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محتويات 
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تسعى هيئة السوق المالية عرب أجندتها البحثية إلى مد جسور التواصل مع الباحثني في المؤسسات 

األكاديميـــة والمراكـــز البحثيـــة، بما ينعكـــس على تطوي�ر الســـوق المالية الســـعودية وتنويـــع منتجاتها 

االست�ثمارية. 

وتقـــوم الهيئة بشـــكل مســـتمر بفتح بـــاب التقديم على مشـــروع األجنـــدة البحثية لجميـــع الباحثني في 

المؤسســـات األكاديميـــة والمراكـــز البحثيـــة، وتعمـــل الهيئـــة علـــى تحديـــث قائمـــة المجـــاالت البحثيـــة 

المطروحة بشـــكل دوري لتعكس أبرز المواضيع ذات الصلة بأنشـــطة الســـوق الماليـــة ووظائف الهيئة 

الرئيســـية وذات االهتمـــام البحثـــي المحلـــي والدولـــي. بنـــاًء عليـــه، تســـتقبل الهيئـــة طلبـــات الباحـــثني 

ومقرتحاتهـــم البحثية في المجاالت المطروحة عرب الموقع اإللكرتوني للهيئة. وتقوم الهيئة بدورها 

بفـــرز جميـــع طلبـــات الباحثني، واختيـــار الطلبات المرشـــحة، وتقف جنبًا إلـــى جنب مع الباحثني المرشـــحني 

لتـــوفري الدعـــم الفنـــي والمـــادي الالزم إلنجـــاز األبحـــاث المختـــارة، وكذلـــك توّفـــر لهـــم المعلومـــات 

والمؤشرات ذات العالقة بالسوق المالية (حسبما ينطبق).

وتعمل الهيئة على نشـــر عدد من الدراســـات واألبحاث والتقاري�ر المتخصصة العلمية بشـــكل دوري عرب 

موقعها اإللكرتوني؛ بهدف مشـــاركة المعرفة مع عموم الجمهور من الباحثني والمهتمني بالســـوق 

المالية وبالمنتجات البحثية.

المقدمة

األجندة البحثية
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أهداف األجندة البحثية
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األجندة البحثية

المتطلبات لقبول المقترحات البحثية
لتقديـــم المقرتحـــات البحثية علـــى الموضوعات المطروحـــة، يتطلب على الباحثني والمهتمني اســـتيفاء 

المتطلبات اآلتية:

أن يكون الباحث/فري�ق البحث مسجل لدى جهة أكاديمية أو مركز بحثي 
أو منظمة ذات صلة.

أن ت�كون مراكز األبحاث جهة أكاديمية أو تابعة لجهة أكاديمية أو مركزًا 
بحثيًا متخصصًا، بحيث ُيراعى اإلنجاز البحثي السابق عرب تلك الجهة.

يتم اختيار الباحثني وفقًا لجودة أعمالهم المنشورة أو جودة 
المؤتمرات العلمية التي تم عرض أعمالهم فيها، وفقًا

لمعاي�ري محددة.
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األجندة البحثية

آلية تقديم المقترحات البحثية
يمكن للباحثني والمهتمني في تقديم المقرتحات البحثية ممن يستوفون المتطلبات الالزمة،

تعبئة النموذج وتقديم 
المقرتح البحثي

ُتقّيم الهيئة المقرتح الوارد 
وفق معاي�ري محددة

في حال قبول المقرتح، يتم 
إكمال اإلجراءات والبدء بتنفيذ 

البحث

صفحة األجندة البحثية

الدخول عرب الموقع اإللكرتوني للهيئة

https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Pages/Researchagenda.aspx
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األجندة البحثية

األسئلة الشائعة

يجوز تمديد المدة المحددة الستقبال المقترحات البحثية إن 
ارتأت الهيئة الحاجة لذلك.

