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التعريفات







ساعات التعليم المهني المستمر :تعتمد ساعات نظام التعليم المهني المستمر خالل أنشطة تعليمية
وفقا لمصفوفة محددة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع لهذا الغرض.
الشخص المرخص :يلزم البرنامج على جميع األشخاص المرخصين والمسجلين العاملين في قطاع
أسواق المال في الدولة التي تنظمها هيئة األوراق المالية والسلع.
الدورات التدريبية :نشاط تعليمي يعقد في الفصول الدراسية التي يقوم بتوفيرها مراكز التدريب
المتخصصة ،حيث يكون الحد األدنى لمدة التعليم خمسة ( )5ساعات والحد األقصى لمدة التعليم عشر
( )10ساعات.
الندوات :نشاط تعليمي قصير عادة يكون محاضرة ،يقوم بتقديمها خبير واحد حيث ينقل معلومات
محددة ولها عالقة بموضوع واحد  ،والفترة المتوقعة هي  6-2ساعات .
المؤتمر :نشاط تعليمي في الغالب يكون محاضرة يمكن أن تشمل العديد من الخبراء لمناقشة العديد
من المواضيع المترابطة.

عادة باسم التعليم عن بعد ،وهو أداة ووسيلة لتقديم التعليم من خالل
 التعليم االلكترونيُ :يعرف ً
إلكترونيا.
أجهزة الكمبيوتر حيث يتم تسجيل مواد التعليم و /أو التقييم واجراءها
ً
تقدم هيئة األوراق المالية والسلع (الهيئة) دورات حول التعليم المهني المستمر من خالل منصة الهيئة
التعليمية االلكترونية (المجلس)  .www.scalearning.aeوتكون بعض الدورات إلزامية (على
سبيل المثال دورة مكافحة غسل األموال) والبعض اآلخر اختيارية.
 دورة مكافحة غسل األموال :نشاط تعليمي عبر اإلنترنت والذي يغطي الجرائم المالية ومكافحة غسل
سنويا وهي مطلوبة من جميع المشاركين للمشاركة في منصة الهيئة
األموال .يتم تحديث هذه الدورة
ً
التعليمية االلكترونية (المجلس) www.scalearning.ae
 المؤهل المهني :مسار تعليمي متخصص منظم ومصرح من قبل مؤسسة رسمية تطبق المعايير
والشروط ،والخضوع لالختبارات شرط لحصول الشهادة .
 المؤهل االكاديمي :مسار تعليمي منظم نحو التخصص العام أو الخاص أو مجال المعرفة ،تنظم من
قبل مؤسسة تعليمية معتمدة تتبع المعايير الدولية للتعليم والتقييم.
 البوابة االلكترونية :خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة لألشخاص المرخص لهم لتسجيل أنشطة التعليم
الخاصة بهم ،مما يسهل التحقق من صحة الملفات والتحقق والرصد والموافقة على ساعات برنامج
التعليم المهني المستمر .
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 شهادة معتمدة :شهادة اإلنجاز أو االنتهاء أو المشاركة ،وهي وثيقة رسمية تشهد على إتمام النشاط
التعليمي  /التدريبي وتشمل معلومات أساسية مثل(:اسم المرشح ،موضوع البرنامج ،المدة ،التواريخ،
التوقيع الرسمي ،شعار المنظم ،األختام الرسمية).
 المخطط/المنهج :وثيقة تصف أهداف ومحتوى النشاط التعليمي  /التدريبي.
 رساااااااالة تصااااااادي  :وثيق ة رس مية تؤك د تنفي ذ النش اط التعليم ي /الت دريبي ،وتؤك د
مش اركة المرش ح  ،تص در الرس الة م ن م زود الت دريب أو إدارة الم وارد البش رية
ف ي العم ل ،تعتم د ن وع النش اط التعليم ي .يمك ن العث ور عل ى مث ال للرس الة ف ي
الموقع الرسمي لمركز التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة .
 قناااااااوات التوا ااااااال لمراكاااااااي التااااااادري  :حي ث يمك ن أن ي تم التواص ل رس ميا م ع
اله اتف
م زودي الت دريب ألغ راض الحص ول عل ى المعلوم ات .وق د يش مل ذل
والبريد اإللكتروني والموقع اإللكتروني والعنوان وغيرها.

