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 2018أسبوع المستثمر العالمي تطلق سالمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 

 

أسبوع المستثمر العالمي لعام  ستطلق للمرة الثانيةالمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوسكو( 

بعد م وذلك 2018أكتوبر  7إلى  1من  World Investor Week 2018 (WIW2018) م2018

وإبراز مختلف مبادرات منظمي  العام الماضي في تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم المبادرةنجاح 

 .تلك المجالين عالميا  األوراق المالية في 

 

أعضاء المنظمة الدولية قوم بها ياألنشطة التي العديد من  م2018أسبوع المستثمر العالمي لعام تضمن سي

في  م2018سبوع المستثمر العالمي لعام أحد األهداف الرئيسية أل يتمثلهذا و .لهيئات األوراق المالية

يستفيد التغيير حيث س في ظل بيئة سريعة المستثمرين وحمايتهمتعزيز ثقافة تسليط الضوء على أهمية 

لمستثمرين طوال الثقافية والتوعوية لنشطة األحدث لتنظيم المزيد من العديد من األعضاء من هذا ال

 العام.

 

في أكثر من المنظمات العالمية لألوراق المالية  وفرت، م2017أسبوع المستثمر العالمي لعام  وخالل

 ، إطالقتتضمنوالتي لزيادة الوعي بتعليم المستثمرين وحمايتهم  مجموعة متنوعة من األنشطة بلدا   80

وسائل تواصل وخدمات تركز على المستثمرين، وتعزيز أنشطة المسابقات للتوعية بمبادرات ثقافة 

 .لمحلية والوطنية في نطاق كل دولةالمستثمرين، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات، وتنظيم الحمالت ا

األنشطة التي تمت في جميع أنحاء  تلكلمحة عامة عن  World Investor Week 2017يقدم تقرير و

 العالم.

 

وبهذه المناسبة علق السيد آشلي آلدر، رئيس مجلس إدارة األيوسكو والرئيس التنفيذي للجنة األوراق 

توصيل الرسائل على فقط  المستثمر العالميأسبوع  يقتصر العقود اآلجلة بهونج كونج قائال : "المالية وال

هل المبادرات فحسب ، بل يشجع ويسلمشاركين في السوق والتثقيفية والتوعوية للمستثمرين وا الرئيسية

 ء األيوسكو."الجديدة بين أعضا

 

( ، IFIE، والبنك الدولي ، والمنتدى الدولي لتعليم المستثمرين ) G20، عملت مجموعة  2017في عام 

( ، وشبكة OECD( ، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )IDBومصرف التنمية للبلدان األمريكية )

INFO  مع( المنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةIOSCO)  أسبوع المستثمر لتقديم الدعم إلى

 .تهمالمستثمرين وحماي تعزيز ثقافةى أهمية عل مؤكدين، العالمي

 

عن تفاصيل  www.worldinvestorweek.orgكما يوفر الموقع اإللكتروني المخصص للحملة 

 المشاركين والمنظمات الدولية الهامة.

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD606.pdf
http://www.worldinvestorweek.org/
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 معلومات للمحررين:

 

للسياسات لمنظمي األوراق المالية ويصنف كمعيار عالمي األيوسكو منتدى دولي رائد  .1

٪ من أسواق األوراق المالية 95لتنظيم األوراق المالية. وتضم عضوية األيوسكو أكثر من 

 دولة وال تزال تتوسع. 115في العالم في أكثر من 

 

ا، ويترأس المجلس السيد 34ولأليوسكو مجلس إدارة مكّون من أربعٍة وثالثين ) .2 ( عضو 

آشلي آلدر، الرئيس التنفيذي للجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة بهونج كونج. ويتضمن 

مجلس إدارة األيوسكو السلطات التنظيمية لألوراق المالية في كل من األرجنتين وأستراليا 

وبلجيكا والبرازيل والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وأيرلندا 

 وهولندا )مراقب( وماليزيا والمكسيك وكوريا ودولة الكويت يا واليابان وكينياوإيطال

وسنغافورة وجنوب أفريقيا ومملكة أسبانيا  وكيبيك وباناما والبرتغالوأونتاريو وباكستان 

والسويد وسويسرا وتركيا األمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة الواليات المتحدة 

( ورئيس ESMAبر رئيس هيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية )كما يعت .األمريكية

 من المراقبين. األيوسكواللجنة االستشارية ألعضاء  

 

% من عضوية المنظمة 80تعتبر لجنة النمو واألسواق الناشئة أكبر لجان األيوسكو، وتمثل  .3

من أعضاء المجموعة العشرين.  ويرأس لجنة النمو واألسواق الناشئة  11باإلضافة إلى 

السيد رانجيت أجيت سينغ، رئيس هيئة األوراق المالية بماليزيا ونائب رئيس مجلس 

ماع اللجنة إلى تبادل آراء األعضاء وتسهل مساهمتهم عبر األيوسكو. كما يهدف اجت

األيوسكو والمناقشات التنظيمية العالمية األخرى. وتركز األولويات االستراتيجية للجنة، من 

بين أمور أخرى، على تقييم المخاطر وأوجه الضعف، وأعمال السياسات والتنمية التي تؤثر 

 لتنظيمية.على األسواق الناشئة، وبناء القدرات ا

 

 وتهدف األيوسكو إلى: .4

التعاون في وضع وتعزيز االلتزام وتنفيذ معايير التنظيم واإلشراف المعترف به دوليا   ●

 من أجل حماية المستثمرين والمحافظة على العدل والشفافية.

 حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين في نزاهة أسواق األوراق المالية. ●

 الصعيدين العالمي واإلقليمي. تبادل المعلومات على ●

 

هذا الخبر الصحفي متاح بلغات أخرى. والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوسكو(  .5

 لم تتحقق من الترجمات لذا المرجع الرئيسي الرسمي للخبر الصحفي هو باللغة االنجليزية.
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 لالستفسارات اإلعالمية:

 
Carlta Vitzthum      + 34 91 787 0419 

Outside office hours                              + 34 697 449 639 

Email:         carlta@iosco.org  

Website:       www.iosco.org  
Follow IOSCO on Twitter here  

 

 

mailto:carlta@iosco.org
http://www.iosco.org/
https://twitter.com/IOSCOPress

