الجمعية العمانية لالوراق المالية تنظم ورشة تعريفية بشبكة مباشر تداول

استضافت الجمعية العمانية لألوراق املالية شبكة مباشر تداول للتعريف باملميزات والخيارات التي تقدمها الشبكة
لعمالئها في سبيل االرتقاء بمستوى التعامل مع األسواق املالية ،حيت تساهم الشبكة في توفير التحليل واالستشارات
االستثمارية وتداول األسهم في جميع األسواق املتقدمة والناشئة واملصنفة حسب مؤشر مورجان ستانلي كابيتال
انترناشونال (.)MSCI
حيث عقدت ورشة تعريفية بحضور عدد من املسؤولين بالهيئة العامة لسوق املال وسوق مسقط لألوراق املالية
وممثلين عن الشركات العاملة في مجال األوراق املالية.
وتهدف الجمعية العمانية لألوراق املالية من تنظيم مثل هذه الورش إلى تعريف املتعاملين بآليات وطرق الوصول إلى
األسواق العاملية ،والفرص املتوفرة لجذب رؤوس أموال أجنبية من خالل الشبكات االستثمارية املعتمدة عامليا ،إلى
جانب انها فرصة لالحتكاك واالستفادة من التجارب القائمة لتحليل وتقديم االستشارات الفنية التي تساعد على اتخاذ
القراراالستثماري.
كما أن الجمعية تسعى دائما من خالل البرامج واألنشطة التي تنفذ ألعضائها إلى إيجاد قنوات تواصل مستمرة وتعزيزهم
باملهارات والخبرات الالزمة لتطويرمهنة الوساطة في السلطنة.
نبذة عن الجمعية
هي رابطة مهنية غير تجارية أنشئت تطبيقا ألحكام قانون سوق رأس املال الصادر باملرسوم السلطاني رقم ()80/08
وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )2882/7لتهتم بأمور أعضائها الشركات العاملة في مجال األوراق املالية والعمل على

توافيق مصالحهم مع الغير بما يتناسب مع األنظمة واللوائح والقوانين التشريعية املعمول بها في مجال عملهم كما تحثهم
على االلتزام بتطبيق القوانين واللوائح املنظمة لعمل أنشطتهم املرخص بمزاولتها من قبل الجهات ذات االختصاص  .كما
ً
قامت الجمعية بفتح املجال باالنتساب اليها من األفراد واملؤسسات االعتبارية ملنحهم مزيدا من االحترافية والكفاءة
املهنية وزيادة الوعي بين جمهور املستثمرين .
وتتمتع الجمعية بشخصية مستقلة ولها بموجب ذلك أن تتملك لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وتتصرف إداريا
وماليا في حدود أحكام قانون سوق رأس املال وتعديالته والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وعقد
التأسيس والنظام األساس ي والقوانين واألنظمة السارية .

رؤية الجمعية
تكون جمعية مهنية غير هادفة للربح تعمل وفق اعلى املعاييرالعاملية وتشكل مرجعية ملهنة الوساطة املالية وكل املهتمين
بصناعة األوراق املالية وتعزيز دورها في خدمة قطاع سوق رأس املال ودعم وتنمية الشركات االعضاء العاملة في مجال
االوراق املالية بشكل مستمر.

قيم ومبادئ الجمعية
ارساء قواعد واخالقيات املهنة والسلوك القويم بين اعضاء الجمعية واملنتسبين اليها من األفراد او املؤسسات
االعتبارية .

رسالة الجمعية
نشر الفكر االستثمارى فى سوق االوراق املالية بين فئات املجتمع بصفة عامة وبين الشباب بصفة خاصة باالضافة الى
العمل على رفع درجة الوعى االستثمارى لدى املتعاملين فى سوق املال من خالل اقامة البرامج التدريبية واالنشطة
العلمية لتاهيل وتدريب املستثمرين لضمان التعامل مع سوق االوراق املالية بشكل سليم والحد من املخاطر التى قد
يتعرض اليها املستثمر حال دخوله مجال االستثمارفى االوراق املالية بدون وجود وعى كافى.