برنامج التعليم المهني المستمر
تطبيق المعايير المهنية العالمية في هيئة األوراق المالية والسلع
لتحقيق النجاح والتنافسية العالية في صناعة األوراق المالية باستمرار في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
يجب أن يلتزم العاملون في االستثمار بتعزيز معرفتهم ومهاراتهم بشكل منتظم ومنسق ،وعليه تدرك هيئة
األوراق المالية والسلع في االمارات حاجة التعلم المستمر على المدى الطويل والنمو المهني ،فقد قامت
بوضع برنامجا تعليميا إلزاميا يشمل جميع األشخاص المرخصين العاملين في المؤسسات المالية في الدولة
وهو برنامج التعليم المهني المستمر .
تعريف برنامج التعليم المهني المستمر
تدرك هيئة األوراق المالية والسلع الحاجة إلى تعزيز ثقافة التعليم المستمر بين األفراد العاملين في أسواق
رأس المال في الدولة ،وعليه يتم تنظيمها بموجب اللوائح التنظيمية في أسواق الدولة الصادرة في عام
 2000و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( ) 27لسنة  2014الخاص بنظام الوساطة في األوراق المالية.
باإلضافة الى القرار االداري رقم (/123ر.ت) لسنة  2017بشأن الضوابط التنظيمية لألنشطة والخدمات
المالية.
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اإلقرار الخاص بالتعليم المهني المستمر
عند تقديم اإلقرار السنوي للتطوير المهني المستمر ،يطلب النظام االلكتروني من المشاركين
اإلقرار بأن كافة المعلومات المقدمة صحيحة وال تتضمن أي بيانات خاطئة.
التدقيق السنوي
يخضع المشاركون لتدقيق سنوي يتم إجراؤه على طلبات برنامج التعليم المهني المستمر الخاص بهم .ويُنصح
المشاركين باالحتفاظ بكافة السجالت والمستندات المتعلقة بالتعليم المهني المستمر الخاص بهم لمدة ال تقل عن
خمس ( )5سنوات.
مسؤوليات برنامج التعليم المهني المستمر
تكون الشركة مسؤولة عن تخطيط وتغطية وتنفيذ برنامج التعليم المهني المستمر واالحتياجات
التدريبية لموظفيها خالل العام .كما سيقوم مركز التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة بحصر
احتياجات التدريب للشركات المرخصة بشكل سنوي مما يساهم في التخطيط والتصميم لدورات
تدريبية أفضل لمساعدة المشاركين على تلبية احتياجاتهم التدريبية السنوية.
أهداف البرنامج







ثقة المستثمر :تطبيق العاملين في سوق رأس المال أعلى المعايير بكفاءة وفعالية في العمل.
معايير عالمية :إتباع أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على كفاءة المتخصصين في سوق رأس
المال بالتوازي مع أهداف التنمية الدولية واألهداف االقتصادية الوطنية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
الكفاءة االقتصادية :النتيجة النهائية والمتصورة للصناعة القائمة على التعلم والتدريب.
الو ول إلى الفهم التعليمي الشامل :تسعى هيئة األوراق المالية والسلع إلى تحقيق أقصى
قدر من الوصول إلى الفهم التعليمي من خالل منصة الهيئة التعليمية االلكترونية (المجلس)
والمتاحة من خالل الموقع االلكترونيwww.scalearning.ae :

الفئة التي ينطبق عليها برنامج التعليم المهني المستمر
يعنى البرنامج بجميع العاملين في أسواق المال في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذين اجتازوا متطلبات
برنامج اختبارات الترخيص المهني ،بحيث يلزمهم بتحصيل  30ساعة تدريبية من كل عام في مجاالت
رأس المال واالستثمار.
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تخصصات برنامج التعليم المهني المستمر
تخصصات وأنشطة التعليم المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر لدى الهيئة يجب أن تندرج
بواحد على األقل من التخصصات التالية كما هو موضح في الرسم البياني أدناه .يرجى الرجوع
ا
تفصيال.
إلى الملحق "أ" في نهاية هذا الدليل للحصول على قائمة أكثر

األسواق المالية
عمليات
األوراق المالية

حوكمة الشركات

االقتصاد

التمويل االسالمي

تمويل الشركات

المخاطر
واالمتثال

الرياضيات المالية

األخالقيات
االستثمارات

دور مركز التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة ) (PTECفي برنامج التعليم المهني المستمر
 مركي التدري واالختبارات المهنية ) :(PTECيوفر المركز دليل المستخدم والمعلومات الالزمة
للبرنامج  ،ومراجعة الطلبات إلكترونيا ،والتقييم والتحقق من صحة المرفقات والموافقة على
الساعات المعتمدة .كما يقوم بتوفير الدورات التدريبية االلزامية من الهيئة.

 6من 15

الدورة السنوية ،االمتثال و رسوم برنامج التعليم المهني المستمر
 الدورة السنوية:
 الدورة تبدأ بداية كل عام وتنتهي في  20ديسمبر 2020الساعة  2ظهرا .
 أخر يوم لتقديم الطلبات هو  20ديسمبر 2020من كل عام .
 ترفض الطلبات الناقصة المقدمة في أخر يوم للدورة السنوية 2020-12-20
 ننصح المرشحين بإكمال ساعات التعليم المهني المستمر في وقت مبكر خالل العام قدر اإلمكان ،
ويجب تجنب التأجيل حتى الربع األخير من العام .كما يمكن للمشاركين الذين يكملون متطلبات
التعليم المهني المستمر بحلول  30يونيو  2020الحصول على حوافز من مركز التدريب
واالختبارات المهنية في شكل ساعات إضافية.
 االمتثال لبرنامج التعليم المهني المستمر
المرشحون الذين ينهون ساعات برنامج التطوير المهني المستمر قبل او في يوم 2020-06-30
سوف يتم تقديم مكافئات تشجيعيه من مركز التدريب واالختبارات المهنية بشكل احتساب ساعات
تدريبه إضافية لهم.
SCA CPD Required hours

Qualification Completion date

30 hours

1 Jan To 28 Feb

1

25 hours

1 March To 30 April

2

20 hours

1 May To 30 June

3

15 hours

1 July To 31 Aug

4

10 hours

1 Sep. To 31 Oct
1 Nov. To 20 Dec.

5 hours

5
*6

* خالل الساعات الخمس ( )5المطلوبة  ،سيكون لدى المرشحين امكانية االختيار بين دورة مكافحة غسل
األموال أو الدورات التدريبية في الهيئة.
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 رسوم البرنامج :
الرسوم السنوية لبرنامج التعليم المهني المستمر هي  500درهم إماراتي .وال تشمل هذه
الرسوم تكلفة االشتراك السنوية في منصة الهيئة التعليمية االلكترونية (المجلس)
 . www.scalearning.aeوسيتم إخطار جميع المشاركين بذل بشكل منفصل عندما
تكون المنصة جاهزة.
مصفوفة برنامج التعليم المهني المستمر
 تقبل االنشطة التي نالها المرشح في نفس الدورة السنوية لبرنامج التعليم المهني المستمر .
 طريقة تحصيل الساعات التعليمية لبرنامج التعليم المهني المستمر:
 الحصول على شهادات مهنية
 الحضور والمشاركة في البرامج التعليمية
 الحصول على شهادات اكاديمية
 تحس الساعات التدريبية على حس
الجرائم المالية الدورات
(منصة الهيئة التدريبية
(في الهيئة)
التعليمية
االلكترونية )
الساعات المعتمدة