هل باإلمكان تمديد المدة المحددة الستقبال المقرتحات 
البحثية؟

كافة المعلومات ذات الصلة متوفرة على الموقع الرسمي عند تقديم 
المقترحات البحثية، وفي حال وجود أي مالحظة أو استفسار تسعد الهيئة 

Research.agenda@cma.org.sa : بتلقيها عبر البريد اإللكتروني

هل هناك أي معلومات أخرى غري المتوفرة على الموقع 
اإللكرتوني ل�هيئة؟ 

إيماناً من الهيئة بأهمية البحث العلمي ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية 
بدعم الدراسات واألبحاث االقتصادية والمالية الرصينة والمستقلة في مجاالت 

األسواق المالية، تسعى الهيئة إلى الوصول ألكبر شريحة من الباحثين 
المتخصصين لتقديم مقترحاتهم لتنفيذ تلك األبحاث، وربط الباحثين األكاديميين 

بقضايا السوق المالية، ورفع مستوى الثقافة المالية لدى عموم المطلعين من 
خالل نشر تلك األبحاث في موقع الهيئة اإللكتروني. 

ما ال�� تر�د أن تصل إليه الهيئة من هذه األبحاث؟
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األجندة البحثية

األسئلة الشائعة

يتم ذلك من خالل تقديم طلب عبر النموذج اإللكتروني لألجندة البحثية، ويتم 
مراجعة الطلبات المقدمة وفق معايير محددة. 

كيف يتم التقديم ل�حصول على دعم الهيئة؟

تنحصر المقترحات/ الموضوعات البحثية على المجاالت البحثية المعتمدة ضمن 
األجندة البحثية المنشورة، وللباحث حرية تحديد الموضوع/السؤال البحثي الذي 

سيتم اإلجابة عليه في عمله المقترح، كما تتلقى الهيئة أي مقترحات لموضوعات 
بحثية أخرى ذات صلة خارج نطاق األجندة البحثية المنشورة.

هل يحق لنا اقرتاح مواضيع أخرى غري المحدد في األجندة 
البحثية؟
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األجندة البحثية

األسئلة الشائعة

عند تقديم المقترح البحثي على موقع الهيئة اإللكتروني، يتاح للباحث إضافة 
الميزانية المقترحة لمشروعه البحثي بناءً على التقديرات التي يقوم بإعدادها. 
وعند قبول المقترح المقدم، تقوم الهيئة بالتواصل مع المرشح للنقاش في 

تفاصيل العمل بما يشمل الميزانية التقديرية.

ما هي الميزانية المقرتحة ل�مشروع البحثي؟

عند االنتهاء من الدراسة واعتمادها واستيفاءها لمتطلبات النشر، تقوم الهيئة 
بنشرها عبر موقعها اإللكتروني. ويجوز للباحث نشر الدراسة (بالتنسيق مع الهيئة) 

في المجالت العلمية المحكمة.

ما هي قنوات النشر التي تعتمدها الهيئة ؟
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األجندة البحثية

األسئلة الشائعة

يتم اختيار الباحثين وفقاً لجودة أعمالهم المنشورة أو جودة المؤتمرات العلمية 
التي تم عرض أعمالهم فيها، وفقاً لمعايير محددة.

أن تكون مراكز األبحاث جهة أكاديمية أو تابعة لجهة أكاديمية أو مركزاً بحثياً 
متخصصاً، بحيث يراعى اإلنجاز البحثي السابق عبر تلك الجهة.

ُتقيم الهيئة العروض المقدمة من الباحثين والجهات األكاديمية على 
الموضوعات المقترحة في األجندة البحثية وفقاً لنماذج تقييم داخلية محددة، 

على أن تكون المقترحات البحثية مرتبطة بموضوعات األجندة البحثية المعلن عنها.

ما هي الشروط والمتطلبات لقبول المقرتحات البحثية؟

أن يكون الباحث/فريق البحث مسجل لدى جهة أكاديمية أو مركز بحثي
 أو منظمة ذات صلة.
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