
  
 

 
 هيئة تنظيم مركز قطر للمال في أسبوع المستثمر العالميوهيئة قطر لألسواق المالية مشاركة 

 

فعاليات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في وهيئة قطر لألسواق المالية شاركت . ، قطرالدوحة – 2021أكتوبر  31األحد، 

 .2021في أكتوبر  المنظمة العالمية لهيئات األوراق المالية )األيوسكو(، الذي نّظمته ،أسبوع المستثمر العالمي

يشّكل أسبوع المستثمر العالمي حملة عالمية يحتفل بها أكثر من ثمانين دولة حول العالم، إضافة إلى عدد من المنظمات 

نك الدولي. وتهدف هذه الفعالية إلى إلقاء الضوء على أهمية تثقيف المستثمر وحمايته، القيادية ومنها مجموعة العشرين، والب

فئات العمرية. أما الرسالة التي ترّكزت عليها حملة هذا العام فشملت عنصرين هما التمويل الوتعزيز فرص التعليم لكافة 

 الغّش.المستدام، ومنع عمليات االحتيال و

 ،هيئة تنظيم مركز قطر للمالوهيئة قطر لألسواق المالية ، اختارت كّل من 19-كوفيد ئحةجانظراً للظروف الناشئة عن 

الحلقات في عضوية األيوسكو، دعم هذه الفعالية من خالل القنوات الرقمية، حيث تّم تنظيم من الجهات المشتركة وهما 

واالّدخار. كما سّجلت هيئة التنظيم مشاركة  عن بعد مع عدد من الثانويات بهدف تعزيز المعارف حول االستثمارالدراسية 

عبر الهاتف في برنامج "حياتنا" الذي يُعرض على تلفزيون قطر، وحرصت على التواصل مع الجمهور من خالل تنظيم 

  .ات التواصل االجتماعيالمسابقات وعرض المنشورات اليومية على منصّ 

بعد  ندورة تدريبية ع ،العربية األوراق الماليةلتعاون مع اتّحاد هيئات من جهتها، بافستنّظم هيئة قطر لألسواق المالية  أما

. وتلقي هذه الدورة 2021نوفمبر  11إلى  9من في الفترة الممتّدة بعنوان "إدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية" 

لالزمة للتحقيق في الحوادث الناشئة عن الضوء على مخاطر األعمال التي تواجهها المؤسسات المالية، والتقنيات العملية ا

 المخاطر التشغيلية والمالية، وسبل إدارة هذه المخاطر على المدى الطويل. 

ً ، 2022-2017في إطار الخطة االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي تندرج ة شاركهذه المتجدر اإلشارة إلى أّن   تحقيقا

 هدف حماية المستهلك والمستثمر.ل

، قائالً إّن " حماية المستثمر السيد مارتن مولوني، أمين عام المنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةذه المناسبة، صّرح بهو

الفرد تتقاطع مع عدد من المسائل التي تغطيها أعمال المنظمة، ومن أهمها أنشطة اللجنة المعنية بالمستثمر الفرد التي تعمل 

 وحماية المستثمر الفرد". ةالمالي ثقافةال يزجاهدة على تعز

، عن مشاركة الهيئة في أسبوع المستثمر السيد ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر لألسواق الماليةكما تحّدث 

 دىلالعالمي الذي تنظمة األيوسكو، قائالً "إنّها تشّكل عنصراً أساسياً من مساعي الهيئة الدائمة لرفع مستوى ثقافة االستثمار 

المستثمرين في سوق المال القطري، ومن التزام الهيئة بالتعاون مع سائر أعضاء المنظمة، في مجال التعليم وحماية 

المستثمر، والعمل على تضافر الجهود والمبادرات الهادفة إلى تطوير أسواق المال وتطبيق المعايير الدولية، في ما يشّكل 

 جزءاً من رسالة الهيئة ورؤيتها".

بدوره عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث فعبّر  ،، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمالالسيد مايكل راين أما

قائالً "نعتّز بمشاركتنا السنوية في فعاليات أسبوع المستثمر المالي، حيث يندرج تعزيز حماية المستهلك ضمن أهّم أهداف 

التي تساعد على في نشر الثقافة والمعلومات الالزمة  هممع الشباب والجمهور يساهيئة التنظيم، إضافةً إلى أّن التواصل 

 اتّخاذ القرارات المالية الصائبة."

