
 

 

 7102حزيران  / يونيو –ري ألهم األخبار واألحداث الملخص الشه

 

 

 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

  يناقش الخطط المستقبلية للنصف الثاني من العاممجلس أمناء مركز التدريب 

  أول موافقة لعضو تقاصاصدار 

  قرار الخاص بنشر اسماء المخالفينالتطبيق انطالق 

 "لتصنيف الشركات وتعزيز مستويات 10773إلصدار شهادات مطابقة تعتمد معيار أيزو  تفعيل االتفاق مع "هيئة اإلمارات للتصنيف 

 الشفافية واالنضباط المؤسسي

 

 السعودية –هيئة السوق المالية 

  إلزام مدراء صناديق االستثمار باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير

 الملموسة

 صدور قرار من لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

 

 فلسطين –هيئة سوق رأس المال 

  الختامي اجتماعهااللجنة التوجيهية تعتمد وثيقة االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين في 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 ( لسنة 99قرار رقم )بشــأن إصدار إجراءات تنفيذ عمليات االستحواذ العكسي 7730 

 ( لسنة 99قرار رقم )بشأن إضافة ضوابط نشاط أمين الحفظ 7730 

 ( لسنة 07قرار رقم )بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  7737( لسنة 0بشأن تعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 7730

 مليات االندماجاألوراق المالية وتعديالته بشأن انتقال الترخيص الناتج عن ع

 ( لسنة 07قرار رقم )بشأن تمديد فترة االحكام االنتقالية الخاصة بقيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى  7730

 تقويم األصولالهيئة بنشاط 

 

 لبنان -هيئة األسواق المالية 

 توقيع إتفاقية بين هيئة األسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان 

 

 

 

http://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2017/2017-6-5.aspx
http://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2017/2017-6-8.aspx
http://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2017/2017-6-13.aspx
http://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2017/2017-6-18.aspx
http://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2017/2017-6-18.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2264.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2264.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2265.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2265.aspx
http://www.pcma.ps/Lists/newslist/Dispform.aspx?ID=1001
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/478383
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/478044
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/476952
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/476952
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/476741
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/476741
http://cma.gov.lb/press-room/
http://cma.gov.lb/press-room/


 
 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 ل بعض بنود قرار حماية حسابات المتعاملين استجابة لمقترحات الشركاتيتعد 

 

 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 الشمولية المخاطر على والرقابة التنسيق للجنة الخامس االجتماع 

 الى الجمهور تدعو التي الشركات إلى موجه والحكامة، والمجتمع البيئة وأولوية للمقاوالت، المجتمعية المسؤولية حول لاصدار دلي 

 سنداتها أو أسهمها في االكتتاب

 

 

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

 

 Draft guidance for supervisory stress testing of central counterparties released 

 IOSCO Celebrates World Investor Week 2017 

 IOSCO issues report on order routing incentives as part of effort to protect investors  

 

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_579.htm
http://www.ammc.ma/ar/actualites/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.ammc.ma/ar/actualites/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.ammc.ma/ar/actualites/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS464.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS463.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS461.pdf

