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  الشهادة المهنية هميةا

شهادة المصرفي الاسلامي المعتمد الى الارتقاء بقدرات وامكانيات موظفي الجهاز تهدف 

المالي والمصرفي الاسلامي فهي متاحة لجميع العاملين في البنوك وشركات التمويل 

, وتسعى الى منح حامليها الاسس  هم المهنيهوالاستثمار الاسلامية  على مختلف مستويات

والمرتكزات المصرفية المصرفية والشرعية المعقمه والمتكاملة , كما تزودهم بالمعارف 

والمهارات المهنية والتطبيقات المصرفية السليمه وتمكنهم , كذلك من الانطلاق الثابت 

 والميسر نحو التخصصات الاحترافية المتنوعة .

المصرفي الاسلامي المعتمد الشهادة الاساسية التي تقدم لحامليها الاعتراف وتعتبر شهادة 

 مهني والتطور الوظيفي والقدرة على التخصص مستقبلا في مجالات مصرفية اخرىال

 

 البرنامج يالمشاركون ف
 

 ن جميع الإداراتموظفو المصارف الإسلامية، م. 

 م المعاملات المالية الإسلامية موظفو البنوك التقليدية المهتمون بالتعرف على نظا

لأغراض التطوير والبيع والتسويق ومن أجل معرفة أساسيات عمل المؤسسات 

 .الإسلامية وبناء علاقات سليمة معها مبنية على فهم أساليب عملها

  موظفو الهيئات الرقابية الرسمية والهيئات الإشرافية أو التنظيمية لأغراض أداء

 .ملات المالية الإسلامية على أكمل وجهأعمالهم المتعلقة بالمعا
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  الطلاب في السنوات الدراسية العليا والخريجون الذين يستعدون للدخول إلى سوق

 .العمل في المؤسسات المالية الإسلامية

 

 

 

 

 المصرفي االسالمي المعتمد لشهادة المانحة الجهة عن

لية الاسلامية العام للبنوك و المؤسسات الما المجلس  

طلع تالمالية و المصرفية الإسلامية. يهيئة دولية مقرها البحرين, تشرف على الخدمات 

المجلس بمهمة وضع معايير للمؤسسات الإسلامية و ضمان التزام تلك المؤسسات بأحكام 

 .الشريعة الإسلامية

ام الشريعة و يعد المجلس المظلة الرسمية لكافة المؤسسات المالية المتوافقة مع أحك

الاسلامية على مستوى العالم. و يعتبر توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك و المؤسسات 

المالية الاسلامية و الهيئات الاسلامية ذات الصلة, من أهم الأعمال التي يقوم بها المجلس 

 .العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية
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  معتمدالمصرفي االسالمي ال  شهادةموضوعات 

 امالات الإسلامية معدخل العام المال: 

 قهفالأخلاق، و ال ,يدةعقال :إلى الشريعة  نادستاال -

 ، والظلمغررالريا، ال :الابتعاد عن المحرمات  -

 الملكية، الأموال، والحقوق : محل المعاملات المالية -

 ، أركان العقود، وأنواع وأحكام العقود التعريف و الأهمية: مدخل العقود  -

 الإسلاميفي لنظام المصر ا 

 رحلة التمهيدية، مرحلة التوسعمنشأة وتطور البنوك الإسلامية ، ال -

 بنوك الإسلاميةتأطير للوالانتشار، ومرحلة التنظيم وال

 الاستثمارية، الارتباط ئطالوسا: الإسلامي فيصر مخصائص النظام ال -

 غرمبال غنم بالاقتصاد الحقيقي، وقاعدة ال

 ، الأجر، والرسومح لمعاملات المصرفية الربا عائد في خصائص ال -

 العقود في اضعاملات وعيوب الر مال في  وريةصال :  الإرادة العقدية -
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 ،منافع والأجور و ال عوائدوالخصائص، ال فريعالت: الحسابات الجارية   -

 على الحسابات الجارية تنوعة والعمليات الم

 ابط إدارة أموالص، ضوئالحسابات الاستثمارية : التعريفة و الخصا -

 الحسابات الاستثمارية، كيفية توزيع الأرباح الحسابات الاستثمارية

 

 عمليات التمويل الإسلامي 

 رابحة : الإطار العام للمرابحة. الإجراءات والضوابطمالتمويل بال  -

 .المرابحة ، وعقدك ملتلوعد ، والمرحلة اكل من 

 السلم قدع في شروط، الهميةالتمويل بالسلم : التعريف والأ -

 .سلم ، التطبيقات المصرفية لعقد ال عقد السلمفي الأحكام 

 تطبيقات الاستصناع, التعريف والأهمية: التمويل بالاستصناع  -

 . الاستصناع عقدالبنوك الإسلامية، الأحكام الشرعية ل

 التمويل بالإجارة : الإطار العام لعقد الإجارة. أنواع عقود الإجارة -

 تطبيقات الإجارة المنتهية بالتمليكمنفعة أحكام الأجرة ، وأحكام ال

 .  الذمةفي وصوفة موالإجارة ال
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  الخدمات المصرفية الإسلامية 

 طراف وأنواع الحوالاتات المصرفية التمريض والأهمية، أالحوال  -

 .حوالات المصرفيةللخطوات تنفيذها، التأصيل الشرعي المصرفية و

 التعاقدية، ستندية : التعريف والأهمية الأطراف والعلاقاتالاعتمادات الم -

والتطبيقات  لها الشرعييصتأ المستندية اعتماداتالمستندات المطلوية وأنواع ال

 مرابحة، والفرق بين أعتمادات الوكالة والمستندية ال المصرفية الإسلامية للاعتماد

 والمضاربة وغيرها  والمشاركة

انواع خطابات  ,  ، الكفالة وخطابات الضماناهمية وال فريعالت :  خطابات الضمان  -

الضمان والخصائص والضوابط الشرعية  إجراءات تنفيذ خطابات, الضمان ومزاياها

 التعامل بها

 ليات الأ ائتمان ال لبطاقاتئص و الأهمية، الأنواع الرئيسية الخصا:  مان ائتبطاقات ال -

 الشرعي لها صيلتألائتمان، والبطاقات الوالجوانب الفنية 
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  عمليات الاستثمار الإسلامي 

شركات  أحكام , قود المشاركاتع فريعالربح والخسارة : ثفي  المشاركة  صيغ -

 رةعاصفي المعاملات الم الفقه الإسلامي، أنواع الشركات وخصائصها في  الأموال

أسواق رأس أدوات ,  قدنأدوات أسواق ال: الأسواق المالية في  أحكام الاستثمار   -

 وضوابطها الشرعية  المال، التطبيقات المعاصرة التعامل بالأسهم

الزراعية  العقودمعاصرة ة وتطبيقاتها البضارمقود الع :  حبالمشاركة في الر صيغ  -

 ارسة وتطبيقاتها المصرفيةمغمثل المزارعة وال

 

 هيئات الرقابة الشرعية 

 مشروعية الهيئات الشرعية -

 ةأهداف الهيئات الشرعي -

 تعريف الهيئات الشرعية -

 ، التعيين و المكافأة هاممالهيئات الشرعية الصلاحيات، ال  -

 تكوين الهيئات الشرعية ومنهاج عملها   -
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 ألمتحان الشهادة المهنية شروط التأهيل للتقدم
  أن يكون المرشح حاصاًل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي 
 ال تقل عن سنتين  أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية 
 ساعة تدربية 30الى 25للشهادة المهنية  التدريبي المقترحالبرنامج  مدة 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 متطلبات الحصول  الشهادة المهنية 

Certified Islamic Banker 

 الشهادة المهنية يجب للحصول على
 على المشارك:

 الشهادة عبر ات الجلوس ألمتحان
 األنترنت 

  بحد  %   75النجاح بعالمة

 ادنى
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 تدريباللغة اسلوب و

 

 المادة لمحتوى الاساسية المفاهيم ومراجعة استعراض على التدريب أسلوب يعتمد

 وتمارين عمل فرق لتشكي ويتخلله فعالة، ومشاركة مفتوح نقاش على ويحتوي المهنية،

 .والمهارات للمفاهيم العملي التطبيق من المشاركون يتمكن بحيث عملية وحالات

 

 جالمنها لغة تكون العربية اللغة في تقديمها تم و اذا أو الأنجليزية العربية اللغة في تقدم

 ناللغتي بكلا المصطلحات بعض مع العربية اللغة في والامتحان المحاضرة ولغة التدريبي

 .المحاضرات خلال والانجليزية العربية

 

 

 للبرنامجالتسجيل 
 

 

 التسجيل يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: و لمزيد من الاستفسار-  

(int.com-maram@az) (   09627971575850هاتف رقم ) أو الأتصال على 
 

http://www.az-int.com/
mailto:(maram@az-int.com)%20أو%20الأتصال%20على%20هاتف%20رقم%20(00962797157585)
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Member of 

 

About AZ International 
 

AZ International is Training and Consulting company 

located in Jordan Provide our services in the MENA 

region covering Financial and Management topics 

recognized by International Bodies globally, member 

with The TAG Alliances.  
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