لالّطالع على تفاصيل هذه الحملة والجهات المشاركة فيها إضافة إلى المنظمات الدولية الداعمة لها، يمكن زيارة الموقع 

 www.worldinvestorweek.orgااللكتروني التالي: 

 -انتهى-

http://www.worldinvestorweek.org/


  
 

 
 معلومات للمحررين

 ألوراق الماليةالمحة عن المنظمة العالمية لهيئات 

 بوضع السياسات والمعايير تُعنىهي األوراق المالية ويجمع بين جهات تنظيم  ى دولي رائدداأليوسكو هي منت .1

 المالية.  األوراق لتنظيم العالمية

دولة  115في أكثر من  القائمة ٪ من أسواق األوراق المالية في العالم 95وتضم عضوية األيوسكو أكثر من 

 مستمّر. عتوسّ هي في و

 

عضواً، ويترأس المجلس السيد آشلي آلدر، الرئيس التنفيذي للجنة  33أليوسكو مجلس إدارة مّكون من تضّم ا .2

بهونج كونج. ويشمل مجلس إدارة األيوسكو جهات الرقابة المالية في كل من  األوراق المالية والعقود اآلجلة

يرلندا إوبلجيكا والبرازيل والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند و والبهاماس األرجنتين وأستراليا

وروسيا تغال وكيبيك وأونتاريو وباكستان والبروالمغرب ونيجيريا وإيطاليا واليابان وكوريا وماليزيا والمكسيك 

سبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وإوسنغافورة والمملكة العربية السعودية 

وراق المالية األرئيس هيئة  شترك. كما يولجنة األوراق المالية والصرف( ،)لجنة عقود السلع اآلجلة األمريكية

 .في األيوسكو بصفة عضو مراقب اللجنة االستشاريةورئيس ( ESMAواألسواق األوروبية )

 

 11%من عضوية المنظمة باإلضافة إلى  80تعتبر لجنة النمو واألسواق الناشئة أكبر لجان األيوسكو، وتمثل  .3

لهيئة لالتنفيذي رئيس ال، الدكتور محمد عمرانمن أعضاء مجموعة العشرين. ويرأس لجنة النمو واألسواق الناشئة 

تجمع اللجنة بين األعضاء الذين يمثلون األسواق النامية والناشئة، وتهدف إلى . قابة المالية المصريةلرالعامة ل

ز عبر األيوسكو والمناقشات التنظيمية العالمية األخرى. وتركّ  ةمساهمالاألعضاء وتسهيل بين راء اآلتبادل 

خاطر وأوجه الضعف، وأعمال السياسات جنة، من بين أمور أخرى، على تقييم الماألولويات االستراتيجية للّ 

 .والتنمية التي تؤثر على األسواق الناشئة، وبناء القدرات التنظيمية

 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

( من قانون مركز قطر 8بموجب المادة رقم ) 2005إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقّل تأّسس في العام 

للمال. تتولّى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقّدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم 

ية الخاصة بالتصريح للشركات واألفراد واإلشراف عليها وفرض العقوبات عند مجموعة كبيرة من الصالحية الرقاب

وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تّمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وتمارس الضرورة. 

 www.qfcra.com الموقع اإللكتروني التالي:  المعتمدة في المراكز المالية العالمية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة 

 

 لمحة عن هيئة قطر لألسواق المالية

الذي ، بشأن قانون هية قطر لألسواق المالية 2005( لسنة 33تأّسست هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القانون رقم )
ً ببورصة قطر( إلى شركة مساهمة قطرية تُعنى تحويل سوق الدوحة لألورانّص أيضاً على  ق المالية )المعروفة حاليا

الصالحيات اإلشرافية والرقابية الالزمة بالرقابة واإلشراف على األسواق المالية في دولة قطر، عن طريق امتالك كافة 
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الهيئة االلكتروني  . أعاله لممارسة مهامها بموجب القانون

www.qfma.org.qa  
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