
 

 2021 آذار / مارس –ري ألهم األخبار واألحداث الملخص الشه

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 )تعاون بين هيئة األوراق المالية والسلع ومدينة الشارقة لإلعالم )شمس 

  10015:2019"األوراق المالية" تفوز بشهادة تطبيق المواصفة اإلرشادية ذات العالقة بأيزو 

  على توقعات األعمال واالقتصاد بدول مجلس التعاون  19-"األوراق المالية" تنظم ندوة توعوية لطلبة الجامعة حول تأثير جائحة كوفيد

 الخليجي

 مجلس إدارة "األوراق المالية" يُقر إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل للمرأة في تشكيل مجالس إداراتها 

 حدى شركات التكنولوجيا المالية الرائدة إلطالق منصة لتطوير نماذج أولية واختبار الحلول التقنية في بيئة "األوراق المالية" تتعاون مع إ

 تجريبية

 "مذكرة تفاهم بين "األوراق المالية" و"مركز دبي للسلع المتعدّدة 

 "األوراق المالية" تطلق خالل أبريل حملة للتوعية بأهمية حوكمة الشركات المدرجة تحت شعار "حوكمة فعالة.. أساس للتنمية المستدامة" 

 

 الجزائر  –لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 2020بتها التقرير السنوي تنشر لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراق 

 

  السعودية – سوق الماليةهيئة ال

 755الطلبات بنحو  هيئة السوق المالية: الخدمة اإللكترونية لإلفصاح عن الموجودات االستثمارية للمتوفى ساهمت في ارتفاع معدل %

 خالل عام واحد

 اترئيس هيئة السوق المالية: نتطلع ألن يصبح سوق نمو المنصة الحاضنة لتمويل ونمو القطاعات الواعدة كقطاع تقنية المعلوم 

 

  سوريا  –األوراق واألسواق المالية السورية هيئة 

 لفينمجلس المفوضين يصدر عقوبات اإلنذار والتنبيه بحق بعض المخا 

 ( الخاص بتمديد مهلة إضافية لقطاع المصارف لتقديم اإلفصاحات السنوية لعام 11صدور التعميم رقم )2020 

 ( بخصوص تسديد بدل الموافقة على اجتماعات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق المالية12صدور التعميم رقم ) 

 

   العراق  –المالية األوراق هيئة 

 عملرشة و 

 

 عُمان –الهيئة العامة لسوق المال 

 الهيئة العامة لسوق المال تصدر الئحة الشركات المساهمة العامة 

 ( تدشين النظام اإللكتروني إلدارة التراخيص لشركات إدارة مطالبات التأمين الصحيTPA) 

 

 

 

https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/1/3/2021/sca-and-shams-media-sign-mou-43c942ec.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/3/3/2021/sca-got-iso-100152019.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/7/3/2021/sca-organize-awareness-seminar-how-covid-19-aspect-to-effect-into-economic-and-business.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/7/3/2021/sca-organize-awareness-seminar-how-covid-19-aspect-to-effect-into-economic-and-business.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/14/3/2021/board-of-directors-of-sca-approves-the-obligation-of-listed-companies-to-represent-women-in-the.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/24/3/2021/mou-with-fintech-galaxy-f68ed9c0.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/24/3/2021/mou-with-fintech-galaxy-f68ed9c0.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/29/3/2021/mou-between-dmcc-and-sca.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/31/3/2021/gulf-investment-awareness-program-de789e54.aspx
https://www.cosob.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-annuel-2020.pdf
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/Disclosure.aspx
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/Disclosure.aspx
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/information-technology.aspx
http://www.scfms.sy/ar/page/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
http://www.scfms.sy/ar/page/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020-1617176616
http://www.scfms.sy/ar/page/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1617178236
https://www.isc.gov.iq/index.php?do=view&type=news&id=741
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9440
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9442


 
 

 فلسطين –هيئة سوق رأس المال 

 هيئة سوق رأس المال تمدد فترة اإلفصاح عن البيانات المالية 

 

 قطر  –هيئة قطر لألسواق المالية 

 ل مجلس هيئة قطر لألسواق المالية تعقد برنامجاً تدريبياً حول "التكنولوجيا المالية من المنظور الرقابي" في إطار حملة "ُملم" التوعوية لدو

 ليج العربيةالتعاون لدول الخ

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 هيئة أسواق المال تطلق ثالث إصدارات مجلتها التوعوية اإللكترونية 

  ضمن مشاركتها في مؤتمرHSBC MENAT هيئة أسواق المال تؤكد سعيها لخلق بيئة تمويل  2021راق المالية االفتراضي لألو

 مستدام داعمة للنمو االقتصادي

 الهيئة تعزز مبدأ الشفافية من خالل إطالق خدمة حق االطالع والحصول على المعلومات والوثائق 

  الماليةالبيان الصحفي بشأن تعديل بعض األحكام المتعلقة باألشخاص المسجلون في أنشطة األوراق 

 هم هيئة أسواق المال تعزز دور األفراد ومسئوليتهم المجتمعية في المشاركة في الرقابة ومكافأة الشركات واألشخاص المرخص ل

 والمسجلون األكثر التزاما

 ( هيئة أسواق المال تشارك في الندوة المرئية حول التقنيات الماليةFinTech) 

 

  لبنان –ألسواق المالية اهيئة 

 هيئة األسواق" و "هيئة التحقيق" توقعان اتفاقية لمكافحة الجرائم المالية" 

 

