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التي  للبرامج  امتدادًا  التخرج  حديثي  من  المتفوقين  لتأهيل  المالية  السوق  هيئة  برنامج  يعتبر 
نفذتها، وتنفذها، الهيئة انطالقًا من مسؤوليتها تجاه تطوير السوق المالية السعودية وذلك من 
خالل توفير الكفاءات البشرية المؤهلة والتي يعتبر هذا البرنامج أحد روافدها. وهذا البرنامج هو 
الكتساب  للمتدربين  الفرصة  إتاحة  إلى  يهدف  فهو  وبالتالي  العمل؛  رأس  على  تدريب  بمثابة 
وممارستهم  واطالعهم  الهيئة  إدارات  بين  تنّقلهم  خالل  من  مهاراتهم  العملية وصقل  الخبرات 
المعارف  تطبيق  فرصة  لهم  يتيح  الذي  األمر  بتخصصاتهم،  العالقة  ذات  واألنشطة  لألعمال 

والنظريات التي تلقوها أثناء دراستهم ومعايشتها على أرض الواقع.
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هدف البرنامج 
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تصميم البرنامج

مــدة البــرنـامج
ُيبرم مع المشارك عقد تدريب 
 (12) عشر  اثنا  لمدة  وتأهيل 

شهرًا تقويميًا.

التأهيل على رأس العمل
التطبيق العملي للدور التشريعي 
المالية  السوق  لهيئة  والرقابي 

وارتباطها بالجهات األخرى.

تنمية الجدارات الوظيفية 
اكتساب الجدارات الوظيفية على سبيل المثال: 
اآلخرين،  مع  العالقات  الفريق،  مع  العمل 

التفكير التحليلي، إدارة الوقت

الحصول على الشهادات المهنية 
دعم المشاركين لحضور برامج اإلعداد 
للشهادات المهنية وإجراء االختبارات 

ذات العالقة.

مستوى المعارف 
االطالع وااللمام باألنظمة و اللوائح 

و إجراءات العمل ذات العالقة.



المشاركة في أو 
االطالع على االعمال التالية

المال واالستثمار
  

أعمال وإجراءات طرح األوراق المالية وتسجيلها وإدراجها.
أعمال وإجراءات صناديق االستثمار ومدى االلتزام بتعليماتها وافصاحها.

أعمال وإجراءات االستحواذ واالندماج.
أعمال وإجراءات الدراسات المالية واألبحاث الستحداث األدوات المالية.

دراسة طلبات زيادة رأس المال واإلجراءات النظامية لذلك.

1

الحوكمة والقوائم المالية
  

أعمال و إجراءات حوكمة الشركات للشركات المدرجة وهيكلة مجالس اإلدارة والتغيرات 
التي تطرأ عليها.

تطوير األدلة االسترشاديه لكيفية االلتزام األمثل بقواعد حوكمة الشركات.
إعداد التقارير اإلحصائية والتحليلية لمستوى التزام الشركات بقواعد الحوكمة

جمع ومراجعة تقارير الشركات المدرجة وإعالناتها في تداول.
إعداد الموازنة المالية السنوية

كيفية اعتماد السياسات المالية والعمل بموجبها

2

األنظمة والتشريعات
  

أعمال وإجراءات صياغة وتقديم اآلراء واالستشارات القانونية ألعمال الهيئة.
اللوائح  وتعديل  وتحديث  الجديدة  والقواعد  اللوائح  وصياغة  إعداد  وإجراءات  أعمال 

الحالية وإدارة قاعدة بيانات اللوائح التنفيذية.
أعمال وإجراءات التحقيق في المخالفات المالية.

أعمال وإجراءات دراسة القضايا والتحليل المالي والقانوني لها.
القرارات  تنفيذ  ومتابعة  والنقاشات  المداوالت  وتوثيق  المجلس  اجتماعات  حضور 

الصادرة من المجلس.

