اململكة العربية السعودية

هيئة السوق املالية
سياسة التعليم املهين املستمر لألشخاص املسجلني لدى مؤسسات
السوق املالية
الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية
مبوجب القرار رقم ( )2021-86-1وتاريخ 1442/12/19هـ املوافق 2021/7/29م بناءً على نظام السوق
املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ
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أهداف سياسة التعليم املهين املستمر:

.1

تهدف سياسة التعليم املهين املستمر إىل الرفع من الكفاءة املهنية لألشخاص املسجلني لدى مؤسسات السوق املالية
يف املوضوعات التشريعية والفنية ذات العالقة بعملهم.

ساعات التعليم املهين املستمر لألشخاص املسجلني:

.2

عدد ساعات التعليم املهين املستمر املطلوبة سنوياً لألشخاص املسجلني لدى مؤسسات السوق املالية ( )16ساعة،
على أن تغطي اجلوانب التشريعية واألخالقية ،باإلضافة اىل اجلوانب الفنية ذات العالقة بعمل الشخص املسجل وذلك
بناءً على حاجة مؤسسة السوق املالية وخطتها التدريبية السنوية لألشخاص املسجلني.

وسائل وأدوات التعليم املهين املستمر:

.3

أنواع التدريب
غري منظم

منظم



حضور دورة تدريبية تفاعلية



حضور ندوة  /ورشة عمل  /ملتقى  /مؤمتر



حضور دورة تفاعلية على اإلنرتنت



احلصول على شهادة مهنية من الشهادات املهنية

الشخص املسجل يف اجملالت العلمية املتخصصة




املسجل

إلقاء كلمة أو حماضرة أو دورة ذات عالقة بعمل
الشخص املسجل



الواردة يف امللحق ()1
احلصول على مؤهل علمي ذو عالقة بعمل الشخص

نشر كتاب أو حبث أو مقال مهين ذو عالقة بعمل

العضوية أو األمانة يف اللجان واجلمعيات الواردة يف
امللحق ()2



املشاركة كخبري لدى هيئة السوق املالية أو جلان
الفصل يف منازعات األوراق املالية بناءً على طلب
من اهليئة أو اللجنة
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.4

آلية احتساب ساعات التعليم املهين املستمر:
نوع التدريب

احتساب ساعات التعليم املهين املستمر

حضور دورة تدريبية

حبسب عدد ساعات الدورة

حضور ندوة  /ورشة عمل  /ملتقى  /مؤمتر

حبسب عدد ساعات احلضور

حضور ورشة تفاعلية على اإلنرتنت

حبسب عدد ساعات الدورة التدريبية

نشر كتاب أو حبث أو مقال مهين ذو عالقة بعمل الشخص
املسجل يف اجملالت العلمية املتخصصة

يعفى من متطلبات التعليم املهين املستمر لنفس سنة احلصول

احلصول على الشهادة املهنية

على الشهادة املهنية من الشهادات املهنية الواردة يف امللحق ()1

إلقاء كلمة أو حماضرة أو دورة
العضوية أو األمانة يف اللجان واجلمعيات
املشاركة كخبري لدى هيئة السوق املالية أو جلان الفصل يف
منازعات األوراق املالية بناءً على طلب من اهليئة أو اللجنة
احلصول على مؤهل علمي ذو عالقة بعمل الشخص املسجل

.5

يعفى من متطلبات التعليم املهين املستمر لنفس سنة النشر

حبسب عدد ساعات الكلمة أو احملاضرة أو الدورة امللقاة
يعفى من متطلبات التعليم املهين املستمر لألعضاء واألمناء
حبسب اللجان واجلمعيات الواردة يف امللحق ()2
يعفى من متطلبات التعليم املهين املستمر للعام الذي يستفاد منه
يعفى من متطلبات التعليم املهين املستمر لنفس سنة احلصول
على املؤهل العلمي

ضوابط سياسة التعليم املهين املستمر:
جيب على مؤسسة السوق املالية االلتزام بالتالي:


تتطلب سياسة التعليم املهين املستمر من مؤسسة السوق املالية تقييم احتياجاتها التدريبية وحتديد
أولوياتها ووضع خطة تدريب لألشخاص املسجلني مكتوبة على أساس سنوي.



إذا انتقل املوظف إىل شركة أخرى خالل نفس السنة التقوميية فبإمكانه نقل ساعات التعليم املهين
املستمر إىل الشركة املنتقل اليها.



ال جيوز للموظف نقل فائض الساعات التدريبية إىل السنة التقوميية اليت تليها.



إذا انتقل املوظف اىل شركة أخرى قبل بداية الربع الرابع من السنة امليالدية ،تتحمل الشركة اليت
انتقل اليها املوظف مسؤولية التعليم املهين املستمر للموظف الذي مل يستوفى الساعات التدريبية
املطلوبة على أساس تناسيب.
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إذا انتقل املوظف خالل الربع الرابع من السنة امليالدية ملؤسسة السوق املالية ،تتحمل املؤسسة املالية



املنتقل اليها املوظف مسؤولية التعليم املهين املستمر ابتدا ًء من بداية السنة التقوميية اليت تليها.


