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المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية.   

.7107/ 7م ر /   

.7107/ شباط / 10مدريد   

 

 

 

الدولية على تعزيز معيار تنفيذ التعاون عبر الهيئات  (IOSCO)وافقت منظمة      

 المالية المتنوعة.

 

، على تعزٌز تطبٌق مذكرات  (IOSCO)وافق أعضاء المنظمة الدولٌة لهٌئات األوراق المالٌة    

 التفاهم المشتركة فٌما ٌتعلق بتبادل االستشارات، و التعاون، و المعلومات.

و تقدم مذكرات التفاهم المشتركة هذه، الفرصة لمنظمً األوراق المالٌة، لتطبٌق صالحٌاتهم 

شئة عن التطورات التنفٌذٌة الواسعة، فٌما ٌتعلق بالتفاعل و االستجابة مع التحدٌات الجدٌدة النا

 الحدٌثة فً قطاع األسواق المالٌة الدولٌة.

، الفرصة لمنظمً األوراق 2002و وفرت مذكرات التفاهم المشتركة هذه، منذ إطالقها فً    

لتزٌٌف المالٌة عبر الهٌئات المالٌة المتعددة، و حاالت االمالٌة حول العالم، لٌقوموا بمواجهة حاالت 

، و التً ٌمكن لها أن تساهم فً عملٌة ا توفره لهم من أدوات فاعلة و هامةسوء األداء المالً، بم

 إضعاف أداء األسواق المالٌة الدولٌة، و تقٌٌد ثقة المستثمرٌن االستثمارٌة.

و استفاد منظمو األوراق المالٌة لمدة خمسة عشر عاماً من مذكرات التفاهم المشتركة هذه،   

 دل التعاون الدولً الفاعل، و تقوٌة أسواق األوراق المالٌة الدولٌة.لتساعدهم على القٌام بتعزٌز تبا

و رغم النجاحات الكبٌرة، فقد خضعت أسواق األوراق المالٌة لتغٌٌرات ساحقة خالل السنوات    

الحالٌة، تقودها متغٌٌرات التكنولوجٌا الجدٌدة، و األنظمة الحدٌثة و الدور المتنامً لتموٌل األسواق 

 المالٌة.

الدولٌة، على القٌام بعملٌة تطوٌر معاٌٌر فاعلة، لتعزٌز  (IOSCO)و دفعت هذه العوامل منظمة 

تنفٌذ تبادل المعلومات عبر الهٌئات المالٌة المتنوعة، بشكل ٌتجاوز أبعاد هذه المذكرات المشتركة، 

 و ٌتجاوب مع تطورات األسواق المالٌة الحالٌة.

التنفٌذي لهٌئة األوراق المالٌة و العقود المستقبلٌى فً هونغ  و ذكر السٌد آشلً آلدر، الرئٌس   

الدولٌة، أن اعتماد مذكرات تفاهم مشتركة فاعلة، ٌمثل  (IOSCO)كونغ، و رئٌس مجلس منظمة 
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و فً بناء الدولٌة، لدورها الهام فً تعزٌز التعاون عبر أعضائها،  (IOSCO)ركٌزة أساسٌة لمنظمة 

 على نجاحات المذكرات الحالٌة.نجاحات جدٌدة اعتماداً 

الدولٌة، بما تقدمه من  (IOSCO)منظمة و ستمكن مذكرات التفاهم المشتركة الفاعلة هذه، أعضاء 

صالحٌات واسعة، أن ٌقوموا بمجابهة تحدٌات سوء األداء المالً، فً بٌئة تكنولوجٌة واسعة فً 

 أقسامها المتنوعة.

الدولٌة، أن مذكرات التفاهم المشتركة  (IOSCO)ام لمنظمة و صرح السٌد بول آندروز، األمٌن الع  

الفاعلة، تشكل نقطة تحول أساسٌة فً تنفٌذ التعاون عبر الهٌئات المالٌة المتنوعة، و فً تبادل 

 المعلومات بٌن أعضاء المنظمة.

على ه المذكرات فً رفع مستوٌات معاٌٌر تنفٌذ األفعال المطبقة، بما ٌجعل من الصعب ذو تساهم ه

المخالفٌن أن ٌقوموا بمزٌد من األخطاء المالٌة، و سوء األداء المالً، عبر األسواق المالٌة الدولٌة 

 المتعددة.

و توفر كل من مذكرات التفاهم المشتركة، و مذكرات التفاهم المشتركة الفاعلة اآللٌة المناسبة    

قٌقات، كالمعلومات المتعلقة بملكٌة لمنظمً األوراق المالٌة، لتبادل المعلومات الهامة حول التح

األشخاص المستفٌدٌن، و سجالت التعامالت المالٌة للمشتقات المالٌة و األوراق المالٌة، بما تتضمنه 

 من سجالت مالٌة مصرفٌة، و للوسطاء المالٌٌن.

لٌة و توضح هذه المذكرات المتطلبات الخاصة لعملٌة تبادل المعلومات، مع التأكٌد على عدم قاب   

سرٌة القوانٌن و األنظمة المصرفٌة المحلٌة، من القٌام بعملٌة منع تبادل تنفٌذ المعلومات بٌن منظمً 

 األوراق المالٌة.

ألعضاء منظمة و توفر مذكرات التفاهم المشتركة الفاعلة، مزٌداً من الصالحٌات التنفٌذٌة،    

(IOSCO) سواق المالٌة، و فً حماٌة المستثمرٌن، الدولٌة لالستمرار فً حماٌة تالحم و استقرار األ

 و ردع أعمال التزٌٌف و سوء األداء المالً للشركات المساهمة.

