
لتأهيل  المالية  السوق  هيئة  برنامج 
ــــــرج ــــــخ ــــــت ـــــــي ال ـــــــث ـــــــدي ح

انضم إلينا ا�ن!



هدف البرنامج

تصميم البرنامج

المسارات التدريبية

المزايا والتعويضات

شروط التقديم

كيفية التقديم

الجدول الزمني 
الجراءات القبول

استمراراً لدور الهيئة في تطوير السوق المالية بشكل عام وتطوير الكوادر البشرية بشكل خاص،  تبنت الهيئة برنامجاً تأهيليا 

خريجي  من  المتفوقين  لتأهيل  المالية  السوق  هيئة  (برنامج  بمسمى  للجامعات،  المتميزة  المخرجات  من  االستفادة  إلى  يهدف 

الجامعات).

حيث يعد هذا البرنامج امتداداً للبرامج التأهيلية األخرى التي سبق وتبنتها الهيئة كبرنامج تدريب حديثي التخرج (SPFG) وبرامج 

التدريب الصيفية والتعاونية الموجهة لطالب المعاهد والكليات والجامعات خالل فترة دراستهم وإكمال متطلبات تخرجهم، فضالً 

عن برامج اإللحاق واإلعارة.    

1. مــدة البــرنـامج

تدريب  عقد  المشارك  مــع  ُيــبــرم 
وتأهيل لمدة سنة.

2. التأهيل على رأس 
العمل

التشريعي  ــدور  ــل ل العملي  التطبيق 
والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها 

بالجهات األخرى.

3. الحصول على الشهادات 
المهنية

للشهادات  اإلعداد  برامج  لحضور  المشاركين  دعم 
المهنية واجراء االختبارات ذات العالقة.

4. تنمية المهارات المهنية
التي  المتخصصة  والخبرة  المعرفة  إلى  باإلضافة 
يقدمها البرنامج من خالل المسارات المتخصصة، 
مهارات  وصقل  تنمية  في  البرنامج  هذا  يساهم 
العمل  مثل  الــمــتــدرب  ــدى  ل مهنية  وجــــدارات 
الوقت  إدارة  التفكير،  الوقت،  إدارة  الجماعي، 

والتواصل الفعال. 

5. المســارات التـــدريبية
يتضمن البرنامج 5 مسارات يغطي كل منها مجموعة 
المسارات  هذه  بأحد  المتدرب  ويلتحق  األعمال  من 

حسب تخصصه العلمي.

ـــــرغ  ـــــف ـــــت ال
الــــــــتــــــــام.

المتقدم/  يكـون  أن 
سعودي  المتقدمة 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة.

شهادته  تكون  أن 
معادلة  او  ـــادرة  ص
التعليم  وزارة  من 
العالي في المملكة 
السعودية. العربية 

على  حاصًال  يكون  أن 
درجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الــــبــــكــــالــــوريــــوس/
ــــر/ ــــي ــــمــــاجــــســــت ال

بعد  العالي  الــدبــلــوم 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس/

ـــــــــوراة  ـــــــــت ـــــــــدك ال
ــات  ــص ــص ــخ ــت فــــي ال
ــــــــة: ــــــــي ــــــــال ــــــــت ال
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اجــتــيــاز االخــتــبــارات 
الــــوظــــيــــفــــيــــة.

اليقل  االنجليزية  اللغة  مستوى  
التالية: الـــدرجـــات  ــن  م أي  ــن  ع

:TOFEL (1
.(Internet Based 79)   

.(Computer Based 213)  
.(Paper Based 550)  

.(ILETS 6.5) (2
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عن  مختصرة   نبذة  كتابة 
المتقدم  وتطلعات   أهداف 
ـــــامـــــج ـــــبـــــرن لـــــــهـــــــذا ال
“Statement of Purpose”.

اجــتــيــاز الــمــقــابــالت 
ـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة. ال

09

10

ال يقل التقدير العام 
الشهادات  لجميع 
ــتــعــلــيــمــيــة عــن  ال
.( ـــــــــداً  ج (جـــــيـــــد 
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عــمــر  يـــــزيـــــد  ال 
ــن 25  الــمــتــقــدم ع
ـــة  ـــري ـــج ــــة ه ــــن س
ـــــــــة  ـــــــــدرج ـــــــــل ل
 27 البكالوريوس- 
سنة هجرية لدرجة 
 33 و  الماجستير 
سنة هجرية لدرجة 
ـــــــوراه. ـــــــت ـــــــدك ال

06

إدارة أعمال.
أنظمة والتزام.

هندسة عمليات.
اقتصاد.

