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ما هوبرنامج صندوق االستثمارات العامة لتطويرالخريجين؟

?What is the PIF Graduate Development Program

يعد برنامج صندوق االستثمارات العامة لتطويرالخريجين مبادرة
َ
تطوير عاملية املستوى ،تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات
الوطنية للتالءم مع احتياجات السوق الحالية واملستقبلية.
صمم الصندوق هذا البرنامج الذي يمزج بين التدريب النظري
والعملي ليستمر على مدار عشرة أشهر بغية أن يقدم املرشحين
أفضل ما لديهم ،من خالل الجمع بين املحاور األكاديمية
والتدريب أثناء العمل على مهارات متعددة مثل اإلدارة
واالستثمار .وسوف يتخرج املرشحون الناجحون وهم مؤهلون
الغتنام الفرص الوظيفية الجديدة واملساهمة في التنمية
االقتصادية في اململكة العربية السعودية ،وفق الرؤية .2030

The PIF Graduate Program is a world-class, highly
selective initiative, that seeks to attract, develop, and
deploy top Saudi talent.
The ten-month study/work program is carefully
designed to bring out the best in candidates, by
combining academic modules with on-the-job training
in management and investment skills. Successful
candidates will graduate ready to unlock new career
opportunities and contribute towards the economic
development of Saudi Arabia, in line with Vision 2030.

متى يمكن التقديم للبرنامج؟
سيتم تفعيل البوابة اإللكترونية لتلقي الطلبات في األول من
أبريل  ،2021يرجى تفقد املوقع اإللكتروني للصندوق ملزيد من
املعلومات.

?When can we start to apply
The application portal will open on 1st April 2021.
Kindly check the PIF website for more information.

متى آخر يوم لتلقي الطلبات؟
آخريوم لتلقي الطلبات هو  15مايو .2021

?When is the last day to apply
The last day to accept applications will be 15th May
2021.

ما هي التخصصات التي يقبلها برنامج تطويرالخريجين؟

What are the accepted majors for the Graduate
?Development Program
The program is open to Saudi nationals who have
recently graduated with top Bachelors or Masters
degrees from Saudi or international universities from
all majors and academic backgrounds. Strong English
skills are required, and the GPA should not be less than
2.75 out of 4 or 3.75 out of 5, or its equivalent.

يتم قبول جميع التخصصات األكاديمية بشرط الحصول على
شهادة بكالوريوس أو املاجستير من جامعة سعودية أو دولية
ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية.
ومن الضروري تقديم نتيجة اختبارمستوى لغة إنجليزية بشرط
أن ال تقل الدرجة عن ( )6في اختبار  IELTSأو)(60 -78) - (547
في اختبار  .TOEFLكذلك الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن
( 2.75من ( 3.75 / )4من  )5أوما يعادلها.
ما هي تفاصيل البرنامج؟
يستمرالبرنامج على مدارعشرة أشهر ،ويشتمل على ما يلي:
•فصــول دراســية للتعلــم ،تقــدم مناهــج عامليــة املســتوى فــي
املجــاالت الشــخصية والعمليــة التــي ســتقدم للخريجيــن
نظريات ومهارات متعددة مثل :تحليل البيانات ،والتفاوض،
والتحليــل املالــي ،وإدارة املشــاريع.
•التدريــب املنهــي الــذي يوفــره صنــدوق االســتثمارات العامــة،
حيــث يتــوزع الطــاب عبــر إدارات مختلفــة فــي الصنــدوق أو
ً
مشــاريعه بغــرض تطبيــق املعــارف عمليــا فــي بيئــة ديناميكيــة
توفــر فرصــة اكتســاب خب ـرات القيــادات االســتراتيجية.

?What does the Program entail
The GDP consists of a 10 month program that includes:
•	 Classroom Training - Academic course teaching
world-class behavioral and technical skills that will
provide a broad spectrum of business school theory
and practice including data analytics, negotiation,
financial analysis and project management.
•	 On-the-Job Training - Provided at PIF where students
are divided into different departments to transform
knowledge into practice in a dynamic working
environment with unrivalled access to strategic
leaders.
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Am I able to choose which department to train at PIF?
PIF will decide upon the department that is most suited
to your major in addition to your academic assessment
results.
PIF in collaboration with the graduate will decide upon
the department aligned with your career aspirations
by considering different factors, i.e. your academic
assessment results.

هل يحق لي اختيارالقسم الذي أتدرب فيه بالصندوق؟
 سيحدد الصندوق القسم األنسب،بالتعاون مع الخريج
 من خالل عوامل،للمترشح الذي يتما�شى مع تطلعاته املهنية
.متعددة أبرزها نتائج التقييم األكاديمي

Will the classroom training include study
requirement and test taking?
Yes, the program anchors it is a classroom learning with
work related projects, exercises, case studies, tests and
simulations, reinforcing how these learnings may be
applied in a work setting.

