مجموعة خبراء المال القابضة
مجموعة مالية متكاملة لحلول اإلستثمار اآلم��ن فى
االس��واق المالية ،تتخذ من مدينة الرياض بالمملكة
العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها وفروع فى كل من
القاهرة وصنعاء ومسعى دؤوب لتدشين فروع بكافة
الدول الدول العربية .

هذه الندرة في إنخفاض مستوى الوعي العربي بأسواق
المال فعملت على تدشين « دار خبراء المال لترجمة
والنشر « إلث��راء المكتبة العربية بالكتب والمراجع
والمؤلفات والنشرات والدوريات والملحقات واإلصدارات
المتخصصة في أسواق المال .

نبعت فكرة تأسيس « مجموعة خبراء المال القابضة »
فى وجود اآلآلف من المستثمرين العرب الذين يتكبدون
خسائر فادحة فى االسواق المالية نتيجة إعتمادهم على
التحليالت والتوصيات غير الموثوقة ممن ليس لهم صلة
بالتحليل الفني والمالي علميا ومهنيا ،حيث يعتمد
المستثمرون على مصادر ال تخضع لإلدارة الحكيمة لرأس
المال وال إلى إدارة المخاطر المالية وال فن قراءة األسواق
المالية ..وسعيًا لتوعية المهتمين والمتعاملين في
أس��واق المال لتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم كان
تأسيس « مجموعة خبراء المال القابضة » لتتربع على
عرش المؤسسات المالية الرائدة وتتصدر بيوت الخبرة
العربية والعالمية فى توجيه وتأهيل وخدمة المستثمرين
العرب فى االسواق المالية العربية والعالمية .

وم��ن خ�لال نشاطها فى المملكة العربية السعودية
والدول العربية فى سبيل تقديم أفضل الخدمات فتحت
المجموعة باب التعاون مع كبرى المؤسسات والمعاهد
والجامعات والجمعيات والشركات العالمية بغرض تحقيق
الجودة والتميز فى العمل والتخطيط والتنفيذ.

تضم « مجموعة خبراء المال القابضة « التى يبلغ رأس
مالها  5مليون ريال سعودى عددًا من المؤسسات التابعة
والتى تعمل على توفير كافة الخدمات المالية للمستثمرين
والمتخصصين فى مجتمع المال واألعمال.
يأتى فى طليعة هذه المؤسسات « معهد خبراء المال
للتدريب « ال��ذراع التدريبى للمجموعة وال��ذي يرتكز
على إقامة كافة الدورات المتخصصة في أسواق األوراق
المالية العربية والعالمية  ،و « نادى خبراء المال « شبكة
المواقع التفاعلية على االنترنت والتي أخ��ذت على
عاتقها توفير كل ما يلزم المستثمر العربي من مواقع
إلكترونية لتوفر جميع المعلومات عن مؤشرات وأخبار
وأبحاث وتقارير األس��واق العربية والعالمية على حد
سواء  ،و « مجلة خبراء المال اإلقتصادية « التي تضم
كوكبة من المحررين والكتاب والخبراء الذين يعملون
على توفير كل ما يستجد من مجريات وأح��داث في
أس��واق المال للمستثمر العربي  ،وقد تبصرت إدارة
المجموعة المكتبة العربية وشاهدت ندرة في المراجع
العربية المتخصصة في العلوم المالية حيث ساهمت

فعلت المجموعة تعاونها الجاد مع
من أجل ذلك ّ ،
مؤسسة  Pearson VUEالعالمية واإلت��ح��اد الدولى
للمحللين الفنيين  IFTAوم��ؤس��س��ة Sheweser
والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
ومعهد المحللين الماليين واألكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا ومعهد التمويل واإلستثمار واألكاديمية
العربية للعلوم المالية والمصرفية وجامعة القاهرة
وبورصة دمشق ل�لأوراق المالية ومصرف اإلنماء وبنك
الراجحى وشركة  Grand Eventوالجمعية السعودية
للمحللين الفنيين واالتحاد العربى للمحللين الماليين
الى غير ذلك من الجهات الدولية المتخصصة .
وقد بلغ عدد عمالء « مجموعة خبراء المال القابضة «
منذ العام  2005وحتى اليوم ما يزيد عن  6800عميل ما
بين متدرب وقارئ ومتلقى للخدمات.
حازت المجموعة على شهادة إدارة الجودة  9001 ISOبفضل
تطبيق نظام إدارة الجودة فى مؤسسات المجموعة
وضمانا لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية
واإلعالمية لرجال المال واألعمال فى الوطن العربى.
ومن خالل مجلس إدارة المجموعة الذي يضم تسعة
من المدراء وال��م��دراء التنفيذيين ورئيس مجلس
اإلدارة وما يزيد عن  120موظفا فى مختلف مؤسسات
المجموعة تسعى « مجموعة خبراء المال القابضة »
لنشر رسالتها ودورها الحيوى فى توعية المستثمر
العربى فى االسواق المالية .
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الرؤية :

من نحن :
يعتبر « نادي خبراء المال Money Experts Club
 » MECأحد بيوت الخبرة العالمية بخبرات عربية .

والمميزين فى القطاعين المالى والمصرفى
من شتى أنحاء الوطن العربى..

وهو أحد مؤسسات «مجموعة خبراء المال
القابضة» وهي مجموعة سعودية متخصصة
في تقديم الخدمات المالية المتكاملة برأس
مال  5مليون ريال سعودي .

واي��ض��ا يضم ال��ن��ادى أكاديمية التعليم ع��ن بعد
والمكتبة اإلقتصادية التي تحوي العديد من األبحاث
والمقاالت وأمهات الكتب العربية واألجنبية المتخصصة
في الصناعة المالية  ،إضافة إلي إعداد الكوادر المهنية
المتخصصة في االستثمار المالي ،وتقديم األساليب
والطرق واالستشارات الصحيحة للمستثمرين فى
األس��واق المالية لتحقيق استثمار آمن مجنبًا إياهم
المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.

ويعد » ن��ادي خبراء المال « أح��د المؤسسات
الدولية المتخصصة ذات الباع والخبرة الطويلة
في المجال المالي واإلحتراف المهني العالمي ،
ويعتبر « نادي خبراء المال ( Money Experts
 » Club ( MECأحد المؤسسات الرائدة في العالم
العربي المتخصصة في تقديم الخدمات المالية
للمستثمرين العرب فى األسواق المالية..
كما يقدم خدمات مالية متكاملة تتمثل في
ملتقيات الحوار لخبراء المال في العالم وموقع
«ماي ميك  »My MECكاول موقع اجتماعي
تفاعلي يضم خبراء المال والمتخصصين

يعد « نادي خبراء المال » ملتقي النخبة من
المستشارين والخبراء الماليين والمحللين
الفنيين وم���دراء المحافظ اإلستثمارية
ومدراء المخاطر المالية ومدراء االصول وذوى
اإلهتمام المالى والمصرفى في العالم
العربي من حاملي شهادات الماجستير أو
الدكتوراة أو من حاملى الشهادات المهنية
الدولية المعتمدة فى األسواق المالية .
تكمن ال��رؤي��ة األس��اس��ي��ة لــ « ن��ادي خ��ب��راء ال��م��ال» فى
تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين العرب فى
االسواق المالية وتقديم العلم النافع والمعرفة لعموم
المهتمين باالسواق المالية واسواق االسهم والسندات
والمشتقات المالية والمهتمين بدراسة التحليل الفنى
والمالى وادارة الصناديق االستثمارية وتنمية الثروات
وادارة رؤوس االموال فى اسواق المال .
وترتكز هذه الرؤية فى القضاء على كافة المشاهد
الماساوية التى يتعرض لها بعض من الذين يخسرون
اموالهم فى اس��واق االسهم من خالل العمل على
تأهيليهم للعمل بنجاح واحترافية ال��ت��داول فى
االسواق المالية .

الرسالة :
تقوم رسالة « نادي خبراء المال » على العمل لتحقيق نهضة عالية وفعالة في مجال االستثمار في البورصة وأسواق
المال في العالم العربي  ،وتأهيل ك��وادر جديدة من المتعاملين في مختلف أنشطة االستثمار واإلدارة المالية
والمؤسسات المالية والشركات لتحقيق أفضل العوائد إلدارة أصول المؤسسات في أسواق المال وبما يتوافق مع
سياسة هذه المؤسسات وتحقيق النتائج المرجوه  ،إضافة إلي تصحيح األفكار والمعتقدات الخاطئة المتراكمة لدي
الكثير من األفراد عن مفهوم االستثمار في سوق األوراق المالية والتي تراكمت لديهم نتيجة لعدم وجود جهات
تعمل علي تصحيح تلك األفكار الخاطئة،والعمل علي تحويل المستثمر غير المؤهل للتعامل في مجال األسواق
المالية إلي مستثمر محترف يجيد التعامل وإستخدام األدوات المتاحة له بشكل احترافي متميز.
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هذه المشاهد الماساوية التى زادت حدتها فى االونة
االخيرة خصوصا مع تكرار االنهيارات التى تتعرض لها
االسواق المالية فى مناطق مختلفة من العالم .
لذا فإن سعينا الرئيسى يرتكز على خلق جيل واعى
من الكوادر الشبابية فى المجتمع العربى ليصبح
ق��ادرا على ادارة رؤوس االم��وال واألص��ول وتنميتها
من خ�لال االستثمارات فى االس��واق المالية العربية
والعالمية بشكل أكثر ثقافة ووعيا.

