
       

 

 

 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال زيارات مدرسية ل

 بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي

ضمن مؤتمر الحوكمة المؤسسية نقاشية ةحلقفي  ةشاركمو  

ي تنّظمه هيئة قطر لألسواق المالية هذا األسبوعذال  

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن مشاركتها في  –الدوحة، قطر  – 2018أكتوبر  2الثالثاء 
أكتوبر  4سبتمبر إلى الجمعة  30فعاليات أسبوع المستثمر العالمي التي ستجري في الدوحة من األحد 

2018. 
 

حملة عالمية تمتّد على أسبوع واحد بادرت إلى إطالقها المنظمة الدولية  سبوع المستثمر العالميأويشّكل 
 لهيئات سوق المال، وتدعمها منظمات عالمية مثل مجموعة العشرين والبنك الدولي.

 
يهدف هذا األسبوع إلى التوعية حول أهمية تثقيف المستثمر وحمايته وإلى تعزيز فرص تثقيف المستثمرين، 

 رات واالبتكارات السريعة التي تشهدها تكنولوجيا االنترنت.خاصة في ظّل المتغيّ 
 
تدعم هيئة التنظيم هذا األسبوع من خالل الزيارات التي قامت بها إلى مدرستي قطر للعلوم المصرفية و

وإدارة األعمال بهدف التوعية حول تثقيف المستثمر وحمايته. خالل هذه الزيارات، حرص موظفو هيئة 
 تعريف الطالّب والطالبات إلى مفهوم "المستثمر الذكي" وكيفية تقديم الشكاوى عند الحاجة.التنظيم على 

 
وصف االستثمار  قد ُطِلَب إليهموبالتزامن مع الزيارة، أطلقت هيئة التنظيم مباراة مخّصصة للطالب و

لزيارة  على دعوةاألول الذكي الذي سيقومون به عند حصولهم على أول راتب لهم. ويحصل الرابح 
 قّدم له الجائزة والشهادة.تمكاتب هيئة التنظيم حيث س

 
االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي، كما في إطار الخطة  تندرج ذه المبادرةتعتبر هيئة التنظيم أّن ه

 قدستُعإحدى الحلقات النقاشية التي شارك هيئة التنظيم وبالتعاون مع هيئة قطر لألسواق المالية، في ست
 2ه الهيئة ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي من تممؤتمر الحوكمة المؤسسية الذي نظّ على هامش 

، ضمن عملية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابوقد ناقشت الحلقة موضوع . 2018أكتوبر  4إلى 
ات العامة التي تواجهها اإلشراف المستند إلى المخاطر والتحدياالستعداد للتقييم المشترك، باإلضافة إلى 

 .المرّخصة ومختلف أركان السوقالمؤسسات 
 

وبهذه المناسبة، قال السيد أشلي ألدر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات سوق المال، والرئيس 
تفعيل لجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة في هونغ كونغ: "يهدف أسبوع المستثمر العالمي إلى لالتنفيذي 

 تهثقافوتعزيز المستثمر وخاصة لناحية حماية السوق  الالزمة إلى كافة أركانإيصال المعلومات عملية 
 ."التي من شأنها تحقيق هذا الهدفالمالية، وأيضاً إلى تشجيع األعضاء إلى تنظيم المبادرات 



       

 

 

 
 

لمال "يشّكل تثقيف المستثمر من جهته، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر ل
مشاركتنا في أسبوع المستثمر المدرسية ووتندرج الزيارات وحمايته أحد األهداف األساسية لهيئة التنظيم. 

تثقيف الطالب والمحترفين حول أفضل الممارسات المتّبعة في  نهدف إلىلمي في هذا اإلطار، حيث االع
 االستثمار والتوعية حول دور القطاع المالي والرقابة في االقتصاد."

 
 www.worldinvestorweek.org للمزيد من المعلومات يمكن االّطالع على الموقع االلكتروني

 ة، والمنظمات العالمية التي تدعم هذه الجهود.المخّصص للحملة الذي يوفّر التفاصيل حول الجهات المشارك
 

- ىانته - 
 

مدرستي قطر ت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بزيارة : بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي، قامالصورة
عبد الرحمن الهيل، الثاني . للعلوم المصرفية وإدارة األعمال بهدف التوعية حول تثقيف المستثمر وحمايته

باين، الرابع إلى اليسار، يناقشان مع طالّب مدرسة البنين مسائل االستثمار وحماية إلى اليسار وجون 
 .2018أكتوبر  1المستثمر يوم االثنين 

 
 معلومات إضافية للتحرير

 لمحة عن المنظمة الدولية لهيئات سوق المال
 

هي الجهة الدولية التي تضع المعايير الخاصة  (IOSCO)إن المنظمة الدولية لهيئات سوق المال  .1

% من 95بقطاع األوراق المالية. وهي تضّم الجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم أكثر من 

 .ستمرّ م في توّسع وهيدائرة اختصاص حول العالم.  115األسواق المالية في أكثر من 

يتولّى مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات سوق المال إدارة المنظمة ووضع المعايير المعتمدة  .2

جهة رقابية مختّصة باألوراق المالية. يترأس مجلس اإلدارة  34من أعضائها.  وهو يتألف من 

أما ، لجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة في هونغ كونغالرئيس التنفيذي لالسيد أشلي ألدر، 

األعضاء فيتشكلون من جهات الرقابة على األسواق المالية في كل من: األرجنتين، وأستراليا، 

وبلجيكا، والبرازيل، والصين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، وإندونيسيا، 

)عضو وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، وكوريا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وهولندا 

مراقب(، وأونتاريو، وباكستان، وبنما، والبرتغال، والكيبيك، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، 

واسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والواليات 

األوروبية  هيئة األوراق المالية واألسواقرة ارئيس مجلس إدالمتحدة األمريكية. وينضّم كل من 

ورئيس اللجنة االستشارية لألعضاء الزمالء في المنظمة إلى مجلس اإلدارة بصورة مراقبين 

 أيضاً. 

دولية لهيئات سوق لتشكل لجنة األسواق النامية والناشئة أكبر اللجان العاملة ضمن المنظمة ا  .3

مجموعة عضواً ينتمون إلى  11% من أعضاء المنظمة، ومن بينهم 80 هي تضمّ المال، و

العشرين. ويتأس هذه اللجنة السيد رانجيت أجيت سينغ، رئيس لجنة األوراق المالية الماليزية 

تجمع هذه اللجنة ما بين األسواق النامية واألسواق الناشئة ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة. 

 المنظمة أو وتساهم في إيصال آراء هذه األسواق وتتيح لهم المساهمة في المناقشات الدائرة ضمن



       

 

 

 
 
 
 

غيرها من المنابر الدولية. تتركز أولويات هذه اللجنة خاصة على تقييم المخاطر ومكامن الضعف،  
 والسياسات المؤثرة في األسواق الناشئة، وبناء القدرة الرقابية.

 
 

 

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
 رئيس إدارة االتصاالت المؤسسية –السيدة بتسي ريتشمان 

 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( من قانون مركز 8إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم )

قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه.  وتملك 
فراد واإلشراف عليها هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات واأل

وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وتمارس ومعاقبتها عند الضرورة. 
للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة  عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

 www.qfcra.com   الموقع اإللكتروني التالي:
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