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التعريف باجلمعية العمانية للأوراق املالية :

هي رابطة مهنية غري جتارية اأن�سئت تطبيقا لأحكام قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )98/80( وتعديلته والقرار الوزاري 
رقم )2002/7( لتهتم باأمور اأع�سائها ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية والعمل على توافيق م�ساحلهم مع الغري مبا يتنا�سب مع الأنظمة 
اأن�سطتهم املرخ�س  واللوائح والقوانني الت�سريعية املعمول بها يف جمال عملهم كما حتثهم على اللتزام بتطبيق القوانني واللوائح املنظمة لعمل 
مبزاولتها من قبل اجلهات ذات الخت�سا�س . كما قامت اجلمعية بفتح املجال بالنت�ساب اليها من الأفراد واملوؤ�س�سات العتبارية ملنحهم مزيدًا من 

الحرتافية والكفاءة املهنية وزيادة الوعي بني جمهور امل�ستثمرين . 
وتتمتع اجلمعية ب�سخ�سية م�ستقلة ولها مبوجب ذلك اأن تتملك لتحقيق الغر�س الذي اأن�ساأت من اأجله وتت�سرف اإداريا وماليا يف حدود اأحكام قانون 

�سوق راأ�س املال  وتعديلته ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة تنفيذا له وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي والقوانني والأنظمة ال�سارية .
 

اأهداف اجلمعية :
اأ - حث الأع�ساء باللتزام باللوائح والقوانني والتعليمات اخلا�سة باأعمال ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية .

ب - تطوير عمل ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية ورفع م�ستوى العاملني فيها .
ت - بحث الق�سايا املتعلقة باأن�سطة الأع�ساء وفق قواعد ال�سلوك املهني .

ث - التعاون مع الهيئة العامة ل�سوق املال و�سوق م�سقط للأوراق املالية و�سركة م�سقط للمقا�سة واليداع وذلك لتطبيق القوانني واللوائح املعمول 
بها يف هذا ال�ساأن .

ج - تنمية كفاءات اأع�ساء اجلمعية ومنت�سبيها من الأفراد واملوؤ�س�سات العتبارية .
ح - اإيجاد اآلية ت�سوية املنازعات .

خ - زيادة الوعي ال�ستثماري بني جمهور امل�ستثمرين واأع�ساء ومنت�سبي اجلمعية .
ذ - العمل على رفع كفاءة الأع�ساء وتاأهيل العاملني يف جمال الأوراق املالية ومنت�سبي اجلمعية .

الهيكل التنظيمي للجمعية :   
تتكون اجلمعية من اجلمعية العامة وجمل�س الإدارة .

 
اجلمعية العامة :

هي ال�سلطة العليا للجمعية وتتاألف من ممثلني عن جميع الأع�ساء وذلك مبمثل لكل ع�سو مفو�سا من قبل الع�سو لتمثيله يف اجتماعات اجلمعية العامة .
وتتوىل اجلمعية العامة املوافقة على ال�سيا�سة العامة للجمعية وخططها وبراجمها ومتابعة تنفيذها واأوجه ن�ساطها واأعمالها الفنية والإدارية 

واملالية واتخاذ الجراءات التي تراها منا�سبة لتحقيق اهداف اجلمعية يف حدود عقد التاأ�سي�س والنظام ال�سا�سي .  

جمل�س الإدارة :
يدير اجلمعية جمل�س اإدارة موؤلف من �سبعة اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العامة من بني اأع�سائها وتكون مدة وليتهم ثلث �سنوات قابلة للتجديد .

وجمل�س الإدارة هو ال�سلطة التنفيذية للجمعية بعد اجلمعية العامة ، هو امل�سئول عن جميع اأعمال اجلمعية بني فرتات انعقاد اجلمعية العامة 
واملنفذ الرئي�سي ل�سيا�سة اجلمعية وميار�س �سلحياته با�ستثناء ما هو داخل اخت�سا�سات اجلمعية العامة مبوجب اأحكام النظام .

