برنامج �إعداد
قيادات الإ�ستثمار

يعد جهاز الإمارات للإ�ستثمار ال�صندوق ال�سيادي الأول والوحيد للحكومة الإحتادية يف الإمارات العربية املتحدة
وقد مت ت�أ�سي�سه مبوجب املر�سوم الإحتادي رقم  4لعام  2007وتعديله فيما بعد مبوجب املر�سوم الإحتادي رقم
 13لعام  .2009و�أ�صبح اجلهاز مبوجبه ،الكيان الوحيد امل�س�ؤول عن �إدارة الرثوة ال�سيادية لدولة الإمارات
العربية املتحدة من خالل الإ�ستثمار يف حقائب �أ�صول متنوعة يف املجاالت وال�صناعات االقت�صادية
الرئي�سية بهدف حتقيق �أرباح مالية م�ستدامة للدولة.
ويف غ�ضون فرتة ق�صرية من الوقت ،متكن جهاز الإمارات للإ�ستثمار من احتالل مكانة
متميزة ،لي�صبح �شري ًكا ق ّيم ًا لفر�ص الإ�ستثمار على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل.
و�أ�صبح اجلهاز م�س�ؤو ًال عن الإ�شراف على ال�سندات احلكومية الإحتادية الكائنة لدى
�سل�سلة من ال�شركات العاملة يف خمتلف ال�صناعات واملجاالت ،منها على �سبيل
املثال :م�ؤ�س�سة الإمارات للإت�صاالت (�إت�صاالت)� ،شركة الإمارات للإت�صاالت
املتكاملة (دو) ،بنك امل�صرف ،جمموعة بريد الإمارات ،م�ؤ�س�سة موا�صالت
الإمارات و�شركة عمالت للطباعة الأمنية.

مقدمة حول جهاز الإمارات للإ�ستثمار

العمل لدى جهاز الإمارات للإ�ستثمار
يتميز املوظفني لدى جهاز الإمارات للإ�ستثمار بامل�شاركة الفعالة
والإلتزام بحماية و�إمناء ثروه احلكومة الإحتادية لدولة الإمارات
العربية املتحدة .مينح اجلهاز اخلريجني املتميزين فر�صة
احل�صول على وظائف تت�سم يف طياتها بامل�س�ؤولية من خالل

برنامج تنموي �شامل ومكثف مينحهم فر�ص وظيفية ممتازة .كما
مينحهم فر�صة الإن�ضمام لفريق العمل املميز والتعلم بدء ًا من
اليوم الأول ،يف بيئة مهنية ملهمة تتميز بتعددية ثقافاتها.

نظرة عامة عن الربنامج
برنامج �إعداد قيادات الإ�ستثمارهو برنامج دوري يهدف لتقدمي
املعرفة امل�ؤ�س�سية للأعمال الإ�ستثمارية ،كما يعد يف حد ذاته البداية
الأف�ضل لرحلة مهنية ناجحة يف جمال اخلدمات الإ�ستثمارية .يقدّم
هذا الربنامج فر�ص للتعلم املر ّكز خالل �ساعات العمل بالإ�ضافة
�إىل نطاق وا�سع من التدريب ّ
املنظم ،كما يقوم املدراء املوظفني يف
اجلهاز ذوي اخلربة الوا�سعة بتدريب م�شرتكي الربنامج وامل�ساعدة
يف تنمية املهارات ال�شخ�صية وتطوير الأداء الوظيفي.
كما يتميز هذا الربنامج عن غريه بامل�شاركة الفعالة يف تقدمي
امل�ساندة فيما يتعلق بالقرارات الإ�ستثمارية من خالل الأبحاث
ال�شاملة يف القطاعات وال�صناعات املختلفة وتقدمي حتليالت مالية
مف�صلة عن ال�شركات العاملة يف جميع القطاعات و�إعداد عرو�ض
ّ
تقدميية عالية اجلودة خالل وقت قيا�سي .كما �أن �أع�ضاء الربنامج
ي�شرتكون يف م�شاريع فعلية منذ اليوم الأول بهدف م�ساندة جهاز

الإمارات للإ�ستثمار يف حتقيق �أهدافه.
تعد مرحله الإعداد للم�ستوى الأول من �شهادة املحلل املايل ()CFA
جزء ًا من الربنامج ويتوجب على املتدرب تقدمي الإمتحان واحل�صول
على ال�شهادة خالل فرتة الربنامج.
من اجلدير بالذكر �أن �إجتياز برنامج �إعداد قيادات الإ�ستثمار
بنجاح يفتح �أبواب النجاح على م�صراعيه للإنتقال �إىل حياة مهنية
ناجحة يف املجال الإ�ستثماري وي�ساعد على موا�صلة تنمية املهارات
ال�شخ�صية والوظيفية يف خدمة جهاز الإمارات للإ�ستثمار من ناحية،
ودولة الإمارات العربية املتحدة من ناحية �أخرى.
يقت�صر الإ�شرتاك يف هذا الربنامج على مواطني دولة االمارات
العربية املتحدة.

