انضمام ھيئة السوق المالية للبروتوكول الدولى لتبادل المعلومات
انضمت ھيئة السوق المالية مؤخرا للبروتوكول الدولى لتبادل المعلومات التابع للمنظمة العالمية
لھيئات أسواق المال الذى يضم  52دولة منھا الواليات المتحدة االمريكية وفرنسا والمانيا
واستراليا وايطاليا وھونكونغ.
وترمى المنظمة العالمية لھيئات أسواق المال العالمية في مجمل اھدافھا الى وضع معايير دولية
مضبوطة من اجل تعزيز الشفافية والنجاعة على مستوى أسواق المال اضافة الى حماية
المستثمرين وتيسير التعاون بين األسواق التعديلية من أجل مقاومة المخالفات واالخالالت
المالية.
وكانت ھيئة السوق المالية التونسية وباعتبار عضويتھا بالمنظمة العالمية لھيئات اسواق المال
قد تقدمت بترشح لالنضمام للبروتوكول الدولي لما يوفره من فرص لفتح افاق التعاون مع بقية
الھيئات التعديلية المنخرطة في المنظمة العالمية خاصة على مستوى تبادل المعلومات في
ميدان االبحاث المتصلة باالسواق المالية العالمية وتيسير المعاينة والتحريات وتتبع المخالفات
المتعلقة باالوراق المالية.
وقد تم خالل شھر ديسمبر الفارط قبول ترشح ھيئة السوق لھذا البروتوكول الدولي بعد ان تبين
للجان المسؤولة صلب المنظمة العالمية لھيئات اسواق المال تطابق نظام التعديل التونسي
المعتمد من قبل ھيئة السوق المالية مع المعايير الدولية المتعلقة باالوراق المالية.
ويمكن لھيئة السوق المالية بموجب انخراطھا في ھذا البروتوكول النفاذ للمعلومات المتوفرة
والتي تحتاجھا الھيئة في اطار اعمالھا الرقابية خاصة على اثر صدور مجلة اسداء الخدمات
المالية لغير المقيمين في مجال حماية السوق المالية التونسية من التجاوزات واالخالالت التي
اثبتت االحداث العالمية خطورة انعكاسھا على أسواق المال وعلى اقتصاديات الدول بصفة عامة.
ويعد قبول ترشح تونس صلب البروتوكول الدولي لتبادل المعلومات دليال متجددا على نجاعة
وصواب الخيارات الوطنية المعتمدة فى مجال السياسة المالية بفضل المتابعة الدقيقة التي
يحظى بھا قطاع السوق المالية من لدن الرئيس زين العابدين بن على وما يتم اقراره على ضوء
ذلك من اصالحات متواصلة في ھذا المجال تكرس مبدا الشفافية وتركز قواعد مضبوطة
للمعامالت المالية من اجل المحافظة على استقرار الساحة المالية التونسية وحمايتھا من
الھزات واالضطرابات التي تنشا على المستوى العالمى من جھة وتدعيم ثقة المستثمر االجنبى
في سالمة وصالبة السوق المالية التونسية من جھة اخرى.

