
                                                

 

ثمر سبوع العال للمس رة  شارك  تظا  يئة السوق املالية 

شر الثقافة املالية   إطار دعم و

 

 يالعالمسبوع األفى  على التوالي

https://www.worldinvestorweek.org/?p=participants 

تعديلية  سلط مشاركةهامة 

 من خمس قارات وهو ما يبرز االهتمام المتطّرد الذي يحظى به

المنظمة  وعلى غرار السنوات الفارطة تتولى

والتي تضم أغلب السلطات الرقابية 

  .لمستثمرل يسبوع العالم

في هذه  اتجديد مشاركته

التظاهرة العالمية مدى التزامها بنشر الوعي المالي بين العموم في إطار تحقيق 

مهمتها القانونية المتمثلة في السهر على حماية االدخار المستثمر في األوراق 

       

                                             

ثمر سبوع العال للمس رة  شارك  تظا يئة السوق املالية 

شر الثقافة املالية 2022لسنة   إطار دعم و

على التوالي الثالثةللسنة تشارك هيئة السوق المالية 

https://www.worldinvestorweek.org/?p=participants

هامة الدولية التظاهرة لهذه ال 2022وتشهد دورة سنة 

من خمس قارات وهو ما يبرز االهتمام المتطّرد الذي يحظى بهمالية 

وعلى غرار السنوات الفارطة تتولى. على المستوى العالمي

والتي تضم أغلب السلطات الرقابية  (OICV) وراق الماليةالدولية لهيئات األ

سبوع العالماألأنشطة ، اإلشراف على تنظيم 

تجديد مشاركته ويعكس حرص هيئة السوق المالية التونسية على

التظاهرة العالمية مدى التزامها بنشر الوعي المالي بين العموم في إطار تحقيق 

مهمتها القانونية المتمثلة في السهر على حماية االدخار المستثمر في األوراق 

   .ألدوات القابلة للتداول بالبورصة

 

ثمر سبوع العال للمس رة  شارك  تظا يئة السوق املالية 

لسنة   

 

تشارك هيئة السوق المالية 

https://www.worldinvestorweek.org/?p=participants لمستثمرل

وتشهد دورة سنة 

مالية  اتومؤسس

على المستوى العالمي هذا الحدث

الدولية لهيئات األ

، اإلشراف على تنظيم لألسواق المالية

  

  

ويعكس حرص هيئة السوق المالية التونسية على

التظاهرة العالمية مدى التزامها بنشر الوعي المالي بين العموم في إطار تحقيق 

مهمتها القانونية المتمثلة في السهر على حماية االدخار المستثمر في األوراق 

ألدوات القابلة للتداول بالبورصةالمالية وا

  



                                                 

  

سبوع الدورة الحالية لأل بمناسبةتتمحور المواضيع التي سيتم التطرق إليها و

حول قدرة المستثمرين على مواجهة المخاطر وحول المالية  لمستثمرل يالعالم

   يوم بداية منالسوق المالية هيئة  تنشروفي هذا اإلطار . المستدامة

 ."بالمالية الخضراء"تتعلق  باالنترنت أكتوبر ورقة بحثية على موقعها 31االثنين 

verte-https://www.cmf.tn/?q=finance  

فهوم مع تقديم دليل هيئة واضحا وشامال لهذا الم عرضاهذه الورقة تتضمن و 

السوق المالية حول إصدار السندات الخضراء واالجتماعية والمستدامة والذي تّم 

  .المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدوليإعداده بالتعاون مع الشركة 

  

إلى أكتوبر  31االثنين يوم من في إطار هذه التظاهرة التي تمتد كما ستتولى الهيئة 

طلبة الجامعات والكليات  لفائدةتنظيم جملة من الفعاليات نوفمبر  4 يوم الجمعة

وبمهام وطرق عمل  المالية لمنتجاتوااألسواق بف يقصد مزيد التعرالتونسية 

 .التونسية بوصفها هيئة تعديل السوق الماليةهيئة ال

 

  

  


