
 
 

 0202 كانون الثاني / يناير –ري ألهم األخبار واألحداث الملخص الشه

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 األوراق المالية" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار يبحثان آفاق التعاون بينهما في المجاالت ذات االهتمام المشترك" 

 

  السعودية – سوق الماليةيئة اله

 إعالن عن ممارسة أعمال أوراق مالية من قبل أشخاص غير مرخص لهم من الهيئة 

 إعالن من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل الئحة سلوكيات السوق 

 إعالن من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة 

 إعالن من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 

 

 ُعمان – سوق المالل العامة هيئةال

 شن نظام "الهيئة العامة لسوق المال تدeTaameenتأمين المركبات إلكترونيا " 

 تحويل سوق مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة يضفي االستقاللية ويعزز كفاءة األداء 

 للسنة الثانية على التوالي الهيئة العامة لسوق المال تواصل عقد الجمعيات العامة عن طريق تقنية االتصال الحديثة 

 

 فلسطين  –هيئة سوق راس المال الفلسطينية 

 هيئة سوق رأس المال تقر تعديالت على نظام اإلفصاح في بورصة فلسطين 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

 "انطالق فعاليات الحملة التوعوية "فكر قبل أن تستثمر 

 مية متخصصة بأسواق المالهيئة أسواق المال تعلن عن إنشاء أكادي 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 الرقابة المالية تطلق مبادرة الحتواء االقتصاد غير الرسمي فى مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية 

 0202 المؤتمر الصحفي السنوي للرقابة المالية لعرض حصاد عام 

 تعييين نائب ومساعد جديدين لهيئة الرقابة المالية 

 

 المغرب  – المغربية لسوق الرساميل الهيئة

 االجتماع السنوي لتتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الرشوة في القطاع المالي و محاربتها 

  0202االنتعاش االقتصادي: الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعرض التدابير ذات األولوية لسنة 

 

 

https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/24/1/2021/sca-and-srtip-are-discussing-prospects-for-cooperation.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2848.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2853.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2851.aspx
https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2850.aspx
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9431
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9433
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9434
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1141
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1023377
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1024206
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_940.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_941.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_942.htm
http://www.ammc.ma/ar/actualites/37353
http://www.ammc.ma/ar/actualites/37367


 
 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 
 

 لمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( يوقعان مذكرة تفاهم لتوحيد جهودهما لتطوير صناعة صندوق النقد العربي وهيئة المحاسبة وا

  المالية اإلسالمية في الدول العربية

 البنوك؟ أدلة من دول عربية مختارة" دراسة حول "هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي على ربحية  

 "صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "تدفقات رؤوس األموال في االقتصادات العربية: العالقة بين االستثمار واالدخار  

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

  سياسة المالية العامة"

 صندوق النقد العربي ينظم "عن بُعد" االجتماع السنوي السادس لوكالء وزارات المالية في الدول العربية  

  بُعد "التخطيط االستراتيجي"صندوق النقد العربي ينظم دورة تدريبية عن  

  صندوق النقد العربي يعلن عن توقيعه اتفاقية تعاون مع بنك "جي بي مورغان" إلطالق خدمات التسوية بالدوالر األمريكي عبر منصة

  "بُنى" للمدفوعات العربية

 الي في الدول العربيةصندوق النقد العربي ينظم االجتماع العشرون "عن بعد" لفريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول الم 

  0202صندوق النقد العربي يُصدر التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 

 

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

 

 IOSCO issues sound practices to assist members in enhancing complaint handling and protect retail investors  

 Jean-Paul Servais appointed Co-Chair of the Monitoring Group 

 

 World Federation of Exchanges (WFE) اتحاد البورصات الدولي

 

 WFE Response to the FSB’s Discussion Paper on Regulatory and Supervisory Issues Relating to Outsourcing and 

Third-Party Relationships  

 The World Federation of Exchanges Publishes a Research Working Paper on the Procyclicality of CCP Margin Models 

 WFE Response to ESMA on Guidelines for Market Data 

 

 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

 

 Consumer Prices, OECD - Updated: 7 January 2021  

 Unemployment Rates, OECD - Updated: January 2021  

 Composite Leading Indicators (CLI), OECD, January 2021 

 OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to meet at plenary level on 27-28 January 2021 

 

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%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9
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%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83%D8%9F-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86
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-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%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%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-26
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-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%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%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-26
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%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
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%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
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%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
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%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A
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%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS590.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS591.pdf
https://www.world-exchanges.org/news/articles/wfe-response-fsbs-discussion-paper-regulatory-and-supervisory-issues-relating-outsourcing-and-third-party-relationships
https://www.world-exchanges.org/news/articles/wfe-response-fsbs-discussion-paper-regulatory-and-supervisory-issues-relating-outsourcing-and-third-party-relationships
https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-publishes-research-working-paper-procyclicality-ccp-margin-models
https://www.world-exchanges.org/news/articles/wfe-esma-guidelines-market-data
https://www.oecd.org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-7-january-2021.htm
https://www.oecd.org/newsroom/unemployment-rates-oecd-update-january-2021.htm
https://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-january-2021.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-to-meet-at-plenary-level-on-27-28-january-2021.htm

