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 كورونافيروس اإلجراءات االحترازية لمواجهة تداعيات ملخص 

 على أسواق المال العربية

 

 :األردن

 هيئة األوراق المالية 

 هيئة األوراق المالية تتخذ مجموعة من اإلجراءات االحترازية لمواجهة تداعيات كورونا  

 لي حتى إشعار آخرتعليق نشاط سوق عّمان الما  

  سبل احتواء تداعيات كورونا على السوق المالي” جمعية المستثمرين”مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية يبحث مع  
 

 بورصة عمان 
 بورصة عمان تُخفض حدود وساعات التداول 

 إغالق قاعة المستثمرين في مجمع بنك اإلسكان 

 تعليق التداول في بورصة عمان حتى إشعار آخر 

 عماً للصندوق الخاص لمواجهة جائحة فيروس كوروناالتبرع براتب يوم عمل واحد د 

 تأجيل المراجعة الربعية لعينة المؤشر 

 ويد البورصة بالتقارير السنويةتأجيل تز 

 ر اجراءات لتنظيم اجتماعات الهيئات العامةاصدا 

 

 البنك المركزي األردني 

 عن حزمة من اإلجراءات الهادفة الحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على االقتصاد الوطني اإلعالن 

 ة النقديةتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياس 

  ٢٠١٩تأجيل قيام البنوك األردنية المرخصة بتوزيع أرباح على المساهمين لعام 

 بيان صحفي من البنك المركزي حول الشيكات المعادة ألسباب مالية خالل فترة التعطل 

 فتح المحافظ االلكترونية الستالم الرواتب من خاللها 

 كورونا المستجد على االقتصاد الوطني  إجراءات البنك المركزي األردني الهادفة الحتواء تداعيات أثر فيروس 

 حسابات التبرع لدى البنك المركزي لمواجهة الظروف الراهنة 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ازمة كورونا برنامج دعم البنك المركزي يطلق تعليمات  

  البنك المركزي يقرر شمول غايات تمويل النفقات التشغيلية وتمويل راس المال العامل ومن ضمنها رواتب وأجور الموظفين ضمن الغايات

  المسموح بها في برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات االقتصادية

  مليون دينار لمواجهة ازمة كورونا 500البنك المركزي يوسع الشركات المشمولة ضمن برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 

 2020دعم وتمويل القطاعات االقتصادية حتى نهاية  المركزي يمدد تأجيل األقساط المستحقة ضمن برنامج 

 

 :اإلمارات

 هيئة األوراق المالية والسلع 

 األوراق المالية" واألسواق تتخذ عدة مبادرات للتعامل مع أوضاع السوق المالي" 

 رارية األعمال في قطاع األوراق الماليةإجراءات الهيئة لضمان استم 

 حضور اجتماعات الجمعيات العمومية من خالل المشاركة االلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي 

 قرار بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاًضا 

  المالية تعزز مبادراتها الحتواء " كورونا" بحزمة قرارات جديدةاألوراق 

https://jsc.gov.jo/News/ar/1779
https://jsc.gov.jo/News/ar/1784
https://jsc.gov.jo/News/ar/1783
https://www.ase.com.jo/ar/news/kajra-ahtrazy-bwrst-man-tukhfd-hdwd-wsaat-altdawl
https://exchange.jo/ar/news/aghlaq-qat-almstthmryn-fy-mjm-bnk-alaskan
https://www.ase.com.jo/ar/news/tlyq-altdawl-fy-bwrst-man-atbaraan-mn-ywm-ghdin-althlatha-almwafq-2020317-whty-ashar-akhr
https://www.ase.com.jo/ar/news/altbr-bratb-ywm-ml-wahd-dmaan-llsndwq-alkhas-lmwajht-jayht-fyrws-kwrwna
https://www.ase.com.jo/ar/news/tajyl-almrajt-alrbyt-lynt-almwshr
https://www.ase.com.jo/ar/news/tajyl-tzwyd-albwrst-baltqaryr-alsnwyt
https://www.ase.com.jo/ar/news/wzart-alsnat-waltjart-tusdr-ajraat-ltnzym-ajtmaat-alhyyat-alamt
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=276
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=277
https://www.ase.com.jo/ar/news/qrar-albnk-almrkzy-alardny-btajyl-qyam-albnwk-alardnyt-almrkhst-btwzy-arbah-ly-almsahmyn-lam
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=280
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=281
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=284
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=285
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=286
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=287
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=287
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=288
http://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=289
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/9/3/2020/sca-and-markets-take-several-initiatives-to-deal-with-the-financial-market-conditions.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/100-preview-c-001/media-center/إجراءات-الهيئة-لضمان-استمرارية-الأعمال.aspx
https://www.sca.gov.ae/assets/88c7801d/تعميم-الشركات.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/17/3/2020/يطبق-من-جلسة-الغد-معالي-سلطان-المنصوري-يصدر-قرارًا-بشأن-تعديل-مقدار-تحرك-سعر-السهم-انخفاضًا.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/4/4/2020/04april2020news.aspx
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 توصياتؤساء هيئات األسواق المالية الخليجية يناقشون التدابير المتخذة الحتواء تداعيات جائحة كورونا ويطرحون مجموعة ر 