وتقوم رؤي��ة « ن��ادي خبراء المال » كذلك على تقديم
أف��ض��ل ال��خ��دم��ات وال��ت��وع��ي��ة وال���ن���دوات والمؤتمرات
وال��خ��دم��ات المالية التثقيفية للمستثمرين األف���راد
والشركات والبنوك والمؤسسات المالية  ،وتنمية الوعي
الفكري واالستثماري اآلمن في مجال المال واألعمال .
ورفع الكفاءة المهنية العلمية للمستثمرين ،وإعداد
ك����وادر مهنية متخصصة ف��ي ال��ص��ن��اع��ة ال��م��ال��ي��ة ،
وكذلك العمل على تأهيل المستثمرين من رجال
المال واألعمال والعاملين بشركات الوساطة والبنوك
والمستثمرين ف��ي ال��ب��ورص��ة وأن��ش��ط��ة االستثمار
األخ��رى  ،والعمل أيضا على تالفى أسباب الخسائر
التي يتعرض لها المستثمرون األفراد والمؤسسات
والكثير من الشركات العاملة في العالم العربي حيث
تتضمن العديد منها االفتقاد إل��ى اإلستراتيجيات
االستثمارية واإلدارة المالية الصحيحة وع��دم تنويع
األصول وغير ذلك من األسباب ..
ل��ذا سعي « ن��ادي خبراء المال » إل��ى إقامة الندوات
والمؤتمرات وإستضافة الخبراء الماليين التي تؤهل
المستثمرين ورج��ال المال واألع��م��ال والمسئولين
في المصارف والمؤسسات المختلفة إلدارة العمل
االس��ت��ث��م��اري وتحقيق أف��ض��ل النتائج االيجابية في
أسواق المال .
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خبراؤنا :

الهدف :
في التطبيق الواقعي إلدارة رؤوس األموال

يضم « نادي خبراء المال » أحد مجموعة خبراء المال القابضة
نخبة من المحللين الفنيين والماليين والمتخصصين فى
األس��واق المالية العربية والعالمية  .يخدم هذا الحضور
المتميز كافة الزوار واالعضاء والمستخدمين لــ « نادي خبراء
المال »  .يتم متابعة األسواق خالل جلسات التداول متابعة
مستمرة ويتم اإلشارة لفرص الدخول والخروج من السوق
وفقا للقواعد العلمية وخبرة المتابعين والمتواجدين على
مدار الساعة .

والمحللين الماليين في العالم العربي  ,يهدف

يتم إختيار المحللين وفقا لمعايير ثابتة يأتى فى مقدمتها
األهلية العلمية والمهنية وخبرة المحللين وذلك حرصا
على تقديم المعلومات المفيدة والنصائح المهمة لكافة
األعضاء والزوارالذين نتشرف بوجودهم فى مجتمع «نادي
خبراء المال »

فى االسواق المالية واإلستراتيجيات الناجحة
المتبعه إلدارة اإلستثمارات وم��ا ي��ؤدى الى
الحد من مخاطر اإلستثمار .
وضع معايير و بنود وواجبات يتم بموجبها تنظيم
مشاركة جميع األط��راف في « نادي خبراء المال»
على تكوين كيان موحد للخبراء والمستشارين
إلى عرض رؤيتهم آلليات العمل باألسواق المالية
والعمل علي االرتقاء بمستوي األداء لهذه الفئة
التي تعد المحور األساسي لكافة نظم العمل
يهدف « ن��ادي خ��ب��راء ال��م��ال » إل��ي تقديم تجربة
رائ���دة ف��ي تنمية وتطوير أداء المتعاملين فى
قطاع البورصات وأس��واق المال بمفهوم مهني
احترافي وعصري متطور  ،ليضع مصلحة وخدمة
المستثمرين والمتعاملين في األس��واق المالية
في المقام األول من خالل السعي لتقديم أفضل
الخدمات التي تساعد المستثمر العربي بشكل
مستمر لتنمية إستثمارته وإدارة رؤوس األموال،
حيث يبذل «نادي خبراء المال» كل طاقته لتقديم
أعلي مستويات الخدمة لهم .
ويتضمن فريق العمل ف��ي «ن���ادي خ��ب��راء المال»
مجموعة من الكفاءات المالية المتخصصة في
مجال األس��واق المالية ،كما يتمتع الجهاز اإلداري
وال��ف��ن��ي ب��خ��ب��رات متنوعة ف��ي األس����واق المالية
العربية واإلقليمية والعالمية.

ومن اجل ذلك يهدف النادي إلى تحقيق
مجموعة من األهداف منها:
العمل على زي��ادة الوعي االستثماري للمستثمر
العربي من خالل عرض التجارب الحية التي تنشأ
من خالل توفير ساحة حوارية وبيئة عملية وعلمية,
يلتقي فيها الخبراء والمحللون مع المستثمرون
المستجدون في التعامل مع األسواق العربية .
تقديم ورش عمل تطبيقية تفيد المستثمر
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ومعطياتها في السوق العربية .
ن��ق��ل خ���ب���رات ن��خ��ب��ة ال��خ��ب��راء والمتخصصين

أنشطة وخدمات "نادي خبراء المال":

الكتساب ثقة ال��رأي العام في مهنة االستثمار

تقديم الخدمات المهنية والتثقيفية والتعليمية
واالخبارية للمهتمين باالقتصاد وأسواق المال وبما
يعود على كافة المتعاملين بالنفع والفائدة .

المستثمرين في مجال األسواق المالية األمر الذي

إقامة الندوات واللقاءات والمؤتمرات وورش العمل
العامة والمتخصصة والمشاركة بها.

وال��م��س��ت��ش��اري��ن وال��م��ح��ل��ل��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن العرب
والتعامل في أسواق المال ،من أجل المساهمة
و الحفاظ علي المال العام والخاص واكتساب ثقة
يؤدي إلي تدفق رؤوس األم��وال وخاصة األجنبية
منها في منظومة االقتصاد العربي .
إرساء معايير وأخالقيات المهنة وميثاق الشرف
المهني في مهنة االستثمار ب��األس��واق المالية
وتشجيع االلتزام بها بين األعضاء.
تنظيم وتشجيع ال��ت��ب��ادل العلمي والمهنى
والخبرة في مجال األس���واق المالية بين أعضاء
االتحاد ،وتوحيد االتصال فيما بينهم وبين سائر
االق��ت��ص��ادي��ي��ن ال��ع��رب وال��ه��ي��ئ��ات والمؤسسات
المهتمة بسوق األوراق المالية في العالم.
تقديم وتنظيم ال��ن��دوات وال��م��ؤت��م��رات وورش
العمل والمحاضرات العامة الهادفة الى توعية
المتعلمين فى األس��واق المالية والراغبين فى
اإلستثمار باالسواق المالية العربية والعالمية .

ت��زوي��د المتعاملين ف��ي األس���واق المالية بأسس
وآليات وتقنيات وأنظمة ومعارف تعمل على رفع
مستواهم المهني وتزويد قدراتهم التنافسية
وفقًا لتحديات سوق العمل .
تقديم تحليالت يومية مفصلة ومتابعات فورية
ألسواق المال العربية والعالمية باالستعانة بأكبر
عدد من المحللين والخبراء االقتصاديين العرب
والعالميين.
اإلمداد بشريط ألسعار جميع األسهم المدرجة في
أسواق المال العربية بسهولة ويسر.
توفير أخر أسعار النفط والمعادن الثمينة كالذهب
والفضة والبالتين.
متابعة أخر التطورات في أس��واق العمالت وتقدم

أس��ع��ار ال��ع��م�لات ال��ع��رب��ي��ة م��ق��اب��ل أه���م العمالت
األجنبية.
توفير أخبار وتقييمات مالية عن أه��م الصناديق
االستثمارية والصكوك والسندات بكافة أنواعها.
متابعة آخ��ر التطورات في الشركات االستثمارية
العربية وأهم الشركات العالمية.
األه��ت��م��ام ب��أب��رز المستجدات ف��ي ال��ع��ال��م العربي
لمواكبة أحدث وآخر التطورات في مجال البورصات
واألسواق المالية.
تناول القضايا االقتصادية ذات التأثيرات االجتماعية
التى تهم الراى العام والمجتمع.
الحرص بصورة خاصة على تقديم النماذج الناجحة
في مجال األوراق المالية لتقديم القدوة والتجربة
الناجحة للمستثمر العربي.
إن��ت��ق��اء أه���م وأف��ض��ل م��ا يكتبه المشاهير
والخبراء و ُ
الكتاب االقتصاديين من مقاالت
وآراء وتحليالت ح��ول االق��ت��ص��ادي��ات العربية
المنشورة في أماكن مختلفة.
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ميثاق الشرف
كما يهدف ميثاق الشرف المهني إلي إرساء قواعد
ألخالقي����ات المهنة وميثاق الش����رف المهني لمهنة
االس����تثمار في األس����واق المالية والحث على االلتزام
بها بين األعضاء.
إضافة إلي تنظيم وتشجيع التبادل العلمي والخبرة
في مجال األسواق المالية بين اطراف العاملين في
القط���اع ،والعم���ل كش���بكة اتص���ال فيم���ا بينهم،
وكذل���ك فيم���ا بينه���م وبي���ن س���ائر االقتصاديين
والماليين العرب والهيئات والمؤسس���ات المهتمة
بأسواق األوراق المالية في العالم .