هــل ســيتضمن التدريــب فــي الفصــول الدراســية متطلبــات
الدراســة واالختبــارات؟
 يركزالبرنامج على فهم واستيعاب النظريات بمشاريع ذات،نعم
 ودراسة الحاالت وتعزيزاالختبارات واملحاكات مما،صلة بالعمل
.يعزز تطبيق الدروس النظرية

What does each Track entail?
The program tracks are designed to develop the skills of
graduates in different areas, such as, investment, project
management, real estate, business management,
governance, and many other areas.

على ماذا يتضمن كل مسار؟
تم تصميم مسارات البرنامج لتطويراملهارات الخاصة بالخريجين
، وإدارة املشاريع،في مجاالت متنوعة منها مجاالت االستثمار
. والحوكمة وغيرها من املسارات، واألعمال التجارية،والعقارات

Am I able to choose my Track?
You will be able to specify your preference. However,
PIF will decide upon the track that is most suited to your
major in addition to your selection criteria results.

هل أنا قادرعلى اختيار أي مسارللتدريب فيه؟
يقوم املتدرب بتحديد اهتماماته أثناء تقديم طلب االنضمام
.وسيحدد الصندوق املساراملناسب لتخصص املتدرب الدرا�سي

I graduated but my degree is not ready until after
the application deadline?

تخرجــت بالفعــل ولكننــي لــن أحصــل علــى درجتــي الجامعيــة إال
فــي تاريــخ الحــق علــى املوعــد النهائــي لتقديــم الطلبــات؟

Please provide a stamped official letter from your
university stating your graduation date, confirmation
that you have finished all your courses and awaiting
your certificate to be issued.

البد من إرفاق ما يثبت استيفاء الطالب لجميع متطلبات
.التخرج ويشمل ذلك متطلب التدريب التعاوني

I have completed all of my academic courses at
university, but I only have my co-op training left.
Can I still apply for the program?
All GDP applicants must complete all university
requirements before enrolling in the program.

 هــل أســتطيع،تبقــى فــي خطتــي الدراســية التدريــب التعاونــي
التقد يــم؟

My certificate does not state a GPA, what should I
do?
You must provide an official letter from your university
stating your GPA that is equivalent to a “Very Good” mark
or above. You must attach with your application the latest
version of your transcript that shows your GPA.

 فمــاذا علـ ّـي أن،شــهادتي ال تحمــل املعــدل التراكمــي لدرجاتــي
أفعــل؟
يرجى تقديم خطاب يحمل الختم الرسمي لجامعتك يوضح أن
ً
.معدل درجاتك مكافئ لتقدير “جيد جدا” فأعلى

يشترط على متدربين برنامج تطوير الخريجين اجتياز كافة
.متطلبات الجامعة قبل انضمامهم للبرنامج
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I currently work, do I have to resign if I am accepted
to the PIF Graduate Program?
PIF’s Graduate Development Program requires full time
commitment.
What kind of contract will I have if I am accepted
into the Program?
The Graduate Development Program will provide a
ten-month training contract to enrolled applicants.
Benefits will include:
•	 Monthly Allowance
•	 Medical insurance (for trainee only)
•	 Certificate (upon successful completion of the
program)
•	 10 vacation days with fixed dates
Does the program end with employment?
The program aims at fostering the next generation of
Saudi talents to prepare them for the Saudi market.
Whilst a permanent role is not guaranteed at the end
of the program, candidates will graduate with essential
skills that will help them unlock new opportunities
and take the next step in their career. Exceptional
candidates will be considered for roles with PIF and its
partner projects on graduation.
I graduated from outside of Saudi Arabia. Do I have
to provide an MOE equalization of my degree?
Yes.
What are the file formats accepted on the website
to attach my files?
•	 Format: PDF
•	 Size: Less than 5 MB
•	 Criteria: Clear professional colored scans. [Mobile
Photos/Screen shots will not be considered]
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ً
 فهــل علـ ّـي أن أســتقيل مــن وظيفتــي فــي حــال،أنــا أعمــل حاليــا
قبولــي ببرنامــج تطويــر الخريج ــين؟
برنامج تطوير الخريجين الذي يقدمه الصندوق يستلزم التفرغ
.التام
ً
مــا هــو نــوع العقــد الــذي ســأكون طرفــا فيــه عنــد قبولــي
بالبرنا مــج؟
يوفر برنامج تطوير الخريجين عقد تدريب ملدة عشرة أشهر
: وهو يشمل املزايا التالية.للمتقدمين املختارين
•راتب شهري
)•تأمين طبي (للمتدرب فقط
•شهادة إتمام البرنامج
 أيام إجازة محددة التواريخ10•

هل يكفل البرنامج عند نهايته وظيفة دائمة؟
يهدف البرنامج إلى رعاية وتعزيز مهارات جيل جديد من املواهب
 وفي حين ال يكفل.السعودية إلعدادهم لسوق العمل املحلي
 إال أن املرشحين يكتسبون،البرنامج عند نهايته وظيفة دائمة
املهارات األساسية التي من شأنها مساعدتهم في انتهاز فرص
، وعلى ذلك.العمل الجديدة وإحداث نقلة في حياتهم املهنية
التخرج من برنامج تطوير الخريجين ال يضمن بالضرورة
.الحصول على وظيفة في صندوق االستثمارات العامة
ً
 هــل علـ ّـي تقديــم شــهادة.تخرجــت جامعيــا خــارج اململكــة
معاد لــة؟
. يجب تقديم شهادة املعادلة،نعم
ما هي صيغة امللفات التي يقبلها املوقع اإللكتروني؟
PDF :•الصيغة
 ميغابايت4  أقل من:•الحجم
ً
 [لــن تقبــل. مســتندات واضحــة ممســوحة ضوئيــا:•الوصــف
.]صــور املســتندات امللتقطــة بكامي ـرا هاتــف أو مــا إلــى ذلــك

What are the nationalities accepted for this program?
The PIF Graduate Development Program is for Saudi
Nationals only.