 األوراق المالية" تصدر تعميماً للشركات المرخصة 

 

 ظبي لألوراق الماليةسوق أبو 
 تنفيذ تجربة "العمل عن بعد ءبد" 

  ً  غلق قاعات التداول في المبنى الرئيس للسوق و أفرعه في الدولة مؤقتا

 كحد أقصى5ض نسبة تراجع األسهم إلى يخفت % 

  المشاركة االلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصيتعميم حضور اجتماعات الجمعية العمومية من خالل 

 الر خدمات إدارة الجمعيات العمومية عن طريق التصويت االلكتروني عن يوفت ً  شركات المدرجة مجانا

 قرارات بشأن مهلة اإلفصاح عن البيانات المالية وموعد انعقاد الجمعيات العمومية 

 ( لسنة 05تعميم رقم )2020عن التقرير المالي للربع األول من عام  مبشأن اإلفصاح2020 

 

 سوق دبي المالي 

 غلق قاعة التداول حرصاً على الصحة العامة 

 2020مارس  18% في الجلسة الواحدة ابتداء من يوم األربعاء 5ض الحد األقصى لهبوط األسعار إلى يخفت 

 

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 في الدولة دقتصااالكورونا على  تدابير بهدف تقليل تداعيات فيروس المصرفية وشركات التمويل لتطبيق المؤسسات توجيه 

 روس كورونايتداعيات ف المركزي يؤكد جهوزيته لتقليل المصرف 

 19 - وباء كوفـيد تداعياتالحتواء  موجهة تهدفلخطة دعـم اقتصادي شاملة  درهم مليار 100خصص يمصرف المركزي ال 

  لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لمناقشة اآلثار االقتصادية لوباء فيروس كورونا“ اإلتصال المرئي”اجتماع عبر 

  نقطة أساس 75بواقع  اإليداع شهاداتالفائدة على  يخفضالمصرف المركزي 

  اإللكترونية المصرفيةاستخدام الخدمات  ء علىالعمال يحثالمصرف المركزي  

  الصراف اآللي بأوراق نقدية جديدةالمصرف المركزي يوجه البنوك بضرورة تزويد أجهزة 

 لصرافةالمصرف المركزي واتحاد مصارف اإلمارات يوضحان أولوية العمل عن بُعد للبنوك والمؤسسات المالية وشركات ا 

 ويعلن مزيدا من التدابير % 50بنسبة  الطلب ض متطلبات االحتياطي اإللزامي للودائع تحتيخف مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 )19-اإلقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا )كوفيدلدعم 

 19-المصرف المركزي يحث البنوك على دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد لمواجهة تداعيات وباء كوفيد 

 المصرف المركزي يواصل مراقبة تطبيق البنوك لخطة الدعم االقتصادي 

 

 :البحرين

 بورصة البحرين 
 استمرار تقديم الخدمات في كافة فروع البنوك والمؤسسات المالية 

 حرين المركزي يخفض سعر الفائدة األساسيمصرف الب 

 إغالق قاعة التداول مؤقتاً كإجراء احترازي مع إستمرار عمليات التداول 

 البحرين للمقاصة تعلن عن خدمة إدارة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة عن بعد 

 

 :تونس

 بورصة تونس 
  2020مارس  18بداية من يوم  -قواعد تداول إستثنائية 

 