ويقوم جمل�س الإدارة بتعيني مديرا للجمعية وحتديد حقوقه وواجباته و�سلحياته ليتوىل اإدارة اجلمعية .

 روؤية اجلمعية 
- تكوين كيان موحد للم�ستثمرين والعاملني يف جمال الأوراق املالية وتدعيم اآليات العمل بال�سوق والرتقاء مب�ستوى الداء لل�سركات الأع�ساء 

وفئات الأفراد واملوؤ�س�سات العتبارية من منت�سبي اجلمعية .
- اإ�سفاء �سفة املهنية والتخ�س�سية للجمعية يف التعامل مع ال�سركات الأع�ساء العاملة يف جمال الوراق املالية ، ومنح اأع�ساء اجلمعية ومنت�سبيها 

مزيدا من الحرتافية والكفاءة املهنية لتكون اجلمعية مرجعًا معتمدًا لتاأهيل الكوادر الب�سرية يف قطاع �سوق راأ�س املال .
- توفري قنوات ات�سال بني اجلمعية واجلهات احلكومية واخلا�سة واأ�سحاب روؤو�س الموال العاملة يف قطاع �سوق راأ�س املال .
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اجلمعية العمانية للأوراق املالية
انطلقة جديدة

نـحو م�سرية التطوير يف اجنازات جمعية و�سطاء �سوق م�سقط للأوراق املالية للإرتقاء بنوعية خدماتها املقدمة لأع�ساءها ال�سركات 
بتاريخ  19/ 2012/06م    املنعقدة  العادية  الغري  العامة  العمومية  اإجتماع اجلمعية  املال قامت اجلمعية يف  العاملة يف جمال الوراق 
باإعتماد تغيري النظام ال�سا�سي للجمعية وتغيري عنوان ا�سم اجلمعية اىل )اجلمعية العمانية للأوراق املالية( لتربز لنا يف �سكل ثوبها 
اجلديد وحلتها الع�سرية احلديثة باأهداف اأ�سمل واأو�سع خلدمة القطاع العامل يف �سوق املال ومتزامنًا هذا التغيري مع النقلة النوعية 
للجمعية يف تطوير اأن�سطتها واأعمالها خلدمة اأع�ساءها ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية وفتح املجال يف ان�سطتها ملنت�سبيها من 

الأفراد واملوؤ�س�سات العتبارية وذلك حتديثًا لأهدافها امل�ساحبة للتطور املتنامي والكمي والنوعي لأداء �سوق م�سقط للأوراق املالية .

النت�ساب اىل اجلمعية العمانية للأوراق املالية
يف هذا الإطار فاإن اجلمعية العمانية للأوراق املالية ي�سرها دعوة كافة املهتمني والعاملني مبجال �سوق راأ�س املال للإنت�ساب اإليها والإن�سمام 
اإىل النخبة املميزة من ممثلي القطاع املايل واإدراج اأ�سمائهم �سمن قائمة املوؤ�س�سني لفئات النت�ساب باجلمعية من ال�سخا�س الإعتبارين 
للم�ساهمة وامل�ساركة يف  الدعوة موجهة  ، وهذه  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  املعتمدة من  ل�سروط و �سوابط النت�ساب  ، وفقًا  الأفراد  اأو 
اأن�سطة اجلمعية املختلفة وال�ستفادة من املزايا املقدمة للمنت�سبني واإك�سابهم قيمة م�سافة من خلل تبادل اخلربات املهنية والعلمية 
اجلمعية  اإهتمام  وياأتي   ، لديهم  املتوفرة  اخلربات  ت�سنيف  ح�سب  اجلمعية  اىل  تن�سم  التي  وال�سرائح  الفئات  مبختلف  املنت�سبني  بني 

باإنت�ساب الأفراد واملوؤ�س�سات العتبارية للأهداف التالية :-  
- لكي ت�ساهم اجلمعية يف زيادة الوعي الإ�ستثماري بني جمهور امل�ستثمرين واأع�ساء ومنت�سبي اجلمعية .

