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 األردن – هيئة األوراق المالية

 حرص مؤسسات سوق رأس المال على تطبٌق معاٌٌر التدقٌق الدولٌة الهٌئة تؤكد 

 وتكافؤ الفرص وكافة قٌم ومعاٌٌر النزاهة الوطنٌة والمساواةالعدالة الهٌئة تؤكد التزامها ب 

  التعدٌالت المقترحة على مشروع تعلٌمات المعاٌٌر والشروط المطلوب توفرها فً مدققً الحساباتبحث 

  بٌاناتها باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌةإلزام الجهات المصدرة لألوراق المالٌة باإلفصاح عن كافة 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 نٌوٌورك ناسداك"مع  كترونٌةلتعاون فً مجاالت تطوٌر التكنولوجٌا المالٌة والتدرٌب الفنً والدعم التقنً والرقابة اإلللبادرات م " 

 إصدار نظام صندوق رأس المال المخاطر 

 لألداء الحكومً المتمٌزن بجائزتٌ تفوز الهٌئة 

  قرار بشأن نشر ضوابط التحذٌراتاعتماد 

 

 تونس -  هيئة السوق المالية

 فقط( الفرنسٌة)متوفر باللغة  22 رقم القرار لتنفٌذ العملٌة اصدار الترتٌبات 

  

 السعودية – هيئة السوق المالية

 هٌئة تدعو العموم إلى اإلبالغ عن األفراد أو المواقع التً تروج لنشاط )الفوركس(ال 

 اءات التنظٌمٌة الصادرة تنفٌذا لنظام الشركاتتعدٌل الضوابط واإلجر 

  فرع هٌئة التحقٌق واالدعاء العاممع ورشة العمل مشتركة تنظٌم 

  عد التسجٌل واإلدراج فً السوق الموازٌةاقو حول صحفًمؤتمر 

  فأكثر من رأس المال باإلفصاح عن خطتها حٌال تطبٌق 05إلزام الشركات المدرجة فً السوق المالٌة التً تبلػ خسائرها المتراكمة %

 المائة من نظام الشركات المادة الخمسون بعد

 

 العراق –هيئة االوراق المالية 

 اٌقاف عدد من الشركات عن التداول 

  2502المالٌة لعام  لألوراقاصدار التقرٌر السنوي عن حركة التداول فً سوق العراق 
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 ُعمان –الهيئة العامة لسوق المال 

 جراءات على عدد من مراقبً الحسابات المعتمدٌناتخاذ عدد من اإل 

 مركز عمان للحوكمة واالستدامة ٌعقد برنامجا تدرٌبٌا حول المهارات الفاعلة لسكرتٌر مجالس اإلدارة 

  األسواق المالٌة فً بروناي تطلع على تجربة سوق رأس المال العمانً وتوقع على مذكرة تفاهم لتحدٌد مجاالت التعاونهٌئة 

 مناقشات حول مسودة اإلطار التنظٌمً لقانون األوراق المالٌة الجدٌد 

 التدقٌق علٌها أسبوعٌاو وثٌقة خاصة لفصل أموال العمالء اعتماد 

 إلعداد مٌثاق لحوكمة الشركات الحكومٌة مركز عمان للحوكمة واالستدامة ٌوقع اتفاقٌة 

 ورشة رٌادة عمل وكالء التأمٌن لتطوٌر مهاراتهم الفنٌة واإلدارٌة تنظٌم 

 

 فلسطين – س المالأهيئة سوق ر

 ًورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبٌة لعقود التأجٌر التموٌل 

  تخاطب الشركات المساهمة العامة بخصوص معاٌٌر التدقٌق الدولٌةالهٌئة 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

  تعمٌم بشأن اإلشعار( الصادر عن إدارة خدمات اإلٌرادات الداخلٌة األمرٌكٌةIRS بخصوص النسخة رقم )الخاصة بمتطلبات نموذج  2.5

 FATCA XML Schemaتقرٌر الفاتكا 

 ( لسنة 52تعمٌم رقم )بشأن التقرٌر السنوي لألشخاص المرخص لهم 7250 

 تعمٌم بشأن مزاولة نشاط تقوٌم األصول 

 

 لبنان -هيئة األسواق المالية 

 متوفر باللغة االنجلٌزٌة فقط( نشر أول مجموعة من اللوائح التنفٌذٌة فً الجرٌدة الرسمٌة( 

 متوفر باللغة االنجلٌزٌة فقط( توقٌع مذكرة تفاهم مع بنك روسٌا( 
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