يه����دف ميث����اق الش����رف المهن����ي لــ ن��ادي خب��راء
المال إلي وضع معايير وبنود وواجبات يتم بموجبها
تنظيم مش����اركة جمي����ع األطراف في «ن��ادي خبراء
المال» وتكوين كيان موحد للخبراء والمستشارين
والمحللين الماليين في العالم العربي بغرض دعم
وسائل طرح رؤيتهم آلليات العمل باألسواق المالية
و العم����ل علي االرتقاء بمس����توي األداء له����ذه الفئة
الت����ي تع����د المحور األساس����ي لكافة نظ����م العمل و
معطياتها في السوق العربية.
يسري هذا الميثاق علي كل من يتقدم للحصول على
عضوية «نادي خبراء المال» ويتعهد الجميع بأنهم
ملتزمون به���ذا الميثاق المهني والمعايير األخالقية,
وبأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل
في الخدمات والبحوث المالية وأسواق المال والقرارات
الصادرة من الهيئات العامة للبورصات وأسواق المال
وأح���كام ميثاق الش���رف وقواع���د الس���لوك المهني
في العالقات مع زمالء المهن���ة واألعضاء والمنظمات
واالتحادات اإلقليمية والعالمية وغيرهم.
إن الهدف من إصدار ميثاق الش���رف هو الحفاظ علي
مصالح نخبة الخبراء والمتخصصين والمستش���ارين
والمحللين الماليين العرب واكتساب ثقة الرأي العام
ف���ي مهنة االس���تثمار والتعام���ل في أس���واق المال ،
للحف���اظ علي الم���ال الع���ام والخاص واكتس���اب ثقة
المس���تثمرين ف���ي مجال األس���واق المالي���ة األمر الذي
يؤدي إلي تدفق رؤوس األموال وخاصة األجنبية منها
في منظومة االقتصاد العربي.
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االل��ت��زام بميثاق الشرف المهني وب��األع��راف واألنظمة
واللوائح و القواعد والتعليمات  ,في ممارسة مهن
التعامل واالستثمار والتحليل المالي باألسواق المالية
داخل البالد وخارجها .مع عدم المشاركة أو المساعدة
بقصد أو بغير قصد على أية مخالفة تمس القوانين
واألنظمة المشار إليها سابقا .ويعد هذا الميثاق مكمال
للقوانين التي تصدرها الجهات والهيئات العامة
للبورصات واألسواق المالية المحلية والعالمية .وحيثما
وجد تعارض بين أحد نصوص ميثاق الشرف والقوانين
واللوائح التنفيذية المكملة له ,يكون المرجع الرئيسي
القوانين واللوائح المعمول بها في بلدك.
ال���وع���ى واالل����ت����زام ب��ج��م��ي��ع ال��ق��واع��د والتعليمات
والقوانين الصادرة عن أي حكومة أو جهة رقابية أو
إدارة تراخيص أو نقابة مهنية أو منظمة تخضع لها
أنشطتهم المهنية  ,بما في ذل��ك ميثاق الشرف
وأخ�لاق��ي��ات المهنة ل��ـ «ن���ادي خ��ب��راء ال��م��ال» .وكذلك
ال��ج��ه��ات الحكومية المحلية ال��ت��ي لها ال��ح��ق في
اإلشراف المباشر عليه في أي بلد يتواجد به العضو.
االلتزام بالمسئولية الكاملة عن أي من مساعديهم
أو مستشاريهم أو موظفيهم ب��ك��ل االلتزامات
الواقعة عليه والواردة بهذا الميثاق.
التحلي باألخالق اإلسالمية الحميدة في التعامل
فيما بينهم واالل��ت��زام ال��ت��ام بالمعايير العلمية
والفنية للمهنة.
التصرف بنزاهة ،وكفاءة ،وجدية ،واحترام ،وبسلوك
أخالقي مع عامة الناس والعمالء و أصحاب األعمال
والموظفين وزمالئهم في مهنة االستثمار والتحليل
المالي والتعامل في األسواق المالية ،والمشاركين
اآلخرين في األسواق المحلية والعالمية ألوراق المال.

استعمال العضو قدرا معقوال من العناية في اتخاذ
ال��ق��رارات المهنية المستقلة  ,عند قيامه بأعمال
تتعلق باالستثمار في األوراق المالية أو المشاركة في
أنشطة مهنية أخري.

عدم التظاهر بالمعرفة ،وأن يكون إبداء الرأي على
وجه مستقل ،بناءًا على بيانات ومعلومات تتسم
بالحيادية والموضوعية مع االلتزام بالصدق والوضوح
مع بعضهم البعض ومع زمالء المهنة.

تشجيع اآلخ���ري���ن ع��ل��ي م��م��ارس��ة ال��م��ب��ادئ المهنية
والمعايير األخالقية التي تزيد الثقة بهم وبمهنتهم.

االلتزام التام بالمعايير والقواعد والقرارات التي يقرها
مجلس إدارة «نادي خبراء المال».

المحافظة علي كفاءتهم المهنية وتحسينها ,إلى
جانب المساعدة على الرفع من كفاءة المحللين
الماليين ومهني االستثمار اآلخرين وتحسينها.

االلتزام بعدم مخاطبة أي جهة أو التحدث مع أي
مؤسسة أو منظمة باسم «نادي خبراء المال»
دون الرجوع إلى مجلس إدارته واللجنة المختصة
بذلك ،لتنسيق موضوع المخاطبة ,حرصا على
سمعة االتحاد وأعضائه.

االحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بهم و بــ »نادي
خبراء المال» و بغيرهم.

أخالقيات المهنة :
على أعضاء»نادى خبراء المال» العلم بالقانون
وااللتزام بإتباع قواعده وذلك من خالل:

على أع��ض��اء«ن��ادي خ��ب��راء ال��م��ال» أن يتصفوا
باالستقالل الكامل والموضوعية في إتباع األتي :

االلتزام بالقوانين أو القواعد أو التعليمات  ،وأن
ال يشاركوا عن قصد أو غير قصد أو أن يساعدوا
في أية مخالفة لمثل هذه القوانين أو القواعد أو
التعليمات وأن يقصوا أنفسهم عنها.

أن يستخدموا قدرا كافيا من الرعاية والحكمة لتحقيق
موضوعيتهم والمحافظة على استقالليتهم في
أنشطة االتحاد وأنشطتهم المهنية.

االلتزام بالحفاظ على سمعة «نادي خبراء المال»
والمهنة في المحافل الدولية وعدم اإلدالء بأية
تصريحات تمس الكرامة الوطنية أو السمعة
المهنية ألعضاء «ن��ادي خبراء المال» ومجتمعه
واألعضاء.
مراعاة القواعد والقيود المتفق عليها في كل
القرارات االستثمارية المتعلقة بهم و بــ «نادي
خبراء المال».

أن ال يعرضوا أو يطلبوا أو يقبلوا أي��ة هدية أو فائدة
أو ت��ع��وي��ض أو أج���ر ق��د ي��ؤث��ر ع��ل��ى استقالليتهم أو
موضوعيتهم أو على استقاللية أو موضوعية غيرهم .
على أعضاء«نادي خبراء المال» االلتزام بطريقة عرض
تحتوي علي قدر كبير من الحرفية لذا يجب عليهم.
أن ال ي��ق��وم��وا ع��ن دراي���ة ب��س��وء ع��رض التحاليل
المالية والفنية واألساسية أو التوصيات أو األفعال
أو األنشطة المهنية األخ��رى مثل تقديم الخبرة
واالستشارة المالية.

ع��دم المشاركة في أداء أعمال ي��رى زمالئهم
األع��ض��اء وال��خ��ب��راء اآلخ����رون ع���دم المشاركة
بها لمخالفتها للقوانين أو اللوائح أو قرارات
المهنة المعمول بها في بلده أو ميثاق الشرف
المهني أو النشرات الدورية الصادرة من «نادي
خبراء المال».
عدم المشاركة في أداء أعمال مخالفة للقوانين
واللوائح و قرارات المهنة المعمول بها في بلده
أو ميثاق ال��ش��رف المهني أو النشرات الدورية
الصادرة عن نادي خبراء المال
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ع���دم اإلدالء ب��أي��ة ت��ص��ري��ح��ات ش��ف��اه��ة أو كتابة
يشوبها القصور أو التضليل.

أو ن��زاه��ت��ه��م أو ك��ف��اءت��ه��م ال��م��ه��ن��ي��ة أو سمعة
ونزاهة»نادي خبراء المال».

ع��دم إعطاء أي توصيات مع علم مسبق أو معرفة
مسبقة بعدم دقة هذه المعلومات ,كما يجب عدم
اإليحاء بان أرائهم المبنية على التحليل الفني والمالي
والخاصة بالحركة المستقبلية لألسعار ف��ي سوق
األوراق المالية تعكس أي معلومات أو معرفة مسبقة
بذلك ,ولكنها فقط م��ج��رد ت��ص��ور متوقع للحركة
المستقبلة لألسعار وه��ي ع��رض��ة دائ��م��ا للمراجعة
والتغير بناء على أي تعديالت أو أحداث قد تقع.

اس��ت��خ��دام أي وسيلة تحايل بغرض التالعب أو
التضليل لتنفيذ أي صفقة في األوراق المالية ،أو
للتحفيز على شراء أو بيع أي أوراق مالية.