- اإر�ساء قواعد واأخلقيات املهنة وال�سلوك القومي بني اأع�ساء اجلمعية واملنت�سبني اإليها .
- العمل علي رفع كفاءة وتاأهيل املنت�سبني للجمعية واملوظفني والقائمني علي املوؤ�س�سات العاملة يف جمال الأوراق املالية اأو التي لديها 

اهتمام بال�ستثمار يف ال�سوق املايل .
- التعريف باجلمعية العمانية للوراق املالية ور�سالتها واأهدافها واهم اأعمالها .

- فتح قنوات التعارف بني  اخلرباء واملتخ�س�سني واملهتمني مبجال �سوق املال والنفتاح العلمي مع ا�سواق املال العربية الخرى.
- اإبداء التو�سيات والآراء والتحليلت والتطلعات امل�ستقبلية لل�سوق العماين والعربي .

- اإن�سمام كوكبة من اخلرباء والكتاب والإعلميني بالأ�سواق العربية اىل اأ�سرة جملة اجلمعية العمانية للوراق املالية .
- نقل خربات النخبة من املتخ�س�سني والو�سطاء واملحللني املاليني والفنيني والإقت�ساديني اىل جمهور امل�ستثمرين .

- تنظيم وت�سجيع التبادل العلمي واملهني واخلربة يف جمال ا�سواق املال .

وتبذل اجلمعية مزيدًا من اجلهود خلدمة قطاع �سوق راأ�س املال والهتمام باملوا�سيع املتعلقة باأع�سائها ال�سركات العاملة يف جمال الوراق 
املالية ، وت�سعى اىل اأن تكون حمط انظار كافة انواع امل�ستثمرين ب�سوق املال يف خمتلف اجلوانب املهنية والعلمية .



اجلمعية العمانية للأوراق املاليةاجلمعية العمانية للأوراق املالية
�سوابط النت�ساب للجمعية العمانية للأوراق املالية املعتمدة من الهيئة العامة ل�سوق املال :

مادة)1  (: يف تطبيق هذه ال�سوابط يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�سو�س عليه يف النظام ال�سا�سي للجمعية العمانية 
للأوراق املالية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك :

املنت�سب : كل �سخ�س ينت�سب اىل اجلمعية ويح�سل على �سهادة بذلك وفقا لهذه ال�سوابط.

مادة)2  (: يحق للأ�سخا�س الطبيعيني والعتباريني الذين لديهم اهتمام بقطاع �سوق راأ�س املال وممن تنطبق عليهم �سروط النت�ساب 
التقدم بطلب النت�ساب وفق النموذج املعد لذلك وتقدميه اىل ادارة اجلمعية مرفق به امل�ستندات التية:

1. ن�سخة من الوراق الثبوتية لل�سخ�س الطبيعي) اجلواز او البطاقة(.
2. ن�سخة من م�ستخرجات ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�س العتباري. 

3. ما يفيد  ح�سول مقدم الطلب على رقم م�ساهم من �سركة م�سقط للمقا�سة واليداع.
4. ال�سرية الذاتية لل�سخ�س الطبيعي مرفقا بها ن�سخ من موؤهلته العلمية.

5. ما يفيد ارتباط ان�سطة ال�سخ�س العتباري باأن�سطة واهداف اجلمعية.
6. التوقيع على ا�ستمارة قبول �سروط النت�ساب.

7. اي�سال �سداد ر�سوم طلب النت�ساب.   

مادة)3  (: تتوىل ادارة اجلمعية ـ بعد التحقق من ان الطلب املقدم م�ستوف جلميع البيانات ومرفق به جميع امل�ستندات املطلوبة ـ  اتخاذ 
قرار باملوافقة على النت�ساب من عدمه خلل فرتة ا�سبوعني منذ تاريخ تقدمي الطلب ، و حتديد الفئة التي تنطبق على مقدم الطلب اذا 

متت املوافقة على طلبه.

