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 األردن – هيئة األوراق المالية

 ع مذكرة تفاهم مع الهٌئة الرقابٌة فً جنوب إفرٌقٌاٌتوق 

 ًاطالق أولى الخطوات التحضٌرٌة لمشروع نظام االفصاح اإللكترون 

  وفد من جامعة أرٌزونا األمرٌكٌةالهٌئة تستقبل 

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

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

  األوراق المالٌة والسلعالمؤتمر السنوي لهٌئة اختتام أعمال 

 ع مذكرة تفاهم مع الهٌئة األوروبٌة لألوراق واألسواق المالٌةٌتوق 

 حلقة نقاشٌة للجهات الرقابٌة والتنظٌمٌة بأسواق المال الخلٌجٌة 

 ع مذكرة تفاهم مع مجلس اإلمارات للتوازن بٌن الجنسٌنٌتوق 

 

 تونس -  هيئة السوق المالية

 فقط( الفرنسٌة)متوفر باللغة  بشروط االفصاح السنوي تذكٌر لشركات االستثمار ذات رأس المال المتغٌر 

 فقط( الفرنسٌة)متوفر باللغة  الهٌئة تتسلم رئاسة اتحاد هٌئات األوراق المالٌة العربٌة 

 

 السعودية – الماليةهيئة السوق 

  الشركات المدرجة بإتاحة التصوٌت اآللً للمساهمٌن على بنود اجتماعات الجمعٌات العامة والخاصةالزام 

 ع مذكرة تفاهم مع جامعة األمٌر سلطانٌتوق 

 تعدٌل الئحة عمل لجنة التعامالت اإللكترونٌة 

 

 سورية -هيئة االوراق واالسواق المالية 

  تشارك فً المؤتمر العلمً األول لإلدارة والتموٌل واالقتصادالهٌئة 

 تمدٌد قبول طلبات اعتماد محكمٌن لدى هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة  

 

 العراق –هيئة االوراق المالية 

  وراق المالٌةن فً سوق العراق لألٌعراقٌالصدور التقرٌر السنوي لتداوالت غٌر 
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 ُعمان –الهيئة العامة لسوق المال 

 6102برامج التدرٌبٌة للكوادر الوطنٌة لعام انطالق ال 

 ندوة حول التأمٌن والفرص الوظٌفٌة 

  دور الخدمات المالٌة اإلسالمٌة حولندوة حوارٌة 

  حول قطاعً سوق رأس المال والتأمٌن تدرٌبًبرنامج 

 

 فلسطين – س المالأهيئة سوق ر

  تشارك فً البرنامج التدرٌبً "التخطٌط االستراتٌجً والمالً للمدراء"الهٌئة 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 ( لسنة 4تعمٌم رقم )اف توصٌات مجموعة العمل المالًبشأن الدول التً ال تطبق أو تطبق بشكل غٌر ك 6102 

  مؤتمر السنوي الثانًالفعالٌات اختتام 

  تزكٌة الكوٌت لرئاسة فرٌق تنمٌة األسواق فً منتدى أسواق المالCOMCEC 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 العمل بقواعد التعرف على المستفٌد للمتعاملٌن فً سوق األوراق المالٌة 

  سرٌان اإلجراءات االحترازٌة لهٌئة الرقابة المالٌة بالوقف المؤقت لتعامل المخالفٌنبدء 

 تعدٌل دلٌل محاسبة شركات التأمٌن للتعامل مع تحرٌر سعر الصرف 

  التحاد هٌئات األوراق المالٌة العربٌة بتونس السنويمصر تترأس االجتماع 

 سوق المال لقضاة المحاكم االقتصادٌة فًم برنامج ٌتنظ 

  االستثمارمع هٌئة توقٌع اتفاق لتعزٌز التعاون والرقابة على الشركات 

  لوثائق التأمٌن اإللكترونًورشة عمل حول االصدار والتوزٌع 

 

 

 

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

 IOSCO approves the enhanced standard for cross-border enforcement cooperation 
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