عدم إعطاء أي توصيات أو نصح أو إرش��اد أو تقديم
خدمات استثمارية بناء على التحليل الفني أو التحليل
المالي إال إذا كانت ه��ذه التوصيات واالستشارات
مبنية على األدوات المتعارف عليها والمعترف بها
عالميًا في مجال التحليل الفني والمالي .
عند عرض أداء االستثمار ،أن يبذلوا جهودًا كافية
للتأكد من كون العرض منصفًا،وصحيحًا وكام ً
ال.
على أعضاء»نادي خبراء المال» االبتعاد عن أي
تصرف يتسم بسوء السلوك يتضمن :
س��وء األم��ان��ة أو االح��ت��ي��ال أو ال��خ��داع أو ال��ق��ي��ام بأي
عمل يمكن أن يكون له أثر مغاير على سمعتهم

تحريك أم��وال أو أوراق مالية من حساب العمالء دون
الحصول على موافقة مسبقة منه أو ممن ينوب عنه
وذلك بالنسبة لألنشطة التي تتطلب طبيعتها ذلك.
القيام بشراء أو بيع أوراق مالية لحساب العمالء دون
الحصول على موافقة مسبقة منهم ،وذلك كله
بمراعاة األحكام والقواعد المنظمة لكيفية تلقى
األوامر وتنفيذها بالنسبة «نادي خبراء المال».
ارتباط أتعابهم بنتائج عملية التقييم أو التحليل
أو تقديم الخدمات المالية أو بقيمة الورقة المالية
موضوع التقييم أو أي أحداث مستقبلية.
إص��دار تقرير تقييم أو تحليل بغرض ال��ت��داول لتحديد
قيمة أوراق مالية مملوكة لهم أو ألي من أقاربهم حتى
ال��درج��ة الرابعة أو ألح��د من تابعيهم أو شركائهم أو
من ينوبون عنهم أو كانت تربطهم عالقة بأحد أطراف
االستثمار المالي كما يحظر عليهم ش��راء ورق��ة مالية
قاموا بتقييمها خالل العامين التاليين لتاريخ التقييم.

الحوكمة
زاد اإلهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت
من الركائز األساسية التي يجب أن تقوم عليها
الوحدات االقتصادية  ،ولم يقتصر األمر علي ذلك بل
قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا
هذا المفهوم والحث علي تطبيقه في الوحدات
اإلقتصادية المختلفة .

يحافظ «نادي خبراء المال» على بنية حوكمة
مؤسسية قوية حيث واصل التطوير والنمو من
خالل فريق من المديرين التنفيذيين والمديرين
غ��ي��ر التنفيذيين للتأكد م��ن االه��ت��م��ام دائمًا
وبشكل كبير بمصالح المستثمرين المتعاملين
مع النادي وغيرهم من أصحاب المصلحة.

يدرك «نادي خبراء المال» واجبه المتمثل في
ال��ت��ص��رف ب��أس��ل��وب ش��ف��اف وم��س��ئ��ول ،لتحقيق
أفضل وأرق��ى معايير حوكمة المؤسسات ،بما
يتماشى مع دوره بصفته مؤسسة مالية رائدة
في مجال األسواق المالية.

يلتزم «نادي خبراء المال» بغية التنافس في الساحة
العالمية ،بالمعايير ال��دول��ي��ة ف��ي جميع مستويات
الحوكمة المؤسسية وال��ع�لاق��ات م��ع المستثمرين..
وفي هذه الصفحات سيجد كل من يحتاج لتكوين رأي
يستند إلى معلومات جيدة حول عمليات وممارسات
أعمال «نادي خبراء المال» األساسية.

يعتقد «نادي خبراء المال» أن االتصاالت المنتظمة
الفعالة ،تشكل
والشفافية المؤسسية والمشاركة ّ
المكونات األساسية إلستراتيجيته الهادفة إلى
ِّ
إقامة حوار يوفر قيمة مضافة حقيقة ،في سياق
عالقاته مع المستثمرين.
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يعد «نادي خبراء المال» العبًا قويًا سريع النمو
في عالم الخدمات المالية واالستثمارية ،حيث
يمتلك ق��اع��دة إقليمية قوية م��ن المساهمين
تشمل المؤسسات وك��ب��ار المستثمرين ذوي

المالءة المالية المتمرسين في قطاع البورصات
واألسواق المالية .ولقد غرس «نادي خبراء المال»
جذوره بقوة في العالم العربي  ،فيعمل انطالقًا
من مكاتبه الواقعة في أرجاء الوطن العربي .
وإدراكا من »نادي خبراء المال» ألهمية نظام الحوكمة
في تعزيز عملية الشفافية واإلفصاح والمحافظة على
سرية المعلومات بجانب تنظيم وضبط عالقة مجلس
اإلدارة باللجان المنبثقة عنه وذل���ك ب��وض��ع حدود
الصالحيات للجان بهدف سالمة القرارات اإلستراتيجية
مما يعزز أداءه على المدى القصير والبعيد وتطبيق
أعمال القانون والتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية
ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من المعايير المالية

وتطبيقا لالئحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة
السوق المالية السعودية قام «نادي خبراء المال»
بإتباع اإلجراءات اآلتية:
إعداد نظم لحوكمة النادي وآليات للرقابة الداخلية.
تشجيع حملة األسهم على المشاركة الفعالة.
تحسين األطر التنظيمية ووسائل فرضها.
إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفقا لمتطلبات اإلفصاح
وال��ن��م��وذج االس���ت���رش���ادي ال��م��ع��د ل��ذل��ك م��ن قبل
الهيئة.
تقديم كافة اإلقرارات واإلفصاحات المطلوبة للمساهمين.

«نادي خبراء المال» ودوره في التنمية الوطنية والمسئولية اإلجتماعية
نظرا للدور الريادى الذى يلعبه «نادي خبراء المال»
في إطار تطبيق هذه المسئولية االجتماعية فقد
ساهم «نادي خبراء المال « في عدد من التبرعات
للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية وعمل على
تطوير كفاءة العاملين لديه ،كما حرص على تنظيم
وإدارة أعماله وفق المبادئ والقواعد األخالقية ومن
هذه المشروعات :
نظرا لما يمتلكه «نادي خبراء المال « من خبرات فى
مجال البحوث واالستشارات والخدمات المالية،
فقد بادرت عددا من الجامعات بإرسال طالبيها
ومنسوبيها لعمل جوالت ميدانية داخل مقر
النادي بالرياض إلكسابهم المعرفة والخبرة
والمهارات علي يد نخبة من الخبراء الماليين.
قام «ن��ادي خبراء المال» بتنظيم برنامج تدريبى
م��ج��ان��ى للصحفيين واإلع�لام��ي��ي��ن وال��ك��ت��اب
االقتصاديين فى مختلف الصحف ووسائل االعالم
المتخصصة فى المملكة العربية السعودية للعمل
على تأهيليهم والوصول بمستواهم المهنى إلى
درجة عالية من االحترافية والحيادية والشفافية.
خصص «نادي خبراء المال « عددًا من الدورات
المجانية فى البرامج التدريبية بالتعاون مع
«معهد خبراء المال للتدريب» أحد فروع مجموعة
خ��ب��راء ال��م��ال القابضة كمنح علمية للطالب
المتفوقين بالمرحلة الجامعية بجامعة الفيصل
وذلك بهدف تشجيع الطالب على العلم وبث روح
التنافس بين الشباب من ناحية وتأهيليهم
من ناحية أخرى للتعرف على طبيعة العمل فى
األسواق المالية العربية والعالمية.

ق��ام «ن��ادي خبراء المال» بتكريم ع��دد من األطفال
الذين حفظوا كتاب اهلل  ،وذلك تشجيعا لهم ودعما
الستمرارهم فى الحفاظ على تفوقهم بين أقرانهم.
التضامن مع الشعب الفلسطيني من خالل
التجاوب مع حملة خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود إلغاثة
الشعب الفلسطيني في غزة من جراء العدوان
الغاشم فال يملك «نادي خبراء المال» إال الدعاء
إلخوانه في غزة بظهر الغيب أن ينصر اهلل
حيهم ويرحم شهيدهم ويفرج همهم وأن
يتبرع لهم بـ  %50من كامل عائدات وموارد
«نادي خبراء المال» لشهر يناير لعام .2009
إقامة ندوات ومؤتمرات توعية بالغرفة التجارية
بالمملكة العربية السعودية.
منح دورات مجانية بالتعاون مع معهد خبراء
المال للتدريب  ،للباحثين فى العلوم المالية
والشرعية ،التي تتعلق بعمل أسواق المال حيث
قام النادي مؤخرًا بمنح بعض الباحثين بجامعة
اإلمام محمد بن سعود االسالمية دورات تدريبية
لعدد من البرامج التدريبية من أجل التعرف
علي طبيعة عمل أسواق العمالت والتعرف علي
طبيعة خلو الحسابات من الفوائد.
وبناء على ما تقدم ،يقوم «نادي خبراء المال»
ً
بأداء دوره وواجباته تجاه المجتمع حيث عمل
على بناء نظام متكامل يقوم على أسس
أخالقية متينة يلتزم بها جميع العاملين مع
مراعاة النواحي االجتماعية والبيئية في كل
مايتعلق بنشاطاتها.
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دليل مواقع "نادي خبراء المال"

1

أندية الحوار

2

Forums

يعتبر نادي خبراء المال  Money Experts Club MECأحد بيوت الخبرة العالمية بخبرات عربية وهو
أحد مؤسسات مجموعة خبراء المال القابضة التي تعد مجموعة سعودية متخصصة في تقديم الخدمات
المالية المتكاملة برأس مال  5مليون ريال سعودي .
ويعتبر نادي خبراء المال أحد المؤسسات الدولية المتخصصة ذات الباع والخبرة الطويلة في المجال
المالي واالحتراف المهني العالمي ,كما يعتبر نادى خبراء المال أحد المؤسسات الرائدة في العالم
العربي المتخصصة في تقديم الخدمات المالية للمستثمرين العرب في األسواق المالية  ,حيث يعد «نادي
خبراء المال» ملتقي النخبة من المستشارين والخبراء الماليين والمحللين الفنيين ومدراء المحافظ
االستثمارية ومدراء المخاطر المالية ومدراء األصول وذوى االهتمام المالي و المصرفي في العالم العربي
من حاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه أو من حاملي الشهادات المهنية الدولية المعتمدة في
األسواق المالية .

