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التعريفات
 ساعات التعليم المهني المستمر :تعتمد ساعات برنامج التعليم المهني المستمر من خالل أنشطة
تعليمية وفقا لمصفوفة محددة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع لهذا الغرض.
 الشخص المرخص :ينطبق البرنامج على جميع األشخاص المرخصين والمسجلين العاملين في قطاع
أسواق المال في الدولة التي تنظمها هيئة األوراق المالية والسلع.
 دورات تدريبيه تتناول مواضيع الجرائم المالية ومكافحة غسل األموال (الهيئة) (الزامي) :نشاط
تعليمي يعقد في الفصول الدراسية/عن بعد والتي تقوم الهيئة بتوفيرها في مركز التدريب واالختبارات
المهنية ) ،(PTECوتكون قد أوضحت الهيئة أن النشاط سياهم في برنامج التعليم المهني المستمر.
 الدورات التدريبية في مواضيع أخرى (الهيئة) (الزامي) :نشاط تعليمي يعقد في الفصول الدراسية/عن
بعد والتي تقوم الهيئة بتوفيرها في مركز التدريب واالختبارات المهنية ) ،(PTECوتكون قد أوضحت
الهيئة أن النشاط سياهم في برنامج التعليم المهني المستمر.
 الدورات التدريبية (خارج الهيئة) :نشاط تعليمي يعقد في الفصول الدراسية/عن بعد والتي تقوم
بتوفيرها مراكز التدريب المتخصصة ،الذي يقدم نظريا أو تدريب عملي
 ندوات أو مؤتمرات :نشاط تعليمي قصيرأوطويل  ،يقوم بتقديمها خبير واحد او أكثر حيث يتم نقل
معلومات في موضوع او موضوعات محددة.
 التعليم االلكتروني :يعرف أيضا باسم التعليم عن بعد ،هو أداة لتقديم التعليم من خالل أجهزة الكمبيوتر،
حيث يتم تسجيل مواد التعلم و  /أو إجراء التقييم إلكترونيا
 شهادة مهنية :مسار تعليمي متخصص منظم ومصرح من قبل مؤسسة رسمية تطبق
المعاييروالشروط ،والخضوع لالختبارات شرط لحصول الشهادة.
 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 د ،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 الموق ع
الرسمي لمركز التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة.
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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 اللوائد 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.
اإلقرار الخاص بالتعليم المهني المستمر
عند تقديم اإلقرار السنوي للتعليم 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 .ويُنصد
المشاركين باالحتفاظ بكافة السجالت والمستندات المتعلقة بالتعليم المهني المستمر الخاص بهم لمدة ال تقل عن
خمس ( )5سنوات.
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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.
الوصول إلى الفهم التعليمي الشامل :تسعى هيئة األوراق المالية والسلع إلى تحقيق أقصى
قدر من الوصول إلى الفهم التعليمي من خالل األنشطة التدريبية الموضحة في هذا الدليل.

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 أسواق
المال واألعمال واالستثمار.
قنوات التواصل لمركز التدريب بالهيئة
حي ث يمك ن أن ي تم التواص ل رس ميا م ع م زودي الت دريب ألغ راض الحص ول عل ى
اله اتف والبري د اإللكترون ي والموق ع اإللكترون ي والعن وان
المعلوم ات .وق د يش مل ذل
وغيرها.
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التخصصات المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر
تندرج تخصصات وأنشطة التعليم المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر لدى الهيئة بواحد على األقل
من التخصصات التالية كما هو موضد في الرسم البياني أدناه .يرجى الرجوع إلى الملحق "أ" في نهاية هذا
الدليل للحصول على قائمة أكثر تفصيال.
األسواق المالية
والسلع
عمليات األوراق
المالية

التكنولوجيا
المالية
حوكمة
الشركات

االقتصاد

التمويل

تمويل الشركات

االسالمي

المخاطر

األخالقيات في
مجال االوراق
المالية

واالمتثال

الرياضيات
المالية

االستثمارالمالي
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دور مركز التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة ) (PTECفي برنامج التعليم المهني المستمر
 مركز التدريب واالختبارات المهنية ) :(PTECيوفر المركز دليل البرنامج من خالل معايير يتم
مراجعتها سنويا .كما يقوم فريق المركزبمراجعة الطلبات إلكترونيا ،والتقييم والتحقق من صحة
المرفقات والموافقة على الساعات المعتمدة .باالضافة الى ذل يقوم المركز بتوفير الدورات التدريبية
االلزامية من الهيئة.
الدورة السنوية ،االمتثال ورسوم برنامج التعليم المهني المستمر
 الدورة السنوية لعام :2022
 الدورة تبدأ  3يناير  2022وتنتهي في  1ديسمبر 2022الساعة  2ظهرا.
 ننصد المرشحين بإكمال ساعات التعليم المهني المستمر في وقت مبكر خالل العام قدر اإلمكان،
ويجب تجنب التأجيل حتى الشهر األخير من العام.
 رسوم البرنامج:
 رسوم التسجيل السنوية في برنامج التعليم المهني المستمر هي  500درهم إماراتي غير شاملة ضريبة
القيمة المضافة ورسوم التسجيل تجدد سنويا.

