
 

 

 

 في األردنيئة األوراق المالية هور تشارترد لألوراق المالية واالستثمامعهد شراكة بين 

 في المملكة المالسوق رأس لدعم قطاع 

 

قطاع لضمان امتثال  في األردنمذكرة تفاهم مع هيئة األوراق المالية يوقع ر معهد تشارترد لألوراق المالية واالستثما •

 المعتمدة في المملكةالمعايير المهنية بسوق رأس المال 

 

البرنامج األساسي  موازاة ضمانل ،بالحصول على مؤهالت المعهدفي قطاع سوق رأس المال  العاملينجميع تلزم  الشراكة •

 للقطاعمعايير الدولية المع  في األردنهيئة األوراق المالية ل

 

 

( الهيئة المهنية الرائدة في قطاع األوراق المالية CISIتشارترد لألوراق المالية واالستثمار )معهد  وقع - 2019يناير  02

الجهة المسؤولة األردن، في مذكرة تفاهم مع هيئة األوراق المالية  ،مؤخرا   واالستثمارات وإدارة الثروات والتخطيط المالي،

   .ملكة األردنيةلمرأس المال في ا أسواقعن تطوير وتنظيم ومراقبة أنشطة 

 

ا هذه تعتبر مذكرة التفاهم و رأس سوق في  الدوليةأفضل الممارسات عتماد الهيئة األوراق المالية رئيسيا  من مبادرة جزء 

 .األخرى في المملكة وعالقاتها الدوليةواالستثمارية المالية ، بهدف تعزيز األنشطة في األردنالمال 

 

معارفهم ومهاراتهم تطوير عبر ي سوق رأس المال األردنالعاملين في  لألوراق المالية واالستثمارمعهد تشارترد دعم يس

  الخدمات المالية. الالزمة المتهان والنزاهةلحفاظ على أعلى معايير االحتراف لالمهنية وسلوكياتهم 

 

إلى البرنامج األساسي الذي يقدمه المعهد  ثمارألوراق المالية واالستاالمقدمة الدولية في ضم برنامج نسي ،بموجب االتفاقيةو

متهنها تحديد مسارات االعتماد وفقا  للمهام التي يسيلعب المعهد دورا نشطا في عملية ما ، كفي األردنهيئة األوراق المالية ل

 تهم للمشاركة فيودعو، خطط العمل المشتركةوضع  المشورة عندتقديم إلى جانب ، سوق رأس المال األردني العاملون في

 المؤتمرات وورش العمل وغيرها من األحداث ذات الصلة.

 

لطالما : "ماثيو كاون، المدير اإلقليمي لمعهد تشارترد لألوراق المالية واالستثمار في الشرق األوسطقال  في هذا الصدد،

زامنا من الت في األردنهيئة األوراق المالية عاوننا مع سيعزز تالخدمات المالية، وفي قطاع الدولية معايير الرفع ركزنا على 

الخدمات المالية في لعاملين في قطاع ستتاح لالجديدة . ونتيجة لمذكرة التفاهم إقليميا وعالميا مهنة الخدمات الماليةبتنمية 

المعرفة  بيناألمر الذي سيعزز من االحترافية عبر المزج ، معترف بها دولياالمعهد اللحصول على مؤهالت افرصة األردن 

 والمهارات والسلوكيات."

 

 هذه هوهيئة األوراق المالية األردنية: "إن توقيع مذكرة التفاهم ل، الرئيس التنفيذي الحورانيسعادة محمد  من جهته قال

بيئة ال يبتنام. فمع وجود توقعات واسعة األجنبية إلى المملكةالمزيد من االستثمارات تدفق تشجيع نحو كبيرة خطوة 

معايير األخالق لالتكامل الفعال  ودعمأفضل الممارسات الدولية  تعميمالمعهد  تعاوننا معسيدعم ستثمارية في المنطقة، الا

 ."والنزاهة في أنشطتنا التنظيمية

 

التنظيمية التي تعاون معها معهد تشارترد  الجهاتسلسلة  إلىاألحدث اإلضافة ي في األردن ههيئة األوراق المالية يذكر أن 

تعزيز مهنة الخدمات كالعب رئيسي في  المعهدعلى مكانة . ما يعد دليال في الشرق األوسطلألوراق المالية واالستثمار 

 المالية في الشرق األوسط والعالم.

 

 



 

 

نظيم التي تلعب دورا  هاما  في تو ،الشراكات المتبادلة مع السلطات المحلية والهيئات التنظيميةبأهمية "نؤمن اون: وأضاف ك

 أطروضع في  فيعة المستوىرمؤهالت الموثوقية والالقوى العاملة لفهم أهمية لمعهدنا تهيئة يمكن وق رأس المال. اسوأ

 ".قوةأكثر  ةتنظيمي

 

 

 -انتهى-

 

 معهد تشارترد لألوراق المالية واالستثمار نبذة عن 

في مساعدة العاملين في مجال الخدمات المالية على تحصيل وتطوير معهد تشارترد لألوراق المالية واالستثمار تكمن ُمهمة 

 المعارف والمهارات وتعزيز أعلى ُمستويات النزاهة في قطاّع الخدمات المالية.

الرئيسي للمعهد في لندن، وله مكاتب تمثيلية على مستوى العالم في مراكز مالية مثل دبي ودبلن وسنغافورة ويقع المقر 

ومومباي وكولومبو وميالن، وهناك تعاون وثيق بينه وبين واِضعي اللّوائِح والنُُّظم والشركات والهيئات االحتِرافيّة األخرى 

 حول العالم.

ألف عضو من جميع أنحاء العالم، ويعدُّ الهيئة المهنية األولى لوضع االختبارات ومنح  40ويضم المعّهد اآلن أكثَر من 

 االعتمادات التّأهيليّة للعاملين في قّطاع الخدمات المالية.

 

 

 


