
الفرنكوفوني للتعديل المالي لمعهد

 الفرنكوفوني للتعديل المالي 

 كرئيس سنتين لمدّة المالية السوق

المالي لألسواق المالية التعديل  للدول مجال

 اعترافا المالية السوق هيئة إلى

 حيث من األخيرة السنوات في

 لمعاييرل طبقا والتنظيمي القانوني

المالي في سنة  للتعديل الفرنكوفوني المعهد من قبل  2001تكوين

المعتمدة لل الجغرافية المناطق ويضم . غة الفرنسيةي

المالية التونسية السوق عشر هيئة  ثمانية ،هيئة

الهيئة االقتصادية كندا، فرنسا، 

سويسرا، بلجيكيا، لكسمبورغ، موناكو، 

الموريس، االتحاد النقدي لغرب افريقيا  جزر غينيا، ،

 األهدافعلى تحقيق جملة من 

والتعاون الفني بين أعضائه وكذلك  تنسيق

:ويتولى المعهد في هذا اإلطار

الماليا تونس لرئاسةانتخاب  لمعهد الفرنكوفوني للتعديل

للمعهد 1)9( عشر التاسع السنوي االجتماع

السوق هيئة انتخاب تمّ  الجاري، سبتمبر 1 بتاريخ

الماليةالدولية الهامة الناشطة في  لألسواق مجال التعديل المالي

إلى المعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي رئيس منصب

في التونسية المالية السوق مؤشرات مستوى على

القانوني اإلطار بتعزيز يتعلق فيما خاصة المالي،

 .العمل 

سنة أنه تمّ  في تكوين المعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي

األسواق المالية الناشطة ف تعديل للهيئات ي المناطق الجغرافية المعتمدة

ضمن أعضائه هيئة السوق المالية التونسية إلى جانب ،اليوم

تمثل البلدان والمناطق اإلقتصادية التالية  مالية فرنسا،: تعديلية كندا،

موناكو، ،المغرب ،الجزائر، افريقيا الوسطى لكسمبورغ، سويسرا، بلجيكيا،

أندورا، ملدوفا افريقيالبنان ، يا، لغرب النقدي االتحاد ، غينيا، جزر الموريس،

من حداثهمنذ إ المعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي جملة تحقيق على

في مجال أعضائهتعزيز التدريب وال خاصة بين الفني تنسيق والتعاون

المسائل اإلطار. المالي بالتعديل واإلشكاليات المتعلقة مختلف هذا في المعهد ويتولى

انتخاب

االجتماع انعقاد بمناسبة

)IFREFI( بتاريخ

في المنظمة هذهل الناشطة الهامة الدولية

.الفرونكوفونية

منصب إسناد ويمثل

على المحرز بالتقدم

المالي، التعديل جودة

 بها الجاري الدولية

تّمبويجدر التذكير  أنه

ف الناشطة المالية هيئات تعديل األسواق

أعضائهالمعهد  اليوم ضمن

التالية اإلقتصادية والمناطق تعديلية مالية تمثل البلدان

الوسطىوالنقدية لدول  افريقيا

ملدوفامانيا، بلغاررو يا، أندورا،

.والفيتنام

المالي وحيث يعمل للتعديل الفرنكوفوني المعهد

مجالالطموحة  خاصة في

مختلف المسائلدراسة 



  تنظيم أفضل الممارسات في مجال حول  لفائدة أعضائهتنظيم دورات تدريبية

 ؛األسواق المالية

 

  من مسؤولين  دخلينالمت مختلفبين والمعلومات  الخبراتلتبادل  مالئمةأرضية توفير

 ؛األسواق الماليةقطاع في ومختصين 

 
 ئه قصد االطالع على صيغ ممارستهم لمهام تشجيع التعارف المتبادل بين أعضا

 ؛سواق المالية التي يشرفون عليهااألمراقبة وتعديل 

 
  ذات الطابع الفرنكوفوني أو  ذات االهتمام المشترك المسائلإجراء دراسات حول

 ؛ الجاري به العملقانوني الطار نقاط تقارب في اإلجود المتعلقة بو

 
 دهعالم ميثاقالمضبوطة صلب  هدافأللشاط آخر وفقًا القيام بأي ن. 

  

التشريعات  تهمالتي شكاليات المعهد بصفة دورية حول اإلأعضاء  وفي هذا اإلطار يتشاور

المنظمة ألسواق المال واألدوات المالية في ظل المتغيرات االقتصادية والتطور التكنولوجي 

ضمان نزاهة المعنية قصد الهيئات التعديلية  متابعة دقيقة من قبليستوجب  هو ماالمتسارع و

يات وتعزيز آل وشفافية األسواق واستقرارها وحماية المستثمرين من جهة، وتشديد الرقابة

  .األموال وتمويل اإلرهاب من جهة أخرى غسلمكافحة 

  

يمكن االطالع ، وجدول أعمال المعهد المذكور ستجداتم حول شملللحصول على فكرة أو

وآخر  للعموميتضمن قسًما متاًحا الذي و/ https://www.ifrefi.org: التالي الموقع على

 المنضوية صلب المعهدالهيئات رؤساء محاضر اجتماعات  يحتوي علىمخصص لألعضاء 

 .الحلقات التدريبيةبرامج وكذلك 

https://www.ifrefi.org/

