
 

 2021 شباط / فبراير –ري ألهم األخبار واألحداث الملخص الشه

 

 اإلمارات –هيئة األوراق المالية والسلع 

  2020تقرير عن أبرز مؤشرات وإنجازات مركز التدريب واالختبارات المهنية بهيئة األوراق المالية والسلع خالل العام 

  تشريعات ...  6قرارات واعتماد  9أنظمة جديدة وتعديل  5"األوراق المالية" تُعزز البنية التشريعية ألسواق المال المحلية عبر إصدار

 2020حصاد إنجازات 

 لدعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية والتدريب جامعة الشارقة وهيئة األوراق المالية والسلع توقعان مذكرة تفاهم 

 

 الجزائر  –لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 بقصر الثقافة مفدي زكريا 2021فبراير  18ة، المؤسسات الناشئ-لقاء الساحة المالية للجزائر 

 

  السعودية – سوق الماليةيئة اله

 "هيئة السوق المالية تطلق "برنامج االبتعاث لبناء القدرات في السوق المالية  

  ي إطار برنامج التوعية االستثمارية الخليجي "ُمِلم"ف 2021حملة "احِم استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك" تنطلق مطلع فبراير 

 هيئة السوق المالية تطلق خدمة إلكترونية لتلقي المقترحات البحثية حول السوق المالية 

 

 عُمان –الهيئة العامة لسوق المال 

  في إطار برنامج التوعية االستثمارية الخليجي "ُمِلم" 2021حملة "احِم استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك" تنطلق مطلع فبراير 

  العامة لسوق المال تصدر قراراً بشأن تعليق العمل بشرط مقر الجمعية العامةالهيئة 

  تسع جلسات تدريبية تستهدف مؤسسات سوق رأس المال والتأمين الهيئة العامة لسوق المال تستعد لتطبيق منصة تقارير اإلفصاح

(XBRL) 

  الهيئة العامة لسوق المال تستهل أولى الورش التعريفية لمنصةXBRL 

 الهيئة العامة لسوق المال تعتمد نتائج اكتتاب صندوق عمان العقاري 

 

 فلسطين –هيئة سوق رأس المال 

 هيئة سوق رأس المال تطلق أول منصة ابتكار رقابية في فلسطين 

 ص تحديد موعد انعقاد امتحان ألغراض الحصول على رخصة مخمن عقارياعالن بخصو 

 

 قطر  –هيئة قطر لألسواق المالية 

 احم استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك 

 البرنامج التعليمي الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 قطر لألسواق المالية تصدر نظام طرح وإدراج األوراق المالية في األسواق المالية هيئة 

 هيئة قطر لألسواق المالية تصدر ضوابط شراء أسهم تحفيز موظفي الشركات المساهمة المدرجة 

 

 

https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/1/2/2021/sca-training-center-2020-achievements-report-53a5865c.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/7/2/2021/sca-2020-report.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/7/2/2021/sca-2020-report.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/10/2/2021/sca-and-sh-university-sign-a-memorandum-of-understanding.aspx
https://www.cosob.org/ar/rencontre-de-la-place-financiere-dalger-start-ups-le-18-fevrier-2021-au-palais-de-la-culture-moufdi-zakaria/
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/Scholarship-Program.aspx
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/investment.aspx
https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/Research-agenda.aspx
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9435
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9437
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9436
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9436
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9438
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=9439
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1147
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1144
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news153.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news154.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news155.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news156.aspx


 
 الكويت – المال أسواق هيئة

 في إطار برنامج التوعية االستثمارية الخليجي "ُمِلم" 2021اراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك" تنطلق مطلع فبراير حملة "احِم استثم 

  بشأن إنشاء هيئة أسواق المال  2010لسنة  7تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع )االندماج واالستحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم

 وتعديالتهما وتنظيم نشاط األوراق المالية

 هيئة أسواق المال تصدر قراراً يستهدف حماية المتعاملين بالشركات التي لديها مالحظات جوهرية في البيانات المالية 

 دى انسحاب الشركات المدرجةهيئة أسواق المال تصدر قراراً يستهدف حماية حقوق األقلية ل 

 

