازٌة(السوق -حلقة عمل بعنوان )االلتزامات المستمرة على الشركات المدرجة فً نمو 

  الئحة حوكمة الشركاتاعتماد 

 هٌئة تعٌد تشكٌل لجنتها االستشارٌةال 

 

 سورية -هيئة االوراق واالسواق المالية 

  اإلبالغ عن مسائل التدقٌق الرئٌسٌة فً تقرٌر المدقق المستقلمحاضرة حول 

  6102( لعام 5المرسوم التشرٌعً رقم )اصدار  

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 استطالع رأي الجهات المشمولة برقابة هٌئة أسواق المال ذات العالقة بؤنظمة االحتفاظ بالسجالت 

  6102برنامج التوعوي األول لعامالفعالٌات اختتام 
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 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

  بالبورصةبدء العمل بقرار تنظٌم نقل ملكٌة األوراق المالٌة غٌر المقٌدة 

 مد مهلة تقدٌم القوائم المالٌة للشركات المقٌدة أوراقها المالٌة بالبورصة 

  عامل على األوراق المالٌة غٌر المقٌدة بالبورصةتنظٌم موحد للتاصدار 

  تناقش مع وسطاء التؤمٌن التشرٌعات المالٌة المستحدثةالهٌئة 

 بدء العمل بمعاٌٌر مصرٌة للتقٌٌم المالً للمنشآت 

 

 المغرب – المنقولة القيم مجلس

 ق المالٌةاألسوا  اإلقلٌمً لالدخار العام و  توقع على اتفاقٌة خاصة بتقدٌم المساعدة التقنٌة مع المجلسال (CREPMF)   لالتحاد النقدي

 لغرب أفرٌقٌا

 ع لجنة السوق المالٌة الغانٌةع مذكرة تفاهم وتعاون مٌتوق 

 

 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

  6102التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لعام اصدار 

 

 

 World Federation of Exchanges( WFEللبورصات ) الدولي االتحاد

 World Federation of Exchanges publishes report into SME financing & equity markets 

 World Federation of Exchanges publishes 2016 Market Highlights 

 

 

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

 
  IOSCO analyzes potential of tech-driven change in the securities market industry 

 Harmonization of the Unique Transaction Identifier (UTI), guidance issued by CPMI-IOSCO 
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