مميزات الموقع

دليل المستخدم

www.forum.mec.biz

موقع شركات المساهمة

Joint Stock Co.

موقع متخصص في دراسة أسواق المال الخليجية و العربية ,يتميز باحتوائه و شموليته على كل ما يهم
المستثمر و المضارب العربي و مساعدته على اتحاد القرارات الصحيحة  ,سواء من حيث توصيات األسهم
و تحديد القيم العادلة لها  ,أو من حيث توفير رسوم و أدوات تحليل الشارت .

مميزات الموقع

www.stocks.mec.biz

نظام عرض احترافي لخالصة حركة األسواق المالية.
توفير جميع األسواق العربية و الخليجية و المتمثلة في  :السعودية  ,مصر  ,دبي  ,أبو ظبي  ,الدوحة
,البحرين ,مسقط  ,عمان والكويت .
نظام متابعة و مراقبة أسعار األسهم و القطاعات
نظام مراقبة أرباح الشركات ( السنوية والربع سنوية) ومقارنتها بالنتائج السابقة عن طريق رسم بياني احترافي .
توفير القوائم المالية للشركة و تحدثيها بانتظام.

عدد من األندية المتنوعة التي تغطي كافة االسواق العربية والعالمية والتي تلبي حاجات
تضم أندية الحوار
ً
األعضاء والزوار فى المتابعة والتحليل وإستقراء األسواق واألخبار.

نظام تحليل احترافي لألسهم .
متابعة و تحديث مباشر لألخبار و تصريحات الشركات على مدار اليوم.

تخضع أندية الحوار لمتابعة وإشراف نخبة من الخبراء والمحللين والمتخصصين المحترفين الذين يقدمون
لألعضاء والزوار المتابعة المستمرة لحالة السوق.

نظام المفكرة االقتصادية متطور لمتابعة جميع األخبار المتوقع صدورها و مدى تأثيرها.

تضم أندية الحوار قسمًا أكاديميًا تفاعليًا للتعليم والتدريب وتنمية المهارات لكل األعضاء والزوار.

متابعة االكتتابات في األسواق العربية و إخبارها .
نظام رسم بياني محترف مع توفير جميع مؤشرات وأدوات التحليل الفني.
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3

شرعية األسهم األمريكية US Stocks Filter

يعتبر األول من نوعه في الوطن العربي  ,حيث يقوم على دراسة و تحليل األسهم األمريكية من ناحية
معايير الشرعية المعتمدة من طرف الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية  ,التي تنصب على
دراسة كل من نشاط الشركة باإلضافة إلى الجانب المالي لها .

stocks.mec.biz/usa.php

مميزات الموقع
نظام متابعة و مراقبة أسعار األسهم و القطاعات

5

موقع الفتاوى االقتصادية Economic Fataawa

موسوعة فتاوي اقتصادية حرة متكاملة ,ناتجة عن بحث و تدقيق ,تساهم في نشر المعرفة والثقافة
االستثمارية لدي المستثمر العربي ,من ناحية بلورة أفكار االقتصاد المعاصر وعالقتها بالمعامالت في
الشريعة اإلسالمية.
من أجل دلك تم إنشاء موسوعة خاضعة للتطوير والتحديث المستمر تهدف لتغطية جميع الجوانب
المتعلقة بهذا المجال ,سواء من حيث التحديث أو من حيث متابعة آخر الفتاوى من كبار الشيوخ وعلماء
الدين وإضافتها إلى الموسوعة.

مميزات الموقع

نظام و مراقبة أرباح الشركات مع تحديث مستمر
عرض شامل للقوائم المالية للشركات

www.mec.biz/fatwa

احتوائه على أكثر من  1100فتوى اقتصادية

عرض أهم البيانات السعرية و المالية للشركة

شموليته على أكثر من  100شخص و مفتي

م��ت��اب��ع��ة وت��ح��دي��ث م��ب��اش��ر ل�لأخ��ب��ار وتصريحات
الشركات على مدار اليوم.

تصنيف و تقسيم الفتاوى حسب تصنيفها

نظام المفكرة االقتصادية متطور لمتابعة جميع األخبار المتوقع صدورها و مدى تأثيرها.
نظام رسم بياني محترف مع توفير جميع مؤشرات وأدوات التحليل الفني.

4

موقع صناديق االستثمار

Mutual Funds

يعتبر من المواقع القليلة جدا في العالم و في الوطن العربي على وجه الخصوص و التي تقوم بدراسة مجال
صناديق االستثمار سواء من ناحية التعريف بها و بمميزاتها أو من ناحية توفير جميع البيانات والمعلومات
الخاصة بها..و قد تم طرح فكرة الموقع بعد األهمية التي أصبحت تمثلها الصناديق االستثمارية في الوقت
الراهن خصوصا بعد األزمة المالية العالمية  ,مما حدا بأسواق المال إلى طرح منتجها الجديد الممثل في
صناديق المؤشرات المتداولة  ,و التي تمتاز بمرونة أكثر في التداول باإلضافة إلى أمان أكثر .

مميزات الموقع

www.funds.mec.biz

توفير جميع صناديق االستثمار
في الدول العربية والخليجية
ت����ح����دي����ث وم����ت����اب����ع����ة جميع
ال��ت��غ��ي��ي��رات ال��ت��ي ت��ط��رأ على
أسعار الصناديق
توفير جميع البيانات و المعلومات
الخاصة بالصندوق االستثماري

6

المصطلحات االقتصادية Economic Terminology

بعد التطور الذي شهدته أسواق المال من ناحية ضمها لشريحة كبيرة من المتعاملين في جميع
أقسامها سواء منها البورصات الداخلية أو أسواق المال األجنبية  ,ومع قلة المراجع االقتصادية
العربية,ظهرت الحاجة لتوفير معجم للمصطلحات االقتصادية وتعريف معانيها لتسهيل مهمة
البحث والتعلم لشريحة المستثمرين العرب  ,من اجل دلك تم إنشاء موقع أو معجم اقتصادي
يهتم بتوفير مصطلحات اقتصادية تهتم بجميع فروع االقتصاد العام مع تعريف وتحديد معنى كل
مصطلح باللغتين االنجليزية والعربية .

www.mec.biz/term

مميزات الموقع
ينقسم إلى  11قسم اقتصادي متنوع
يشمل على أكثر من  34ألف مصطلح
اقتصادي
يحتوي على نظام بحث متقدم

توفير معايير بحث متقدمة تخضع ألكثر من معيار.
نظام إخباري شامل خاص بالصناديق االستثمارية مع تحديث مستمر
توفير إمكانية تقييم و تحديد مستوى األداء الخاص بالصندوق حسب التجربة الشخصية.
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موقع الفيديو االقتصادي Economic Videos

مع عزوف الكثير من المتعاملين في األسواق المالية عن التحاليل المكتوبة و اتجاههم إلى الوسائل
السمعية البصرية سواء المقدمة لتحاليل اقتصادية شاملة أو المقدمة لدروس في مجال أسواق المال
العالمية  ,ظهرت الحاجة لتوفير موقع مستقل تندرج تحته جميع شرائط الفيديو السمعية البصرية ,
التي تهتم بكل ما له صلة أو عالقة بتعريف  ,دراسة  ,تحليل و تنظيم مجال البورصات العالمية  .حيث
تم إنشاء موقع الفيديو االقتصادي يضم مجموعة كبيرة من الفيديوهات تتنوع في موضوعها
ومضمونها ,كما تم تخصيص مجموعة من القنوات االقتصادية الخاصة بكبار ألساتذة في الوطن
العربي كما يتميز الموقع باحتوائه على قنوات اقتصادية تبث بشكل مباشر على االنترنيت مع إمكانية
الوصول ألي قناة بضغطة زر.

www.video.mec.biz

مميزات الموقع

9

مكتبة البرامج المالية s׳Financial Software

تعتبر مكتبة البرامج المالية من المواقع المتخصصة في مجال حيوي و مهم بالنسبة لجميع المتداولين
في البورصات العربية و األجنبية أو في بورصات العمالت العالمية  ,فحتى وقت قريب كان يتم االعتماد
بشكل كلي على الورق في عملية متابعة وتحليل السوق ,لكن مع التطور الذي حصل في مجال الحاسب
اآللي  ,ظهرت مجموعة من البرامج تساهم في عملية التحليل و اتخاذ القرارات بشكل سريع  ,من اجل
دلك تم تخصيص موقع مستقل ضمن شبكة خبراء المال االقتصادية يهتم بهذا الجانب  ,حيث يقوم
على توفير جميع البرامج االقتصادية التي يحتاجها المستخدم باإلضافة إلى شرح خاص بها يساعده في
استعمال البرامج .
من ناحية ثانية و مع ارتفاع ملحوظ في االعتماد على كل من برنامج الميتاتريد و برنامج الميتاستوك
وظهور مجوعة كبيرة و متنوعة من المؤشرات الخاصة بهما  ,تم تخصيص قسم خاص بهما في مكتبة
البرامج المالية يحتوي على جميع المؤشرات واالكسبيرتات مع شرح تعريفي لها .

