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 :(IMA) التعاون مع املعهد اإلفريقي املتعدد األطراف -  4
اإلرهاب، شارك عضو من جلنة  األموال ومتويل  رؤوس  تبييض  عمال على االستعداد حملاربة 
اإلفريقي  املعهد  املسألة  لهذه  نظمها  ورشة  في  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم 

املتعدد األطراف (IMA) من 18 إلى 22 سبتمبر 2006 بتونس. 
 

وشارك في الورشة، التي قام بتنشيطها خبيران من صندوق النقد الدولي ومسؤول من 
جلنة مصالح غيرسني املالية ومساعد من البنك اإلفريقي للتنمية، ممثلو املشرفني على 
بلدا  في خمسة عشر  املالية  االستعالمات  وخاليا  والتأمينات،  املالية،  واألسواق  البنوك، 
إفريقيا. وكان هدف هذا اللقاء يتمثل في مساعدة املشرفني على القطاعات املالية وغير 
تبييض  محاربة  مجال  في  وتطويرها  الفعالة  التفتيش  وسائل  على  االطالع  في  املالية 
رؤوس األموال ومتويل اإلرهاب واملتمحورة على ااطر استنادا إلى التوصيات اخلاصة األربعني 
التفكير على  تناولت محاور  اإلطار،  وفي هذا   .(GAFI) املالي  النشاط  فوج  املنبثقة عن 

اخلصوص دور املشرف ومدى جناعة مقاييس التفتيش والتعاون بني هيئات اإلشراف. 
 

5 - التعاون مع مجلس األخالقيات في القيم املنقولة (CDVM) املغرب : 
 

قام وفد من جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، في إطار تبادل التجارب وعمال على 
تعزيز املراقبة والشفافية والنزاهة في األسواق املالية، وكذلك من أجل االطالع على تطور 
التنظيمات املتصلة بتنظيم هذه األسواق وسيرها، مبهمة عمل لدى مجلس األخالقيات 
في القيم املنقولة (CDVM) باملغرب، في شهر فبراير 2006. وسمح لقاء أعضاء جلنة 
مجلس  دور  على  باالطالع  املغاربة  بنظرائهم  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم 
والوساطة  السندات،  تسيير  نشاط  ضبط  في  باملغرب  املنقولة  القيم  في  األخالقيات 
السوق،  في  الفاعلني  ورقابة  العمومية،  والعروض  االدخار،  على  العلني  والطلب  املالية، 

وتسيير صندوق الضمان اخلاص بالزبن. 
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