7

 االمتثال لخدمة اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر
يجب على المرشحين البدء في استيفاء متطلبات التعليم المهني المستمر الخاصة بهم بمجرد االنتهاء من
جميع اختبارات برنامج الترخيص المهني المطلوبة منهم ،وتم منحهم االعتماد والترخيص من قبل إدارة
الترخيص بالهيئة .حيث يقوم النظام االلكتروني بارسال اشعارات للتسجيل والدفع للخدمة.
الجدول التالي يوضد عدد ساعات التعليم المهني المستمر المطلوبة من الهيئة على حسب تاريخ االعتماد
والترخيص من قبل إدارة الترخيص بالهيئة.
#

تاريخ االعتماد والترخيص من قبل إدارة
الترخيص بالهيئة

عدد ساعات التعليم المهني المستمر
المطلوب من الهيئة

1

 30ساعة

 1يناير إلى  28فبراير

2

 25ساعة

 1مارس إلى  30إبريل

3

 20ساعة

 1مايو إلى  30يونيو

4

 15ساعة

 1يوليو إلى  31أغسطس

5

 10ساعات

 1سبتمبر إلى  31أكتوبر

6

 5ساعات

 1نوفمبر إلى  1ديسمبر

 بالنسبة الى الخمسة ( )5ساعات المطلوبة والواردة في البند رقم  6من الجدول أعاله،
سيكون لدى المرشحين امكانية االختيار بين دورة تتناول مواضيع الجرائم المالية ومكافحة
غسل األموال في الهيئة أو الدورات التدريبية في مواضيع أخرى في الهيئة.
مصفوفة برنامج التعليم المهني المستمر
 تقبل االنشطة التي نالها المرشد في نفس الدورة السنوية لبرنامج التعليم المهني المستمر.
 طريقة تحصيل الساعات التدريبية لألنشطة التدريبية المعتمدة لبرنامج التعليم المهني المستمر:
 دورات تدريبيه تتناول مواضيع الجرائم المالية ومكافحة غسل األموال (في الهيئة)
 الدورات التدريبية في مواضيع أخرى (في الهيئة)
 الدورات التدريبية (خارج الهيئة)
 ندوات أو مؤتمرات
 التعليم اإللكتروني
 شهادات مهنية

8

 يتم احتساب الـ  30ساعة تدريبية اإللزامية على حسب الجدول التالي:

الحد االدنى
للساعات

الجهة المقدمة للبرامج

الحد األقصى
للساعات

دورات تدريبيه تتناول مواضيع الجرائم
المالية ومكافحة غسل األموال (الزامي)

5

هيئة األوراق المالية والسلع

5

الدورات التدريبية في مواضيع أخرى
(الزامي)

5

هيئة األوراق المالية والسلع

-

األنشطة التدريبية

الدورات
التدريبية

الدورات التدريبية خارج هيئة األوراق
المالية والسلع

5

مراكز تدريب مستقلة

15

ندوات أو مؤتمرات

2

هيئة األوراق المالية والسلع
أو جهات خارجية مستقلة

10

التعليم االلكتروني

2

مراكز تدريب مستقلة

10

شهادات مهنية

5

مراكز تدريب مستقلة

10

نقاط هامة:






الساعات المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر محددة ومعتمدة من قبل هيئة االوراق
المالية والسلع وليس بالضرورة معتمده في جهات أخرى.
يتم احتساب األنشطة التدريبية التي تم تحصيلها خالل نفس العام فقط.
تستغرق عملية تقييم الطلب االلكتروني  5أيام عمل.
يجب االلتزام في تحصيل الحد األدنى من الساعات السنوية االلزامية المقدمة من هيئة األوراق
المالية والسلع.
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االنشطة التدريبية المعتمدة والمستندات المطلوبة العتماد األنشطة التدريبية في برنامج التعليم المهني
المستمر
 يرجى االلتزام بالمعايير الموضحة أدناه الخاصة باألنشطة المعتمدة في برنامج التعليم المهني
المستمر:
 يجب إبراز المستندات المطلوبة أدناه لعملية تقييم التحق والتدقي للتاكد من صحة الساعات التدريبية
المنجزة:
نوع النشاط
دورات تدريبيه تتناول
مواضيع الجرائم المالية
ومكافحة غسل األموال
(الهيئة) (الزامي)

