
 

 0202 تشرين الثاني / نوفمبر –ري ألهم األخبار واألحداث الملخص الشه

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 بيان صحفي بشأن إطالق الحملة التوعوية الخليجية المشتركة لتوعية المستثمرين باألسواق المالية الخليجية 

 بحث سبل تفعيل دور صانع السوق في أسواق رأس المال بالدولة ومعايير وضوابط إطالق منصات للشركات الصغيرة والمتوسطة 

 0202تميزة في مجال التمويل الشامل للعام هيئة األوراق المالية والسلع تفوز بجائزة "اإلسهامات الم" 

 

  السعودية – سوق الماليةيئة اله

 هيئة السوق المالية تعلن عن رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريًا 

 "إطالق الحملة التوعوية الخليجية المشتركة لتوعية المستثمرين باألسواق المالية الخليجية " ُملم 

 ي رصد عدد من اشتباهات التالعب في السوقهيئة السوق المالية: نتابع تعامالت السوق المالية ويجر 

 

 العراق  –هيئة األوراق المالية 

 لقاء السيد رئيس هيئة االوراق المالية فيصل الهيمص مع وكالة ابواب االخبارية لتسليط الضوء على قطاع االوراق المالية 

 اعمام موجه الى المؤسسات المالية وغيرالمالية المحدده والوسطاء المختصين بتداول االسهم والسندات يمنع تداول االسهم لحاملها 

 

 ُعمان – سوق المالل العامة هيئةال

 عوية الخليجية المشتركة لتوعية المستثمرين باألسواق المالية الخليجية "ُملم"إطالق الحملة التو 

 الهيئة العامة لسوق المال تعقد لقاًء تعريفيا حول منصة ضماني االلكترونية ألطراف العملية التأمينية 

 الهيئة العامة لسوق المال تستعرض منصة ضماني في لقائها التعريفي مع األطراف المتصلة بمشروع تعميم التأمين الصحي 

 الهيئة العامة لسوق المال تدشن تطبيقها الخاص في احتفالها بالعيد الوطني الخمسين 

 عاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمينالهيئة العامة لسوق المال تنفذ مشروع الستقراء رأي المت 

 

 فلسطين  –سوق راس المال الفلسطينية  هيئة

 هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء لتطوير قطاع الخدمات المالية في فلسطين 

 هيئة سوق رأس المال تقر استراتيجيتها الخمسية 

 هيئة سوق رأس المال تطور قاعدة بيانات األوراق المالية انسجاما مع متطلبات الشمول المالي 

  تعقد ورشة عمل الكترونية حول التكنولوجيا الماليةهيئة سوق رأس المال الفلسطينية 

 

 قطر  –قطر لألسواق المالية  هيئة

 "برنامج تدريبي عن بعد حول "طرق كشف االحتيال المالي 

 مشاركة فاعلة لهيئة قطر لألسواق المالية في أسبوع المستثمر العالمي 

 

 

 

https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/3/11/2020/press-release.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/11/11/2020/activate-the-market-makers-role-in-the-countrys-capital-markets-3f85d1d5.aspx
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https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/market_.aspx
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https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9421
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9422
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9424
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1138
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1140
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1129
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1132
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news150.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news151.aspx


 
 الكويت – المال أسواق يئةه

 ةبيان صحفي بشأن إطالق الحملة التوعوية الخليجية المشتركة لتوعية المستثمرين باألسواق المالية الخليجية )برنامج التوعية االستثماري 

 الخليجي "ُملم"(

  بيان صحفي صادر عن هيئة أسواق المال بشأن حصولها على المركز األول في استيفاء متطلبات حوكمة القطاع العام والشركات لدى

 ديوان المحاسبة

 ل تشارك في لقاء خاص مع المستثمرين األجانب في منتدى نظمته هيئة أسواق الماCiti Bank 

 لمنظمة االيسكو 54هيئة أسواق المال تشارك في االجتماع السنوي الـ 

  الهيئة تنجح في اإلشراف على استكمال تنفيذ عملية ترقية دولة الكويت ضمن مؤشراتMSCI لألسواق الناشئة 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 د. عمران: نثق في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في نشاط التمويل متناهى الصغر 

 وافر الكوادر والخبرات في مجال التمويل المصرفي وغير الرقابة المالية تُلزم شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بت

 المصرفي لدى القائمين على إدارتها

 توقيع تعاقد بين معهد الخدمات المالية ومعهد دراسات البورصة األسبانى لمنح درجة الماجستير في األسواق المالية 

 الرقابة المالية تطلق جائزة الختيار القيادات النسائية األكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي ألول مرة 

 

 المغرب  – المغربية لسوق الرساميل الهيئة

 0202 أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بيان وضعية برنامج إعادةاالقتناء لشهر أكتوبر 

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها ندوة توعوية تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة الوطنية للنزاهة 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 
 

 "صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "نماذج المدخالت والمخرجات للتنبؤ وتقييم أثر السياسات االقتصادية 

 "صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "مؤشر االستقرار المالي: المنهجية واألهداف 

 صندوق النقد العربي ينظم االجتماع التاسع عشر "عن بعد" لفريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية 

 ة الشهرية ألسواق المال العربية"صندوق النقد العربي يُصدر العدد الرابع من "النشر 

 م يصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والبنك اإلسالمي للتنمية ينظم حوار إقليمي عالي المستوى )عن بعد( حول "تقد

 المساندة للدول العربية في طور االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية"

 "صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "استمرارية المالية العامة 

 "صندوق النقد العربي يُصدر العدد األول من سلسلة ُكتيبات تعريفية حول "الشمول المالي 

 لعامة في الدول العربية "عن بعد" " تعزيز الحماية االجتماعية للدول صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ينظمان المنتدى الخامس للمالية ا

 العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا"

 " المبادئ اإلرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد " 

  العربي بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي في إطار المبادرة اإلقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية ينظم صندوق النقد

 ورشة عمل "عن بعد" حول "بناء وتنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في الدول العربية"

 ابع "عن بعد" لمدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية في المصارف صندوق النقد العربي ينظم االجتماع االستثنائي الس

 المركزية ومؤسسات النقد العربية حول متطلبات مرحلة التعافي من جائحة كورونا: التمويل اإلسالمي والتأمين األصغر من أجل التعافي
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 CPMI-IOSCO assessment concludes that Brazil has implemented the PFMI, but recommends further improvements in 

some areas 

 Statement of the IFRS Foundation Monitoring Board on the appointment of Mr. Andreas Barckow as the next Chair of 

the IASB 

 IOSCO Reviews Money Market Funds Recommendations and Events Arising from the March 2020 Market Turmoil 

 IOSCO Annual Meeting addresses the impact of COVID 19 and other critical matters on securities markets 

 

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

 

 OECD announces candidates for next Secretary-General 

 Consumer Prices, OECD - Updated: 4 November 2020 

 COVID-19 crisis threatens Sustainable Development Goals financing 

 Growth and economic well-being: second quarter 2020, OECD 

 GDP Growth - Third quarter of 2020, OECD 

 G20: Global co-operation and strong policy action needed for a sustainable recovery - OECD 

 International trade statistics: trends in third quarter 2020 

 Governments should strike a balance between encouraging philanthropy through tax support and ensuring effective 

public policy 

 Asia-Pacific countries have managed COVID-19 crisis relatively well but major challenges remain in low-middle-

income countries 

 COVID-19 crisis accentuating the need to bridge digital divides 

 COVID-19 crisis highlights widening regional disparities in healthcare and the economy 
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