ا»دارة المالية.
قانون.

مراجعة داخلية.
مخاطر.

احصاء.
االستثمار.
إدارة عامة.

نظم المعلومات ا»دارية.
موارد بشرية. 

بحوث عمليات.
محاسبة.

عليهم  تنطبق  ممن  التدريبي  بالبرنامج  االلتحاق  في  الراغبين  على 

التالي:   ا»لكتروني  البريد  إلى  أدناه  المستندات  إرسال  المذكورة  الشروط 

GDP@cma.or g . sa

تـــــــاريـــــــخ 
الــــبــــدايــــة

تـــــــاريـــــــخ 
الـــنـــهـــايـــة

فترة استقبال الطلبات

فترة المفاضلة (االختبارات، المقابالت ...)

بداية البرنامج

يمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:  .1

ريال سعودي.  7 ,500 درجة البكالوريوس:   مكافأة شهرية قدرها  

ريال سعودي.  10 ,200 درجة الماجستير والدبلوم العالي:   مكافأة شهرية قدرها 

ريال سعودي.  10 ,800 درجة الدكتوراة:   مكافأة شهرية قدرها 

يومًا.  21 إجازة سنوية مدفوعة ا«جر   .2

يُسجل المتدرب في نظام التأمينات االجتماعية، وتتحّمل الهيئة حصة الموظف   .3

في التأمينات.

تأمين طبي للمتدرب خالل فترة التدريب.  .4

سيرة ذاتية حديثة باللغة ا»نجليزية والعربية.

السجل  و  التعليمية  الــشــهــادات  مــن  نسخ 
ا«كاديمي.

سارية  الوطنية  الهوية  بطاقة  مــن  نسخة 
المفعول.

ــواع  أن ــد  «ح االنجليزية  اللغة  اخــتــبــار  نتيجة 
شروط  في  المذكورة  المعتمدة  االختبارات 

التقديم ، على أن تكون سارية المفعول.

 CPA, CFA, نسخ من الشهادات المهنية مثل
SOCPA, CME  إن وجدت.

1. مــال واستثمار
أعمال واجراءات  الطرح االولي وحقوق األولوية، رفع أو خفض رأس 

المال، الطرح الخاص طرح السندات الخاصة والعامة.
أعمال واجراءات طرح صناديق االستثمار والتزام مدراء الصناديق 

باألنظمة واللوائح.
أعمال واجراءات االندماج واالستحواذ.
أعمال واجراءات قواعد الكفاية المالية. 

3. االلتزام
التنظيمية  اإلجراءات  وتقييم  الشركات  وتسجيل  التراخيص  واجراءات  أعمال 

لألشخاص المرخص لهم.
أعمال واجراءات مراقبة االلتزام ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

أعمال واجراءات حوكمة الشركات واالفصاح المستمر للتقارير المالية
للشركات المدرجة.

أعمال واجراءات إنشاء و تطبيق دليل االلتزام الداخلي لألشخاص المرخص لهم.

2. أنظمة وتشريعات
أعمال واجراءات صياغة وتقديم اآلراء القانونية ألعمال الهيئة، وإدارة 

قاعدة بيانات اللوائح التنفيذية.
أعمال واجراءات التحقيق في المخالفات المالية و جمع وتحليل البيانات 

وإعداد التقارير الخاصة بذلك،.
أعمال واجراءات دراسة القضايا  والتحليل المالي والقانوني لها .

أعمال واجراءات اعداد البحوث والتقارير ذات الصلة.

4. التفتيش
أعمال واجراءات التفتيش الدوري لألشخاص المرخص لهم وتقييم تقارير 

التفتيش  والتحقق من االجراءات التصحيحية. 
أعمال واجراءات المراجعة الداخلية والتنبؤ بالمخاطر المحتملة على 

المنظمة.

5. التخطيط االستراتيجي وا«بحاث
أعمال واجراءات تصميم وتنفيذ أبحاث ودراسات، وتقارير ذات صلة 

بأعمال الهيئة والسوق المالية.
أعمال واجراءات متابعة تنفيذ استراتيجيات الهيئة ومراقبة الكفاءة 

والجودة ووضع أطر ومنهجيات و أدوات إدارة المخاطر.

6. ا»دارة
أعمال واجراءات اإلدارة المالية للهيئة بتطبيق المعايير المحاسبية 

وإدارة ميزانية الهيئة، وتطوير السياسات واالجراءات المالية.
أعمال واجراءات أنشطة وبرامج الموارد البشرية والتي تتضمن: 

تطوير السياسات واالجراءات، التطوير والتدريب، عالقات الموظفين، 
التعويضات والعوائد.
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