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8 October 2018 

 تتصدر أجندة  ثقافة المستثمرين وحمايتهم :2018 أسبوع المستثمر العالمي

 وأعضائهاالمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 
 

 World م2018األوراق المالية )أيوسكو( أسبوع المستثمر العالمي لعام المنظمة الدولية لهيئات اختتم أعضاء 

Investor Week (WIW) المستثمرين وحمايتهم ستستمر إلى ما بعد  أما مبادرات ثقافة، في دورته الثانية

 .ملة العالميةالح

 

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

وأصحاب المصلحة اآلخرين مجموعة من األنشطة لزيادة الوعي  والمشرعين الدولية، وجمعيات المستثمرين

دولة  90نظم المشاركون من حوالي وخالل أسبوع المستثمر العالمي، تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم. و

أهمية االستثمار الذكي، ال سيما في بيئة اإلنترنت مجموعة من األنشطة التي تركز على المستثمرين إليصال 

 الرقمية اليوم.

 

 )أيوسكو(  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية وبهذه المناسبة علق السيد آشلي آلدر، رئيس مجلس إدارة ا

المنظمة الدولية لهيئات نيابة عن  والرئيس التنفيذي للجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة بهونج كونج قائالً: "

أشيد بالتفاني والجهود الهائلة لألعضاء وأصحاب المصالح الذين ساهموا في نجاح  ،األوراق المالية )أيوسكو(

 .في زيادة الوعي بأهمية ثقافة المستثمرين وحمايتهم" أسبوع المستثمر العالمي

 

ساعد المبادرات ت"  :ألوراق المالية )أيوسكو(المنظمة الدولية لهيئات ا كما علق السيد بول اندروز، أمين عام

الحفاظ على هذا  ومن المهمالعالمية كهذه على الجمع بين األطراف للعمل من أجل تحقيق جدول أعمال مشترك. 

 ."لضمان دعم تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهمالزخم 

 

 المنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةفي  رئيس لجنة المستثمرين األفراد ،خوزيه فاسكوكما أضاف السيد 

، ونتطلع إلى اإلبالغ عن نتائج الحملة. المشاركين والداعمين ألسبوع المستثمر العالمينشكر جميع : ")أيوسكو(

 ".مصدر إلهام للعمل في هذا المجال للسنة القادمة عالمياً تعتبرالمبادرات اإلبداعية التي ظهرت و

 

المشاركين عن تفاصيل  www.worldinvestorweek.orgروني المخصص للحملة كما يوفر الموقع اإللكت

 والمنظمات الدولية الهامة.

 

 معلومات للمحررين:

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

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

 دولة وال تزال تتوسع. 115أكثر من 

 

رأس المجلس السيد آشلي آلدر، ( عضًوا، ويت34ولأليوسكو مجلس إدارة مكّون من أربعٍة وثالثين ) .2

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

http://www.worldinvestorweek.org/
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األيوسكو السلطات التنظيمية لألوراق المالية في كل من األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل 

 ا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وكينياوالصين ومصر وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسي

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

وسنغافورة وجنوب أفريقيا ومملكة أسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا األمارات العربية  وكيبيك

كما يعتبر رئيس هيئة األوراق المالية  .ألمريكيةالمتحدة والمملكة المتحدة الواليات المتحدة ا

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

 

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

األيوسكو والمناقشات التنظيمية  اجتماع اللجنة إلى تبادل آراء األعضاء وتسهل مساهمتهم عبر

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 

 التنظيمية.

 

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

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

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

بان، جيرسي، كوريا، لوكسمبورغ، ماليزيا، المكسيك، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، إيطاليا، اليا

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

جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريالنكا، السويد، تايبيه الصينية، تايالند، تركيا، المملكة المتحدة، 

 ريكية.والواليات المتحدة األم

 

 وتهدف األيوسكو إلى: .5

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

 حماية المستثمرين والمحافظة على العدل والشفافية.

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

 صعيدين العالمي واإلقليمي.تبادل المعلومات على ال ●

 

 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 

 

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

 الترجمات لذا المرجع الرئيسي الرسمي للخبر الصحفي هو باللغة االنجليزية.من 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS514.pdf 
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