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كام يقّدم الربنامج مجموعة واسعة من 

املهارات التشخيصية الالزمة لتقييم 

املخاطر االئتامنية، التي يطرحها 

العمالءاملحتمل تعاملهم مع 

املؤسسات املالية.

يقّدم “نَُخب” االئتامن الفرصة 

املناسبة لكل خّريج وخّريجة:

ملتزم بأهدافه

عايل الهّمة

متعدد املهارات

مفعٍم بالحامس،

ليكون جزءاً من املعادلة الناجحة

ملحة عن 
الربنامج

إمياناً بقدرات الكوادر الوطنية عىل 

دعم و متكني ركائز الصناعة، يواصل 

الصندوق الصناعي تقديم الربنامج 

التدريبي "نَُخب" االئتامن، املختص 

يف التدريب النوعي وفق أفضل 

املامرسات الدولية ملواكبة االحتياجات 

املتطورة باستمرار لالقتصاد 

السعودي.



اعتامد نهج منظّم لتقييم الجدارة االئتامنية 

للرشكات املقرتضة.

تقييم أداء الرشكات بناًء عىل أُطر عملية، وأدوات 

نوعية وكمية.

تحليل املخاطر االئتامنية للرشكات مبنهج نوعي 

وكّمي.

إستخدام مؤرشات السوق املناسبة، وذلك لفهم 

مخاطر إعادة التمويل، واستطالع حالة السوق يف 

ما يخص االئتامن والقطاع الصناعي بشكل عام.

تقييم قدرة العميل عىل تسديد الديون وااللتزام 

بالتعهدات املالية.

أهداف 
الربنامج



مراحل
الربنامج

الربنامج الداخيل

التدريب العميل

التدريب عىل رأس العمل

االنتهاء من الربنامج

Center for professional
Development



عىل املتخرجني استيفاء الرشوط التالية:

املعدل العام

إختبارات اللغة

رشوط أخرى

3.2 من أصل 4 

4 من أصل 5

80 من أصل 100

 TOEFL (575 PBT، 232 CBT، 90 IBT)

أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من ِقبَل 

وزارة التعليم.

معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غري 

سعودية.

تقديم خطاب رسمي مختوم، يوضح تاريخ 

التخرج والحصول عىل الشهادة الجامعية.

الرشيحة  
املستهدفة

تم تصميم برنامج “نَُخب” االئتامن للسعوديني 

والسعوديات حديثي التخّرج بدرجة 

“البكالوريوس” يف املجاالت التالية:

IELTSيف اختبار الـ 6.5 

إدارة األعامل (املالية، املحاسبة، االقتصاد، االستثامر، نظم 
املعلومات اإلدارية)

الهندسة  (الهندسة الكهربائية، الهندسة امليكانيكية، الهندسة 
الكيميائية، الهندسة الصناعية ، هندسة الطريان والفضاء الجوي،

اإلدارة الهندسية، هندسة البرتول، هندسة التعدين، الطاقة املتجددة)

(أخرى، صيدلة، تعدين، خدمات لوجستية).



بدء
التقديم

انتهاء 
التقديم

املقابالت 
والتقييم

إعالن
النتائج

بدء
الربنامج

تقديم 
الطلبات

05
مارس
2019

05
أبريل
2019

17
أبريل
2019

23
مـايـو
2019

16
يونيو
2019

مواعيد



3 مراحل تنتظر املتقدمني املستوفني 
لرشوط الرتشح، هي:

تقييم إلكرتوين (اختبار القدرة 1

اللفظية والرقمية، التفكري املجرد، 

ونقاط القوة العملية).

مركز التقييم.

مقابالت مع لجنة التقييم.

2

3

مراحل
التقييم



املزايا 
املقدمة

للمرشحني

يقّدم برنامج “نَُخب” االئتامن باقة 

غنية من املزايا، ومنها:

مكافأة شهرية.

بدل سكن وبدل نقل.

التسجيل يف التأمينات االجتامعية.

تأمني طبي.

مكافأة أداء سنوية.

التطوير الشخيص واملهني.

اكتساب خربات مميزة.

فرص ممتازة للتعارف وبناء العالقات املهنية
عىل صعيد دويل، إقليمي، ومحيل.



nokhab.sidf.gov.sa

قم بزيارة الرابط التايل

ابدأ بتعبئة طلب التقديم

قّدم طلبك

كيفية 
اإلشرتاك



شكرًا لكم 