بالنسبة للموظف حديث التخرج ،فيبدأ متطلب التعليم املهين املستمر بعد مضي عام على بدء العمل.



ال حتسب ساعات الدوارات التدريبية يف تعليم اللغات ضمن ساعات التعليم املهين املستمر.



ال تعترب الساعات اليت تقضى يف األحباث أو تأليف الكتب أو املقاالت املهنية أو إلقاء الكلمات أو
احملاضرات اليت تأتي من ضمن مهام املوظف يف تعليم املهين املستمر.
فيما يتعلق بنشر األحباث أو الكتب أو املقاالت املهنية ذات العالقة بعمل الشخص املسجل يف اجملالت



العلمية املتخصصة  ،أو القاء الكلمات ،أو احملاضرات ،فيجب على مؤسسة السوق املالية االحتفاظ
مبا يثبت ذلك.

.6

تعليق متطلبات التعليم املهين املستمر:
يسمح ملؤسسة السوق املالية بتعليق متطلب التعليم املهين املستمر على الشخص املسجل ألحد األسباب التالية:

.7

-

احلالة املرضية.

-

األمومة.

-

أي سبب آخر تقبله مؤسسة السوق املالية.

االحتفاظ بالسجالت:
االحتفاظ بسجالت التدريب للشخص املسجل ملدة ال تقل عن مخس سنوات بعد تاريخ التحاق املوظف بالعمل



لدى مؤسسة السوق املالية وتشمل على سبيل املثال ال احلصر:

-

اخلطة التدريبية املكتوبة.

-

الشهادات وسجالت مشاركة األشخاص املسجلني يف الربامج التدريبية.

-

النتائج والتقييم (إن وجدت).



أي أسباب أدت إىل تعليق متطلبات التعليم املهين املستمر.



على مجيع مؤسسات السوق املالية إتاحة نسخ من سجالت التعليم املهين املستمر لألشخاص املسجلني يف
حال رغبتهم بذلك.
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.8

.9

معايري اسرتشادية عند اختيار معاهد التدريب:


السجل التدرييب للمعهد ومدى مالئمته لالحتياجات التدريبية ملؤسسة السوق املالية.



وجود خطط تدريبية واضحة للمعهد.



وجود آلية تقييم مستمر للربامج التدريبية.



أن يتمتع املدربون بالتأهيل املناسب واخلربة يف جمال األوراق املالية.



أن يكون التدريب تفاعلياً.



أن تكون هنالك ضوابط لتسجيل احلضور وآلية منح شهادات حضور.

تاريخ السريان:

تسري سياسة التعليم املهين املستمر لألشخاص املسجلني لدى مؤسسات السوق املالية اعتباراً من 1443/05/28هــ املوافق
2022/01/01م.
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حملق1 :
الشهادات املهنية املعتمدة
 #اسم الشهادة باللغة العربية
.1

شهادة احملاسب اإلداري
املعتمد

.2
شهادة احملاسب العام املعتمد
.3

شهادة زمالة اهليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني

 .4شهادة حملل االستثمار البديل
املعتمد
.5

شهادة املخطط املالي املعتمد

.6
شهادة إدارة املخاطر املالية
 .7شهادة احمللل املالي املعتمد
(املستوى األول)
 .8شهادة احمللل املالي املعتمد
(املستوى الثاني)
 .9شهادة احمللل املالي املعتمد
(املستوى الثالث)
 .10شهادة متخصص مكافحة
غسل األموال املعتمد
 .11شهادة تقييم املنشأة
االقتصادية
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اسم الشهادة باللغة اإلجنليزية
Certified Management
)Accountant (CMA
Certified Public
)Accountant (CPA
SOCPA Fellowship
Certificate
Chartered Alternative
Investment Analyst
)(CAIA
Certified Financial
)Planner (CFP

اسم املعهد  /اجلهة املاحنة للشهادة
Institute of Management
Accountants
معهد احملاسبني اإلداريني
American Institute of Certified
Public Accountants
املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني املعتمدين
Saudi Organization for Certified
)Public Accountants (SOCPA
اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
CAIA Association
مجعية حملل االستثمار البديل املعتمد
CFP Board

Financial Risk
)Management (FRM

Global Association of Risk
)Professionals (GARP
املنظمة العاملية حملرتيف إدارة املخاطر

Chartered Financial
Analyst (CFA) – Level I

CFA Institute
معهد احملللني املاليني املعتمدين

Chartered Financial
Analyst (CFA) – Level II

CFA Institute
معهد احملللني املاليني املعتمدين

Chartered Financial
Analyst (CFA) – Level
III
Certified Anti-Money
Laundering Specialists
)(CAMS

CFA Institute
معهد احملللني املاليني املعتمدين

Economic Enterprises
Valuation Certificate

Association of Certified Anti-Money
)Laundering Specialists (ACAMS
اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين

ملحق 2
اللجان واجلمعيات املعتمدة
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#

اللجان واجلمعيات املعتمدة

1

اللجنة االستشارية لدى هيئة السوق املالية

2

جلنة مؤسسات السوق املالية

3

عضو يف جملس إدارة CFA Society Saudi Arabia
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مجعية محاية املستثمرين األفراد

