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  الشهادة المهنية هميةا

تمكن    CIMAشهادة التمويل الاسلامي الصادرة عن المعهد القانوني للمحاسبين الاداريين  

من معرفه واسعة في القانون التجاري الدائم للتمويل الاسلامي وفهم متطلبات الالتزام 

اسلامي  ونظرة فاحصة لاطار عمل بالشريعة الاسلامية والانظمة التي تحكم التمويل ال

 . اعداد التقارير عن معاملات التمويل الاسلامي وطرق تحليل الننتائج

في التمويل الاسلامي , هي اول مؤهلات عالميه متخصصة في مجال  CIMAمؤهلات  

وقد تم تطوير المؤهلات لتلبية الطلب المتزايد على مؤهلات متعددة , التمويل الاسلامي 

قطاع التمويل الاسلامي ,وقد تم تصميم المؤهلات لتسليح الطلبة بالمعرفة دوليا في 

ط والمفعم بالتحديات , علما بأن حجم التمويل شوالمهارات الضرورية في هذا السوق الن

ترليون دولار يتزايد باستمرار فهناك نقص  3,1الاسلامي على مستوى العالم بلغ حوالي 

مجال التمويل الاسلامي , وتأتي هذه الشهادات لهذا عالمي في المهنين المختصيين في 

النقص ,كونها مثال نموذجي تحتذي به الشركات الراغبة في زيادة كادرها من الموظفين 

فهي مناسبة ايضا للافراد الراغبين في زيادة المؤهلين في مجال التمويل الاسلامي 

فيدة بشكل خاص لكل مهني معارفهم في مجال التمويل الاسلامي , وتعد هذه الشهادات م

من غير المتمرسين  في مجال التمويل والمختصيين في المجال المالي الراغبين بالحصول 

 على اعتماد ومؤهلات في هذا المجال 
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 البرنامج يالمشاركون ف
 

 

  موظفو المصارف الإسلامية، من جميع الإدارات وخصوصا العاملون في إدارات منح

 .مخاطر وإدارة متابعة الائتمانالائتمان   وإدارة ال

  موظفو البنوك التقليدية المهتمون بالتعرف على نظام المعاملات المالية الإسلامية

لأغراض التطوير والبيع والتسويق ومن أجل معرفة أساسيات عمل المؤسسات 

 .الإسلامية وبناء علاقات سليمة معها مبنية على فهم أساليب عملها

 ة الرسمية والهيئات الإشرافية أو التنظيمية لأغراض أداء موظفو الهيئات الرقابي

 .أعمالهم المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية على أكمل وجه

  الطلاب في السنوات الدراسية العليا والخريجون الذين يستعدون للدخول إلى سوق

 .العمل في المؤسسات المالية الإسلامية
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 التمويل االسالمي  لشهادة المانحة الجهة عن

معهد المحاسبين الادارين وهي الجهة الرائدة عالمياً من حيث القدرة   

على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في مجال المحاسبة الادارية والمعايير الدولية 

والضرائب وذلك لتأهيل المشاركين للحصول شهادات متخصصة في مجال المحاسبة 

 ى المؤهل الأول في التمويل الإسلاميالادارية بالإضافة ال

 

 التمويل االسالمي    شهادة موضوعات

  القانون التجاري الاسلامي 

 مدخل الى القانون الاسلامي في علاقته بالتمويل الاسلامي -

 في ذلك القران والسنه النبويه الشريفهمصادر القانون التجاري الاسلامي بما -

 ل الحديثة في التمويل الاسلاميالمهنجيات المستخدمه لحل المشاك-

 العقود التاريخيه المشموله في القانون التجاري الاسلامي -

 الالتزام باحكام الشريعه واهمية مبادئ الشريعة -
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  منتجات وخدمات  –العمل المصرفي الاسلامي والتكافل 

 التطورا ت التي حدثت فيما يتعلق بالمؤسسات والانظمه المالية الاسلاميه  -

 المصادر الرئيسيه للاموال المتاحه امام البنوك وكيفيه تعويض هذه المصادر  -

 المنتجات المختلفه التي طورتها المصارف الاسلاميه لعملائها  -

الخدمات والمنتجات المقدمه بموجب التكافل والقضايا المتعلقه بالاكتتاب  -

 والعجر والفائض المالي واعاده التكافل 

 غيليه الشائعه في قطاعي التامين والمصارف المخاطر الماليه والتش -

 

  الاسواق والادوات الراسمالية الاسلاميه 

 الفرق بين الاسواق الماليه التقليديه والاسلامي -

 الاسواق الرسماليه والثانويه  -

 التنظيم ضمن السوق الراسمالي الاسلامي  -

 رفض المنتجات  \عمليات الفحص المستخدمه في قبول  -
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 ات المالية الاسلاميه محاسبة المؤسس 

 اطار ومعايير اعداد التقارير فيما يخص المؤسسات الماليه الاسلاميه -

 تحليل وتصنيف التمويل الاسلامي وعمليات التمويل  -

كيفية الابلاغ عن العمليات التي تتبنى العقود تمويل مختلفه في البيانات  -

 الماليه الاسلاميه 

 لماليه باحكام الشريعهالمساءله الماليه والتزام المؤسسات ا -

 

 ألمتحان الشهادة المهنية شروط التأهيل للتقدم
  أن يكون المرشح حاصاًل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي 
  أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية ال تقل عن سنتين 
 ساعة تدربية30الى  25للشهادة المهنية  التدريبي المقترحالبرنامج  مدة 

 
 

 
 

 متطل بات الحصول  الشهادة المهنية 

Certified Islamic Finance  

الشهادة المهنية يجب على المشارك: للحصول على  

 الشهادة عبر األنترنت ات الجلوس ألمتحان 
  بحد ادنى %57النجاح بعالمة 
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 تدريباللغة اسلوب و

 

 المادة لمحتوى الاساسية المفاهيم ومراجعة استعراض على التدريب أسلوب يعتمد

 وتمارين عمل فرق تشكيل 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 ةاللغ في تقدم

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

 .المحاضرات خلال والانجليزية العربية

 

 

 للبرنامجالتسجيل 
 

 

 ر البريد الإلكتروني:التسجيل يرجى التواصل عب و لمزيد من الاستفسار-  

(int.com-maram@az) (   00962797157585هاتف رقم ) أو الأتصال على 
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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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