 البنك المركزي التونسي 
 االجراءات االستثنائية المتخذة بهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا 

https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/8/4/2020/08-04-2020-news.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/media-center/news/20/4/2020/sca-issues-a-circular-for-dealing-with-citizens-working-in-the-securities-sector.aspx
https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200317142147
https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200316102916
https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200318123204
https://www.adx.ae/English/Pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200318163304
https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322140015
https://www.adx.ae/Arabic/Pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200406133529
https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200401114314
https://www.dfm.ae/ar/other/news-details?id=26a9c52d-c5ea-4aae-9423-45a7811f2925
https://www.dfm.ae/ar/other/news-details?id=4ca69f2b-d65d-45c8-9558-87a7d91e3540
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-02/CBUAE%20advises%20FIs%20on%20the%20UAE%20economy.pdf
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/CBUAE%20confirms%20its%20preparedness%20to%20mitigate%20the%20effects%20of%20COVID-19.pdf
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/CBUAE%20announces%20a%20comprehensive%20AED%20100%20billion%20Targeted%20Economic%20Support%20Scheme%20to%20contain%20the%20repercussions%20of%20the%20pandemic%20COVID-19.pdf
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/Press%20statement-%20GCCs%20governors%20meeting.pdf
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/CBUAE%20lowers%20interest%20rates%20by%2075%20basis%20points.pdf
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/CBUAEPRL19MARCH.pdf
https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/Press%20statement-%20CBUAE%20directs%20banks%20to%20replenish%20ATMs%20with%20new%20banknotes.pdf
https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-03/Press%20release%20-%20CBUAE%20UBF%20working%20remotely.pdf
https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-04/CBUAE%20Reduces%20Reserves%20Requirement%20for%20Demand%20Deposits%20by%2050%20percent%20and%20Announces%20Further%20Measures%20to%20Support%20the%20UAE%20Economy%20During%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-04/CBUAE%20Reduces%20Reserves%20Requirement%20for%20Demand%20Deposits%20by%2050%20percent%20and%20Announces%20Further%20Measures%20to%20Support%20the%20UAE%20Economy%20During%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-04/The%20CBUAE%20urges%20banks%20to%20support%20private%20sector%20corporates%20SMEs%20and%20in....pdf
https://centralbank.ae/sites/default/files/2020-04/CBUAEmonitorsbanksutilisationofTESS%2019-4-20.pdf
https://www.cbb.gov.bh/ar/media-center/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://www.cbb.gov.bh/ar/media-center/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://www.cbb.gov.bh/ar/media-center/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-3/
https://www.bahrainbourse.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
https://www.bahrainbourse.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
http://www.tse.tn/sites/default/files/avis-decisions/qwd-tdwl-stthnyy-bdy-mn-ywm-18-mrs-2020.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=683
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  19-كوفيد -عمليات إعادة تمويل آلجال أطول مدتها شهر واحد 

 عمليات إعادة تمويل آلجال أطول مدتها ستة اشهر 

 

 :السعودية

 هيئة السوق المالية 
 إجراءات هيئة السوق المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد 

 

 تداول - شركة السوق المالية السعودية 
 قت الجمعياتمركز إيداع األوراق المالية )إيداع( يعلن عن إتاحة التصويت اإللكتروني للمساهمين حتى نهاية و 

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي 

 استمرار عمل فروع البنوك والمصارف في القطيف 

 ع حملة التوعية للوقاية من "كوروناحث المؤسسات المالية على التفاعل م" 

  إجراء وقائي بعزل جميع العمالت السعودية الواردة من خارج البالداتخاذ 

 فعل خطتها الستمرار األعمالمؤسسة النقد ت 

 بيان من األمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية 

  العمالء البنكية لثالث حاالتإيقاف تجميد حسابات 

 د ضوابط عمل المؤسسات المالية لتقديم الخدمات الضرورية غير الممكن تقديمها إلكترونياً يتحد 

 لاير سعودي 300فع حد الشراء لخدمة )مدى أثير( دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري إلى ر 

 ( أشهر للعاملين في القطاع الصحي3البنوك السعودية تبادر وتؤجل سداد أقساط ) 

  ألف لاير 20رفع الحد األعلى لتغذية المحافظ اإللكترونية إلى 

 مؤسسة النقد تمدد تعليق الحضور إلى مقّرها وفروعها والعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية 