3

التراخيص ومكافحة غسل األموال
 

التواصل مع الجهات الحكومية بجميع ما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
ترخيص األشخاص المرخص لهم  وتسجيل الوظائف وتقييم اإلجراءات التنظيمية لذلك.
التعامل مع مختلف طلبات الجهات القضائية وإعداد الردود النهائية للجهات الطالبة.

5

المسارات التدريبيــــة
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اإللتزام والتفتيش
  

أعمال وإجراءات الئحة األشخاص المرخص لهم وقواعد الكفاية المالية 
إجراءات تدقيق ومراجعة القوائم المالية. 

أعمال وإجراءات االفصاحات وطلبات زيادة وخفض رأس المال لألشخاص المرخص لهم.
أعمال وإجراءات التفتيش وإعداد التقارير الخاصة و إعداد حاالت االشتباه في المخالفات 

واالجراءات التصحيحية.
إعداد التقارير الخاصة بالتفتيش و إعداد حاالت االشتباه في المخالفات.

4

التخصص المناسب

مالية /  استثمار /  تمويل 
الشركات /  محاسبة / حوكمة 
الشركات / مالية و بنوك / 
تمويل تجاري / إدارة أصول/ 

مالية و مصرفية

/ حوكمة  / محاسبة  مالية  
الشركات 

قانون   / أنظمة   / قانون 
مالي / قانون تجاري / قانون 
دولي /شريعة /  الدراسات 
القضائية / حقوق  /اإللتزام 

وتشريعات 

مالية /  محاسبة /  قانون  / 
اإللتزام

مالية / قانون /  محاسبة  /  
   / إدارية  معلومات   نظم 

إدارة أعمال  / مخاطر

عدد المقاعد: 4

عدد المقاعد: 7

عدد المقاعد: 7

عدد المقاعد: 10

عدد المقاعد: 10

مقعد واحد لإلدارة المالية



المشاركة في أو 
االطالع على االعمال التالية

المراجعة الداخلية والتميز المؤسسي
   

توعية الموظفين بأخالقيات العمل و قواعد السلوك المهني
إجراء البحث والتحقيق في مخالفات قواعد السلوك المهني

من والتأكد  التوصيات  وكتابة   ، الميداني  والعمل  الداخلي  التدقيق  خطة  تنفيذ  في   المشاركة 
مالئمة االجراءات التصحيحية وفترة التنفيذ

التي تحتاج إلى النواحي  الهيئة وتحديد   المراجعة والتقييم بشكل مستمر إلجراءات العمل في 
 التحسين، وإعداد وصياغة المبادرات والتوصيات بشأن رفع كفاءة هذه اإلجراءات بما يتوافق مع

الحوكمة الداخلية

7

األبحاث والعالقات الدولية 
  

أعمال وإجراءات تحليل المعلومات والبيانات االقتصادية والمالية الالزمة إلعداد التقارير
ومصادر بنماذج  آليا  وربطها  قوالب  في  وتصميمها  التقارير  إلعداد  المختلفة  البرامج   استخدام 

البيانات والمعلومات
المشاركة في كتابة فصول التقرير السنوي وتدقيق البيانات والمعلومات

التنسيق و التواصل مع الهيئات والجهات الدولية وتنسيق وتنظيم زيارات الوفود الدولية للهيئة

8

االستراتيجيات وإدارة المشاريع 
  

متابعة وتحديث وإعداد التقارير المتعلقة بسير عمل تنفيذ المشاريع بالهيئة.
المساهمة في مراقبة المشروعات وتحديد االختناقات والمشاكل والتحديات والمخاطر الرئيسية 

والعمل على حلها والتخفيف منها.
العمل على عمليات وإجراءات التخطيط االستراتيجي وقياس أداء الخطة االستراتيجية.