 مصر – المالية قابةللر العامة الهيئة

 سرةالرقابة المالية تسمح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء األوراق المالية بالهامش بشركات السم 

  الرقابة المالية تحُث الشركات المقيدة بالبورصة والجهات والشركات العاملة فى األنشطة المالية غير المصرفية على االلتزام بالميثاق

 األخالقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل

 وأفريقيا الرقابة المالية تُنشئ أول مركز إقليمي للتمويل المستدام بمنطقة الشرق األوسط 

 تجديد تعيين المستشار عبد المعطى نائباً لرئيس هيئة الرقابة المالية 

 الرقابة المالية تجتمع بشركات إدارة األصول لمناقشة سبل تنشيط االستثمار المؤسسي بسوق المال 

  150الرقابة المالية تصدر إنفو جراف يؤرخ لنشأة المؤسسات المالية غير المصرفية وتطور اإلشراف عليها على مدى  ً  عاما

  حالً تكنولوجياً مبتكراً لمواجهة الصعوبات المترتبة على جائحة كورونا في القطاع المالى  11المرحلة النهائية لمسابقة الرقابة المالية تشهد

 المصرى

 رقابة المالية تتفق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة األوراق الماليةهيئة ال 

 نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي بشركات التمويل لبحث مقترحاتهم لزيادة معدل النمو ألنشطة التمويل المتعددة 

  رئيس الرقابة المالية يصدر حزمة قرارات تنفيذية : بضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات اإليداع والقيد المركزي

 الحكومية وأسواق العقود اآلجلة، وصندوق حماية المستثمر ية واألدوات الماليةالثالث لألوراق المال

  الرقابة المالية تدعو إلجراء حوار مجتمعي مع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي

 امةوالمجتمعية والحوكمة ذات الصلة باالستد لإلفصاح عن الممارسات البيئية

 

https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1148
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news157.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news157.aspx
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1026188
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1026232
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1026232
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1026903
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1027109
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1028353
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1028353
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1028635
https://www.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-%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa/
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_949.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_950.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_950.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_951.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_952.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_953.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_954.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_955.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_955.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_956.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_957.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_958.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_958.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_960.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_960.htm


 
 

 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الوطني للصحافة يطلقان الدورة األولى من سلسلة التكوين المختص 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل تشارك في أيام الثقافة المالية إلى جانب المؤسسة المغربية للثقافة المالية 

 ة في لقاء تواصليالهيئة المغربية لسوق الرساميل تستقبل قضاة النيابة العام 

 " الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليال حول "سندات النوع" بدعم من وكالةFSD Africa" 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

 "صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي األلماني ينظم دورة تدريبية عن بعد حول "االستقرار المالي 

 القتصادية في الدول العربية"صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "اإلصالحات ا 

 "صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "آثار التحويالت عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية 

  صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق االوسط ينظم دورة عن بعد حول "مؤشرات

 ة"السالمة المالي

  صندوق النقد العربي واتحاد البورصات العربية ينظمان ورشة عمل "عن بعد" حول التحول الرقمي في عمليات أسواق المال والتشريعات

 المصاحبة

 "صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول "العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود 

 عرف عميلك اإللكترونية وإلحاق العمالء عن بُعد"صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل "عن بُعد" حول "قواعد إ 

  صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق االوسط ينظم دورة عن بعد حول " إحصاءات

 المراكز المالية العابرة للحدود "

 Arab Federation of Exchanges (AFE) اتحاد البورصات العربية

 2020البورصات العربية يطلق تقريره السنوي  إتحاد 

  رئاسة اتحاد البورصات العربية –تتولى السوق المالية السعودية تداول 

 

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

 IOSCO Reviews Implementation of Liquidity Risk Management Recommendations and Market Participants´ 

Responses to COVID-19 Induced Market Stresses 

 IOSCO Statement on Going Concern Assessments and Disclosures during the COVID-19 Pandemic 

 IOSCO Technical Expert Group to undertake an assessment of the technical recommendations to be developed 

as part of the IFRS Foundation’s sustainability project 

 

 

 

 

 

 

https://www.ammc.ma/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20AMMC%20CNP19032021%20VA%5B1%5D_0.pdf
https://www.ammc.ma/ar/actualites/blagh-shfy-alhyyt-almghrbyt-lswq-alrsamyl-tshark-fy-ayam-althqaft-almalyt-aly-janb
https://www.ammc.ma/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20s%C3%A9minaire%20AMMC%20PMP%20VAR%2025032021_0_0.pdf
https://www.ammc.ma/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20VA%20-%20l%27AMMC%20publie%20le%20guide%20des%20Gender%20Bonds%5B1%5D_1_0_0_0.pdf
https://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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-0
https://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%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

 Consumer Prices, OECD - Updated: 3 March 2021 

 The need for speed: faster vaccine rollout critical to stronger recovery 

 Composite Leading Indicators (CLI), OECD, March 2021 

 Unemployment Rates, OECD - Updated: March 2021 

 The 37 Member Countries of OECD appoint Mr. Mathias Cormann of Australia to be next Secretary General 

starting 1 June 2021 

 OECD reports to G7 on need to strengthen economic resilience against crises 

 OECD Steel Committee to accelerate work on a subsidies database as steel market conditions deteriorate 

 

 

 World Federation of Exchanges (WFE) اتحاد البورصات العالمي

 The World Federation of Exchanges Publishes Women Leaders List for 2021 

 Over 100 exchanges worldwide will 'Ring the Bell for Gender Equality 2021' 
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