 مؤسسة النقد تقّر حزمة إجراءات احترازية لمواجهة آثار انتشار جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية 

 ويل على تقديم خدماتها عبر بوابة "تمويلمؤسسة النقد تحث جهات التم" 

  من رواتب المواطنين في القطاع الخاص60تحمل الدولة % 

 تمديد صالحية بطاقات الصرف اآللي وتعليق تجميد الحسابات البنكية ه البنوك والمصارف إلىيتوج 

 مؤسسة النقدل الدعم التابعة مبادرات وبرامج 

 بتأجيل سداد أقساط ثالثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً  ه البنوكيتوج

  لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل )ساند(

 

 سوريا:

 هيئة األوراق واألسواق المالية 
  17تعميم رقم  ً  المتضمن اقتصار تداول األسهم في سوق دمشق لألوراق الماليةعلى يوم واحد فقط أسبوعيا

 ( الخاص بتمديد مهلة تقديم اإلفصاحات النهائية لشركات المساهمة العامة لعام 15صدور التعميم رقم )2019 

 ( الخاص بإضافة إيضاح ضمن البيانات المالية لبيان أثر فيروس كورونا18صدور التعميم رقم ) 

 ( الخاص بتمديد مهلة إضافية تقديم اإلفصاحات النهائية لشركات المساهمة العامة لعام 19صدور التعميم رقم )2019 

 

 :السودان

 سوق الخرطوم لألوراق المالية 
 بورصة الخرطوم لألوراق المالية تقلص ساعات التداول 

 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/FICHE_D_INFORMATION_20200421_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=543
https://cma.org.sa/MediaCenter/Pages/COVID.aspx
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijYycLQwtTQx83D39zA0cAx09wtzCQowNDEz1w_Wj9KPwKTGBKjDAARwN9IMTi_QLsrPTHB0VFQEBEmvK/?1dmy&urile=wcm:path:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-20200316-Edaa
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-511.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-510.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News-512.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-520.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-516.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-531.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-530.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-521.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-533.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-534.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-537.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-536.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-539.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-543.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-547.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-551.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news553.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news553.aspx
http://www.scfms.sy/ar/page/تعميم-رقم-17-المتضمن-اقتصار-تداول-الأسهم-في-سوق-دمشق-للأوراق-الماليةعلى-يوم-واحد-فقط-أسبوعياً-7990
http://www.scfms.sy/ar/page/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-15-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019-1584879729
http://www.scfms.sy/ar/page/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.kse.com.sd/pages/default.aspx?c=502&nid=1380
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 :العراق

 سوق العراق لألوراق المالية 
 23/3/2020 - 17ة خالل الفتر عدم تنظيم جلسات التداول 

 21/03/2020إلى غاية  غلق قاعة المستثمرين  

  2020نيسان  11تمديد إيقاف تنظيم جلسات التداول لالوراق المالية إلى 

   2020أبريل  18استمرار ايقاف نشاط التداول حتى يوم السبت 

  2020نيسان  25استمرار ايقاف نشاط التداول حتى يوم السبت 

  2020نيسان  26استئناف نشاط التداول اعتبارا من جلسة االحد 

 ديم البيانات المالية لشركات الوساطةتمديد فترة تق 

  2020نيسان  30تمديد السماح لتداول المطلعين لغاية 

 قرار مجلس المحافظين بتقليص جلسات التداول الى ثالث جلسات اسبوعيا وتعديل نسبة تغيير االسعار في االنخفاض 

 

 :مانع  

 الهيئة العامة لسوق المال 
 امة بضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية خالل فترة انعقاد الجمعيات العامةهيئة سوق المال توجه الشركات المساهمة الع  

  إبريل 30الهيئة العامة لسوق المال تمديد فترة انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة حتى نهاية 

 الهيئة العامة لسوق المال توقف انعقاد الجمعيات العامة للشركات والصناديق وتعتمد توزيعات األرباح المقترحة في جدول األعمال 

 الهيئة العامة لسوق المال تدعو شركات التأمين نحو توفير الخدمات التأمينية عبر المنصات اإللكترونية 91للحد من انتشار كوفيد 