مادة)4  (: يكون النت�ساب يف اجلمعية على عدة فئات  وفق املوؤهلت واخلربات وذلك على النحو التي :
اأ ( فئة املنت�سب املنتظم:

متنح هذه الفئة للأ�سخا�س الطبيعيني الذين لديهم اهتمام ب�سكل عام يف جمال ال�ستثمار.

ب ( فئة املنت�سب امل�سارك:
متنح هذه الفئة لكل من  يجتاز المتحان الذي ت�سعه ادارة اجلمعية لهذه الفئة، وي�ستثنى من �سرط المتحان كل من:

-  احلا�سلون على موؤهل دكتوراه او ماج�ستري وميار�س العمل الأكادميي.
ACCA، CPA ، CFA ، CVA ، CFT ، CMT اأو اية �سهادة اخرى توافق عليها  -  احلا�سلون على �سهادة دولية معتمدة مثل 

اجلمعية.
- الروؤ�ساء التنفيذيون ومدراء العموم ومدراء وروؤ�ساء الق�سام يف ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية وال�ستثمارية.
-  الذين لديهم خربة ل تقل عن اربع �سنوات يف جمال الوراق املالية او ال�ستثمار بالقطاع املايل اأو امل�سريف.

 
ج( فئة املنت�سب العامل:

متنح الع�سوية يف هذه الفئة لكل من يتم ترقيته من الفئات ال�سابقة ، كما متنح لكل من:
- اجلهات احلكومية التي تعمل فى جمال ال�ستثمار او الوراق املالية اأو التي متار�س اأو تزاول اأعماًل اأو ن�ساطًا مت�سًل بها.

- املوؤ�س�سات وال�سركات املالية و�سناديق ال�ستثمار املحلية والتي متار�س اأعمال اخلدمات املالية او ال�ستثمار.
والقت�سادي  املايل  اأو  الفني  التحليل  جمالت  يف  املتخ�س�سة  البحوث  ومراكز  املالية  العلمية  واملراكز  واملعاهد  واجلامعات  الكليات   -

واملحا�سبي واإدارة الأعمال وال�ستثمار.
- الذين لديهم خربة ل تقل عن �سبع �سنوات يف جمال الوراق املالية او ال�ستثمار بالقطاع املايل اأو امل�سريف.

د( فئة خبري مايل معتمد:
 CFE© معتمد  مايل  خبري  �سهادة  على  للحا�سل  متنح  كما   ، ال�سابقة  الفئات  من  ترقيته  يتم  من  لكل  الفئة  هذه  يف  الع�سوية  متنح 

اجلمعية. عليها  وتوافق  ال�سهادة  تلك  توازي  اخرى  �سهادة  اية  اأو    Chartered Financial Expert
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ه( فئة الزميل : 

منح الع�سوية يف هذه الفئة لكل من يتم ترقيته من الفئات ال�سابقة ، كما متنح لكل من :
- الذين لديهم خربة ل تقل عن ع�سر �سنوات يف جمال الوراق املالية او ال�ستثمار بالقطاع املايل اأو امل�سريف .

و( فئة املنت�سب الفخري:
اأعمال اجلمعية  املوؤ�س�سات نظري ما قدموه من دعم وم�ساندة وم�ساهمة يف تطوير  اأو  ال�سرفية للأ�سخا�س الأفراد  الع�سوية  متنح هذه 

وحتقيق اأهدافها �سواء كان هذا الدعم ماديًا اأو معنويًا، ويتم اختيارهم بقرار من جمل�س اإدارة اجلمعية. 

مادة)5  (: يحدد جمل�س ادارة اجلمعية الجراءات الواجب اإتباعها لرتقية الع�ساء من فئة اىل اخرى.

