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مقعد واحد لإلدارة المالية

املسارات التدريبيــــة

برنامج هيئة السوق املالية لتأهيل الــخـريـجـيـن املتفوقني 

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

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

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

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

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