يحتوي على أكثر من  10ألف فيديو اقتصادي

مميزات الموقع

تفرغه لمجموعة من األقسام التي تساعد
في سرعة الوصول للمعلومة

احتوائه على أكثر من  2000برنامج و مؤشر

احتوائه على العديد من الخصائص التي
تسهل الوصول و التواصل بين األعضاء

توفير ش��رح واف���ي و واص���ح خ��اص بكل
برنامج ومؤشر

احتوائه على مجموعة كبيرة من قنوات تبث
مباشرة من االنترنيت.

توفير نظام مشاركة البرامج و المؤشرات
م���ع ج��م��ي��ع ال���م���واق���ع االج��ت��م��اع��ي��ة منها
الفيسبوك .

إمكانية مشاركة الفيديوهات مع مجموعة من المواقع االجتماعية منها الفيسبوك .

8

مكتبة الكتب االقتصادية Economic Library

موسوعة مالية اقتصادية حرة مجانية ناتجة عن عمل جماعي واعي صادق أخالقي يساهم في نشر
المعرفة والثقافة االستثمارية لدي المستثمر العربي ولكي تعتبر أول و أكبر مكتبة اقتصادية مالية
متخصصة في أسواق المال علي مستوي العالم أنشئت بجهود ومساهمة األعضاء والزوار وستبقي
متاحة للجميع مجانا ,من اجل دلك اتخذت مجموعة من القوانين الصارمة التي تساهم في حماية حقوق
المؤلفين و دور النشر و عدم خرقها .

www.books.mec.biz

مميزات الموقع
احتوائه على أكثر من  3000كتاب اقتصادي
متكامل
نظام تصنيف الكتب حسب اختصاصها
توفير جميع بيانات و معلومات الكتاب
توفير ن��ظ��ام مشاركة الكتب م��ع جميع
المواقع االجتماعية منها الفيسبوك .
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www.programs.mec.biz

البيانات التاريخية لألسواق العالمية Historical Data

مع النهج التي اتخذته إدارة « نادى خبراء المال» بتوفير جميع الوسائل و األدوات التي تساعد المستثمر
على اتخاذ القرارات الصحيحة سواء من حيث توفير المعلومات أو أدوات ووسائل التحليل أو توفير المواد
التثقيفية منها المكتوبة أو السمعية البصرية  ,قامت إدارة النادي بتوفير موقع متكامل يهتم بتوفير
البيانات التاريخية واللحظية لجميع األسواق العربية والخليجية باإلضافة إلى السوق األمريكي بجميع
قطاعاته وشركات .

مميزات الموقع

www.data.mec.biz

توفير بيانات جميع األسواق العربية و الخليجية
توفير بيانات جميع شركات السوق األمريكي
توفير بيانات بصيغة الميتاستوك وصيغة
التكست معا
ت��ح��دي��ث م��ب��اش��ر وف����وري لجميع األس���واق
مباشرة بعد إغالق التداول ب 5دقائق.
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التوصيات و القيم العادلة للشركات Recommendations

يهتم موقع التوصيات بتوفير وتزويد المستثمر بالقيم العادلة للشركات المدرجة في األسواق العربية
و الخليجية و الصادرة عن لجان و هيئات و شركات مختصة و مرخصة من طرف هيئة سوق المال لمزالة
هذا النشاط والمتمثل في تقييم الشركات و تحديد السعر العادل لها ,حيث تساهم هذه التقارير في
إعطاء نظرة أوضح للمستثمر من اجل تحديد الشركة أو الشركات المراد االستثمار بها سواء على المدى
القريب أو البعيد ..ويعتبر موقع التوصيات و القيم العادلة للشركات من المواقع النادرة في هذا المجال
التي لم يتوقف نشاطها في تزويد وجمع جميع التوصيات في مكان واحد  ,بل امتد ليصل إلى دراسة و
تحليل التوصية عن طريق متابعتها بشكل لحضي من حيث اقترب سهم من القيمة العادلة المحددة
له في التوصية وكذلك من حيث متابعة تاريخ تحقق القيمة العادلة المحددة له .

مميزات الموقع

reports.mec.biz/recom
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موقع رسائل الجوال

أثبتت التجارب من خالل أزمات األسواق العالمية  ,أن من يملك المعرفة والمعلومات واستراتيجيات االستثمار
الصحيحة  ,استطاع أن يتخطى مخاطر تلك األزمات ..فالكثير من الناس ال تستطيع اقتطاع مساحة كبيرة من
الوقت لمشاهدة التلفاز ومتابعة األخبار االقتصادية والمالية ،ولكن أصبح بإمكانك اليوم أن تجعل األخبار تأتي
إليك عبر جوالك على مدار اليوم من «نادي خبراء المال » بكل ما تتميز به أخباره من مصداقية ..حيث تم تدشين
خدمة «جوال خبراء المال » المتخصص في بث ومتابعة أهم أخبار أسواق المال السعودية والخليجية والعربية
والعالمية لمشتركيه وذلك حرصا من نادي خبراء المال على إيصال أخبار أسواق المال واألعمال والقطاعات المختلفة
في أسواق المال والفرص االستثمارية الخاصة بأسواق األسهم إلى جواالت مشتركيه بأسرع وقت ليكونوا على
إطالع و متابعة دائمة باألحداث والمجريات االقتصادية والمالية بواسطة الرسائل النصية على جواالتهم .

احتوائه على جميع القيم العادلة للشركات
المدرجة في األسواق العربية و الخليجية
متابعة وضعية التوصية من بداية الطرح
و حتى تاريخ تحقق الهدف

تحديث و متابعة فورية و على مدار اليوم لجميع
األخبار و التصريحات المؤثرة على أسوق المال

احتوائه على نظام بحث متطور يساعد
على ال��وص��ول إل��ى ن��وع التوصية المراد
البحث عندها و اعتمادها .

متابعة و تحديث فوري و سريع لألخبار االقتصادية
في أسواق العمالت

12

األبحاث و التقارير

Researches & Reports

بعد النهج الذي اتخذته مجموعة من الشركات في الوطن العربي و على مستوى العالم سواء المرخصة
من طرف هيئات سوق المال الوطنية و العالمية و اتجاهها إلى طرح تقارير يومية تتيح للمستخدمين
متابعة آخر التطورات أسواق المال  ,اتجهت شركة خبراء المال إلى توفير موقع مستقل و خاص بهذا
القطاع..فبمساعدة شركات و بيوت خبرة قامت شركة خبراء المال بتوفير وجمع جميع التقارير الخاصة
بدراسة ومتابعة حركة األسواق العربية والعالمية وإدراجها ضمن موقع احد لسهولة الوصول إليها
ومتابعتها من طرف المستخدمين.

reports.mec.biz/research

مميزات الموقع
ضمه لألكثر م��ن  80بيت خ��ب��رة دولي
ووطني
ت��غ��ط��ي��ت��ه ل��ج��م��ي��ع األس������واق العربية
والخليجية و العالمية
تحديث و متابعة فورية على مدار اليوم
لتقديم و طرح أي تقرير جديد.
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www.sms.mec.biz

مميزات الموقع
توفير قنوات لجميع األسواق العربية والخليجية
وأسواق العمالت و الذهب

تحديث و متابعة فورية على مدار اليوم لتقديم أي جديد في هذا المجال .

SMS Service

14

أسواق العمالت الفوركس

FX Trading

مع اتجاه «نادى خبراء المال» إلى المساهمة في توفير جميع البيانات و المعلومات الخاصة ببورصات األسواق
العربية و الخليجية  ,عملت على اتخاد نفس النهج في بورصات العمالت عن طريقة توفير كل ما يهم المتداول
في أسواق العمالت من أخبار  ,تحليالت  ,بيانات اقتصادية  ,رسم بياني حي  ,أسعار العمالت ,باإلضافة إلى الكثير
من األدوات التي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة و الصحيحة من اجل تحقيق اكبر ربح ممكن  ,كما يتوفر
الموقع على نظام تحليلي شامل لحركة العمالت العالمية عن طريقة دراسة أكثر المؤشرات شهرة في عالم
العمالت ,باإلضافة إلى توفير نقاط الدعم و المقاومة بأكثر من معيار و على أكثر من مدى زمني .

مميزات الموقع

www.forex.mec.biz

نظام عرض األخبار االقتصادية بشكل حديث
ومميز مع تحديث في اقل من  3ثواني .
متابعة أله��م األخ��ب��ار و األح���داث االقتصادية
المؤثرة بشكل قوي .
ت��وف��ي��ر مجموعة م��ن ال��ت��ق��اري��ر التحليلية
الخاصة بدراسة جميع العمالت
م��ت��اب��ع��ة لجميع ال��ت��ص��ري��ح��ات و تحليالت
الفيديو على جميع القنوات االقتصادية
نظام تحليل شامل لحركة العمالت
نظام متطور خاص بالتنبيه باإلخبار العاجلة و نتائج األخبار االقتصادية

Money Experts Club
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موسوعة شركات الوساطة

Brokers

العضويات

نظرا لما يمثله اختيار شركة الوساطة من تحدي كبير للمستثمر آو المضارب بسبب العدد الهائل من شركات
البروكر في العالم و التي تتعدد مميزاتها بين الجيدة و الضعيفة ,قام « نادى خبراء المال «بالمبادرة األولى في
هذا المجال بتقديم موسوعة «نادي خبراء المال» لشركات الوساطة الذي يعتبر من أوائل المواقع التي اهتمت بهذا
المجال من تقديم و عرض جميع شركات الوساطة العالمية العربية منها و األجنبية ..مع عرض جميع مميزات الشركة
سواء من حيث خصائصها آو من حيث المميزات التي تقدمها باإلضافة إلى إتاحته نظام متطور يساهم في تحديد
مدى مصداقية الشركة عن طريق إتاحة الفرصة لجميع المتداولين و زوار الموقع لتقييمها  ,و هو األمر الذي يساعد
على اختيار أحسن و أفضل الشركات العالمية التي يستطيع المتداول فتح الحساب بها .

www.brokers.mec.biz

مميزات الموقع
اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن  1400شركة
وساطة عالمية
التعريف بجميع خصائص الشركة ومميزاتها
إت���اح���ة ن��ظ��ام م��ت��ط��ور ي��س��اع��د على
االتصال بالشركة بأسرع الطرق
إتاحته لنظام يسمح بتقييم الشركة
حسب معايير محددة
إم��ك��ان��ي��ة ال��ب��ح��ث ع��ن ش��رك��ة محددة
بأكثر من شرط
توفره على جميع أخبار و عروض الشركات التي تحدث بشكل مستمر.

