
 

 

 

 7102تموز  / يوليو –ري ألهم األخبار واألحداث الملخص الشه

 

 

 

 

 األردن – هيئة األوراق المالية

  7102صدور تعلٌمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 

 7102 تدعو الشركات إلى تزوٌدها بنتائج الربع الثانً لسنة الهٌئة  

 تعقد ورشة تدرٌبٌة لمدراء وأمناء اإلصدار هٌئةال 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 ع مذكرة تفاهم مع "اتحاد كرة القدم" لتعزٌز التعاون فً مجاالت الحوكمة واإلدارة الرشٌدة ودراسة تحول األندٌة إلى شركات مساهمةٌتوق 

 

 تونس -  هيئة السوق المالية

 (متوفر باللغة الفرنسٌة فقط) تذكٌر للشركات المدرجة 

 

 السعودية –هيئة السوق المالية 

 إدارة مختصة بحماٌة المستثمر استحداث 

 

 سورية -هيئة االوراق واالسواق المالية 

 وري األولتشارك فً ملتقى االستثمار السٌئة اله 

 

 العراق –هيئة االوراق المالية 

 ٌقاف تداول عدد من الشركاتا 

 

 ُعمان –الهيئة العامة لسوق المال 

 اصدار النسخة اإلنجلٌزٌة من موسوعة التشرٌعات والقوانٌن المنظمة لقطاعً سوق رأس المال والتأمٌن 

 

http://www.jsc.gov.jo/News/Nws_NewsList.aspx?Type=P&lang=1&Site_ID=2&menu_id2=135&catID=20#6
http://www.jsc.gov.jo/News/Nws_NewsList.aspx?Type=P&lang=1&Site_ID=2&menu_id2=135&catID=20#4
http://www.jsc.gov.jo/News/Nws_NewsList.aspx?Type=P&lang=1&Site_ID=2&menu_id2=135&catID=20#2
http://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2017/2017-7-16.aspx
https://www.cmf.tn/rappel-aux-soci%C3%A9t%C3%A9s-admises-%C3%A0-la-cote-de-la-bourse-indicateurs-d%E2%80%99activit%C3%A9-relatifs-au-2%C3%A8me-trimest-0
https://www.cmf.tn/rappel-aux-soci%C3%A9t%C3%A9s-admises-%C3%A0-la-cote-de-la-bourse-indicateurs-d%E2%80%99activit%C3%A9-relatifs-au-2%C3%A8me-trimest-0
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/Investor-Protection.aspx
http://scfms.sy/news/ar/812/0/أخبار-عامة
http://www.isc.gov.iq/node/1747
https://www.cma.gov.om/Home/SearchNews/5?newsId=7285&year=2017
https://www.cma.gov.om/Home/SearchNews/5?newsId=7285&year=2017


 
 

 فلسطين –هيئة سوق رأس المال 

 7102لعام السنوي  تقرٌراصدار ال 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

  7102عن انتهاء مهلة تقدٌم نموذج متابعة تطبٌق حوكمة الشركات لعام االعالن 

 ( لسنة 10تعمٌم رقم )بشأن الدول التً ال تطبق أو تطبق بشكل غٌر كاف توصٌات مجموعة العمل المالً 7102  

 

 

 لبنان -هيئة األسواق المالية 

 7102تصدر تقرٌرها السنوي للعام  هٌئةال 

 (فقط االنجلٌزٌةمتوفر باللغة ) اصدار تقرٌر حول أنظمة الدفع والمقاصة والتسوٌة فً لبنان 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

  ٌوم بقواعد قٌد وشطب األوراق المالٌة 70بدء العمل باشتراط دعوة الجمعٌة العامة قبل 

  األوروبًمشروع دراسة تنظٌم أدوات التموٌل قصٌرة األجل مع البنك انطالق 

 

 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

 نشرة تعرٌفٌة حول مفاهٌم الشمول المالً اصدار 

 "ورقة حول "إدارة مخاطر السٌولة فً نظم الدفع والتسوٌة اللحظٌة 

 

 World Federation of Exchanges( WFEاالتحاد الدولي للبورصات )

 World Federation of Exchanges publishes joint report with Milken Institute on SME Exchanges 

 

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

 IOSCO Publishes Thematic Review of Client Asset Protection Recommendations 

 Implementation monitoring of the PFMI: Fourth update to Level 1 assessment report 

 IOSCO consults on recommendations and good practices in liquidity risk management for funds 

 International committees complete the April 2015 workplan on central counterparty resilience, recovery and 

resolvability 

http://www.pcma.ps/Lists/newslist/Dispform.aspx?ID=1008&RootFolder=%2FLists%2Fnewslist&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Epcma%2Eps%2FPages%2Fallnews%2Easpx
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/480193
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/478561
http://cma.gov.lb/news/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3-2/
http://cma.gov.lb/news/bdl-publishes-payment-settlement-systems-whitebook-in-collobaration-with-cma/
http://cma.gov.lb/news/bdl-publishes-payment-settlement-systems-whitebook-in-collobaration-with-cma/
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_581.htm
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_586.htm
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%8A%D8%A9
http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%8A%D8%A9
http://www.world-exchanges.org/
https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/world-federation-of-exchanges-publishes-joint-report-with-milken-institute-on-sme-exchanges
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS471.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS469.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS468.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS466.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS466.pdf

