
 

  الجمعية المصرية للمحللين الفنيين
  بيانات االلتحاق بالعضوية

  :)باللغة العربية (االسم طبقا لتحقيق الشخصية 

 -:Name)باللغة االنجليزية(

  :محل اإلقامة

  :شقة رقم  :الدور  :رقم المنزل  :عاسم الشار

  :الدولة  :المحافظة  :المنطقة

  :رقم تليفون المحمول  :رقم تليفون المنزل

  :الشركة  :الوظيفة

  :عنوان العمل

  :رقم فاكس العمل  :رقم تليفون العمل
  :إذا كان ال يوجد عمل حاليا برجاء ذكر بيانات أخر عمل أعاله وكذلك البيانات التالية

  

  :تاريخ ترك العمل
  

  :أسباب ترك العمل
   

  :عنوان البريد االلكتروني

  :تاريخ الميالد

  :جواز السفر  :الرقم القومي

  :سنة التخرج  :الجامعة  :المؤھل الدراسي

  :أخرى/ دراسات عليا 

  ال □    متوسط □جيد       □جيد جدا     □    ممتاز □    :قراءة اإلنجليزية اللغة

  ال □متوسط     □جيد       □جيد جدا     □ممتاز     □    :كتابة اإلنجليزية اللغة

  :عنوان المراسالت



 

 
 

  
  عية المصرية للمحللين الفنيين؟كيف تعرفت على الجم

  
  

  ؟المصرية للمحللين الفنيين عن الجمعيةماھي معلوماتك 
  
  
  

  ؟المصرية للمحللين الفنيين الجمعيةب االلتحاق فيلماذا ترغب 
  
  

  كيف يمكن أن تخدمھا؟المصرية للمحللين الفنيين الجمعية التحقت بلو 
  
  
  

  خارجھا؟عضو بجمعيات مماثلة سواء داخل مصر أو  أنتھل 

  ال     □نعم                          □ 
  ؟كرھابرجاء ذإذا كانت اإلجابة بنعم 

  
  

  ؟الفنيدراية بالتحليل  أيھل لديك 

  ال     □نعم                          □
  إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر الخبرات السابقة لك بإيجاز؟

  
  
  

  ؟الماليدراية بالتحليل  أيھل لديك 

  ال     □                      نعم    □
  إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر الخبرات السابقة لك بإيجاز؟

  
  

  المال بأسواقھل أنت مستثمر 

  ال     □نعم                          □
  األسواق تستثمر بھا؟ وأيتعامل فيھا  التيإذا كانت اإلجابة بنعم ماھى الفترة الزمنية 

  
  
  
  



 

  
  

  

  

أى عقوبات أو جزاءات عليك  أو خضعت للتحقيق من ھيئة سوق المال أو ھل سبق توقيع 
  البورصة أو أى جھة رقابية أخرى داخل مصر أو خارجھا خالل الخمس سنين الماضية؟

  ال     □نعم                          □
  .إذا كانت اإلجابة بنعم برجاء ذكرھا بالتفصيل

  
  

  :ملحوظات ھامة
ولم تقدم ما  CFTe الختبارللتقدم المصرية للمحللين الفنيين معية إذا كان التحاقك بالج •

ستلغى عضويتك  الدوليحتى تاريخ غلق باب التسجيل باإلتحاد  لالختباريفيد تقدمك 
  .بالجمعية

 إبداءتراھا بدون  التييحق للجمعية قبول العضوية أو رفضھا بناء على المعايير  •
  أسباب

  
  

  
بأن جميع المعلومات الواردة بطلب العضوية صحيحة                                    أتعھد أنا 

 أيعند  المصرية للمحللين الفنيين الجمعية طرالشخصية كما أتعھد بأن أخ يوعلى مسؤليت
تراھا دون  التيأو كل من اإلجراءات  أي اتخاذتعديل بھا وإذا ثبت للجمعية خالف ذلك يحق لھا 

  .لية على الجمعيةمسئو أيودون  إلىالرجوع 
  

  :االسم
  

  :التوقيع
  

  خاص بالشئون اإلدارية

  :رقم العضوية

  :التاريخ ورقم اإليصال
  :تاريخ قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على العضوية



 

  
  

  الئحة أخالقيات المھنة
 المھنة والتي تعتبر ملزمة أخالقياتقامت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بوضع معايير 

  :للحكم عليه وأساسياتالمھنة  ألخالقياتالجمعية وتمثل النقاط التالية دليل  عضاءأل

جميع األوقات بأعلى مستويات االحتراف و االلتزام بجميع  في االحتفاظيجب على األعضاء  •
تنص عليھا الجھات  التييلتزم بالقوانين والقواعد  أنكما يجب . المھنة أخالقياتقواعد و