16

موقع التوظيف

ال��ع��م��ل ع��ل��ى إت��اح��ة اك��ب��ر ق���در ممكن من
الوظائف في القطاع المالي والمصرفي.
فتح المجال أمام أصحاب المهارات والخبرات العالمية
المعتمدة للحصول على وظائف مرمــوقة
إمكانية إضافة السيرة الذاتية سواء عن طريق
ملف الوورد أو عن طريق ملف بي الدي اف
احتوائه على نظام بحث متطور يتيح البحث بأكثر
م��ن طريقة ف��ي سبيل ال��ح��ص��ول على الوظيفة
المناسبة.
18
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حيث نهدف إلى تشكيل قاعدة عريضة من
الخبراء والمهنيين المنضمين إلى عضوية
«ن��ادي خبراء المال» لتبادل الخبرات واألراء
والمقترحات واإلستراتيجيات الجديدة وإنشاء

وي��ح��ق للعضو ال��وص��ول وت��م��ري��ر األدوات
والمعلومات وكل ما يستجد على الساحة
العلمية لصناعة اإلستثمار ،وفرصة في تواصل
العالقات المفيدة والبناءة بين رابطة أعضاء
«ن��ادي خبراء المال» في جميع أنحاء العالم
والوطن العربي .

أهمية العضوية :

Jobs

موقع التوظيف األول في منطقة الشرق األوسط الخاص بالمجال المالي واالستثمار في األسواق المالية العربية منها
واألجنبية  ,حيث يقدم مجموعة كاملة من حلول التوظيف الشاملة والمتكاملة في مجال االقتصاد  ,كما يوفر موقع
التوظيف الخاص بـ «نادي خبراء المال» مجموعة من الطرق المنهجية األسرع واألسهل أفضل فعالية على اإلطالق..
باإلضافة إلى اعتباره مصدر هام لكافة الشركات العاملة في قطاع األسواق المالية لشغل الوظائف الشاغرة  ,كما
يساهم الموقع في توفيره مجموعة من الحلول الفاعلة سواء لالصطحاب العمل أو للباحثين عن العمل .

مميزات الموقع

الشك أن عضوية «نادي خبراء المال» تمنحك
فرصة التواجد بين المتميزين والذين يحصلون
على إمتيارات وصالحيات يوفرها «نادي خبراء
المال» ألعضائه وتكون قد إلتحقت بشبكة
عريضة على مستوى الوطن العربي والتي
تحوي على عدد كبير من المهنيين والخبراء
في مجال التحليل المالي والفني.

ساحة حوارية بناءة بين األعضاء تصب في
صالح المجتمع العربي وتدعم إقتصاديات
وسياسات تلك الدول  ،وبالتالي فإن العضوية
تصبح مفيدة ومجزية للمنضمين إليها .

www.jobs.mec.biz

تعد أحد العضويات المتميزة التي يمكن
للخبراء والمستشارين والمحللين الماليين
وال��ف��ن��ي��ي��ن وال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن والمهتمين
بالمجال االستثماري والمالي واالقتصادي
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ح��ص��ول عليها  ،م��ن اجل
ذلك وضعت لها ضوابط و قوانين صارمة
تساهم في حمايتها و عدم الحصول عليها
م��ن ط��رف غير الخبراء  ,والمستشارين
والمحللين الماليين والفنيين المهنيين
والمحترفين  ,واالستفادة منها في تقديم
خدمات أو معلومات أو نصائح أو توصيات
أو استشارات مالية وفنية تؤثر على باقي
األعضاء.
ونظرا لمنهجية «نادي خبراء المال» في أن يكون بيتا من بيوت الخبرة لنخبة الخبراء والمتخصصين والمستشارين
والمحللين الماليين والفنيين العرب  ,تم وضع ميثاق شرف مهني ينظم عمل األعضاء وطرحهم ومشاركاتهم
وتفاعلهم فيما بينهم وكذلك صياغة معايير تحدد أخالقيات المهنة كعضو في «ن��ادي خبراء المال» .
وفي هذا اإلطار حرص» نادي خبراء المال» على تقديم إطارًا يسمح لألعضاء المهنيين من الخبراء والمستشارين
والمحللين الماليين والفنيين العرب من عدة مجاالت في قطاع البورصة وأسواق المال  ,على تقديم معلوماتهم
لما فيه فائدة ونفع للمستثمرين في المجال المالي واالستثماري واالقتصادي  ،وكذلك تنظيم مجتمع النادي,
تنظيما مهنيًا تحكمه األخالق والقواعد المهنية .
كما توفر عضوية «نادي خبراء المال» إمتيارات وصالحيات ألعضائها من حيث التحاق االعضاء بشبكة عريضة
على مستوى الوطن العربي  ,التي تحتوي على عدد كبير من المهنيين والخبراء في مجال التحليل المالي
والفني ,كما تهدف إلى تشكيل قاعدة عريضة من الخبراء والمهنيين المنضمون إلى عضوية «نادي خبراء
المال» لتبادل الخبرات واآلراء والمقترحات واإلستراتيجيات الجديدة وإنشاء ساحة حوارية بناءة بين األعضاء ,
تصب في صالح المجتمع العربي وتدعم اقتصاديات وسياسات تلك الدول .
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أنواع العضوية :

عضو عادي
عضوية مجانية متاحة لجميع األف��راد الذين يتمنون
االنضمام لعضوية «ن��ادي خبراء ال��م��ال» ليستفيدوا
م���ن خ���دم���ات ال���ن���ادي ال��م��ت��اح��ة ل���ه���ذه ال��ع��ض��وي��ة .
تمنح هذه العضوية بعد االنتهاء من إجراءات التسجيل
األولية علما بأن الممنوح له هذه العضوية ال يحمل
تحت معرفه أي لقب  ،كما ال يسمح له بإنشاء وطرح
المواضيع في ن��ادي ال��ح��وار ولكن يسمح له بالردود
والتفاعل مع األعضاء وتمرير الرسائل الخاصة .

عضو مشارك
عضوية تمنح بعد استيفاء متطلباتها واجتياز
امتحانات عضوية «نادي خبراء المال» التي تقدر بـ 120سؤال
ثقافي تهدف لمعرفة مدى خبرة و ثقافة المنتسب
للعضوية علما بأن نسبة النجاح يجب أن ال تقل عن . . %70
ويستثنى اجتياز اختبار العضوية  ,األكاديميين
والحاصلين على شهادات دولية معتمدة مثل CPA
 .......... ، CFA ، CVA ، CFT ، CMTالخ  ,وكذلك
ال��رؤس��اء التنفيذيين ف��ي ال��ش��رك��ات والمؤسسات
المالية المرخص لها من هيئات الرقابية .

عضو عامل
عضوية تمنح للمؤسسات والشركات المالية التي
تمارس أعمال الخدمات المالية ومرخصة من هيئات
رقابية محلية وكذلك الكليات والجامعات والمعاهد
ومراكز البحوث المتخصصة في مجاالت التحليل
المالي واالقتصادي والمحاسبي وإدارة األعمال .
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أهداف ومميزات العضوية :

عضو مرشح
عضوية مخصصة للمتقدمين لاللتحاق بشهادة خبير
مالي معتمد  CFEبشرط أن يكون قد أجتاز المستوى
األول من امتحانات شهادة خبير مالي معتمد  CFEوقام
بالتوقيع على ميثاق الشرف ومعايير أخالقيات المهنة.

عضوية شرفية
عضوية مخصصة لمن ق��دم دع��م أو مساندة
وساهم في تطوير أعمال «ن��ادي خبراء المال»
وق���دم خ��دم��ات جليلة للمستثمرين وكذلك
لألعضاء الذين تبرعوا لمنح دراسية أو لتطوير
المناهج العلمية والثقافية وخالفه.

العمل على رفع الوعي اإلستثماري للمستثمر العربي
من خالل عرض التجارب الحية والتي تنشأ من خالل
ت��وف��ي��ر س��اح��ة ح��واري��ة وب��ي��ئ��ة عملية يلتقي فيها
الخبراء والمحللين مع أصحاب األموال المستجدون
في التعامل مع األسواق العربية .

توفير الخدمات ألع��ض��اء «ن���ادي خ��ب��راء ال��م��ال» بما
يحقق مصالحهم المالية واإلستثمارية واإلقتصادية
باإلضافة لما يحصلون عليه من إمتيازات وصالحيات
بإنضمامهم لعضوية ن��ادي خ��ب��راء ال��م��ال يخدم
شئونهم المالية واإلستثمارية.