 أعضاء المنظمة الدولٌة من القٌام بماٌلً: (ACFIT)و ستمكن الصالحٌات المعروفة ب    

A –  إمكانٌات الحصول على كافة البٌانات الورقٌة، و متابعة تدقٌقها(Audit)  إضافة إلى القٌام ،

باالتصاالت المطلوبة، و متابعة تبادل المعلومات إلجراءات التدقٌق الالزمة، و مراجعة البٌانات 

 المالٌة.

C –  اإللزام(Compel)  على القٌام بالحضور الشخصً، ألداء الشهادة القانونٌة الالزمة. ) مع

 إمكانٌة تطبٌق العقوبات الالزمة فً حال عدم الحضور.( 

F –  تجمٌد(Freeze)  األصول المالٌة، أو القٌام بتقدٌم النصائح، و توفٌر المعلومات حول كٌفٌة

 تجمٌد هذه األصول المالٌة، بناء على طلب هٌئة مالٌة موقعة أخرى.

I –  الحصول  على السجالت المالٌة االلكترونٌة(Internet)  و تبادلها )دون الحصول على ،

 المحتوى الفعلً لالتصاالت(. 

مع الحصول على كافة المساعدات المقدمة من جهات االدعاء، و المحاكم، و غٌر ذلك من الهٌئات 

 المالٌة األخرى.

 مع إمكانٌة الحصول على محتوى االتصاالت من قبل الهٌئات المالٌة المخولة بذلك تحدٌداً.
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T- السجالت الهاتفٌة المطلوبة  الحصول على(Telephone Records)  و تبادلها )دون ،

 الحصول على المحتوى الفعلً لالتصاالت(.

مع الحصول على كافة المساعدات المقدمة من المحاكم، و جهات اإلدعاء، و الهٌئات المالٌة 

 األخرى.

 المخولة بذلك.مع إمكانٌة الحصول على محتوى االتصاالت من قبل الهٌئات المالٌة 

و تصّور مذكرات التفاهم المشتركة الفاعلة، آلٌة الحصول على سجالت االتصاالت الموجودة، و   

 كٌفٌة تبادلها، التً تقوم الشركات المساهمة المنظمة بإدارتها.

و ذكر السٌد جٌان فرانكس فورتن، المدٌر التنفٌذي لهٌئة األسواق المالٌة فً كوبٌك، فً كندا، و     

الدولٌة للتنفٌذ، و تبادل المعلومات، أن الصالحٌات المعروفة ب  (IOSCO)ئٌس لجنة منظمة ر

(ACFIT)  ( :ستؤدي إلى التدقيق، و اإللزام، و التجميد، و االنترنيت، و الهاتف، فٌما تتعلق ب ،)

المساعدة و الوصول إلى تحقٌق تنفٌذ للتعاون، على مستوٌات واسعة بٌن الهٌئات المالٌة المتنوعة، 

المطلوبة بٌن منظمً األوراق المالٌة، بما ٌساعدهم على االستجابة للمخاطر، و التحدٌات 

 .2002المفروضة من قبل متطلبات العولمة، و الخطوات التقدمٌة فً مجال التكنولوجٌا منذ عام 

اً التً تعتبر ضرورٌة، نظرو نخص بالذكر، صالحٌات الدخول إلى تكنولوجٌا المعلومات،    

العتماد كافة اإلساءات المالٌة، فً عدد من األسواق المالٌة، على السجالت االلكترونٌة الخاطئة 

 للمساهمٌن، كما تظهره و تبٌنه التحقٌقات الجارٌة.

و تعتبر الرقابة على طرٌقة حركة البٌانات المالٌة باألمر الهام و الضروري، إلظهار صحة نقل 

   المعلومات من خطئها.

و ٌطلب من منظمً األوراق المالٌة حالٌاً، أن ٌقوموا بالتوقٌع على مذكرات التفاهم المشتركة،     

 الدولٌة. (IOSCO)لٌصبحوا أعضاء فً منظمة 

 و تبقى مذكرات التفاهم المشتركة نافذة، باتفاق األطراف الموقعة علٌها.

مذكرات التفاهم المشتركة، االنتقال و ٌبقى الهدف الرئٌسً لكافة الجهات و األطراف الموقعة على 

 إلى مرحلة التوقٌع على مذكرات التفاهم المشتركة الفاعلة بصورة حتمٌة.

مئة و اثنا عشر عضواً كمنظمٌن  (112)الدولٌة،  (IOSCO)و ٌوجد حالٌاً من بٌن أعضاء منظمة   

 لألوراق المالٌة، قاموا بالتوقٌع على مذكرات التفاهم المشتركة.

ثالثة آالف و  (3,203)، الموقعون على مذكرات التفاهم المشتركة حوالً 2002و قد قدم فً عام 

ستة و خمسٌن طلباً، للحصول  (56)مئتٌن و ثالثة طلب للحصول على المعلومات، مقارنة بحوالً 

 .2002على هذه المعلومات تم تقدٌمهم فً عام 

لعدٌد من المبادرات المتنوعة، لدعم عملٌة تطبٌق الدولٌة ، باتخاذ ا (IOSCO)و ستقوم منظمة    

 مذكرات التفاهم المشتركة الفاعلة.
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و الدعم فً سٌاسات األعمال المطبقة، و بتطبٌق برامج المساعدة التقنٌة، و ٌشمل ذلك القٌام    

 استراتٌجٌات االتصاالت المستمرة. 

 

 يرجى التفضل باالطالع.     

 

 ك . ع .             

 

  