*5

*5

الجدول أدناه :

الدورات
التدريبية
(خارج الهيئة)

ندوات أو
مؤتمرات

التعليم
االلكتروني

شهادات
مهنية

المؤهل
االكاديمي

10-5

10-5

2

10-5

20-5

30ساعة سنويا

الساعات المطلوبة سنويا

*إلزامية من جميع المشاركين
(الرجاء االطالع على الجداول في الصفحة رقم  9والصفحة رقم ) 10
نقاط هامة:

 الساعات المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر محددة ومعتمدة من قبل هيئة االوراق
المالية والسلع وليس بالضرورة معتمده في جهات أخرى .
 ال يتم احتساب البرامج التعليمية التي تم تحصيلها خالل السنوات السابقة او القادمة .
 تستغرق عملية تقييم الطلب االلكتروني  10أيام عمل.
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االنشطة المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر
 يرجى االلتيام بالمعايير الموضحة أدناه الخا ة باألنشطة المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر:

نوع النشاط

تعريف النشاط

الجرائم المالية
(على منصة
الهيئة
التعليمية
االلكترونية)

دورات حول مكافحة غسل األموال والجريمة المالية على

المعايير




الحد األقصى لخمس ساعات ()CPD
مطلوبة من جميع المشاركين
إكمالها على منصة الهيئة
يج
التعليمية

الدورات
التدريبية (في
الهيئة)

نشاط تعليمي يعقد في الفصول الدراسية التي تقوم الهيئة
بتوفيرها في مركيها التدريبي ،وتكون قد أوضحت الهيئة
أن النشاط سياهم في برنامج التعليم المهني المستمر





الحد األقصى لخمس ساعات ()CPD
مطلوبة من جميع المشاركين
يج إكمالها في مركي الهيئة التدريبي

الدورات
التدريبية
(خارج الهيئة)

نشاط تعليمي يعقد في الفصول الدراسية التي يقوم
بتوفيرها مراكي التدري المتخصصة ،الذي يقدم نظريا ً أو
تدري عملي



يج أن تكون مدة النشاط على األقل
خمسة ساعات ليتم اعتبارها
الحد األقصى الحتساب CPD



الطبيعة

ندوات أو
مؤتمرات

منصة

الهيئة

التعليمية

االلكترونية

()www.scalearning.ae

نشاط تعليمي قصير عادة يكون محاضرة ،يقوم بتقديمها
خبير واحد او اكثر حيث يتم نقل معلومات في موضوع او
موضوعات محددة .






الندوات

ذات

استبعاد
الترويجية
الحد األدنى لساعات التعليم في الندوات
أو المؤتمرات  2ساعة
يمكن المطالبة بعشرة ( )10ساعات
كحد أقصى.

يعرف أيضا باسم التعليم عن بعد ،هو أداة لتقديم التعليم
من خالل أجهية الكمبيوتر ،حيث يتم تسجيل مواد التعلم و
 /أو إجراء التقييم إلكترونيا ،ويمكن إكمال المطلوب عن
طري ( مجلس) أو عن طري التدري سواء داخليا ً أو
من الخارج

شهادات مهنية

مسار تعليمي متخصص منظم ومصرح من قبل مؤسسة
رسمية تطب المعايير والشروط ،والخضوع لالختبارات
شرط لحصول الشهادة.

 سيتم حساب  2ساعه لكل دورة
الكترونية
 يمكن المطالبة بعشرة ( )10ساعات كحد
أقصى.
 سيخضع حجم المادة ومحتواها لتقييم
الهيئة قبل حساب عدد الساعات
 القائمة المعتمدة في الصفحة 12
 قد تنظر الهيئة في المؤهالت الغير
معتمدة في القائمة في حاالت خا ة

المؤهل
االكاديمي

مسار تعليمي منظم نحو التخصص العام والخاص أو مجال
المعرفة ،تنظم من قبل مؤسسة تعليمية معتمدة تتبع
المعايير الدولية للتعليم والتقييم




