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 التحضيري لشهادةالبرنامج 
 االختصاصي االسالمي المعتمد في الحوكمة واالمتثال
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http://www.az-int.com/


 
 

www.az-int.com  
Your Success, Our Passion! 

  الشهادة المهنية هميةا

الى فهم الحوكمة  والامتثال الاختصاصي الاسلامي المعتمد في الحوكمةشهادة تهدف 

 الحوكمة وادارة المخاطر  , وتحديدضمن احكام الشريعة الاسلامية  وفهم العلاقة بين 

سات المالية الاسلامية , ومتابعة مخاطر عدم اهداف مراقبة الامتثال في المصارف والمؤس

الامتثال في العمليات المصرفية الاسلامية , واكتساب المهارات اللازمة لدى المشاركين حول 

 .كيفية القيام بوظيفة الامتثال في المصارف الاسلامية 

 

 

 البرنامج يالمشاركون ف
 : ات التاليةيمكن توجيه البرنامج إلى المسئولين والعاملين في الإدار  -

 الامتثال -

 الرقابة الشرعية -

 المخاطر -

 التمويل والاستثمار -

 التدقيق الداخلي -

 الشؤون القانونية  -

 الإدارات الأخرى ذات العلاقة -
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االختصاصي االسالمي المعتمد  لشهادة المانحة الجهة عن

 في الحوكمة واالمتثال

مالية الاسلامية العام للبنوك و المؤسسات ال 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

حكام الشريعة و يعد المجلس المظلة الرسمية لكافة المؤسسات المالية المتوافقة مع أ

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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ي المعتمد في اصي االسالماالختص شهادةموضوعات 

 واالمتثالالحوكمة 

 الحوكمة في المصارف الإسلامية 

 رفيمقدمة حول بيئة المصارف الإسلامية وتطور واتساع العمل المص -

 والمالي الإسلامي .

 مفاهيم عامة حول الحوكمة )المفهوم ، المبررات ، القواعد (  -

 أهمية الحوكمة في المؤسسات بشكل عام و المصارف الإسلامية بشكل  -

 خاص

 معايير الحوكمة وإرشادات لجنة بازل  -

 الحوكمة من منظور شرعي  -

 الحوكمة في المصارف الإسلامية -

 ار حوكمة المؤسسات المالية الإسلاميةيمع   -

 واقع الحوكمة في المصارف الإسلامية 

 أهداف ومحددات الحوكمة المصارف الإسلامية  -

 ميواقع الحوكمة في القطاع المصرية العربي والإسلا  -
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 إعداد دليل الحاكمية و مصرف إسلامي  -

 الحوكمة وادارة المخاطر المصارف الإسلامية  -

  عناصر البيئة المساندة للحوكمة في المصارف والمؤسسات المالية

 الإسلامية

 دور مجلس الإدارة -

 دور هيئة الرقابة الشرعية.  -

 دور لجان مجلس الإدارة -

 دور الإدارة التنفيذية  -

 دور المساهمين  -

 ق المستثمرينحقو -

حالة عملية مجموعات عمل ) مناقشة حوكمة بعض صيغ التمويل المصارف  -

 الإسلامية (

 المعايير الدولية والإسلامية للحوكمة 

التعريف بمعايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  -

 للمؤسسات المالية الإسلامية

 ت المالية الإسلاميةر الحوكمة الصادرة عن مجلس الخدمايالتعريف بمعاي  -
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التعريف بالقوانين ذات العلاقة بالحوكمة في القانون النموذجي الصادر عن   -

 وللمؤسسات المالية الإسلامية كللبنو المجلس العام

عرض مقارن لبعض أدلة الحوكمة للمصارف الإسلامية في دول الشرق   -

 )سوريا/ الأردن / ماليزيا ...( ياالأوسط وأس

 حوكمة المصارف الإسلامية في المركزية كدور البنو  -

  المصارف الإسلامية ، فيالامتثال 

 البنوكفي ماهية وظيفة الامتثال  -

 الهيكل التنظمي للمصرف فيإدارة الامتثال   -

 أهداف وظيفة مراقبة الأمتثال -

 العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة الأمتثال  -

 العناصر والمبادئ الأساسية للامتثال  -

 دم الامتثال.مخاطر ع  -

 تعليمات مراقبة الأمنتال. -

  العمليات المصرفية الإسلاميةفي الامتثال 

 المهمات والمسؤوليات -إدارة الامتثال   -

 علاقة الحاكمة المؤسسية مع وظيفة الأمنثال.  -
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 أهمية الامتثال للشريعة في تقديم صيغ التمويل الإسلامي -

 سلاميتقديم صيغ التمويل الإفي  متثال انماذج من ال  -

 الخدمات المصرفية الإسلامية .في  متثال انماذج من ال  -

 مكافحة غسل الأموال فيال تثمانماذج من ال  -

 

 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  ةمد 

 
 

 
 
 

 

 متطلبات الحصول  الشهادة المهنية 

THE CERTIFIED ISLAMIC SPECIALIST IN 

GOVERNANCE AND COMPLIANCE 

الشهادة المهنية يجب على  للحصول على
 المشارك:

 الشهادة عبر ات الجلوس ألمتحان
 األنترنت 

  بحد ادنى %  75 النجاح 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 نجليزيةاأو ال العربية اللغة في تقدم

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

 .المحاضرات لخلا والانجليزية العربية

 

 
 

 للبرنامجالتسجيل 
 

 

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

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