ما هي الجنسيات التي يقبلها البرنامج؟
.البرنامج مخصص للسعوديين والسعوديات الخريجين الجدد

What are the required scores for the IETLS or TOEFL?

؟TOEFL  أوIETLS ما هي الدرجة املطلوبة في

IELTS (General)
TOEFL

6.0
(60 -78) - (547)

IELTS (General)
TOEFL

6.0
(60 -78) - (547)
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I graduated outside Saudi Arabia from a university
that teaches in English. Do I still need to provide an
English proficiency certification ?
Yes, all applicants are required to attach their English
proficiency certifications (IELTS or TOEFL).

شــهادتي الجامعيــة مــن خــارج اململكــة ومــن جامعــة دراســتها
 هــل يجــب علــي تقديــم شــهادة إجــادة اللغــة،باللغــة اإلنجليزيــة
اإلنجليزيــة؟
نعــم يجــب علــى جميــع املتقدميــن تقديــم نتيجــة اختبــارمســتوى
.لغــة إنجليزيــة

What kind of IETLS score can I attach, academic or
general?
Both are acceptable.

 األكاديميــة، التــي يمكننــي أن أرفقهــاIETLS مــا هــو نــوع درجــة
أم العامــة؟
.كالهما مقبول

What are the other assessments if I meet the
minimum entry requirements?
Candidates who successfully meet eligibility
requirements, will be required to complete the
following PIF-coordinated stages:
Stage 1: Apply and meet selection criteria
Stage 2: Pass the online assessment
Stage 3: Pass the interviews assessment
Stage 4: Pass the group assessment
Stage 5: Applicants interested in joining the Investment
Track will have to pass the investment assessment test

مــا هــي التقييمــات األخــرى فــي حــال اســتيفائي للحــد األدنــى
للمتطلبــا ت ؟
املرشحون الذين يستوفون متطلبات االلتحاق بالبرنامج
: تحت إشراف الصندوق،ينتقلون إلى مهمة إتمام املراحل التالية

Candidates who pass all stages will be shortlisted based
on top cumulative scores.

ويدرج املرشحون الذين يجتازون هذه املراحل في القائمة
.القصيرة للقبول بترتيب وفق درجاتهم اإلجمالية

I was not invited to the interview process. What
does this mean?
A shortlist of candidates who have successfully met
the entry requirements will be invited to interview by
July 31st. If you have not been invited to interview by
July 31st, this means that your application has not been
successful. Many outstanding candidates apply for
this prestigious program and unfortunately, we cannot
offer places to everyone.

 ما الذي يعنيه هذا؟.لم توجه لي الدعوة ملقابلة شخصية

What if I took my English proficiency exam 5 years ago?
We accept English proficiency exams that have been
taken from the past 5 years.

 التقديم و اجتيازمعاييىراالختيار:املرحلة األولى
 اجتيازاالختباراملرسل:املرحلة الثانية
 اجتيازاملقابلة الشخصية:املرحلة الثالثة
 اجتيازالتقييم الجماعي:املرحلة الرابعة
 يتعين على املتقدمين املهتمين باالنضمام إلى:املرحلة الخامسة
مساراالستثماراجتيازاختبارتقييم االستثمار

توجه الدعوة إلى املرشح املدرج في القائمة النهائية والذي استوفى
31  وذلك في تاريخ أقصاه،كافة متطلبات االلتحاق بالبرنامج
 فإذا لم توجه لك الدعوة ملقابلة شخصية قبل2021،يوليو
.هذا التاريخ فهذا يعني أن طلبك لم يتم قبوله

مــاذا لــو حصلــت علــى شــهادة إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة قبــل
 ســنوات؟5
يتم قبول شهادة إتقان اللغة اإلنجليزية التي تم إصدارها خالل
.الخمس سنوات املاضية
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ً
�� ﺣﺎل وﺟﻮد أي �ﺴﺎؤل آﺧﺮﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻛﺮﻩ �� ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ��ﻧﺎﻣﺞ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎ�ﻌﺔ ﻓﻀﻼ إرﺳﺎﻟﮫ �ﺸ�ﻞ وا�� ﻣﻊ
GDP@pif.gov.sa :��ﻋﻨﻮان وا�� ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ إ�� اﻟ��ﻳﺪ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ اﻟﺘﺎ

For any other questions that are not addressed in the program information or the FAQ, please send
a clear query with a clear subject to the following email address: (GDP@pif.gov.sa)