مادة)6  (: للمنت�سبني القيام بكل ما من �سانه الرتقاء باأن�سطة اجلمعية ومبا يوؤدي اىل حتقيق اهدافها التي ان�سئت من اأجلها وعليهم 
بوجه خا�س ما يلي:

اجلمعية. باأعمال  العلقة  ذات  القوانني  باأحكام  • اللتزام 
ادارتها. وجمل�س  للجمعية  العمومية  اجلمعية  ت�سدرها  التي  بالقرارات  • اللتزام 

بها. واللتزام  املهنة  اأخلقيات  ومعايري  القومي  وال�سلوك  املهني  ال�سرف  ميثاق  على  • التوقيع 
. لهم  املتاحة  والمكانيات  القدرات  حدود  يف  اجلمعية  اأن�سطة  خمتلف  يف  • امل�ساهمة 

. واملهتمني  املتخ�س�سني  بني  اجلمعية  اأهداف  ن�سر  يف  • امل�ساهمة 
. املنت�سبني  فئات  من  فئة  كل  على  املقرر  ال�سنوي  ال�سرتاك  • دفع 

مادة)7  (: تعمل اجلمعية على توفري عدد من املزايا واحلوافز املختلفة ملنت�سبيها وذلك وفق المكانيات املتاحة لديها وح�سب العرو�س 
التي تتلقاها بني فرتة واخرى، وي�سدر بتحديد املزايا اعلن من ادارة اجلمعية. 

ويتمتع جميع املنت�سبني للجمعية بكافة اخلدمات واملزايا التي تقدمها اجلمعية كٍل ح�سب فئته .

مادة)8  (:النت�ساب اىل اجلمعية ل مينح املنت�سبني حق ح�سور اجلمعية العمومية العامة العادية واجلمعية الغري عادية و الت�سويت 
فيهما او الرت�سح لع�سوية جمل�س اإدارة اجلمعية.

مادة)9  (: 
 ي�سدر جمل�س ادارة اجلمعية قرارا باإنهاء ع�سوية اأي من املنت�سبني للجمعية اذا حتققت فيه حالة من احلالت التية:

1. وفاة ال�سخ�س الطبيعي او �سدور قرار بحل او انهاء الكيان القانوين لل�سخ�س العتباري.
2. طلب الع�سو انهاء ع�سويته مبوجب ر�سالة خطية مقدمة منه اىل ادارة اجلمعية .

3. القيام بعمل من �ساأنه اأن يلحق باجلمعية �سررًا ماديًا اأو اأدبيًا ج�سيمًا.
4.التخلف عن �سداد ال�سرتاكات ال�سنوية يف املواعيد املقررة.

مادة)10  (:ل يجوز للمنت�سب الذى زالت �سفة انت�سابه للجمعية لأي �سبب من الأ�سباب او لورثته احلق فى املطالبة با�سرتداد ر�سم 
النت�ساب اأو ال�سرتاكات التي دفعها للجمعية. 

مادة)11  (: يكون ر�سم النت�ساب و  ال�سرتاك ال�سنوي للمنت�سبني باجلمعية على النحو التي :
مبلغ الر�سم ال�سنوي                   فئة النت�ساب

خم�سة وثلثون ريال عمايناملنت�سب املنتظم
اأربعون ريال عمايناملنت�سب امل�سارك

)ال�سخ�س الطبيعي( خم�سون ريال املنت�سب العامل
)ال�سخ�س املعنوي( ثلثمائة ريال عماين 

�ستون ريال عمايناملنت�سب خبري مايل معتمد
�سبعون ريال عمايناملنت�سب الزميل

اأ- اذا كان ميثله )منت�سب واحد فقط( خم�سة الف ريال عماين .املنت�سب الفخري )ال�سريف(
ب-  اذا كان ميثله )عدد اإثنني من املنت�سبني( �سبعة الف ريال عماين
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اأوًل :   مزايا  النت�ساب للأفراد يف اجلمعية :-

1- مميزات اأ�سا�سية  :-
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2- مزايا اأخرى ثانوية :
-تقدم اجلمعية فر�س عمل للمنت�سبني مب�ساريعها مقابل اأجور مقطوعة اذا توافرت ال�سروط يف ملنت�سب املتقدم لعرو�س اجلمعية والتي �سيتم 

العلن عنها يف موقع اجلمعية اللكرتوين .
-ت�سليط ال�سوء على الجنازات الفردية للمنت�سبني و ابراز اأية اأعمال لهم يف جميع املجالت املختلفة ون�سرها يف الو�سائل العلمية للجمعية  .