 قيادة المنتهيةهيئة سوق المال توجه الشركات التأمين السماح بتوفير التغطية التأمينية والتعويضات ألصحاب رخص ال 

  مارس حتى نهاية يونيو 31الهيئة العامة لسوق المال تمدد فترة اإلفصاح عن البيانات المالية للربع المنتهي في 

 رؤساء هيئات األسواق المالية يناقشون تداعيات فايروس كورونا على االسواق 

  صة واإليداع تدشن المنصة اإللكترونيةهيئة سوق المال تستأنف انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيا بعد اعتماد ضوابطها ومسقط للمقا 

 

 سوق مسقط لألوراق المالية 
 وقف انعقاد جميع الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق االستثمارية 

 خدمة التدوال عن طرق االنترنت 

 ضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام التقنية الحديثة 

 دعوة الشركات المساهمة العامة وصناديق االستثمار بضرورة البدء في إجراءات انعقاد جمعياتها 

 

 البنك المركزي العماني 
 إجراءات رقابية للمساعدة على تجاوز تداعيات األوضاع الراهنة 

 إغالق وحدات خدمة المراجعين بالبنك المركزي العُماني 

 شركات التأجير والتمويل وشركات الصرافة العاملة بالسلطنةالبنك المركزي العماني يصدر عددا من التوجيهات للبنوك و 

 ائرة خدمات المراجعين بالبنك المركزي العُماني تقدم خدماتها عن بعدد 

 

 :فلسطين

 هيئة سوق رأس المال 
 هيئة سوق رأس المال تصدر تعميما بخصوص االجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا للقطاعات الخاضعة الشرافها 

 2019دققة للعام هيئة سوق رأس المال تصدر قرارا بتمديد موعد اإلفصاح عن البيانات المالية السنوية الم 

 هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين 

 ن المركبات خالل حالة الطوارىءهيئة سوق رأس المال تصدر قرارا بتمديد فترة سريان تأمي 

http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?storyId=9133&type=2
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9142
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9142
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9144
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9149
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9153
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9154
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9155
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9156
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter?News
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter?News
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter?News
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter?News
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter?News
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=8396
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=8397
https://www.cma.gov.om/Home/Page/MediaCenter#News&id=8398
https://www.msm.gov.om/details.aspx?b1=Events&t=Events&i=56666
https://www.msm.gov.om/details.aspx?b1=Events&t=Events&i=56980
https://www.msm.gov.om/details.aspx?b1=Events&t=Events&i=57174
https://www.msm.gov.om/details.aspx?b1=Events&t=Events&i=57175
https://cbo.gov.om/ar/pages/viewCircular.aspx?file=/sites/assets/Documents/Global/Circulars/2020/BSD-CB-2020-001PolicyMeasures.pdf&Title=%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://cbo.gov.om/ar/news/174
https://cbo.gov.om/ar/news/183
https://cbo.gov.om/ar/news/185
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1109
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1110
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1111
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1111
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1112
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 نهيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بخصوص إجراءات وضوابط إعادة التداول في بورصة فلسطي 

  2020 المال تصدر قرارا بتمديد موعد اإلفصاح عن البيانات المالية للربع األول عن العامهيئة سوق رأس 

 

 سلطة النقد الفلسطينية 
 طارئةر تعليمات لمؤسسات اإلقراض بشأن األوضاع الصحية الاصدا 

 تعليمات وإجراءات للمصارف بشأن األوضاع الصحية الطارئة اصدار 

  تعليمات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فايروس كورونااصدار 

 سلطة النقد تصدر تعميماً للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة 

  194سلطة النقد تدعو المواطنين لالستفادة من نظام المفتاح الوطني 

 أثير أزمة كورونا على االقتصاد الفلسطينيسلطة النقد تصدر ورقة موقف حول ت 

 

 :قطر

 هيئة قطر لألسواق المالية 
 اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا 

 

 بورصة قطر 
  ت والتدابير لضمان استمرار العملجملة من اإلجراءااتخاذ 

 

 مصرف قطر المركزي 
 بيان صحفي بشأن أسعار الفائدة 

 بيان صحفي بشأن األجراءات الخاصة بالقطاعات المتأثرة من القرارات الصادرة للحد من إنتشار فيروس كورونا 