 .بلد يتواجد بھا العضو أي في هالمباشر علي اإلشرافالحكومية المحلية والتي لھا الحق في 

 .الجمعية إدارةبكل المعايير و القرارات التي يقرھا مجلس  األعضاءيلتزم  •

 أعضائھامن  أي أوبالجمعية  عالقتهالسماح باستخدام  أواستخدام  لألعضاءال يجوز  •
 .تجارية أھداف ألي أو شركتهدم تخ ألغراض

معرفة مسبقة بعدم دقة ھذه  أوتوصيات مع علم مسبق  أيال يجوز لألعضاء إعطاء  •
المبنية على التحليل الفني والخاصة بالحركة  هرائأبان  اإليحاءكما يجب عدم , المعلومات
تصور ولكنھا فقط مجرد  معرفة مسبقة بذلك أومعلومات  أيتعكس  لألسعارالمستقبلية 

تعديالت  أيوھي عرضة دائما للمراجعة والتغير بناء على  لألسعار ةيالمستقبلمتوقع للحركة 
 .قد تقع أحداث أو

إال إذا كانت ھذه التوصيات  الفنيتوصيات بناء على التحليل  أيال يجوز لألعضاء إعطاء  •
 .مبنية على األدوات المتعارف عليھا والمعترف بھا في مجال التحليل الفني

وغير بطريقة غير مبررة  اآلخرين يجوز لألعضاء النقد أو التعليق على تقارير وتحليالت ال •
 .انتقاد شخصي أو ةالئق

على معلومات داخلية وإعطاء توصيات بناءا عليھا  اعتمادا يجوز لألعضاء إصدار تقارير ال •
 القانونية خارج السوق األسھمحضور التعامل في  أوتسھيل  أوكما ال يجوز تعامل العضو 

كانوا يعملون  التييجب على األعضاء االحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالشركات  كما
  عمالء ھذه الشركات السابقين والحاليين أوبھا أو يعملون بھا حاليا وكذلك عمالئھم 

بيع لحسابه  القيام بعمليات شراء أو أوعضو بناء على توصياته التعامل  أليال يجوز  •
وقت  إعطاءقبل  األولىمن الدرجة  أقاربهلحسابه احد  أو األعضاءلحساب احد  أوالخاص 

 .لتنفيذ تلك التوصيات . لشركته أو شركتهعمالء  أو لعمالئهكافي 

دراسات معدة من  أويجوز لألعضاء نقل أو استخدام بيانات أو معلومات نقال عن تقرير  ال •
كر المصدر و صاحب العمل كما يجب ذ، مسبق منه كتابي شخص آخر بدون تصريح

 .بشكل مناسب األصلي

 أرقام - اإللكترونيالبريد ( الجمعية  أعضاء صبيانات تخ أي استخدامعضو  ألي ال يجوز •
غرض بدون علم مجلس  ألي استخدامھاوعدم ة ألغراض أو مصالح شخصي) الخ....الھواتف

   إدارة الجمعية



 

  
 

 
لن تقبل أي عضوية ما لم تكن جميع البيانات كاملة وموقع على طلب العضوية والئحة أخالقيات المھنة، ويمكن 

أو  membership@estaegypt.orgي إرسال طلب العضوية موقعا بعد مسحه ضوئيا بالبريد االلكترون
  . أو يسلم باليد بمقر الجمعية المصرية للمحللين الفنيين للجمعية المصرية للمحللين الفنيين  إرساله بالفاكس

  
  الجيزة –الدقى  -١١شقة  –الدور السادس  –شارع مصدق ٤٥ :عنوان
   ٠٢ -٣٧٦٢٩٨٣٠ :فاكس

بمصر إال بعد حصوله على إذن  الفنيتحليل ال فيعضو بالجمعية إعطاء دورات  أليممنوع  •
إلدارة بالنسبة ألعضاء مجلس او. من مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين كتابي

 التيخارج الدورات  الفنيعطاء دورات خاصة بالتحليل إفممنوع  ،و أعضاء اللجنة التعليمية
  تقوم الجمعية برعايتھا داخل مصر

  
  
 ا جيدااطلعت على الئحة أخالقيات المھنة وفھمتھ بأني                         أنا           أقر

من البنود الوارد  بأي االلتزام مبھا وفى حال عد الواردةبھا وجميع البنود  بااللتزاموأتعھد 
ودون  إلىتراھا مناسبة دون الرجوع  التيجميع اإلجراءات  اتخاذيحق للجمعية  ةبالالئحذكرھا 

قرارات تتخذھا الجمعية بناء على  أيعلى  االعتراض ليلية على الجمعية وال يحق مسئو أي
  .ذلك

  

  :االسم
  

  :التوقيع
  


