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 البرنامج التأهيلي للعمل المالي والمصرفي اإلسالمي

 ))كفاءة((   

 لماذا كفاءة ؟؟

مع التنامي السريع للتمويل اإلسالمي في المملكة العربية السعودية واستحواذه على نصيب    

لنصيب المملكة الكبير من السوق المالي  باإلضافةمنافس للتمويل التقليدي في المملكة، 

المصرفي اإلسالمي العالمي، تسعى المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية لتطوير قدراتها 

 من خالل تقديم خدمات مالية منافسة وتطوير القدرات البشرية لديها.التنافسية 

طالق هذا البرنامج الفريد من نوعه في المملكة العربية السعودية و     يهدف إلى تلبية  "كفاءة"ا 

في  باحترافالحاجة الماسة لتدريب وتأهيل المقبلين على العمل في قطاع التمويل اإلسالمي 

على المشاكل التي تعاني منها المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية المملكة، وذلك للتغلب 

بسبب محدودية المعرفة العلمية والعملية للمتقدمين للعمل في القطاع المالي والمصرفي 

 اإلسالمي، وتوفيرًا للوقت والجهد والمال الذي تدفعه تلك المؤسسات في تأهيل الموظفين الجدد. 

إلى تأهيل الشباب السعودي للدخول إلى سوق العمل المالي  "كفاءة"برنامج  ويهدف   

والمصرفي اإلسالمي وفقًا الحتياجات ومتطلبات السوق، وذلك من خالل تقديم محتوى تدريبي 

متكامل يتضمن المعرفة العلمية، والخبرة العملية، والشهادة المعتمدة، مستهدفًا طالب الجامعات 

، والباحثين عن عمل، وجميع الراغبين في تطوير مهاراتهم السعودية بمختلف تخصصاتهم

 المعرفية في مجال العمل في التمويل اإلسالمي.
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 محاور رئيسية، وهي: ثالثةبتقديم  "كفاءة"ويتمّيز برنامج 

ويشمل على مواضيع مختارة بعناية  المحور األول: المعرفة بأساسيات االقتصاد اإلسالمي: 

 سوق العمل المالي والمصرفي اإلسالمي.حسب احتياجات ومتطلبات 

ويشمل مواضيع متخصصة في  المحور الثاني: العمليات المالية والمصرفية اإلسالمية:

 العمليات المالية اإلسالمية والخدمات المصرفية اإلسالمية المتنوعة المقدمة للعمالء.

ويشمل  العربية السعودية:المحور الثالث: المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في المملكة 

مواضيع تعريفية في طبيعة هذه المؤسسات وهيكلها ونظامها اإلداري والمهن العاملة فيها 

والمهارات التأهيلية لهذه المهن وتوضيح للمقومات األخالقية والسلوكية للعاملين في تلك 

 المؤسسات.

رف بها من المؤسسات المالية على إصدار شهادة تأهيل معتمدة ومعت "كفاءة"ويركز برنامج     

ليكون حاًل يساعد المؤسسات  "كفاءة"والمصرفية اإلسالمية في المملكة، كما يسعى برنامج 

المالية والمصرفية اإلسالمية في تسهيل عملية اختيار وتقييم مهارات ومؤهالت المتقدمين للوظيفة 

وتوفيرًا للوقت والجهد المبذول في عملية البحث عن الموظف المناسب لها، ونسعى أن تعطي 

لمصرفية اإلسالمية، وهي الوثيقة األولوية في التوظيف لدى المؤسسات المالية وا "كفاءة"شهادة 

التي تفتح للمتدرب األبواب وتعطيه ميزة تنافسية عن غيره، وتخّوله للوصول إلى الوظائف التي 

 .يستحقها في هذا القطاع

رغبات كافة األطراف المستهدفة، حيث يوفر لطالب  "كفاءة"ومن المنتظر أن يحقق برنامج    

مل فرص التأهيل واكتساب المعرفة المطلوبة واألكثر وخريجي الجامعات والباحثين عن الع
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احتياجًا في سوق العمل المالي والمصرفي اإلسالمي لتكون بداية انطالق لهم في هذا القطاع 

المهم والنامي في المملكة، كما يتيح للمؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية توفير الكوادر 

رنامج "كفاءة" في بناء قوة وطنية عاملة منتجة المؤهلة وفق احتياجاتها، فضاًل عن دور ب

ومستدامة في المملكة في قطاع المالية والمصرفية اإلسالمية والذي يشهد نموًا متصاعدًا بين 

 القطاعات االقتصادية األخرى.

 الرؤية:

برنامج يسعى لتأهيل خريجي الجامعات البرنامج التأهيلي للعمل المالي والمصرفي االسالمي    

العمل المالي والمصرفي اإلسالمي عن طريق تثقيف  سعودية والباحثين عن عمل في مجالال

 جيل جديد من المقبلين على العمل في المالية والمصرفية اإلسالمية. 

 الرسالة: 

إن رسالة البرنامج هي تزويد المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية بما في ذلك المصارف     

وذلك من خالل توفير المعرفة  مميز،االستثمارية والمحافظ االستثمارية بشباب مؤهل تأهيل 

التأسيسية لخريجي الجامعات السعودية في العمل المالي والمصرفي اإلسالمي، من أجل الوصول 

 تيار مناسب للمتقدمين للعمل المالي والمصرفي اإلسالمي.إلى اخ

 

 :أهداف البرنامج التأهيلية

 .تطوير فهم المشاركين لمبادئ االقتصاد اإلسالمي 

 تأصيل فهم المشاركين لفقه المعامالت المالية اإلسالمية. 

  تزويد المشاركين بالقدرة على فهم الجوانب الفنية في التمويل اإلسالمي. 
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   فهم المشاركين للمسؤوليات األخالقية والقانونية التي تشكل مجال التمويل تعزيز

 .اإلسالمي

  .اطالع المشاركين على بيئة العمل المالي والمصرفي اإلسالمي 

 قطاعات العمل المستقبلية:

 ، المصارف التقليدية بنوافذ إسالمية.المصارف اإلسالمية .1

 المؤسسات الوقفية.  .2

 .والمحافظ االستثمارية اإلسالميةمؤسسات إدارة الصناديق  .3
 مؤسسات التمويل العقاري. .4
 مؤسسات التمويل )التأجير، التقسيط(. .5
 شركات التأمين التعاوني. .6

 ( أيام.4ساعة ( بواقع ) 15عدد الساعات التدريبية: )

 

 المستفيدون: 

 طلبة جامعة الملك عبد العزيز. -

 طلبة الجامعات السعودية. -

 الباحثين عن عمل. -

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج؟ما هي 

 وطلبة السنة الثالثة والرابعة.لطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعةا ، 

 .ال يوجد تحديد للتخصصات 