التعليم
االلكتروني

 9من 15

سيتم دراسة كل حالة على حدة
يج أن يتم ذكر عدد الساعات التعليمية
على الشهادة

المستندات المطلوبة العتماد األنشطة في برنامج التعليم المهني المستمر
 إبراز المستندات المطلوبة أدناه ضرورية لعملية تقييم االنشطة في برنامج التعليم المهني المستمر:

النشاط التعليمي

تصنيف النشاط

الجرائم المالية
(على منصة الهيئة
التعليمية
االلكترونية)

دورات الكترونية يتم إتمامها على منصة
الهيئة

التعليمية

المستندات المطلوبة


االلكترونية

سيتم إصدار شهادة إتمام تلقائيًا بواسطة النظام عند
اجتياز اختبارات الجرائم المالية

()www.scalearning.ae


سيتم تقديم شهادة حضور للمشاركين الذين حضروا
الدورة بأكملها



شهادة حضور تبين شعار جهة التدريب وعنوان
البرنامج ومجموع الساعات التعليمية ،وينبغي توقيع
وختم الشهادة من قبل جهة التدريب
ملخص المادة العلمية
أرقام االتصال الخاصة بجهة التدريب
شهادة حضور النشاط
جدول النشاط
ارقام االتصال الخاصة بمزود الخدمة
اذا كان النشاط في الهيئة ،نسخة عن الدعوة المرسلة
سنكون كافية .كما ستقوم الهيئة بالتحقق من جداول
الحضور قبل احتساب الساعات.
شهادة اكمال تبين عدد الساعات التعليمية
رسالة تصديق موقعة ومختومة من قبل مدير الموارد
البشرية في حال كان البرنامج داخلي خاص بالشركة

الدورات التدريبية
(في الهيئة)

يتم تنظميها من قبل الهيئة متضمنة شعار
مركز التدريب واالختبارات المهنية
)(PTEC

دورة تدريبية
(خارج الهيئة)

مزود تدريب خارج الهيئة وغير مرتبط
بالشركة (قد تنظم الدورة داخل الشركة أو
خارجها)

ندوات أو مؤتمرات

خارجي

التعليم االلكتروني

داخلي/خارجي




شهادات مهنية

مؤهل مهني





شهادة اجتياز مصدقة
قائمة المؤهالت المعتمدة في الصفحة 12
من الممكن اعتماد شهادات مهنية أخرى وذلك بدراسة
كل حالة على حدة

المؤهل األكاديمي

جامعة معترف فيها أو برنامج معتمد في
دولة االمارات العربية المتحدة





تقرير الدرجات الرسمية
شهادة إتمام أو نجاح
يج على الشهادة أن تبين عدد الساعات الدراسية،
وإال سيتم طل تقرير درجات رسمي من الجامعة أو
المعهد

 10من 15








 يرجى العلم أن مركي التدري واالختبارات المهنية بالهيئة قد يطل المييد من المستندات أو األدلة الداعمة أثناء
عمليات التقييم.
 جميع المستندات المطلوبة أعاله متاحة بسهولة ويمكن الحصول عليها من قبل ميودين األنشطة/التدري .

تحصيل ساعات برنامج التعليم المهني المستمر من خالل الدورات التدريبية






الحد األدنى للدورة التدريبية خمس ساعات تدريبية.
يجب أن يكون موضوع الدورة التدريبية وأهدافها ضمن تخصصات برنامج التعليم المهني المستمر
(الملحق "أ").
تمنح الدورة التدريبية ساعات من  5إلى  10ساعة برنامج التعليم المهني المستمر ،وذل بناء على التقييم
الذي تجريه الهيئة.
يجب أن تتم الدورات إما عند الهيئة أو مزود تدريب خارجي .ورش العمل الداخلية التي يجريها موظفو
الشركة غير مقبولة.
يجب أن يتم حضور ما ال يقل عن خمس ( )5ساعات من الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب
واالختبارات المهنية بالهيئة .كما يمكن الحصول على ساعات دورات تدريبية إضافية من جهة خارجية
متخصصة في التدريب .كما تعتبر الدورات التدريبية الداخلية التي ينظمها مدرب من موظفي الشركة
غير مقبولة.