المعايير





الدورات التدريبية في
مواضيع أخرى
(الهيئة) (الزامي)





الدورات التدريبية
(خارج الهيئة)

المستندات المطلوبة

 5ساعات إلزامية على جميع
المشاركين
الحد األقصى لخمس ساعات إلزاميه
يجب إكمالها عن طريق مركز
التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة
)(PTEC
اليجوزالدمج بين الدورات التدريبية
التي تتناول مواضيع الجرائم المالية
ومكافحة غسل االموال ،والدورات
التدريبية في مواضيع أخرى
 5ساعات إلزامية على جميع
المشاركين
يجب إكمالها عن طريق مركز
التدريب واالختبارات المهنية بالهيئة
)(PTEC
اليجوزالدمج بين الدورات التدريبية
التي تتناول مواضيع الجرائم المالية
ومكافحة غسل االموال ،والدورات
التدريبية في مواضيع أخرى

 يجب أن تكون مدة الدورة التدريبية
على األقل خمسة ساعات ليتم
اعتبارها
 يمكن المطالبة بعشرة ( )10ساعات
كحد أقصى
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 سيتم تقديم شهادة حضور
للمشاركين الذين حضروا الدورة
بأكملها بعد سداد الرسوم
المستحقة وتقييم الدورة التدريبية

 سيتم تقديم شهادة حضور
للمشاركين الذين حضروا الدورة
بأكملها بعد سداد الرسوم
المستحقة وتقييم الدورة التدريبية

 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

ندوات أو مؤتمرات



استبعاد
الترويجية
الحد األدنى لساعات التعليم في
الندوات أو المؤتمرات  2ساعة
سيتم حساب  2ساعة لكل ندوة او
مؤتمر
يمكن المطالبة بعشرة ( )10ساعات
كحد أقصى
ندوات/مؤتمرات الهيئة وورش
التوعية للعامة ال يتم احتسابها في
برنامج التعليم المهني المستمر اال إذا
تم توضيحها في اإلعالن من قبل
الهيئة.



سيتم حساب  2ساعة لكل دورة
الكترونية
يمكن المطالبة بعشرة ( )10ساعات
كحد أقصى من خالل االنضمام الى ما
يعادل  5أنشطة تدريبية.
سيخضع حجم المادة ومحتواها لتقييم
الهيئة قبل حساب عدد الساعات
سيتم احتساب الساعات التدريبية إذا
كان مزود الخدمة خارجيا فقط ،ولن يتم
قبول اي تعليم الكتروني داخلي من
الشركة.
من الممكن اعتماد شهادات مهنية
أخرى وذل بدراسة كل حالة على
حدة
يرجى الرجوع إلى الملحق "أ" في
نهاية هذا الدليل للحصول على قائمة
أكثر تفصيال.
يمكن الرجوع الى الشهادات المهنية
المعتمدة في برنامج معادلة الشهادات
واالختبارات المهنية.






التعليم االلكتروني





شهادات مهنية






الندوات

ذات
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الطبيعة






شهادة حضور النشاط
جدول النشاط
ارقام االتصال الخاصة بمزود
الخدمة
اذا كان النشاط في الهيئة ،نسخة
عن الدعوة المرسلة ستكون
كافية .كما ستقوم الهيئة بالتحقق
من جداول الحضور قبل احتساب
الساعات.

 شهادة انجاز تبين عدد الساعات
التعليمية ،مع شعار وختم مزود
الخدمة الخارجي فقط.

 شهادة اجتياز مصدقة.

