األسئلة الشائعة حول برنامج أسواق المال للتدريب المهني
Capital Markets Apprenticeship Program FAQs

What is the Capital Markets Apprenticeship Program?

The Capital Market Apprenticeship Program is a vocational
and investment training program that aims to expand
Bahrainis' financial knowledge and hands-on experience in
the Capital Market sector, which falls in line with Bahrain
Bourse’s ongoing efforts to enhance financial literacy and
investment awareness.
Who can apply in the Capital Markets Apprenticeship Program?

The program targets Bahraini nationals holding a Bachelor’s
degree or higher.
How to apply in this program?

ما هو برنامج أسواق المال للتدريب المهني؟

برنامج أسواق رأس المال للتدريب المهني هو برنامج تدريب عملي
واستثماري يستهدف الخريجين والمواطنين من الشباب المهتمين
باكتساب المعرفة العلمية والعملية في قطاع رأس المال مما يتماشى
.مع جهود بورصة البحرين لتعزيز الثقافة المالية والوعي االستثماري

من يمكنه التقديم والمشاركة في برنامج أسواق المال للتدريب المهني؟

يستهدف البرنامج المواطنين البحرينيين من حملة شهادة البكالوريوس
.فأعلى
كيف يمكن التقديم في البرنامج؟

Individuals interested to join the program who meet the
prerequisite criteria can apply through filling in the program’s
application form through Bahrain Bourse’s website:

يتعين على الراغبين باالنضمام والترشح للبرنامج ممن تنطبق عليهم
شروط المشاركة ملئ استمارة التقديم عبر موقع بورصة البحرين
:االلكتروني

https://www.bahrainbourse.com/capital-marketapprenticeship

https://www.bahrainbourse.com/ar/-المال-أسواق-برنامج
المهني-للتدريب

How long is the Capital Markets Apprenticeship Program?

The program will be conducted over a tenure of 6 months.
What does the program’s tenure include?

ماهي مدة البرنامج؟

. أشهر6 سيعقد البرنامج على مدار
ماذا تتضمن فترة المشاركة في البرنامج؟

During the program’s tenure, the interns will undergo job
rotation across different core functions within Bahrain Bourse
and Bahrain Clear, gaining full and diversified exposure to
Bahrain Bourse and Bahrain Clear’s operations and obtaining
a full understanding on the Bahraini Market in specific, and
the Capital Market sector in general.

 التناوب الوظيفي بين إدارات مختلفة،ستتضمن فترة العمل والتدريب
 مما سيمكن المتدربين من،في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة
 األمر الذي سيساهم،فهم سير األعمال في مختلف اإلدارات على حده
في منحهم خبرة عملية تمكنهم من تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم حول
سير العمليات في سوق المال البحريني بشكل خاص وفي قطاع
.أسواق رأس المال بشكل عام

The program will also equip the interns with the set of skills
required to occupy high-level employment opportunities
within the Capital Market.

كما سيزود البرنامج المدربين بالخبرة العملية وبمجموعة من المهارات
الالزمة للتوظيف بهدف إنتاج جيل من المهنيين ذوي درجة الجهوزية
العالية للعمل والمعرفة المالية المتقدمة وعالية المستوى في قطاع
.أسواق المال

What will the participant receive by the end of the program?

Interns completing the program will be awarded with a
certificate of participation and an evaluation letter detailing
their key attributes for future employers, in order to enhance
their employability opportunities in related sectors within the
capital market in the future.

على ماذا سيحصل المشارك بعد انتهاء فترة البرنامج؟

سيحصل المتدربون ممن استكملوا البرنامج على شهادة مشاركة
وخطاب تقييم لبيان مهاراتهم ومواطن القوة الرئيسية لديهم من أجل
تعزيز فرص توظيفهم في المجاالت المالئمة ذات العالقة بأسواق
.مستقبال
رأس المال
ً