 مصر – المالية للرقابة العامة الهيئة

  مليون جنيه 250الرقابة المالية تَدُعم جهود الدولة المصرية لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات األكثر احتياجاً بمبلغ 

  مالية عاما( في التعامل في االنشطة والمنتجات ال 21الى  16الرقابة المالية تؤكد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية )من

 غير المصرفية

 رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع ممثلي بنوك االستثمار سبل تنشيط التداول على سندات الشركات بالبورصة المصرية 

 رة : الرقابة المالية تطلق مسابقة لحلول التكنولوجيا المالية بالقطاع المالى غير المصرفي لمجابهة أثار فيروس كورونا المستجدألول م 

  21ألقل من  16طبقاً إلحصائيات الرقابة المالية : مجلس اإلدارة يحدد عشرة أالف جنيه حد أقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من 

 عام

  2020شخصيات نسائية فائزة بجائزة الرقابة المالية للتميز لعام  7في دورتها األولى: إعالن 

 

 المغرب – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 الدولية  يلالهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التموIFC للرساميل المستدامة في السوق المغربية تتعاونان من أجل دعم تنمية المالية 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر بالقواعد والتوصيات المتعلقة بالتواصل المالي 

 

 

 Arab Monetary Fund (AMF)ندوق النقد العربي ص

 ظم دورة عن بعد حول "الحسابات صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق االوسط ين

 القومية ربع السنوية"

  التمويل األصغر" –صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "الصيرفة اإلسالمية 

 صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل "عن بعد" رفيعة المستوى حول التعافي االقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا 

  2020صندوق النقد العربي يُصدر التقرير السنوي إلنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 

  19-صندوق النقد العربي بالتعاون بنك التسويات الدولية ينظم دورة عن بعد حول "الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد" 

 "صندوق النقد العربي ينظم دورة )عن بعد( حول "إدارة المحافظ االستثمارية 

 ة المستوى "عن بعد"حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربيةصندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل عالي 

 

 

 

 

 

https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1024406
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1024950
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1024950
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http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_947.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_947.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_948.htm
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20accord%20de%20coop%C3%A9ration%20IFC%20AMMC%201102021%20VAR.pdf
http://www.ammc.ma/sites/default/files/R%C3%A8gles%20et%20recommandations%20de%20l%27AMMC%20en%20mati%C3%A8re%20de%20communication%20financi%C3%A8re%20VAR%2003022021.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-%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%B7-27
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%B7-27
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%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1
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-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%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%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%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%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%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85
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-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
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%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%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-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84


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

 Establishment of Interim Nominating Committee to select the next IESBA Chair 

 IOSCO Reviews the Impact of COVID-19 Government Support Measures on Credit Ratings 

 IOSCO sees an urgent need for globally consistent, comparable, and reliable sustainability disclosure standards 

and announces its priorities and vision for a Sustainability Standards Board under the IFRS Foundation 

 IOSCO Statement on Enhancing Collaboration between the IASB and the FASB on Accounting for Goodwill 

 IOSCO publishes work program for 2021-2022 

 

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

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

 Consumer Prices, OECD - Updated: 5 February 2021 

 Services trade restrictions increased in 2020, compounding COVID-19 economic shock 

 Composite Leading Indicators (CLI), OECD, February 2021 

 Unemployment Rates, OECD - Updated: February 2021 

 International trade statistics: trends in fourth quarter 2020 

 

 World Federation of Exchanges (WFE) اتحاد البورصات العالمي

 The World Federation of Exchanges welcomes EU’s principles-based approach to Digital Resilience 

 Full Year 2020 Market Highlights 

 

 

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS592.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS593.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS594.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS594.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS595.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS596.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/growth-and-economic-well-being-third-quarter-2020-oecd.htm
http://www.oecd.org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-5-february-2021.htm
http://www.oecd.org/newsroom/services-trade-restrictions-increased-in-2020-compounding-covid-19-economic-shock.htm
http://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-february-2021.htm
http://www.oecd.org/newsroom/unemployment-rates-oecd-update-february-2021.htm
http://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-fourth-quarter-2020.htm
https://www.world-exchanges.org/news/articles/wfe-welcomes-eus-principles-based-approach-digital-resilience
https://www.world-exchanges.org/news/articles/full-year-2020-market-highlights