تطوير دليل سياسات وإجراءات اإلدارة.
مستوى  على  األداء  قياس  ومؤشرات  التشغيلية  الخطط  لتطوير  الفنية  الجوانب  على  العمل 

الوحدات التنظيمية

9

قضايا األوراق المالية
   

لجنة  إلى  المحالة  القرارات والدعاوى  القانونية والمالية لمشاريع  الدراسات  إجراء  المشاركة في 
الفصل ولجنة االستئناف

دراسة وفحص كامل أوراق الدعوى للتأكد من اكتمالها وبياناتها المرفقة ذات الصلة بموطن النزاع
فحص أدلة األثبات والنفي وتقييمها والتأكد من ارتباطها بالوقائع

تلخيص وقائع الدعوى وذلك لبيان المواد النظامية الحاكمة لموضوعها

10
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التواصل والتوعية
  

 أعمال الترتيب والتواصل مع الوكاالت اإلعالنية والتسويقية والمحطات اإلعالمية لتعزيز أهداف
الحمالت التسويقية وبرامجها

تشجيع بهدف  والطويل  القصير  المدى  على  الشاملة  التسويق  وحمالت  االستراتيجيات   إعداد 
وتعزيز هوية السوق المالية

القدرة على ترجمة احتياجات الوحدات و االدارات إلى مبادرات تسويقية قابلة للتنفيذ
أعمال تخطيط و قياس أداء الحمالت التوعوية

6

التخصص المناسب

عالقات عامة/ إعالم / إدارة 
/  إعالن/  / تسويق  أعمال 

صحافة

 مالية /  محاسبة  /  مراجعة
 /   إدارة أعمال / نظم معلومات

إدارية / تقنية معلومات

اقتصاد  / مالية / محاسبة 
/ إدارة أعمال دولية / إدارة 
أعمال /  عالقات دولية / إدارة 

سياسة دولية

هندسة  / نظم   هندسة 
 صناعية / إدارة مشاريع / نظم
 معلومات / نظم معلومات

إدارية / ادارة استراتيجية

قانون  / أنظمة   /  قانون 
/ تجاري  قانون   /  مالي 
الدراسات  / دولي   قانون 
 القضائية تجارية أو إدارية /
التزام وتشريعات  /  حقوق 

 / إدارة مالية أو محاسبية

عدد المقاعد: 4

عدد المقاعد: 3

عدد المقاعد: 3

عدد المقاعد: 2

عدد المقاعد: 2



إدارة المخاطر
   

 تحديد وتحديث إطار عمل إدارة المخاطر وتطوير األدوات المناسبة إلدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر
السوق بشكل فّعال

تقييم اإللتزام إدارات الهيئة بالضوابط واإلجراءات وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر
تمكين الهيئة من تحديد ومراقبة وتخفيف مخاطر السوق

 تمكين اإلدارة العليا من صنع القرارات، وذلك من خالل تقديم المشورة الموضوعية حول المخاطر
الحالية وضمان وجود استراتيجيات وخطط إدارة المخاطر

11

موارد البشرية
   

بالفعالية المتعلقة  النواحي  في  وتحديدًا  االستراتيجية  ألهدافها  الهيئة  تحقيق  في   المساهمة 
التنظيمية وتطوير الموارد البشرية

 تطوير سياسات وإجراءات الموارد البشرية وإجراء الدراسات المسحية والتحليلية المتعلقة بتطوير
الموارد البشرية

التأكد من جودة العمليات التشغيلية للموارد البشرية بهدف تعزيز بيئة عمل متجانسة ومتماسكة

12

تقنية المعلومات
   

 تطوير وإدارة تطبيقات األعمال من مرحلة تحديد وتعريف المتطلبات مرورًا بمرحلة االختبار
والتقييم وقبول المستفيدين ووصوًال إلى التنفيذ النهائي

صيانة ودعم تطوير تطبيقات األعمال
ذلك مشاريع بما في  المعلومات،  بتقنية  المتعلقة  الحكومية  المبادرات  وتنفيذ   قيادة 

التحول اإللكتروني
بالهيئة المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  إدارة وصيانة  حيال  الشاملة  المسؤولية   تحمل 