ثانيًا :  مميزات للموؤ�س�سات الإعتبارية )املنت�سب العامل( :
- منح املوؤ�س�سة العتبارية �سهادة منت�سب اىل اجلمعية العمانية للأوراق املالية معتمدة وخمتومة عن ال�سنة او املدة التي ي�سارك فيها .
- يدرج ا�سمها �سمن قائمة املوؤ�س�سات الداعمة للجمعية واملذكورة يف موقع اجلمعية الإلكرتوين والن�سرات الإخبارية اأو املجلت التي 

ت�سدرها اجلمعية .
- للمنت�سب العامل العتباري احلق يف ذكر اأنه ع�سو يف اجلمعية العمانية للأوراق املالية يف مطبوعاته واإعلناته فقط.

- يح�سل الع�سو العتباري املنت�سب العامل على ع�سوية انت�ساب عاملة )بجميع مميزاتها( لثلثة افراد من من�سوبيه وثلثة ن�سخ من 
مطبوعات اجلمعية .

- اإمكانية اإدراج اإعلنات جتاري واحد للمنت�سب العامل يف جملة اجلمعية خلل �سنة ال�سرتاك .
ثالثًا :  مميزات ملنت�سب ال�سرف )الفخري(:

- يدرج اأ�سمه ب�سكل منا�سب وظاهر يف جميع مطبوعات اجلمعية الإعلمية مثل املل�سقات واملطويات والن�سرات واملجلت متى �سدرت .
- يربز ا�سمه يف اإجتماعات وور�س العمل وندوات اجلمعية ب�سكل دائم .

- يدرج ا�سمه يف موقع اجلمعية اللكرتوين  .
- يحق للمنت�سب الفخري ان يذكر يف مطبوعاته واإعلناته فقط اأنه منت�سب للجمعية.

- يحق للمنت�سب الفخري اإذا كان �سخ�سًا اإعتباريًا اأن ي�سجل خم�سة من العاملني لديه جمانا بدون دفع ر�سوم للإنت�ساب باجلمعية �سريطة ان 
تتوفر فيهم �سروط النت�ساب للأفراد .

- يح�سل املنت�سب الفخري على عدد ع�سر ن�سخ جمانية من املطبوعات او ا�سدارات اجلمعية .
- يدرج ترتيب املنت�سب الفخري ح�سب تاريخ بداية الن�سمام  .

- اإدراج عدد اأربعة اعلنات جتارية للمنت�سب الفخري العتباري يف جملة اجلمعية اأو يف املوقع اللكرتوين للجمعية خلل �سنة ال�سرتاك  .
- يجوز للجمعية منح من�سوبي املنت�سب الفخري العتباري عدد من الربامج التدريبية جمانًا ح�سب التفاق .
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ا�ستمارة طلب انت�ساب للموؤ�س�سات العتبارية

ا�سم املوؤ�س�سة العتبارية  :………..................................................……………..

ان�سطة و جمال العمل : ………..............................................................………

ا�سم ممثل املوؤ�س�سة العتبارية : ……………...........................................………….

الوظيفة : …..........................................................…………………………

ت�سنيف املوؤ�س�سة :                   قطاع عام                                قطاع خا�س  

املدينة: ……...................... عنوان املرا�سلة : �س.ب.: …...…………............…….   

الرمز الربيدي: …......................…………………         الدولة: ……......................

رقم الهاتف: ……......................………………...         رقم الفاك�س: .......................

الربيد الإلكرتونـي : ……......................…………………………........................

املوقع الإلكرتوين: ……......................…………………………......................…

نوع ع�سوية النت�ساب :           منت�سب �سرف/ فخري                                        منت�سب عامل اعتباري 

التاريخ:  ......................…. توقيع وختم مقدم الطلب:  ……................................... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للإ�ستخدام الر�سمي للجمعية ...

............................................................................................................

............................................................................................................

