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 األردن – هيئة األوراق المالية

  جاهزيتها للعمل عن بُعدهيئة األوراق المالية تعلن عن كامل 

  هيئة األوراق المالية تلزم الجهات الخاضعة لرقابتها باعتماد نظام الخدمات واإلفصاح اإللكترونيXBRL بصفة حصرية 

 البورصة تطلقان نظام اإلفصاح اإللكتروني هيئة األوراق المالية وXBRL 

 د.القطامين يؤكد دعم الحكومة لجهود تعزيز االستثمار في بورصة عمان وإعادة تنشيط السوق المالي 

 ودفع الرسوم وتجديد كفاالتها 0202ية تصدر تعميماً لشركات الخدمات المالية لتحديث بياناتها لعام هيئة األوراق المال 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 بيان صحفي حول وكيل المساهمين 

  السعودية – سوق الماليةهيئة ال

 هيئة السوق المالية تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات 

 ُعمان –الهيئة العامة لسوق المال 

 تعديل بعض ( أحكام الئحة تنظيم المقاصة والتسوية الخاصة باتفاقيات إعادة الشراءREPO) 

 الهيئة العامة لسوق المال تصدر الئحة تنظيمية جديدة لتنظيم استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي 

 صندوق عمان العقاري يطرح وحداته لالكتتاب العام 

 وال وتمويل اإلرهابدائرة جديدة بالهيئة العامة لسوق المال لمكافحة غسل األم 

 فلسطين –هيئة سوق رأس المال 

 هيئة سوق رأس المال تعدل الية احتساب قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة ألمرها 

 ئة سوق رأس المال تقر استراتيجيتها الخمسيةهي 

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

 الكويت – المال أسواق هيئة

 هيئة أسواق المال تطلق ثاني أعداد مجلتها التوعوية اإللكترونية 

 إدراج نموذج جديد في بوابة الهيئة االلكترونية ضمن حزمة خدمات إدارة الرقابة الميدانية 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

  المالية منذ إنشائهااعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين بهيئة الرقابة 

 معهد الخدمات المالية يطلق سلسلة من اللقاءات التعريفية بدرجة الماجستير في األسواق المالية ويعلن عن تدبير منح دراسية للمتقدمين 

 الرقابة المالية تُجرى تعديالً على لجانها االستشارية 

  مليار جنيه 22التوريق بقيمة تقترب من  إصدارات دفعة واحدة من سندات 7مجلس اإلدارة يوافق على 

 الرقابة المالية عضواً في شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالى األخضر 

 إصدار النظام األساسي للمركز المصري للتحكيم االختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية 

 فها بإنشاء قواعد بيانات لعمالئها وفقا للفئة العمرية والمنطقة الجغرافية والنوعالرقابة المالية تطالب الشركات الخاضعة إلشرا 

  مليون جنيه 022بقيمه  0202الموافقة على اإلصدار الثالث من الصكوك خالل عام 

 أربعة قرارات هامة لمجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية 

https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1857
https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1862
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https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9429
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http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_936.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_937.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_938.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_939.htm


 
 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

  اتفاقية شراكة وتعاونرئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل يوقعان 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر البالغ الصحفي المتعلق باالجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية 

 Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

 ستجابة أسواق األسهم الخليجية لصدمات أسعار النفط"صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "ا 

  صندوق النقد العربي ومعهد االستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ينظمون االجتماع السنوي الخامس عشر عالي المستوى حول

 نا""النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورو

 العربي يُصدر دراسة حول "أثر تطور القطاع المالي على النمو االقتصادي في الدول العربية" صندوق النقد 

 بي ينظم دورة )عن بعد( حول "تحليل البيانات متعددة األبعاد"صندوق النقد العر 

 صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية 

 صندوق النقد العربي يصدر دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة 

 صندوق النقد العربي يُصدر العدد الخامس من سلسلة ُكتيبات تعريفية 

 يةصندوق النقد العربي يعلن عن بدء التشغيل الكامل لمنصة "بُنى" للمدفوعات العرب 

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

 CR03/2020 Market Data In The Secondary Equity Markets 

 IOSCO Secretary General Paul Andrews to depart IOSCO in February 2021 

 IOSCO Issues Industry Survey on Exchange-Traded Funds 

 IOSCO publishes report on education of retail investors regarding risks of crypto-assets 

 IOSCO seeks to help regulators address retail market conduct risks during stress events such as COVID-19 

 IOSCO responds to IFRS Consultation on Sustainability Reporting 

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

 Continued fiscal support and public health action needed to make hope of recovery a reality 

 Consumer Prices, OECD - Updated: 3 December 2020 

 OECD tax revenues fall slightly before the COVID-19 pandemic, but countries face much larger decreases 

ahead, particularly from consumption taxes 

 OECD Leaders’ Gathering and OECD Forum Virtual Events at the 60th Anniversary of the Signing of the OECD 

Convention - 14-16 December 2020 

 COVID-19 crisis adds pressure to private and public pensions systems 

 Unemployment Rates, OECD - Updated: December 2020 

 G20 GDP Growth - Third quarter of 2020, OECD 

 OPINION: A multilateral agenda for a strong, resilient, green and inclusive recovery from COVID-19 

 Employers must remove barriers to work for all generations 

 

http://www.ammc.ma/ar/actualites/37057
http://www.ammc.ma/ar/actualites/37239
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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%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
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%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%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
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%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%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%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%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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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%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8F%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD667.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS585.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS586.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS587.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS588.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS589.pdf
https://www.oecd.org/newsroom/continued-fiscal-support-and-public-health-action-needed-to-make-hope-of-recovery-a-reality.htm
https://www.oecd.org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-3-december-2020.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-tax-revenues-fall-slightly-before-the-covid-19-pandemic-but-countries-face-much-larger-decreases-ahead-particularly-from-consumption-taxes.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-tax-revenues-fall-slightly-before-the-covid-19-pandemic-but-countries-face-much-larger-decreases-ahead-particularly-from-consumption-taxes.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-leaders-gathering-and-oecd-forum-virtual-events-at-the-60th-anniversary-of-the-signing-of-the-oecd-convention-14-16-december-2020.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-leaders-gathering-and-oecd-forum-virtual-events-at-the-60th-anniversary-of-the-signing-of-the-oecd-convention-14-16-december-2020.htm
https://www.oecd.org/newsroom/covid-19-crisis-adds-pressure-to-private-and-public-pensions-systems.htm
https://www.oecd.org/newsroom/unemployment-rates-oecd-update-december-2020.htm
https://www.oecd.org/newsroom/g20-gdp-growth-third-quarter-2020-oecd.htm
https://www.oecd.org/newsroom/a-multilateral-agenda-for-a-strong-resilient-green-and-inclusive-recovery-from-covid-19-opinion-article-by-pedro-sanchez-and-angel-gurria.htm
https://www.oecd.org/newsroom/employers-must-remove-barriers-to-work-for-all-generations.htm

