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لتعزيز  2018أسبوع المستثمر العالمي تطلق المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 

 ثقافة المستثمرين وحمايتهم

 

 م2018أسبوع المستثمر العالمي لعام  للمرة الثانيةاليوم  تطلقالمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوسكو( 

World Investor Week 2018 (WIW2018) ، بعد نجاحها في العام الماضي في جذب أكثر من ألف

تلف مبادرات منظمي األوراق المستثمرين وإبراز مخثقافة وحماية مؤسسة مالية لعرض مبادراتها لتعزيز 

 .عالميا  المالية 

 

 أن حيث، احتفال رسمي في مقرها في طوكيو خاللسبوع المستثمر العالمي أافتتحت وكالة الخدمات المالية 

 .كل صباح من يفتتح في العالم أولفي اليابان هي األسواق المالية 

 

، والمنظمات األسواق المالية كل من ، يقدم(م2018أكتوبر  7إلى  1من )وخالل أسبوع المستثمر العالمي 

دولة مجموعة من  80وأصحاب المصلحة اآلخرين من أكثر من  والمشرعين الدولية، وجمعيات المستثمرين

تتراوح األنشطة من تنظيم ورش العمل هذا وتعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم. واألنشطة لزيادة الوعي 

األلعاب والمسابقات، وستستمر باإلضافة إلى  المحلية والوطنية في نطاق كل دولةحمالت ال وتنظيموالمؤتمرات 

 طوال الفترة المتبقية من العام. األنشطةالعديد من هذه 

 

أسبوع المستثمر المستثمرين وحمايتهم، يتمثل الهدف الرئيسي من ثقافة إلى تسليط الضوء على أهمية  إضافة

األسواق المالية المترابطة بشكل وهو هدف مهم بشكل خاص في  -ستثمرين للم ةيثقاففي تعزيز فرص  العالمي

التكنولوجي السريع. وفي الواقع، ال يسعى هذا األسبوع إلى تعزيز  لالبتكارالسياق الحالي  ضمن متزايد

ا لضمان أن يدرك   بالعمالت الرقمية مستثمر المخاطر المرتبطةالأساسيات االستثمار الذكي فحسب، بل أيض 

 واالستثمارات األخرى عبر اإلنترنت.، الطروحات األولية للعمالت الرقميةو

 

على وسائل  مباشرةجلسات  ي البرازيلفيستخدم المشاركون هذا األسبوع ، على سبيل المثال ال الحصر

تطلق المجموعات الفرنسية حملة إذاعية لنشر بينما التواصل االجتماعي لشرح أسس االستثمار السليم للشباب؛ 

 ثقافيةيعقدون قمة  من أمريكاالمشاركون أما الرئيسية حول االستثمار بحكمة؛  أسبوع المستثمر العالميرسائل 

يقوم أصحاب و ،للعموم منتدى خاللفي رومانيا، يناقش الطالب القضايا المالية و ،حول االستثمار للتقاعد

 Changing Landscape. Changing“نج بتنظيم ندوة حول المستثمر بعنوان المصلحة في هونج كو

Risks” . في وتداول األسهم بين الجامعات؛ لمسابقة  الجامعات من خالل طالب باكستان يتنافسونأما في

والخضراء )التي تدعم المشاريع الصديقة  اإلسالمية في السندات الثقافة الماليةكازاخستان، تركز الحملة على 

 .ن العمل والمنتديات العامةبرامج توعية في المدارس والجامعات وأماك اتقدم زامبيكما . للبيئة(
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أسبوع المستثمر تشارك مجموعات دولية أيضا في ، ست(G20) رئاسة االرجنتين لمجموعة العشريننتيجة لتأييد 

( ، إلى جانب منظماته التي FPSB) Financial Planning Standards Board الـ سيحتفلكما . العالمي

 3( ، باليوم العالمي للتخطيط المالي في CFPsمخطط مالي معتمد ) 175،000عضوا  والتي تمثل  26تضم 

على إدارة الديون، وملكية  FPSB. وتركز أنشطة أسبوع المستثمر العالميالستكمال أنشطة  2018 أكتوبر

تشجيع على تحمل المزيد من الالمالية بشكل أكبر و الثقافةالمنازل، والتقاعد، وتخطيط االستثمار، لتعزيز 

 مواردهم المالية. علىالمسؤولية 

 

 أسبوع المستثمر العالمي( مجموعة متنوعة من األنشطة لدعم IFIEيقدم المنتدى الدولي لتعليم المستثمرين )و

 -الكاريبي وعمل األمريكتين أطلقت مجموعة كما عالمي واإلقليمي. ساعد على بناء القدرات على المستويين الت

تمكين المنطقة البحر الكاريبي:  صوت"لتقديم   مرئية على نطاق المنطقة مبادرة  -قضائية  جهة 16التي تمثل 

 "نحو االستقالل المالي والقدرة على التكيف.