 بيان صحفي حول إغالق كافة محال الصرافة 

  مليارات لاير 3تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 

 

 :الكويت

 المال أسواق هيئة 
 ال هيئة أسواق المال الضرورية خالل فترة العطلة الرسميةإعالن بشأن تسيير أعم 

 المالي" تأجيل المؤتمر السنوي الخامس لهيئة أسواق المال "دور أسواق المال في التنمية االقتصادية وبرامج اإلصالح 

 ( لسنة 30بيان صحفي بشأن قرار هيئة أسواق المال رقم )2020 

 إيضاح من هيئة أسواق المال بشأن التمويل الجماعي عبر المنصات الرقمية 

 رصةإعالن بشأن مواصلة أعمال الهيئة الضرورية المرتبطة بنشاط التداول في البو 

 االجتماع االستثنائي للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية )أو من يعادلهم( بدول المجلس 

 بيان صحفي بشأن تأجيل دخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشرات MSCI لألسواق الناشئة 

 ( لسنة 3تعميم رقم )بواسطة النظام االلكتروني 31/12/2019جمعيات العامة للسنة المالية المنتهية في بشأن عقد ال 2020 

 توسيع نطاق أعمال الهيئة الضرورية خالل العطلة 

 ( لسنة 31بيان صحفي بشأن القرار رقم )2020 

 

 

 

 
 

https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1117
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1113
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2494&language=ar-EG
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2495&language=ar-EG
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2493&language=ar-EG
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2498&language=ar-EG
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2500&language=ar-EG
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=2505&language=ar-EG
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news143.aspx
https://www.qe.com.qa/ar/displaynewsdetails/?InfoID=29355
http://www.qcb.gov.qa/Arabic/News/Pages/1632020.aspx
http://www.qcb.gov.qa/Arabic/News/Pages/25032020.aspx
http://www.qcb.gov.qa/Arabic/News/Pages/26052020.aspx
http://www.qcb.gov.qa/Arabic/News/Pages/3032020.aspx
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1007239
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1006360
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1007510
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1007783
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1007768
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1007798
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1007832
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1007882
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1008049
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/cma-board-releases/-/cmaboardreleases/detail/1008248
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 بورصة الكويت 
 2020مارس  15 األحدعمالها ابتداء من يوم بورصة الكويت تباشر ا 

 بيان بشأن استمرار التداول 

 فة المدد التنظيمية لحين انتهاء العطلة الرسميةبورصة الكويت توقف كا 

 

 بنك الكويت المركزي 
 إنشاء صندوق بنك الكويت المركزي لدعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد 

  2020مارس  26بنك الكويت المركزي يعطل أعماله بناًء على قرار مجلس الوزراء الموقر حتى يوم الخميس الموافق 

 بنك الكويت المركزي يؤكد سالمة وانسيابية الخدمات المصرفية 

 2.50% بدال من 1.50% ليصبح 1ض سعر الخصم بواقع يخفت% 

 ة تحفيزية رقابية من بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية لمواجهة تداعيات كوروناحزم 

 بنك الكويت المركزي يعطل أعماله بناًء على قرارات مجلس الوزراء 

 ضوابط التمويل المقدم لألفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات االقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا 

 

 :لبنان

 بورصة بيروت 
 للبورصة مؤقت إغالق 

 التداول استئناف 
 

 :مصر

 المالية للرقابة العامة الهيئة 

 لتصويت فى الجمعيات العموميةلمواجهة فيروس كورونا: الرقابة المالية تدعم النظم اإللكترونية ل  

 الرقابة المالية تتيح خدماتها للمتعاملين في األنشطة المالية غير المصرفية إلكترونيا  

 هيئة الرقابة المالية تتخذ إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا 

 ات الوقتالرقابة المالية تحث الشركات المقيدة، والخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة عقد جمعياتها في اكثر من موقع في ذ 

  بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأجيل االستحقاقات االئتمانية لعمالء شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم 

 جواز تلقي أوامر عمالء شركات السمسرة في األوراق المالية بالبريد االلكتروني أو الرسائل النصية من تطبيقات الهاتف المحمول 

  حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصريةالرقابة المالية تسمح لصندوق 

 الرقابة المالية تطلق مبادرة مع شركات التأمين المصرية لمنح عمالء شركات التأمين مهلة سداد إضافية لألقساط التأمينية المستحقة 