تفا�صيل الربنامج
التطور الوظيفي

يتم تقييم املتدرب ب�شكل دوري ،و تقدمي املالحظات للت�شجيع
على حتقيق املزيد من التطور .وعند �إجناز الربنامج بنجاح واحل�صول
على �شهادة املحلل املايل ( )CFAاملرحلة الأوىل ،يتم �إجراء تقييم
�شامل والنظر يف ترقية املتدرب ملن�صب م�ساعد الإ�ستثمارات.

التدريب

يتم تدريب امل�شرتك يف امل�ستوى الأول من برنامج املحلل املايل
()CFAخالل الإجازة الأ�سبوعية �أو الفرتة امل�سائية ل�ضمان تخ�صي�ص
الوقت الكايف للح�صول على خربة تعليمية عملية �أثناء التواجد على
ر�أ�س العمل� .إ�ضاف َة �إىل ذلك ،يتم تنظيم برامج تدريبية �إ�ضافية
خم�ص�صة للتنمية ال�شخ�صية وتغطي �أي�ض ًا املوا�ضيع التقنية بالإ�ضافة
�إىل املهارات القيادية وذلك من خالل تنظيم جل�سات تعليمية وتدريبات
عرب الإنرتنت وور�ش عمل داخلية وندوات وم�ؤمترات خارجية وغريها.

املدة

م�ؤهالت املر�شح العلمية

• منذ البداية ،ين�ضم املتدرب �إىل �إحدى �أق�سام اجلهاز ذات ال�صلة.
	�إما ق�سم �إدارة الأ�صول �أو ق�سم الأ�صول الإ�سرتاتيجية ويكون ذلك
الق�سم الأ�سا�سي للمتدرب.
ّ
• يخ�ضع املتدرب لربنامج دوري ملدة � 12شهر حيث يطلع دوريا على
جميع الأق�سام ذات ال�صلة ثم يعود �إىل الق�سم الأ�سا�سي اخلا�ص به.

يتعني على املر�شح �أن يكون حا�ص ًال على:
• تكون الأولوية حلاملي �شهادات مهنية �إ�ضافية ذات �صلة.
• درجة البكالوريو�س مبعدل تراكمي  3.0وما فوق
(تخ�ص�ص يف ق�سم املالية �أو املحا�سبة �أو الأعمال �أو االقت�صاد).
الأف�ضلية حلاملي درجة املاجي�ستري.
• �إجنازات �أكادميية متميزة وخ�صو�ص ًا الربامج التدريبية يف
جمايل املالية واملحا�سبة.
• �شهادة ايلت�س ( )IELTSمبا ال يقل عن معدل � 6.5أو ما يعادله
بالتوفل (.)TOEFL

•

اخلربات العملية

الدورات
•

•

�سبعة �أ�شهر يف الق�سم الرئي�سي حيث يتم تثبيت املتدرب كمحلل
مايل (�إما ق�سم �إدارة الأ�صول �أو ق�سم الأ�صول الإ�سرتاتيجية).
ثالثة �أ�شهر يف الق�سم الآخر (�إما ق�سم �إدارة الأ�صول �أو ق�سم
الأ�صول الإ�سرتاتيجية).
�شهران يف الأق�سام امل�ساندة (الق�سم القانوين ،ق�سم
املخاطر وق�سم املالية).

•
•
•
•

على املتدرب املت�أهل للربنامج �أن يكون من اخلريجني اجلدد
ذوي اخلربة العملية حتى عامني.
القدرة الوا�ضحة على القيام بالأعمال التحليلية والأبحاث.
اخلربة يف ا�ستعمال برامج الإك�سل ( )Excelوالباور
بوينت (.)PowerPoint
تكون الأف�ضلية ملتقني اللغتني العربية والإجنليزية بطالقة.

�شروط الإلتحاق
ي�ستهدف الربنامج �أ�صحاب املهارات
الإ�ستثنائية ذوي �إمكانية تطوير �أنف�سهم
لي�صبحو قادة �أعمال ناجحني� .إذا كنت �شخ�صاَ
واثقا بذاته ولديك دافع ذاتي وت�ستمتع بالعمل
يف بيئة متنوعة و�سريعة النمو ،ف�إن جهاز
الإمارات للإ�ستثمار يقدم لك فر�صة لبدء
حياتك املهنية يف بيئة مهنية ا�ستثمارية مميزة.
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• Sound analytical skills; able to interpret data.
• Outstanding organizational skills (ability to prioritize
tasks, attention to detail and thorough working style)
• Good presentation skills. Highly articulate,
both verbally and in writing.
• Strong team player, but also able to work
independently on tasks and projects.
• Ability to conduct complex research projects.
• "Can do” attitude, delivering high quality work.
• Ability to perform well under pressure
and to deliver under tight deadlines
• Ability to travel abroad.
• Strong work ethic.

PERSONAL ATTRIBUTES
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