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 كلمة سعادة احملافظ
  العربية املالية األوراق هيئات الحتاد السادس االجتماع

  يف فندق الرتيزكارلتون الدوحة 

   ٢٠١٢فرباير  ٦
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  العربية املالية األوراق هيئات احتاد رئيس سعادة
  باالحتاد األعضاء اهليئات ممثلي والسعادة املعايل أصحاب
   والسادة السيدات

  
  الكرام احلضور

  
يسرين مبناسبة افتتاح االجتماع السادس لس احتاد هيئات األوراق املاليـة  

قطر متمنيـا لكـم التوفيـق    دولة العربية أن أرحب بكم يف بلدكم الثاين 
  والنجاح مبا يكفل االرتقاء باألسواق املالية العربية.

   
  االخوه احلضور

 غالبية منها تعاين اليت األزمات وتريةفيه  صاعدتيف وقت ت يأيت هذا االجتماع
 التعـاون  أن للشك جماال ويدع ال مبا أثبتت واليت ةاملتقدم الدول اقتصاديات
 ركـود  أزمـة  مـن  االقتصاد لنجاة السبيل هو الدول بني ما يف والتنسيق
 السبيل بات وتوحيدها األعضاء اهليئات هودبني ج تنسيقكما أن ال اقتصادي
 محاية على تعمل العربية املالية ألسواقنا موحدة استراتيجية تكوين وحن الوحيد
 بـاألوراق  التعامل نظام يف الثقة على وحتافظ االضطرابات من املالية أسواقنا
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 يكفـل  مبا تواجهها أن املمكن من اليت األخطار من احلد على وتعمل املالية
  .ستقرارهاا ويضمن املستثمرين محاية

  
 اهليئـات  جانـب  من بذلت اليت باجلهود نشيد أن بداية نود املقام هذا ويف

 أجل من جانبهم من دمتقُ اليت املستمرة واملساندة والدعم باالحتاد األعضاء
 وضـع  يف واملتمثلـة  االحتـاد  دور لتفعيل الالزمة األساسية البنية استكمال
 ااختصاصـا  وحتديـد  الدائمة الفنية جلانه وتشكيل العامة واألطر األسس
 بـأن  األساسـية  الركيزة تعد اجلهود تلك أن إذ ، التنظيمية هياكله ووضع
  .وأهداف غايات من مجيعاً اليه نصبو ما حتقيق على قادراً كيانا االحتاد يصبح

  
  الكرام احلضور

  
 العربية املالية اسواقنا يف املتعاملة األطراف كافة وآمال أنظار اليوم اليكم تتجه
 خالل لالحتاد عنه علنيو املعامل واضح عمل برنامج هناك يكون أن يف آملني
 والبعيـد  املتوسـط  املدى على شاملة استراتيجية ضمن ٢٠١٢ احلايل العام
 باملستوى االرتقاء رأسها على يأيت واليت احلالية املرحلة أولويات على تركز

 فعالية زيادة اىل وصوال باالحتاد األعضاء للهيئات واملهين والتشريعي التنظيمي
 أمـام  صـلباً  دفاعيـاً  خطاً ميثل والذي املالية االسواق هليئات الرقايب الدور

  .العاملية واالقتصاديات املالية األسواق تضرب اليت األزمات موجات
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 مـن  يعد االحتاد أعضاء بني تبادهلا ونظم املعلومات نشر نظم تطوير أن كما
 تطـوير  علـى  اجيابية آثار نم لذلك ملا القادمة الفترة خالل العمل أولويات
 من دواليت سوف حت والشفافية االفصاح درجة وزيادة الرقابية النظم وحتسني
 نوعيـة  أمهية عن فضالً هذا ،يف أسواقنا املضللة واملعلومات الشائعات خماطر

 درجـة  وزيادة للمستثمرين القرار اختاذ عملية يف نشرها وتوقيت املعلومات
  .تثمريناملس لصغار والنضج الوعي
 جـودة  ملوضـوع  البد لالحتاد ان يعطي بعضاً من اهتمامه لسياقا هذا ويف

 أسـواقنا  يف املالية األوراق مصدرة الشركات عن تصدر اليت املالية البيانات
 علـى  واحلفـاظ  احلسـابات  مـراقيب  عمل تطوير وكيفية، العربية املالية

  .العالية ومهنيتهم استقالليتهم
  

 لكـم  متمنياًبالترحيب الشخصي بكم  يتان اختم كلميل  اامسحو  وأخرياً
  .يف مدينة الدوحةيف اجتماعنا هذا وطيب اإلقامة  التوفيق

  
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم


