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مصالح لجنة تنظيم  مؤخًرا طلبًا إلى "با الجزائربي آن بي باري"في عمليات البورصة وسيط الدم ق

من  شطبه، مما يعني في النهاية  الماليسوق الأنشطة الوساطة في  لوقف عمليات البورصة و مراقبتها

من خالل التوجهات القرار  هذاالوسيط  حفزقد و .ينالمعتمد في عمليات البورصةالوسطاء  قائمة

وابط استثمارات كبيرة لتعزيز الض تجنيداإلستراتيجية للبنك ، والتطورات التنظيمية الدولية التي تتطلب 

باإلضافة إلى االستثمارات المالية بالعمالت األجنبية المطلوبة  يالمالعلى جميع مستويات أنشطة سوق 

 .لحجم الحالي للسوقنظرا لها تحملوالتي يصعب  فرعيةالالشركة من 

ً طلب  لجنةال درسست الوسطاء في عمليات  من قائمة "با الجزائربي آن بي باري"الوسيط  شطبقريبا

يبقى المعني  يطسالو قرار الشطب في التاريخ المرغوب فيه من قبل أن   التنويهع وم. ينالمعتمد البورصة

حافظة أوراقهم المالية إلى  إحالةحين لتدابير التي تضمن إدارة مصالح المستثمرين حتى توفيرامشترط ب

 .من اختيارهم في عمليات البورصةوسطاء ال

باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية مصالح  "با الجزائربي آن بي باري" يطسالو ، تعهد همن جانب

لتنفيذ أوامر  الوسيط ل هذه الفترة االنتقالية ، من خالل اختيارطو السنداتالذين لديهم حساب  عمالئه

  .البنك شبابيكالمقدمة في  الماليسوق ال

لمستثمرين العمالء ا لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها طمئنت  فيما يتعلق بنشاط حفظ الحساب ، 

أنشطة السوق تخضع لمراقبة ممارسة ن عوسيطهم  توقفعملية  أن    "با الجزائربي آن بي باري" في

الذي  الحسابات ماسك -السندات حافظالخاصة بهم إلى  السنداتمحافظ  إحالةحتى دائمة وصارمة وهذا 

  .لجنةالفعلي بموجب قرار من ال شطباليوم ،  أجل قصىأ فييختارونه ، 

،  "با الجزائربي آن بي باري" يطسالو ها مثل، مثل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها قريبًا ستقوم

 سنداتالحسابات  احالة اجراءاتكذا  و بكل المعلومات الخاصة بعملية الشطببإبالغ المستثمرين 

 .الخاصة بهم 
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