معايير مراكز التدريب المعتمدة لدى هيئة االوراق المالية والسلع
 ال تقوم الهيئة بعملية اعتماد أو تقييم مسب للبرنامج التدريبي أو مزود التدريب التخصصي ،كما يحق
للهيئة رفض األنشطة التدريبية من مزودي تدريب بناء على عمليات التحقق والتدقيق.
 توصي الهيئة المرشحين باالطالع وتطبيق اإلرشادات التالية عند اختيار مزود التدريب التخصصي
وذل لتسهيل عملية االمتثال 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 موضد 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 واحدا أو أكثر من التخصصات المعتمدة في الملحق "أ".
 يجب أن يكون مزود التدريب متخصصا في الموضوع ويجب أن يكون لديه سجل حافل في تقديم
التدريب للقطاعين العام والخاص في التخصصات المدرجة في الملحق "أ".
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استفسارات عامة حول برنامج التعليم المهني المستمر
االستفسار
 .1استيفاء معايير االلتحاق ببرنامج التعليم المهني
المستمر
 األشخاص الذين يشغلون وظيفة معتمدة في إحدى
الشركات المرخصة وقد اجتازوا جميع
االختبارات الالزمة لشغل تل الوظيفة أو تم
إعفاؤهم من الخضوع لتل االختبارات.
 إذا كانت الوظيفة المعتمدة ال تتطلب الخضوع
لالختبارات لشغلها مثل منصب المدير العام.

قرار مركز التدريب واالختبارات المهنية
يجب ان يستوفي معايير االلتحاق ببرنامج
التعليم المهني المستمر

ال يجب أن يستوفي معايير االلتحاق ببرنامج
التعليم المهني المستمر

 .2إذا كان الشخص يشغل وظيفتين معتمدتين (أو أكثر) يتم دفع رسوم االلتحاق ببرنامج التعليم المهني
المستمر مرة واحدة سنويا
وثمة اختبارات يجب اجتيازها لشغل هاتين
الوظيفتين ،هل يتعين عليه دفع رسوم االلتحاق
ببرنامج التعليم المهني أكثر من مرة؟
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 .3بالنسبة لألشخاص الذين يشغلون وظيفتين معتمدتين ال ،الساعات التدريبية المطلوبة سنويا هي 30
(أو أكثر) وثمة اختبارات يجب اجتيازها لشغل هاتين ساعة بغض النظر اذا كان الشخص يشغل
أكثر من وظيفة
الوظيفتين ،هل يتعين على أولئك األشخاص تحصيل
الساعات المطلوبة لشغل كل وظيفة بصورة منفصلة؟
(على سبيل المثال 30 ،ساعة للوظيفة األولى و30
ساعة للوظيفة الثانية في حالة شغل وظيفتين).

لمزيد من التعليم المستمر
بشكل عام  ،ينصح مركز التدريب واالختبارات المهنية بان تتجاوز أنشطة التدريب الخاصة ببرنامج التعليم
المهني المستمر مستوى المعرفة المكتسبة من خالل اجتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني  .ومن
الضروري أيضا أن يتم التخطيط ألنشطة التعلم خالل العام والتي ستساهم الى زيادة التعلم والتطوير .ومن
ناحية أخرى ،قد يتم تكرار بعض أنشطة التعلم باعتباره محتوى أساسي كوسيلة جيدة لتحديث المعرفة.
-------------------------------------------------نهاية الدليل
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--------------------------------------------------

الملحق "أ" :التخصصات المعتمدة في برنامج التعليم المهني المستمر
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 .1األسواق المالية
 أسواق االسهم
 أسواق السندات
 أسواق المشتقات
 أسواق عقود الريبو
 االستثمارات الجماعية (الصناديق)
 األسواق البديلة (االستثمارات الخاصة والعقارات والسلع)

 .7الرياضيات المالية




 .8المخاطر واالمتثال





 .2عمليات األوراق المالية





األساليب الكمية
اإلحصاء والعينات
مفاهيم االحتماالت

المقاصة والتسوية
أمناء الحفظ
إقراض واقتراض األوراق المالية
قرارات الشركات

إدارة المخاطر
االمتثال لألنظمة الرقابية
الجرائم المالية
الجرائم اإللكترونية

 .9التمويل اإلسالمي
 .3االقتصاد









االقتصاد الكلي
االقتصاد الجزئي

 .4تمويل الشركات





تحليل القوائم المالية
الموازنة الرأسمالية
تقييم الشركات
عمليات االندماج واالستحواذ

 .10حوكمة الشركات






 .5األخالقيات في مجال األوراق المالية



السلوك المهني
المعايير األخالقية

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

 .11التكنولوجيا المالية







 .6االستثمار المالي






العقود اإلسالمية
سوق الصكوك
سوق التكافل
الصناديق اإلسالمية
المشتقات اإلسالمية

إنشاء محفظة
إدارة األصول
التمويل السلوكي
المخاطر والعائد
التخطيط المالي
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 .6استثمارات

التكنولوجيا المالية
الرقمنة
األصول المشفرة
المخاطر اإللكترونية السيبرانية
البلوك تشين
الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي

