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تهدف �شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد �إىل االرتقاء بقدرات و�إمكانيات موظفي
اجلهاز املايل وامل�صريف الإ�سالمي ،فهي متاحة جلميع العاملني يف البنوك و�شركات
التمويل واال�ستثمار الإ�سالمية على خمتلف م�ستوياتهم املهنية ،وت�سعى �إىل منح
حامليها الأ�س�س واملرتكزات امل�صرفية وال�شرعية املعمقة واملتكاملة ،كما تزودهم
باملعارف واملهارات املهنية والتطبيقات امل�صرفية ال�سليمة ،ومتكنهم كذلك من
االنطالق الثابت واملي�سر نحو التخ�ص�صات االحرتافية املتنوعة.
ومتثل �شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد الرمز والعنوان لكل من يعمل يف �صناعة
اخلدمات املالية الإ�سالمية حيث متثل هويته كم�صريف �إ�سالمي معتمد ،كما �أنها الرمز
والعنوان لكل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية حيث �إن عدد حاملي هذه ال�شهادة الأ�سا�سية من
موظفيها يعك�س جودة العاملني لديها ،ويعرب عن م�ستوى ت�أهيلهم والتزامهم امل�صريف
وال�شرعي .

ومن ناحية ثانية تعترب �شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد �ضرورية لي�س فقط
للعاملني يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،بل جميع املتعاملني مع امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية وخريجي اجلامعات والراغبني يف العمل بامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أو
امللتحقني اجلدد بها .
تتميز �شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد ب�صدورها عن املجل�س العام للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وهو هيئة مهنية دولية غري هادفة للربح .وميثل املظلة
الر�سمية جلميع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على م�ستوى العامل.
وتعترب �شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد ال�شهادة الأ�سا�سية التي تقدم حلامليها
االعرتاف املهني ،والتطور الوظيفي ،والقدرة على التخ�ص�ص م�ستقبال يف جماالت
م�صرفية �أخرى متقدمة.

ومن �أهم املزايا التي تقدمها ال�شهادة:
هوية امل�صريف
الإ�سالمي

هي ال�شهادة التي يحتاجها كل موظف يعمل يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،وي�ستحق مبوجبها �صفة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد.

الأ�سا�س للمعرفة
امل�صرفية وال�شرعية

هي ال�شهادة التي متثل الأ�سا�س الذي يعطيك الت�أهيل املنا�سب لفهم م�صريف
و�شرعي عميق للخدمات املالية وامل�صرفية الإ�سالمية.

االعرتاف واالنطالق
نحو امل�ستقبل

هي ال�شهادة التي متنحك اعرتاف ًا مهني ًا من ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وت�سهل
تطورك الوظيفي ،ومتكنك من االنطالق نحو م�سارات مهنية متخ�ص�صة.

زمالة مهنية وتوا�صل
مع املخت�صني

هي ال�شهادة التي متنحك فر�صة االن�ضمام �إىل زمالة مهنية ومتكنك من التوا�صل
امل�ستمر مع �أهل االخت�صا�ص والتعرف على م�ستجدات التطور املهني.
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برنامج ال�شهادة:
 .1املدخل العام للمعامالت الإ�سالمية :

•اال�ستناد �إىل ال�شريعة  :العقيدة ،الأخالق ،والفقه
•االبتعاد عن املحرمات  :الربا ،الغرر ،والظلم
•حمل املعامالت املالية  :امللكية ،الأموال ،واحلقوق
•مدخل العقود  :التعريف والأهمية� ،أركان العقود ،و�أنواع و�أحكام العقود

.2النظام امل�صريف الإ�سالمي :

•ن�ش�أة وتطور البنوك الإ�سالمية  :املرحلة التمهيدية ،مرحلة التو�سع
واالنت�شار ،ومرحلة التنظيم والت�أطري للبنوك الإ�سالمية
•خ�صائ�ص النظام امل�صريف الإ�سالمي  :الو�ساطة اال�ستثمارية ،االرتباط
باالقت�صاد احلقيقي ،وقاعدة الغنم بالغرم
•خ�صائ�ص العائد يف املعامالت امل�صرفية  :الربح ،الأجر ،والر�سوم
•الإرادة العقدية  :ال�صورية يف املعامالت ،وعيوب الر�ضا يف العقود
•احل�سابات اجلارية  :التعريف واخل�صائ�ص ،العوائد والأجور واملنافع،
والعمليات املتنوعة على احل�سابات اجلارية
•احل�سابات اال�ستثمارية  :التعريف واخل�صائ�ص� ،ضوابط �إدارة �أموال
احل�سابات اال�ستثمارية ،كيفية توزيع الأرباح يف احل�سابات اال�ستثمارية
امل�شرتكة.

 .3عمليات التمويل الإ�سالمي :

•التمويل باملرابحة  :الإطار العام للمرابحة ،الإجراءات وال�ضوابط
يف كل من مرحلة الوعد ،والتملك ،وعقد بيع املرابحة
•التمويل بال�سلم  :التعريف والأهمية ،ال�شروط يف عقد ال�سلم،
الأحكام يف عقد ال�سلم ،التطبيقات امل�صرفية لعقد ال�سلم
•التمويل باال�ست�صناع  :التعريف والأهمية ،تطبيقات اال�ست�صناع يف
البنوك الإ�سالمية ،الأحكام ال�شرعية لعقد اال�ست�صناع
•التمويل بالإجارة  :الإطار العام لعقد الإجارة� ،أنواع عقود الإجارة،
�أحكام الأجرة ،و�أحكام املنفعة ،تطبيقات الإجارة املنتهية بالتمليك
والإجارة املو�صوفة يف الذمة.

 .4عمليات اال�ستثمار الإ�سالمي :

•�صيغ امل�شاركة يف الربح واخل�سارة  :تعريف عقود امل�شاركات� ،أحكام
�شركات الأموال يف الفقه الإ�سالمي� ،أنواع ال�شركات وخ�صائ�صها
يف املعامالت املعا�صرة.
•�أحكام اال�ستثمار يف الأ�سواق املالية � :أدوات �أ�سواق النقد،
�أدوات �أ�سواق ر�أ�س املال ،التطبيقات املعا�صرة للتعامل بالأ�سهم
و�ضوابطها ال�شرعية
•�صيغ امل�شاركة يف الربح  :عقود امل�ضاربة وتطبيقاتها املعا�صرة،
العقود الزراعية مثل املزارعة واملغار�سة وتطبيقاتها امل�صرفية.

 .5اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية :

•احلواالت امل�صرفية  :التعريف والأهمية� ،أطراف و�أنواع احلواالت
امل�صرفية وخطوات تنفيذها ،الت�أ�صيل ال�شرعي للحواالت امل�صرفية
•االعتمادات امل�ستندية  :التعريف والأهمية ،الأطراف والعالقات
التعاقدية ،امل�ستندات املطلوبة ،و�أنواع االعتمادات امل�ستندية
وت�أ�صيلها ال�شرعي ،والتطبيقات امل�صرفية الإ�سالمية لالعتماد
امل�ستندية ،والفرق بني اعتمادات الوكالة واملرابحة وامل�شاركة
وامل�ضاربة وغريها
•خطابات ال�ضمان  :التعريف والأهمية ،الكفالة وخطابات ال�ضمان،
�أنواع خطابات ال�ضمان ومزاياها� ،إجراءات تنفيذ خطابات
ال�ضمان ،واخل�صائ�ص وال�ضوابط ال�شرعية للتعامل بها
•بطاقات االئتمان  :اخل�صائ�ص والأهمية ،الأنواع الرئي�سية لبطاقات
االئتمان ،الآليات واجلوانب الفنية لبطاقات االئتمان ،والت�أ�صيل
ال�شرعي لها .

 .6هيئات الرقابة ال�شرعية

•م�شروعية الهيئات ال�شرعية
•�أهداف الهيئات ال�شرعية
•تعريف الهيئات ال�شرعية
•الهيئات ال�شرعية :ال�صالحيات ،املهام ،التعيني واملكاف�أة.
•تكوين الهيئات ال�شرعية ومنهاج عملها.

