
 
 

 2020 تشرين األول / أكتوبر –ري ألهم األخبار واألحداث الملخص الشه

 

 األردن – هيئة األوراق المالية

 مالية جديدة وطلبات التراخيص للتعامل في البورصات األجنبية تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات 

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

 األوراق المالية تنجز مراجعة واعتماد ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة لسوق دبي المالي 

 األوراق المالية" وسوق دبي المالي وناسداك دبي قرع جرس التداول بالسوق ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 

 

  السعودية – الماليةسوق هيئة ال

  :حصة التصويت اآللي من إجمالي المصوتين في جمعيات الشركات المدرجة في النصف األول من عام  99هيئة السوق المالية %

2020 

 اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط الفوركس غير المرخص تنبه العموم: أساليب احتيال جديدة لشركات وأشخاص غير مرخصين 

 

 سوريا  –وراق واألسواق المالية السورية هيئة األ

 ( الخاص بإفصاحات الربع الثالث لعام 31صدور التعميم رقم )2020 

 

  عُمان –الهيئة العامة لسوق المال 

  الذي تقدمه الهيئة العامة لسوق المالبرنامج حياتنا والتأمين 

 الهيئة العامة لسوق المال تشارك في الملتقى اإلقليمي السادس للتأمين الطبي 

 اعتماد إطار عام لحوكمة الشركات المملوكة للدولة 

 

 قطر –هيئة قطر لألسواق المالية 

 هيئة قطر لألسواق المالية توافق على تعديل قواعد التعامل في بورصة قطر 

 

 الكويت – المال أسواق هيئة

  هيئة أسواق المال تلتقي المستثمرين األجانب بتنظيم منHSBC  قبل تنفيذ ترقيةMSCI 

 هيئة أسواق المال تجيز منح مكافأة للُمبلّغ 

  الجميع على اإلبالغ عن مخالفاتهاهيئة أسواق المال تذكر بمسؤولية أعضاء مجالس إدارات الشركات وتحث 

 

 

 

https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1854
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/4/10/2020/news-04-oct-2020.aspx
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https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9418
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9418
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9418
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news147.aspx
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1018766
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1018915
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1019931


 
 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

 للشركات المتوسطة والصغيرة50لرقابة المالية تبادر بخفض مقابل خدماتها للفحص والدراسة بنسبة ا % 

 المالية تطبق معايير مالءة مالية متكاملة على شركات التمويل العقاري الرقابة 

  ضمن حقوق المساهمين لتدعيم المراكز المالية لشركات التأمين لمواجهة آثار تطبيق معيار المحاسبة رقم مليار جنيه احتياطي إضافي

 ( والخاص باألدوات المالية47)

 ي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحيةئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح فعاليات الملتقى اإلقليمر 

 تعديل بعض أحكام قانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 

  22من الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارة الشركات تجتاز برنامج تدريبي معتمد لشغل مناصب قيادية 

 

 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

  2019الرساميل تصدر تقريرها السنوي برسم سنة الهيئة المغربية لسوق 

 لهيئة المغربية لسوق الرساميل تشارك في الدورة الرابعة لألسبوع العالمي للمستثمر لتعزيز الثقافة المالية 

 

  Arab Monetary Fund (AMF)صندوق النقد العربي 

 العربي يصدر وثيقة "إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربية" المعدة في إطار المبادرة اإلقليمية لتعزيز الشمول المالي  صندوق النقد

 في الدول العربية

 قليمية لمقاصة وتسوية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة وصندوق النقد العربي يوقعان إتفاقية إستضافة الدولة لمقر المؤسسة اإل

 المدفوعات العربية

 "صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "إدارة األزمات االقتصادية 

 ندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان "االقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات"ص 

  ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اجتماعاً استثنائياً "عن بعد" لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات

 النقد العربية

 مية وتأثيرها االقتصادي واإلجتماعي"صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "السلع والخدمات الحكو 

  صندوق النقد العربي ينظم االجتماع االستثنائي السادس عن بعد لمدراء الرقابة المصرفية واالستقرار المالي في المصارف المركزية

 ومؤسسات النقد العربية حول تداعيات فيروس كورونا على االستقرار المالي

 "صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان " أثر قطاع السياحة على النمو االقتصادي في الدول العربية 

 "صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "اإلصالحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية 
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https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%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%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1
https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%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%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1
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 World Federation of Exchanges( WFEاالتحاد الدولي للبورصات )

 Exchanges Round the World Ring the Bell all Week for Financial Literacy in 2020 The World Federation of 

Exchanges initiative draws record support 

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

 

 IOSCO Launches its fourth World Investor Week to enhance investor education and protection 

 World Investor Week spurs investor protection and education during COVID-19 

 IOSCO recommendations aim to help develop emerging capital markets 

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

 

 OECD annual inflation stable at 1.2% in August 2020 

 CLIs point to a moderation in growth 

 OECD unemployment rate falls to 7.4% in August 2020 but remains 2.2 percentage points above February 

2020 

 International community renews commitment to address tax challenges from digitalisation of the economy 

 Employment situation, OECD, second quarter 2020 

 COVID-19 crisis puts migration and progress on integration at risk 

 Social dialogue crucial to tackling impact of COVID-19 says Global Deal report 

 2020 Ministerial Council Statement: A strong, resilient, inclusive and sustainable recovery from COVID-19 

 

http://www.world-exchanges.org/
https://www.world-exchanges.org/news/articles/ring-the-bell-financial-literacy-wfe
https://www.world-exchanges.org/news/articles/ring-the-bell-financial-literacy-wfe
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS577.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS578.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS579.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-5-october-2020.htm
http://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-october-2020.htm
http://www.oecd.org/newsroom/unemployment-rates-oecd-update-october-2020.htm
http://www.oecd.org/newsroom/unemployment-rates-oecd-update-october-2020.htm
http://www.oecd.org/newsroom/international-community-renews-commitment-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm
http://www.oecd.org/newsroom/employment-situation-oecd-second-quarter-2020.htm
http://www.oecd.org/newsroom/covid-19-crisis-puts-migration-and-progress-on-integration-at-risk.htm
http://www.oecd.org/newsroom/social-dialogue-crucial-to-tackling-impact-of-covid-19-says-global-deal-report.htm
http://www.oecd.org/newsroom/2020-ministerial-council-statement-a-strong-resilient-inclusive-and-sustainable-recovery-from-covid-19.htm