تحصيل ساعات برنامج التعليم المهني المستمر من خالل الندوات أو المؤتمرات
 يجب أن تستمر الندوات أو المؤتمرات لمدة ساعتين على األقل حتى يتم قبولها .كما يمكن المطالبة بعشرة
( )10ساعات كحد أقصى.
 ندوات/مؤتمرات الهيئة وورش التوعية للعامة ال يتم احتسابها في برنامج التعليم المهني المستمر اال اذا
تم توضيحها في اإلعالن من قبل الهيئة.

تحصيل ساعات برنامج التعليم المهني المستمر من خالل الشهادات المهنية
 اجتياز الشهادات المهنية تمكن من الحصول على عشر ( )10ساعات كحد أقصى.
 يجب أن يكون المؤهل ضمن تخصصات برنامج التعليم المهني المستمر (الملحق "أ").

 11من 15

تحصيل ساعات برنامج التعليم المهني المستمر من خالل التعليم اإللكتروني






يمنح برنامج التعليم اإللكتروني ساعتين ( )2من برنامج تعليم مهني لكل برنامج.
الحد األقصى لحضور نشاط تعليم إلكتروني هي خمسة )(5أنشطة خالل الدورة السنوية (مجموع عشر
ساعات).
إذا تم اتمام النشاط على منصة الهيئة التعليمية االلكترونية (المجلس)  ،فستكون الشهادة الصادرة من
النظام كافية.
إذا تم إكمال النشاط من مزودي خدمة خارجيين ،فمطلوب شهادة توضح إجمالي الساعات التعليمية،
باإلضافة إلى تفاصيل االتصال بالمزود.
إذا تم إكمال النشاط عن طريق الشركة التي يعمل بها الموظف ،فمطلوب رسالة تأكيد رسمية موقعة
ومختومة من قبل مدير الموارد البشرية توضح المواضيع التي تم تغطيتها وإجمالي الساعات التعليمية.

الشهادات المهنية المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر في هيئة االوراق المالية والسلع
 يمنح اجتياز مؤهل مهني بحد أقصى  10ساعات برنامج تعليم مهني مستمر اذا تم اجتيازه في نفس
الدورة السنوية لبرنامج التعليم المهني المستمر .قد يتم قبول مؤهالت أخرى كل حالة على حدة إذا كانت
مرتبطة بتخصصات الهيئة في الملحق "أ".
 الشهادات أو المؤهالت المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر :
Chartered Institute of Securities & Investment (CISI) .1
CFA Institute .2
Global Association of Risk Professionals (GARP) .3
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) .4
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) .5
International Compliance Association ICA .6
المؤهالت األكاديمية المعتمدة لدى هيئة األوراق المالية والسلع
 يجب تقديم الوثائق واألدلة الكاملة واألصلية العتماد الشهادات األكاديمية في برنامج التعليم المهني
المستمر ،ولن يتم قبول الشهادات األكاديمية التي تتعلق بالجامعات التي لم تحصل على االعتراف
الدولي.
 يتم اعتماد البرامج األكاديمية في برنامج التعليم المهني المستمر التي تم تحصيلها في نقس
الدورة السنوية بمقدار يصل إلى  20ساعة معتمده لكل ماده دراسية تتبع أي من البرامج
التالية:
 12من 15