 خاطب شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر بإتخاذ التدابير اإلحترازية والوقائية للحدّ من اآلثار السلبية إلنتشار فيروس كورونات الهيئة 

  لتنظيم نشاط التمويل االستهالكي 2020لسنة  18الرقابة المالية ترحب بإصدار السيد رئيس الجمهورية للقانون رقم 

  يون جنيه من فوائضها لدعم مجهودات الدولة للتخفيف من االثار االقتصادية لفيروس كورونامل 250هيئة الرقابة المالية تقرر المساهمة بمبلغ 

 أشهر للسداد 6ية الصغر وتمنحهم تٌَمدّ مبادرتها لعمالء وثيقة مخاطر عدم السداد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناه الهيئة 

 تشكيل " مجموعة إدارة أزمة" لمتابعة تداعيات إنتشار فيروس كورونا على نشاط التمويل متناهي الصغر 

  2020َمـــدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بتنفيذ الطرح حتى نهاية 

 ما يزيد عن ثالثة مليون مواطن من عمالء نشاط التمويل متناهي الصغرالرقابة المالية تصدر حزمة تدابير إضافية للتيسير ل 

 دعوة جماعة حملة سندات التوريق للموافقة على مدّ فترة اإلصدار بحد اقصى ستة أشهر 

 ( من األموال المتاحة بالصندوق10%السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما ال يجاوز ) 

 لخاضعة إلشرافها:تأجيل تطبيق التعديالت في معايير المحاسبة المصرية الجديدة على القوائم الدورية وقصرها على يسيرا على الشركات ات

 2020القوائم المالية السنوية الشركات بنهاية 

   لخبراء المعاينة وتقدير األضرارعقد أول دورة تدريبية عن بُعد 

 

https://cis.boursakuwait.com.kw/Portal/BoursaReports/BK_PR_2020_A_1732020112429495.pdf
https://cis.boursakuwait.com.kw/Portal/BoursaReports/BK_PR_2020_A_14320209535558.pdf
https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/34476/4
https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases/press-releases/2020/03/202003081326-press-release-cbk-sets-up-fund-to-support-state-efforts-against-novel-coronavirus
https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases/announcements/2020/03/202003112239-announcement-the-central-bank-of-kuwait-will-be-closed-to-the-public-in
https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases/press-releases/2020/03/202003121418-press-release-cbk-assures-smooth-and-safe-banking-operations
https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases/press-releases/2020/03/202003161122-cbk-cuts-its-discount-rate-by-1-from-250-to-150
https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases/press-releases/2020/04/202004021128-cbk-offers-regulatory-stimulus-package-for-local-banks
https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases/announcements/2020/03/202004061211-announcement-the-central-bank-of-kuwait-will-be-closed-to-the-public-in
https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk-news/announcements-and-press-releases/announcements/2020/04/202004211107-announcement-controls-of-finance-extended-to-individuals-smes
http://www.bse.com.lb/News/tabid/100/AnnoucId/6598/Default.aspx
http://www.bse.com.lb/News/tabid/100/AnnoucId/6598/Default.aspx
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_852.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_853.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_854.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_855.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_856.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_857.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_858.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_859.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_860.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_861.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_862.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_864.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_865.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_866.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_868.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_869.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_872.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_875.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_875.htm
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_880.htm
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 البورصة المصرية 

 جواز تلقي شركات السمسرة أوامر العمالء من خالل البريد االلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول 

  12/03/2020تعطيل العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 

 2020مارس  16 تماع طارئ للجنة السياسة النقديةجا 

  إلحاقاً للتعليمات الصادرة بشأن التدابير االحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا 2020مارس  16كتاب دوري بتاريخ 

  بشأن التدابير االحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا 2020مارس  15كتاب دوري بتاريخ 

 تغيير مواعيد جلسة التداول خالل فترة الحظر 

 ير نظام للتصويت اإللكترونيتطو 

 فةالبورصة تنتهي من تطوير أنظمة إلكترونية تضمن استمرارية العمل عن بعد مع أطراف السوق المختل 

 

 البنك المركزي المصري 
  2020كتاب بشأن المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خالل العام 

 اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية 

  ليمات الصادرة بشأن التدابير االحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كوروناإلحاقاً للتع 2020مارس  16كتاب دوري بتاريخ 

 التدابير االحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا 

  2020بشأن المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خالل العام  2020مارس  17كتاب دوري بتاريخ 

 الحاقا للتعليمات الصادرة بشان التدابير االحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا 2020مارس  20ريخ كتاب دوري بتا 

  من كافة العموالت والمصروفات بشأن اعفاء التحويالت المحلية بالجنيه المصري 2020مارس  22كتاب دوري بتاريخ 

  أشهر 6بشأن اإليضاحات الخاصة بتأجيل االستحقاقات االئتمانية للعمالء لمدة  2020مارس  22كتاب دوري بتاريخ 

  بشأن تعديل مواعيد العمل بالبنوك وفقاً للتدابير االحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا 2020مارس  24كتاب دوري بتاريخ 

  حترازية المتخذة بشأن وضع حدود قصوى لعمليات السحب واإليداع النقدي في إطار التدابير اال 2020مارس  29كتاب دوري بتاريخ

 لمواجهة فيروس كورونا

  دة عام من االلتزام بالبند ثانيا الوارد بتعليمات تركز محافظ البنوك االئتمانية بشأن إعفاء البنوك لم 2020ابريل  16كتاب دوري بتاريخ

 عميل 50الخاص بالتسهيالت الممنوحة ألكبر  2016يناير  11الصادرة بتاريخ 

 2020مارس  29بشأن تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب واإليداع النقدي الصادرة بتاريخ  2020أبريل  22ب دوري بتاريخ كتا 

 

 المغرب

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
 الهيئة المغربية لسوق الرساميل تُخفض الحد األقصى لعتبات التغيير الخاصة باألدوات المالية 

 19افحة انتشار فيروس " كوفيد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتعبأ للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية لمك" 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسهر على استمرارية نشاطها 

 قواعد وتوصيات متعلقة باإلفصاح عن المعلومات المالية المطلوبة 

 

 بورصة الدار البيضاء 

  هامش التغيير األقصى لمعاملة الكتلتعليمات 

 

 بنك المغرب 
 لمغرباجتماع مجلس بنك ا 

 اإلجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل دعم االقتصاد والنظام البنكي 

  من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدوليالسحب 

 

 

https://egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=195727
https://www.egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=195554
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-16-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-16-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-15-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-0315-3700.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=195976
https://www.egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=196124
https://www.egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=196182
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-17-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-16-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-16-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-15-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-0315-3700.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-17-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%A2%D9%A0-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%A2%D9%A2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-22-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-24-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%A2%D9%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%A2%D9%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-16-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-16-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-22-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-29-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2020.aspx
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Decision_16_Mars_2020_relative_aux_seuils_variation_du_cours_un_instrument_financier_ar.pdf
http://www.ammc.ma/ar/actualites/34704
http://www.ammc.ma/ar/actualites/34703
http://www.ammc.ma/ar/actualites/34714
http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/Divers/ar/INS_001_20_ARB_ar.pdf
http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/574014
http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/574682
http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/575381
http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/575381
http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/575381
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  الدولية منظماتلانشطة أ

 تفشي فيروس كورونا مجابهةل

 

 

OECD: The Organization for Economic Co-operation and Development 

 Tackling coronavirus (COVID-19) 

 OECD Interim Economic Assessment: Coronavirus, The world economy at risk 

 

IOSCO: The International Organization of Securities Commissions 

 Securities regulators coordinate responses to COVID-19 through IOSCO 

 IOSCO Statement on Application of Accounting Standards during the COVID-19 Outbreak 

 IOSCO reprioritizes its work program to address impact of COVID-19 

 

WFE: The World Federation of Exchanges 

 The WFE launches Covid-19 information-sharing webpage 

 The World Federation of Exchanges issues statement on Covid-19 and market volatility 

 

http://www.oecd.org/coronavirus/en/
http://www.oecd.org/economy/global-economy-faces-gravest-threat-since-the-crisis-as-coronavirus-spreads.htm
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS559.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS561.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS562.pdf
https://www.world-exchanges.org/news/articles/wfe-launches-covid-19-information-sharing-webpage
https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-issues-statement-covid-19-and-market-volatility

