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                             على مذكرة التفاهم متعددة  لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها توقيع

 -IOSCO -لمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية ل  -MMoU-األطراف 

 

 

على هامش  9191مايو  91في  المنعقد رسميالحفل ال  تنظيم عمليات البورصة و مراقبتهالجنة  حضرت

 91إلى  91من  ،استراليا -في سيدني نظمالذي  للمنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةاالجتماع السنوي 

 و أصبحت بذلك مذكرة التفاهم المتعددة األطرافالسيد عبد الحكيم براح  رئيسالوقع أين  ، 9191مايو 

 .ق المتعدد األطرافاالتفاا الموقع على هذ 991البلد 

 

من قبل المنظمة الدولية لهيئات  9119في عام  -MMoU-مذكرة التفاهم المتعددة األطراف  أنشأت

 إذمرجع دولي في مجال التعاون عبر الحدود بين هيئات تنظيم األوراق المالية؛  تعد يالتألوراق المالية، وا

يوفر لهذه السلطات األدوات التي تحتاجها لمكافحة االحتيال والجريمة التي يمكن أن تضعف األسواق 

 .ثقة المستثمرين تزعزعالعالمية و

 

- ى مذكرة التفاهم المتعددة األطرافعملية االنضمام إللجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها  اشرتب

MMoU-  ء المنظمة الدولية لهيئات فريقان من خبرا ح اللجنةتابعة ملف ترش، حيث قام بم9191منذ عام

لمراقبة  الفيدرالية لهيئةوافرنسا  -  -AMFهيئة األسواق المالية  :ممثلين عن -IOSCO- األوراق المالية

 .سويسرا -FINMA-ق المالية اسوألا

إلطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم السوق المالية الجزائرية اتشخيص قام هؤالء الخبراء بمراجعة و  

االتفاق المتعدد  ع مذكرةتمنع توقيالتي من شأنها أن  عدة عقبات، بما في ذلك القانونية، حددوا حيث

 .MMoU--األطراف 

 

بضرورة  ةوميمالسلطات الع إخطاربلجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ، قامت عاينةبعد هذه الم

بورصة المتعلق بو 9111و ماي 91المؤرخ  91-11التشريعي رقم إدخال تعديالت جديدة على المرسوم 

 قباتزالة هذه العإلوضع اإلطار القانوني والتنظيمي الالزم على فترة هذه ال، وعملت طوال القيم المنقولة

لجنة لو التي تسمح  9192الية لعام قانون الم في بإصدار أحكام جديدة الجهود كللت هذه ، حيثالقانونية

 كررم 31و  9مكرر  31نظر المادتين أ. )األجنبية الضبطسلطات  انظيرتهبالتعاون وتبادل المعلومات مع 

 (.، بصيغته المعدلة والمكملة9111مايو  91 في المؤرخ 91-11 رقم من المرسوم التشريعي 9

 

تـــهــــاعـــمــلـيـــات الـبـــورصـــــة و مـــراقـــبـــــلـجـنــة تـــنــظـــيـم      
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 خليةللتعاون وتبادل المعلومات مع  تفاقيتينا على، 9191أعقب هذا اإلجراء توقيع، في فبراير ومارس 

ي الوطني تاسلمؤسامن أجل تعزيز التعاون و هذا ، واللجنة المصرفية -CTRF-المالي  عالممعالجة االست

 .ل األموال وتمويل اإلرهاب والفساديانتهاكات قوانين البورصة وغسبفعالية لمحاربة او

 

-   ثالث مرات خالل اجتماعات مجموعة الفحصلجنة ال تجدر اإلشارة إلى أنه تم فحص ملف

Screening Group [ملف ترشح اللجنة على لمصادقةلجنة محدودة لمتابعة و ا]  على التوالي التي عقدت

 (. 9191مارس )وبوينس آيرس ( 9192نوفمبر )ومدريد ( 9192سبتمبر )في أمستردام 

 93، اجتماعه في ضبط، ممثالً برؤساء ثالث هيئات لمنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةاعقد مجلس 

 في هذا السياققرار  ثرهإ ىصدر علو، لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتهاملف  و ناقش 9191يل برأ

 .-MMoU-  مذكرة االتفاق المتعدد األطراف إلىاللجنة  انضمامالمصادقة الرسمية على قرار ب قضيي

 

المنظمة السلطات التنظيمية في الدول األعضاء في هذه  معمن خالل االلتزام بمذكرة المساعدة المتبادلة 

تطوير سوق األوراق المالية في  ون شك علىد، فإن هذا اإلجراء سيحفز الدولية لهيئات األوراق المالية

الدولي القائم على المعاملة  الجزائري لتعاونل أسس، ووضع المستثمرينالجزائر من خالل تعزيز ثقة 

 .بالمثل وتبادل المعلومات على قدم المساواة مع النظراء األجانب

 

هي منظمة دولية  ،9121في عام  -IOSCO-المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية  فقد تم إنشاء ،للتذكير

وتتمثل مهمتها . يع أنحاء العالمأوراق مالية في جم هيئة 991جمع أكثر من تو. تقع أمانتها العامة في مدريد

 .تطوير المعايير الدولية لضمان حسن سير وشفافية ونزاهة األسواق المالية وحماية المستثمر يف

 

 :اتفقوا علىالمنظمة الدولية هذه أعضاء  نأب، وفقًا لنظامها األساسي

 

 .توحيد الجهود لوضع المعايير والرقابة الفعالة لمعامالت األوراق المالية الدولية •

افحة المكللمعايير و محازالبالمساعدة المتبادلة لتعزيز النزاهة في السوق من خالل التطبيق  القيام• 

 .للجرائم الصارمة

 

 

 

 

 
 

 