شهادة الدكتوراه /الماجستير /البكالوريوس في العلوم المالية ،االقتصاد ،األعمال التجارية،
القانون أو غيرها من التخصصات ذات الصلة من جامعة معتمدة في وزارة التعليم العالي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .ويتوفر لدى الوزارة قائمة محدثة بجميع الجامعات المحلية والدولية
المعترف بها والمعتمدة.
معايير مراكز التدريب المعتمدة لدى هيئة االوراق المالية والسلع
 ال تقوم الهيئة بعملية اعتماد أو تقييم مسبق للبرنامج التدريبي أو مزود التدريب التخصصي  ،كما يحق
للهيئة رفض األنشطة التدريبية من مزودي تدريب بنا اء على عمليات التحقق والتدقيق.
 توصي الهيئة المرشحون باالطالع وتطبيق اإلرشادات التالية عند اختيار مزود التدريب التخصصي
وذل لتسهيل عملية االمتثال و تصديق واعتماد ساعات برنامج التعليم المهني المستمر :
 الـتأكد من أن مزود التدريب ذو سمعة جيدة ولديه أدوات وخبرات تعليمية كافية.
 التأكد من أن مزود التدريب متخصص في مجال التدريب الحد تخصصات برنامج التعليم المهني
المستمر كما هو موضح في الملحق "أ".





التأكد من أن مزود التدريب سوف يوفر جميع المستندات المطلوبة لعملية التقييم واالعتماد لبرنامج
التعليم المهني المستمر.
التأكد من سهولة التواصل مع مزود التدريب عن طريق مركز التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة.
يجب أن تغطي أنشطة مزود التدريب واحداا أو أكثر من التخصصات المعتمدة في الملحق "أ".
صا في الموضوع ويجب أن يكون لديه سجل حافل في تقديم
يجب أن يكون مزود التدريب متخص ا
التدريب للقطاعين العام والخاص في التخصصات المدرجة في الملحق "أ".

لمزيد من التعليم المستمر
بشكل عام  ،يجب أن تتجاوز أنشطة التعلم الخاصة ببرنامج التعليم المهني المستمر مستوى المعرفة المكتسبة
ضا أن يتم التخطيط ألنشطة التعلم
من خالل اجتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني  .ومن الضروري أي ا
والتي ستساهم الى زيادة التعلم والتطوير كل عام .ومن ناحية أخرى ،قد يتم تكرار بعض أنشطة التعلم
باعتباره محتوى أساسي كوسيلة جيدة لتحديث المعرفة.
--------------------------------------------------نهاية الدليل-------------------------------------------------

 13من 15

الملحق "أ" :التخصصات المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر

 14من 15

 .1األسواق المالية
 أسواق االسهم
 أسواق السندات
 أسواق المشتقات
 أسواق عقود الريبو
 االستثمارات الجماعية (الصناديق)
 األسواق البديلة (االستثمارات الخاصة والعقارات والسلع)

 .6استثمارات






إنشاء محفظة
إدارة األصول
التمويل السلوكي
المخاطر والعائد
التخطيط المالي

 .7الرياضيات المالية
 .2عمليات األوراق المالية









المقاصة والتسوية
أمناء الحفظ
إقراض واقتراض األوراق المالية
قرارات الشركات

 .8المخاطر واالمتثال




 .3االقتصاد



األساليب الكمية
اإلحصاء والعينات
مفاهيم االحتماالت

االقتصاد الكلي
االقتصاد الجزئي

إدارة المخاطر
االمتثال لألنظمة الرقابية
الجرائم المالية

 .9التمويل اإلسالمي






 .4تمويل الشركات





تحليل القوائم المالية
الموازنة الرأسمالية
تقييم الشركات
عمليات االندماج واالستحواذ

العقود اإلسالمية
سوق الصكوك
سوق التكافل
الصناديق اإلسالمية
المشتقات اإلسالمية

 .10حوكمة الشركات
 .5األخالقيات





السلوك المهني
المعايير األخالقية






 .6استثمارات



إنشاء محفظة
إدارة األصول

 15من 15

مسؤوليات مجلس
اإلدارة
حقوق المساهمين
وأصحاب المصلحة
االستثمار المسؤول
اجتماعيا
هياكل مجلس اإلدارة
المبادئ الدولية حوكمة
الشركات