 

 (يوسكو)أ المنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةوبهذه المناسبة علق السيد آشلي آلدر، رئيس مجلس إدارة 

يوضح النطاق العالمي ألسبوع والرئيس التنفيذي للجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة بهونج كونج قائال : "

لية لهيئات األوراق المالية وأصحاب المصلحة في المستثمر العالمي والتعاون المشجع بين أعضاء المنظمة الدو

إجراء هذه األنشطة التزام المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوسكو( القوي بتثقيف المستثمرين 

 ."وحمايتهم

 

ترحب منظمة "  :المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوسكو( كما علق السيد بول اندروز، أمين عام

كتسب الزخم الذي يحتاج إليه لحماية المستثمرين والذي ا في سنته الثانية أسبوع المستثمر العالميب األيوسكو

 ."وإعدادهم للتعامل مع تحديات أسواق رأس المال المترابطة والرقمية بشكل متزايد

 

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

 والمنظمات الدولية الهامة.

 

 معلومات للمحررين:

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

المالية في العالم في ٪ من أسواق األوراق 95األوراق المالية. وتضم عضوية األيوسكو أكثر من 

 دولة وال تزال تتوسع. 115أكثر من 

 

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

الرئيس التنفيذي للجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة بهونج كونج. ويتضمن مجلس إدارة 

وراق المالية في كل من األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل األيوسكو السلطات التنظيمية لأل

 والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وكينيا

 وباناما والبرتغالوأونتاريو وباكستان  وهولندا )مراقب( وماليزيا والمكسيك وكوريا ودولة الكويت

رة وجنوب أفريقيا ومملكة أسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا األمارات العربية وسنغافو وكيبيك

كما يعتبر رئيس هيئة األوراق المالية  .المتحدة والمملكة المتحدة الواليات المتحدة األمريكية

 من المراقبين. األيوسكو( ورئيس اللجنة االستشارية ألعضاء  ESMAواألسواق األوروبية )

 

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

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

رانجيت أجيت سينغ، رئيس هيئة األوراق المالية بماليزيا ونائب رئيس مجلس األيوسكو. كما يهدف 

http://www.worldinvestorweek.org/
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ماع اللجنة إلى تبادل آراء األعضاء وتسهل مساهمتهم عبر األيوسكو والمناقشات التنظيمية اجت

العالمية األخرى. وتركز األولويات االستراتيجية للجنة، من بين أمور أخرى، على تقييم المخاطر 

وأوجه الضعف، وأعمال السياسات والتنمية التي تؤثر على األسواق الناشئة، وبناء القدرات 

 لتنظيمية.ا

 

م. ويرأس اللجنة 2013مجلس إدارة األيوسكو اعتمد تأسيس لجنة المستثمرين األفراد في يونيو  .4

السيد خوزيه فاسكو، رئيس مكتب حماية المستثمرين في لجنة األوراق المالية والبورصة في 

هونغ كونغ،  البرازيل. وتشمل: األرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، الصين، فرنسا، ألمانيا،

الهند، إندونيسيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، جيرسي، كوريا، لوكسمبورغ، ماليزيا، المكسيك، 

هولندا، نيجيريا، أونتاريو، البرتغال، كيبيك، رومانيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، 

الند، تركيا، المملكة المتحدة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريالنكا، السويد، تايبيه الصينية، تاي

 والواليات المتحدة األمريكية.

 

 وتهدف األيوسكو إلى: .5

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

 حماية المستثمرين والمحافظة على العدل والشفافية.

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

 تبادل المعلومات على الصعيدين العالمي واإلقليمي. ●

 

 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  

 

WIW Working Group 

Email:       worldinvestorweek@iosco.org 

Website:       www.worldinvestorweek.org 

Follow WIW on Twitter here 

 

 

لم  هذا الخبر الصحفي متاح بلغات أخرى. والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوسكو( مالحظة:

 تتحقق من الترجمات لذا المرجع الرئيسي الرسمي للخبر الصحفي هو باللغة االنجليزية.
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS513.pdf  
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