العمل على تحويل المستثمر غير المؤهل علميا
وثقافيا وغير المؤهل للتعامل فى مجال األسواق
المالية إلى مستثمر واعي ومحترف يجيد التعامل
وإستخدام األدوات المتاحة له للتعامل في األسواق
المالية بشكل مهاري ومتميز وهو الهدف الرئيسى
الذى يسعى إليه «نادى خبراء المال» الى تحقيقة.

تحقيق األهداف التنموية ،كزيادة الوعي االستثماري
ل��دى المهتمين والمتعاملين والمتداولين فى
سوق األوراق المالية  ،وذلك من خالل استراتيجية
تتركز فى دعم األنشطة الرئيسية وفقا لميثاق
عمل «نادي خبراء المال» .

ت��ك��وي��ن ك��ي��ان م��وح��د للعاملين والمستثمرين
بسوق األوراق المالية العربية بغرض تدعيم سبل
عرض رؤيتهم آلليات العمل بالسوق و العمل علي
اإلرتقاء بمستوي األداء لهذه الفئة التي تعد المحور
االس��اس��ي ل��ك��اف��ة ن��ظ��م ال��ع��م��ل و معطياتها في
األسواق العربية.
توفير منبر علمي إح��ت��راف��ي للعاملين ف��ي مجال
التحليل الفني والمالي وإدارة المخاطر في األسواق
المالية يتم فيه تبادل اآلراء والخبرات وخالصة تجارب
الخبراء لما فيه مصلحة لسوق األوراق المالية ومن ثم
مصلحة المجتمعات اإلقتصادية الذي ينتمون لها .

العمل على تصحيح االفكار والمعتقدات الخاطئة
المتراكمه ل��دى الكثير م��ن االف���راد ع��ن مفهوم
االستثمار فى سوق االوراق المالية و التى تراكمت
لديهم نتيجه لعدم وج��ود جهات تعمل على
تصحيح تلك االفكار الخاطئة .
تطوير أدوات التداول وإشتقاق أساليب وإستراتيجيات
جديدة ومستحدثة تساعد علي جذب المستثمرين
في األسواق المالية من خالل تقديم خدمات وبرامج
ودورات وإس��ت��ش��ارات وذل��ك م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون مع
الجمعيات الدولية وتقديم ال���دورات المعترف بها
عالميا ( الشهادات الدولية ) .

عضو خبير مالي معتمد CFE
ت��ح��م��ل ه���ذه ال��ع��ض��وي��ة و ه���ذا ال��ل��ق��ب ل��م��ن أجتاز
المستويات الثالثة لشهادة خبير مالي معتمد ©CFE
 Chartered Financial Expertو له الحق في الحصول
على لقب  CFEكخبير مالي معتمد دوليا.

عضو زميل لخبراء المال
عضوية مخصصة لمن أمضى  5سنوات على حصوله
على لقب خبير مالي معتمد CFE© Chartered
 Financial Expertوق��د حافظ على ميثاق الشرف
وأخالقيات المهنة خالل فترة عمله بالشهادة ويحق له
التصويت والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وحضور
جميع االجتماعات الدورية للنادي  ،وعضوية الزمالة
تعتبر أعلى مرتبة في عضويات نادي خبراء المال.
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شتى علوم اإلستثمار واإلق��ت��ص��اد والتحليل المالي
والفني والهندسة المالية .

فى مختلف مجاالت االستثمار في األوراق المالية،
والعمل على نشرها دعمًا للمكتبة العربية.

تقديم التوصيات المحققة لالرتفاع بمستوى الخدمات
التنظيمية للجهات الرسمية المختصة وغيرها .

عقد سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية بمقر
»نادي خبراء المال» وفروعه المختلفة.

تشجيع إجراء البحوث والدراسات االقتصادية النظرية
والتطبيقية عن اسواق األوراق المالية ،عن طريق خبراء
ومحللي ومستشاري «نادي خبراء المال» .

تنظيم وتشجيع تبادل الخبرات والمهارات في مجال
األسواق المالية بين أعضاء «نادي خبراء المال» والعمل
كشبكة اتصال فيما بينهم ،وكذلك فيما بينهم
وبين سائر االقتصاديين العرب والهيئات والمؤسسات
المهتمين بسوق األوراق المالية في العالم.

إص��دار ونشر مجلة علمية اقتصادية تهتم بسوق
محكمه «مجلة خبراء المال»،
األوراق المالية ربع سنوية
ّ
وكذلك إص��دار الكتب وال��دوري��ات العلمية المتصلة
بالصناعة المالية وطبع ونشر الكتب والكتيبات
المتخصصة التي تفي بحاجة الباحثين والمهتمين

تشجيع ال��ن��ش��اط التوثيقي للبيانات والمعلومات
والمعارف االقتصادية والتنموية ،والعمل على نشرها
وتبادلها مع المشتغلين بالبحوث االقتصادية.

التسجيل لعضوية النادى :
وذل��ك بهدف زي��ادة حجم اإلستثمارات والعمل علي ضخ
إستثمارات ج��دي��دة بأشكالها المختلفة ،ودخ���ول شرائح
ج��دي��ده م��ن المستثمرين ف��ي مجال األس���واق المالية مما
يساعد على نقل األس���واق العربية من مجموعة األسواق
الناشئة لتصبح ضمن األسواق العالمية الواعية والمتطورة.
العمل على توفير ك��وادر مؤهله وإحترافية تنهض

بالدور المالي واإلستثماري وإنجاز األعمال ,لما للعامل
ال��ب��ش��رى م���ن اه��م��ي��ة ق��ص��وى ف���ى دف ع��ج��ل��ة النمو
اإلقتصادي وإدارة االستثمارات في األسواق المالية حيث
التطور السريع ف��ى المستوى التكنولوجى وطرح
منتجات جديدة ومستحدثة لألسواق المالية كل ذلك
يجب ان يواكبه وجود كوادر بشرية تستفيد من هذا
التقدم وتعمل على خلق قيمة مضافة تساعد على
التطور السريع ألداء الشركات.
توفير ق��ن��اة م��ع الجهات الرقابية والحكومية وبين
الشركات والمؤسسات العاملة في مجال األوراق المالية
وكذلك المتداولين وأصحاب رؤوس األم��وال العاملة
في اإلستثمار ب��أس��واق األوراق المالية حيث يتم من
خاللها عرض ومناقشة القواعد والقوانين واإلجراءات
التي تحكم س��وق المال بحيث يكون لــ»نادي خبراء
المال« دور في التعليق عليها واالشتراك في صياغتها
والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات السوق.
إيجاد آلية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين األعضاء
أو بينهم وبين الغير.
إرساء قواعد أخالقيات المهنة وميثاق الشرف المهني
ف��ي مهنة االستثمار ف��ي األس���واق المالية وتشجيع
اإللتزام بها بين األعضاء وخصوصا حاملي لقب خبير
مالي معتمد CFE© Chartered Financial Expert
المساهمة في إنشاء المعاهد التعليمية التى تخدم
أغراض «نادي خبراء المال» فى التعليم والتدريب في

22

نـادى خـبراء الـمـال

بعد التعرف على منهجية »نادي خبراء المال»
والقوانين التنظيمية الخاضع لها س��واء
المحددة في ميثاق الشرف او في أخالقيات
المهنة .
وبعد التعرف على أنواع العضوية به و شروط
الحصول على كل عضوية ,ولمعرفة المزيد عن
العضوية والصالحيات والمميزات الممنوحة
ألعضائنا وغير ذلك برجاء زيارة موقع العضوية
عبر الرابط :

http://mec.biz/membership
فبالتسجيل في عضوية «نادي خبراء المال»
ستكون من ضمن المتميزين والذين يحصلون
على إمتيارات وصالحيات توفرها نادي خبراء
المال ألعضائها وتكون قد إلتحقت بشبكة
عريضة على مستوى الوطن العربي والتي
تحوي على عدد كبير من المهنيين والخبراء
في مجال التحليل المالي والفني .

Money Experts Club

23

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻝ
PublicArab
Relations
&
Communications
Money Experts Association
Union for Money Experts

العالقات العامة واالتصال

المركز الرئيسي:
المملكة العربية السعودية  -الرياض – طريق
ﺍﻟﻤﺎﻝ المعادي  -ابراج المعادى
القاهرة -
مصر -
ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺧﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺎﻝﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
الراجحي.
ﺟﻤﻌﻴﺔ– برج
الملك فهد
Expertsﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
 Moneyﺍﻹﺗﺤﺎﺩ
Association
Arab Union for Money
Experts
Money Experts Association
ﺍﻟﻤﺎﻝArab
Union
for Money
Experts
ستار – كورنيش النيل
هاتف0096614084440 - 0096614084442 :

مكتب القاهرة :

Money Experts Association

Arab Union for Money Experts

فاكس0096614084449 :
جوال00966552164440-00966552154440 :
00966552154449ص .ب  – 1983 :الرياض 11321
بريد الكتروني training@mec.biz :
courses@mec.biz - admin@mec.biz
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مكتب صنعاء :

الغربي
ﺍﻟﻤﺎﻝ
الدائريﺧﺒﺮﺍﺀ
اليمن  -صنعاء  -شارعﺟﻤﻌﻴﺔ
أمام ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
Money Experts Association
Money Experts
الجامعة القديمة فوق دار النشر للجامعات.

هـــاتف0020225253191 :

هــــاتف009671471265 :

فاكس0020225253191 :

فاكس009671471262 :

جوال0020161111230 - 0020110000164 :

جوال00967777243274 :

بريد اإللكترونى:

صندوق بريد 11003

webmaster@mec.biz

البريد االلكترونيyemenoffice@mec.biz :

www.mec.biz