وضمان متانة الخدمة المقّدمة واستدامتها وجودتها

13

 مالية /  محاسبة  /  إدارة
المخاطر/ إدارة   أعمال/ 
 اقتصاد/ إحصاء  اقتصادي/
/ إدارية  معلومات   نظم 

تقنية معلومات

 موارد بشرية / إدارة عامة
  / إدارة أعمال

نظم   / حاسب   هندسة 
 معلومات / نظم معلومات
/ حاسب  علوم   /  إدارية 
 تقنية معلومات / هندسة
 شبكات / أمن معلومات

  / هندسة برمجيات

عدد المقاعد: 2

عدد المقاعد: 2

عدد المقاعد: 4

المشاركة في أو 
االطالع على االعمال التالية

كتيب الخريجيـــن المتفوقين | 2018 / 2019 م  5هيئة السوق المالية 

التخصص المناسب



عقد تأهيل و تدريب مدته  12 شهرًا.

المزايا والتعويضات

1

درجة البكالوريوس: مكافأة شهرية قدرها ( 8500) ثمانية آالف وخمسمائة ريال.
درجة الماجستير والدبلوم العالي: مكافأة شهرية قدرها ( 11000) أحد عشرة آالف ريال.

3

2

4

6

5
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يحصل المتدرب في البرنامج على مجموعة من المزايا تشمل ما يلي :

تأمينات اجتماعية: تسجيل المتدرب في نظام التأمينات االجتماعية وتتحمل الهيئة حصة المتدرب.

تأمين طبي: للمشارك والزوجة / الزوج واألطفال

إجازات: األعياد والعطل الرسمية.
- إجازة سنوية مدفوعة األجر مجموعها  واحد وعشرون ( 21)  يومًا.

- إجازات أخرى بحسب نظام العمل.

CME تغطية  رسوم شهادة
تتحمل الهيئة رسوم دخول اختبار شهادة (CME 1) لعدد 4 محاوالت. 

التعويض عن رسوم اختبار شهادات  CME أخرى في حال اجتياز المتدرب ألي منها.



IELTS:5  STEP:83 Bulats:60
TOEFL: -Internet Based: 64    -Computer Based: 180    -Paper Based: 500

الجنسية السعودية

المعدل الدراسي جيد جدًا فما فوق

ال يزيد عمر المتقدم عن: 
27 سنة ميالدية لــدرجة البكالوريوس

30 سـنة ميالدية لدرجة الماجستــير / الدبلوم العالي

أن يكون التخصص الدراسي مالئما للمسار المختار

اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس 

مستوى اللغة االنجليزية اليقل عن أي من الدرجات التالية:

التفرغ التام

3

1
2

4

6
5

7

الشروط
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شروط التقديم



الجدول الزمني الجراءات القبول
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على  الدخول   , المذكورة  الشروط  عليهم  تنطبق  التدريبي ممن  بالبرنامج  االلتحاق  الراغبين في  على 
والمسار  التدريبي  البرنامج  على  والتقديم    www.cma.org.sa التالي  الرابط  على  الهيئة  موقع 
المناسب للتخصص الدراسي مع ضرورة العلم بأن أحقية التقديم على مسار واحد فقط على أن يتم 

توفير المستندات التالية:
سيرة ذاتية حديثة باللغة اإلنجليزية والعربية.

مع  األكاديمي،  والسجل  التعليمية  الشهادات  من  نسخ 
صورة من المعادلة في حال كان بلد الدراسة خارج المملكة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

كيفية التقديم

نتيجة اختبار اللغة اإلنجليزية ألحد أنواع االختبارات 
(IELTS - TOFFEL - BULATS - STEP) المعتمدة

نتيجة اختبار قياس الجامعيين.
 SOCPA, مثل  المهنية  الشهادات  من  نسخ 

CME, CPA, CFA إن وجدت.

استقبال الطلبات

المقابالت الشخصية

النتائج النهائية

بداية البرنامج

2018/07/19م 2018/05/27م

 2018/09/17م2018/09/02م

2018/11/04 م

2018/10/04م2018/09/24م