.     ..................................................................................................
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 لألفراد في نتساب إ استمارة طلب 

  
 الجمعية العمانية لألوراق المالية 

OMANI SECURITIES ASSOCIATION 
 
 
 
 

 
 

 العمانية لألوراق الماليةإلى الجمعية  االنتسابهذا النموذج بالبيانات المطلوبة من أجل  ألأم
Fill this application to join the OMANI SECURITIES ASSOCIATION 

 

  خريفالمنتسب الشرفي ال  المنتسب الزميل  فئة الخبير المعتمد  عاملالمنتسب ال   المنتسب المشارك المنتظم  العادي المنتسب 

Regular Associate Certified Active Financial expert colleague Honor 

  
 

 

 Name   االسم

 

    
  Job Title   مسمى الوظيفة

 الدرجة المهنية    
 Professional   (إن وجدت)

    
 Employer   جهة العمل

  
  Organization Classification   تصنيف المنظمة التي تعمل بها

  
 Years of Experience   سنوات الخبرة

   
 Nationality   الجنسية

   
 ذكر الجنس

Male  أنثى 
Female  Gender 

 
 دبلوم الدرجة العلمية

Diploma  بكالوريوس 
Bachelor  ماجستير 

Master  دكتوراه 
Doctorate  Academic Degree  

 Specialty   التخصص

 

  
 Year of Graduation   سنة التخرج

  
 University / College   الجامعة أو المعهد

 Country of Graduation   منهاالدولة التي تخرجت 
  

 ادارة عليا الفئة
Senior Management  تنفيذي 

Executive   باالستثمارمهتم 
Interested in Investment  طالب 

Student  League  

 

 

 Address  عنوان المراسلة  

 P. O. Box      ب .ص  

 City      المدينة  

 Post Code      الرمز البريدي 

 Ext.  Tel  تحويله   هاتف  

 Ext.  Fax  تحويله   فاكس  

 Mobile      جوال

 E-mail  البريد االلكتروني  
 
 
 

  Signature  عــــــــــالتوقي

 

Reference No.  .............  
 
 

Photo 
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اتفاقية التعامل مع منت�سبي اجلمعية 
تعترب اتفاقية التعامل مبثابة اتفاقية عامة حتكم �سروط و�سوابط التعامل بني املنت�سبني واجلمعية العمانية للأوراق املالية ، 

وت�سري هذه التفاقية على جميع اخلدمات واملعاملت التي تتم بني الطرفني . 

�سروط عامة 
يلتزم املنت�سب بجميع ال�سروط الواردة يف هذه التفاقية ل�سمان اأهداف اجلمعية ، كما اأن ا�ستمرار املنت�سب بالتعامل مع اجلمعية 

يعترب موافقة �سمنية من جهة املنت�سب على كافة بنود هذه التفاقية .

يقر املنت�سب باأنه اإطلع على كافة �سروط و�سوابط النت�ساب اىل اجلمعية العمانية للأوراق املالية للجمعية املعتمدة 
من الهيئة العامة ل�سوق املال ووافق على ماجاء يف بنودها والإلتزام بال�سروط وال�سوابط الواردة بها .

، واللتزام  املنظمة لأعمال باجلمعية  القوانني  او  ال�سروط  او  ال�سوابط  باأي من  املنت�سبني بعدم الخلل  يتعهد 
بقواعد ال�سلوك املهني ، والعمل بال�سعي يف حتقيق اهداف وروؤية اجلمعية . 

 حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف اإلغاء اأو اإق�ساء  اأو اإيقاف ع�سوية او انت�ساب اي �سخ�س ينتهك بنود هذه التفاقية او يخل 
بالتزاماته مع اجلمعية او ي�سيئ حق ا�ستعمال اي خدمة لها ارتباط بها بدون الرجوع للمنت�سب .

حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف تغيري اأو تعديل اأو اإلغاء اأو تبديل كل اأو جزء من اأعمالها او اهدافها و�سروطها و�سوابطها بدون 
الرجوع لل�سخ�س املنت�سب .

حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف اإجراء اأي تغيري اأو تعديل على كل اأو بع�س بنود اتفاقية التعامل، �سواء كان ذلك باحلذف اأو 
الإ�سافة بدون الرجوع للمنت�سب .

حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف اإنهاء اأو الغاء حق ا�ستعمال املنت�سبني لأي من اخلدمات املقدمة لهم من اجلمعية  ، واإبلغ املنت�سبني 
مبنعهم من ا�ستعمال اي من اخلدمات املتوفرة لهم يف حالة خمالفة املنت�سب لأي ن�سو�س قانونية، اأو يف حالة قيامه بت�سرفات تراها 

اإدارة اجلمعية غري منا�سبة اأو تنتهك اتفاقية التعامل .
 

�سرية البيانات واملعلومات
اأو املحتويات املقدمة من اجلمعية دون الرجوع لها واأخذ املوافقه الكتابية  اأية بيانات متعلقة باخلدمات  ل يحق للمنت�سبني ن�سر 

حيال ذلك.

اآمن  التي لديها ب�سكل  ال�سخ�سية  املعلومات  للمحافظة على  املنا�سبة وامللئمة  اإدارة اجلمعية باتخاذ الإجراءات والتدابري  تقوم 
ي�سمن حمايتها من الفقدان اأو اإ�ساءة ال�ستخدام، اأو التعديل والإف�ساح غري امل�سرح بهما.

حتتفظ اجلمعية بحقها يف جمع وا�ستخدام معلومات عن امل�ستخدم كالتي يتم تعبئتها يف منوذج الت�سجيل اأو املعاملت التي تتم مع 
اجلمعية لأغرا�س تقدمي وحت�سني اخلدمة واأي�سًا للأغرا�س الإح�سائية.

ا�سم املنت�سب /..................................................      التوقيع / ......................................
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 ة ـة لألوراق الماليـية العمانيـالجمع                           
                                          OMANI SECURITIES ASSOCIATION   

 
 

 
 
 
 

 : بالبريد أو الفاكس على العنوان التالينستقبل طلبات االنتساب الى الجمعية 
               ،  81216611: ،  فاكس 81214446 - 81211116:  ، هاتفسلطنة عمان  118الرمز البريدي  روي  8602.  ب.ص

 OMAN.COM-WWW.OSA:  وقع الجمعية على الشبكةم   oman.com-info@osa: بريد إلكتروني
 
 
 

 Payment Details           تفاصيل الدفع                                                                                                                 
 

No  Yes ال  مدفوعة رسوم العضوية   نعم     Paid Membership Fee*  

One  Two واحدة  سنة  (سنة) المدة  سنتين      Period )Year(  

   Bank transfer or deposit  Cash Payment Methodتحويل او ايداع بنكي نقدا  طريقة الدفع  

 رسوم االنتساب 
 الجمعية العمانية لالوراق المالية

 رقم الحساب 
0342000517710012 

جنوب -بنك مسقط الحي التجاري   
  

Membership@osa-oman.com  : بريد الكتروني 
 

يرجى ارفاق صورة سند الدفع او االيداع البنكي *  
 

Membership fees: 
OMANI SECURITIES ASSOCIATION 

Account Number:  
0342000517710012 
Bank Muscat MBD South 
 
e-mail: Membership@osa-oman.com 
 
* Please attach Photo AND payment proof 

ترسل قيمة االشتراك بشيك باسم الجمعيةاو *   

 
 
 

 رسوم الانتساب بالريال العماني فئات املنتسبين 
Membership fees Rial Omani 

Category of 
associate 

 RO Regular 35 املنتسب املنتظم

 RO Associate Certified 40 املنتسب املشارك

 Active للمؤسسات االعتبارية RO 066 /      لألفراد ل  RO50 املنتسب العامل

 RO Financial expert 60 خبير مالي معتمداملنتسب 

 RO colleague 70 لاملنتسب الزمي

 Fees per person    5000 RO      الرسوم للشخص الواحد (الشرفي)املنتسب الفخري 
Honor شخصينالرسوم ل             Fees for two        7000 RO 

 


