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�سهادة امل�سريف اال�سالمي املعتمد
موظفي  و�إمكانيات  بقدر�ت  �الرتقاء  �إىل  �ملعتمد  �الإ�سالمي  �مل�سريف  �سهادة  تهدف 
�جلهاز �ملايل و�مل�سريف �الإ�سالمي، فهي متاحة جلميع �لعاملني يف �لبنوك و�سركات 
منح  �إىل  وت�سعى  �ملهنية،  م�ستوياتهم  خمتلف  على  �الإ�سالمية  و�ال�ستثمار  �لتمويل 
تزودهم  كما  و�ملتكاملة،  �ملعمقة  و�ل�سرعية  �مل�سرفية  و�ملرتكز�ت  �الأ�س�س  حامليها  
من  كذلك  ومتكنهم  �ل�سليمة،  �مل�سرفية  و�لتطبيقات  �ملهنية  و�ملهار�ت  باملعارف 

�النطالق �لثابت و�ملي�سر نحو �لتخ�س�سات �الحرت�فية �ملتنوعة.
�سناعة  يف  يعمل  من  لكل  و�لعنو�ن  �لرمز  �ملعتمد  �الإ�سالمي  �مل�سريف  �سهادة  ومتثل 
�خلدمات �ملالية �الإ�سالمية حيث متثل هويته كم�سريف �إ�سالمي معتمد، كما �أنها �لرمز 
و�لعنو�ن لكل موؤ�س�سة مالية �إ�سالمية حيث �إن عدد حاملي هذه �ل�سهادة �الأ�سا�سية من 
موظفيها يعك�س جودة �لعاملني لديها، ويعرب عن م�ستوى تاأهيلهم و�لتز�مهم �مل�سريف 

و�ل�سرعي .   

فقط  لي�س  �سرورية  �ملعتمد  �الإ�سالمي  �مل�سريف  �سهادة  تعترب  ثانية  ناحية  ومن 
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  مع  �ملتعاملني  بل جميع  �الإ�سالمية،  �ملالية  �ل�سناعة  للعاملني يف 
�الإ�سالمية وخريجي �جلامعات و�لر�غبني يف �لعمل باملوؤ�س�سات �ملالية �الإ�سالمية �أو 

�مللتحقني �جلدد بها .
للبنوك  �لعام  �ملجل�س  عن  ب�سدورها  �ملعتمد  �الإ�سالمي  �مل�سريف  �سهادة  تتميز 
و�ملوؤ�س�سات �ملالية �الإ�سالمية وهو هيئة مهنية دولية غري هادفة للربح. وميثل �ملظلة 

�لر�سمية جلميع �ملوؤ�س�سات �ملالية �الإ�سالمية على م�ستوى �لعامل.
وتعترب �سهادة �مل�سريف �الإ�سالمي �ملعتمد �ل�سهادة �الأ�سا�سية �لتي تقدم حلامليها 
�العرت�ف �ملهني، و�لتطور �لوظيفي، و�لقدرة على �لتخ�س�س م�ستقبال يف جماالت 

م�سرفية �أخرى متقدمة.
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هي �ل�سهادة �لتي متنحك فر�سة �الن�سمام �إىل زمالة مهنية ومتكنك من �لتو��سل 
�مل�ستمر مع �أهل �الخت�سا�س و�لتعرف على م�ستجد�ت �لتطور �ملهني.  

ومن اأهم املزايا التي تقدمها ال�شهادة:  

هوية امل�شريف
 الإ�شالمي 

الأ�شا�س للمعرفة 
امل�شرفية وال�شرعية 

العرتاف والنطالق 
نحو امل�شتقبل 

زمالة مهنية وتوا�شل 
مع املخت�شني

�ملالية  و�ملوؤ�س�سات  �لبنوك  يف  يعمل  موظف  كل  يحتاجها  �لتي  �ل�سهادة  هي 
�الإ�سالمية، وي�ستحق مبوجبها �سفة �مل�سريف �الإ�سالمي �ملعتمد.  

م�سريف  لفهم  �ملنا�سب  �لتاأهيل  يعطيك  �لذي  �الأ�سا�س  متثل  �لتي  �ل�سهادة  هي 
و�سرعي عميق للخدمات �ملالية و�مل�سرفية �الإ�سالمية.  

هي �ل�سهادة �لتي متنحك �عرت�فًا مهنيًا من �ل�سناعة �ملالية �الإ�سالمية، وت�سهل 
تطورك �لوظيفي، ومتكنك من �النطالق نحو م�سار�ت مهنية متخ�س�سة.  
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برنامج ال�سهادة:

�سهادة امل�سريف اال�سالمي املعتمد

1.  املدخل العام للمعامالت الإ�شالمية :
• �ال�ستناد �إىل �ل�سريعة : �لعقيدة، �الأخالق، و�لفقه	
• �البتعاد عن �ملحرمات : �لربا، �لغرر، و�لظلم	
• حمل �ملعامالت �ملالية : �مللكية، �الأمو�ل، و�حلقوق	
• مدخل �لعقود : �لتعريف و�الأهمية، �أركان �لعقود، و�أنو�ع و�أحكام �لعقود	

2.النظام امل�شريف الإ�شالمي :
• �لتو�سع 	 مرحلة  �لتمهيدية،  �ملرحلة   : �الإ�سالمية  �لبنوك  وتطور  ن�ساأة 

و�النت�سار، ومرحلة �لتنظيم و�لتاأطري للبنوك �الإ�سالمية
• خ�سائ�س �لنظام �مل�سريف �الإ�سالمي : �لو�ساطة �ال�ستثمارية، �الرتباط 	

باالقت�ساد �حلقيقي، وقاعدة �لغنم بالغرم
• خ�سائ�س �لعائد يف �ملعامالت �مل�سرفية : �لربح، �الأجر، و�لر�سوم	
• �الإر�دة �لعقدية : �ل�سورية يف �ملعامالت، وعيوب �لر�سا يف �لعقود	
• و�ملنافع، 	 و�الأجور  �لعو�ئد  و�خل�سائ�س،  �لتعريف   : �جلارية  �حل�سابات 

و�لعمليات �ملتنوعة على �حل�سابات �جلارية
• �أمو�ل 	 �إد�رة  �سو�بط  و�خل�سائ�س،  �لتعريف   : �ال�ستثمارية  �حل�سابات 

�ال�ستثمارية  �حل�سابات  �الأرباح يف  توزيع  كيفية  �ال�ستثمارية،  �حل�سابات 
�مل�سرتكة.
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3. عمليات التمويل الإ�شالمي :
• �لتمويل باملر�بحة : �الإطار �لعام للمر�بحة، �الإجر�ء�ت و�ل�سو�بط 	

يف كل من مرحلة �لوعد، و�لتملك، وعقد بيع �ملر�بحة
• �ل�سلم، 	 عقد  يف  �ل�سروط  و�الأهمية،  �لتعريف   : بال�سلم  �لتمويل 

�الأحكام يف عقد �ل�سلم، �لتطبيقات �مل�سرفية لعقد �ل�سلم
• �لتمويل باال�ست�سناع : �لتعريف و�الأهمية، تطبيقات �ال�ست�سناع يف 	

�لبنوك �الإ�سالمية، �الأحكام �ل�سرعية لعقد �ال�ست�سناع
• �لتمويل باالإجارة : �الإطار �لعام لعقد �الإجارة، �أنو�ع عقود �الإجارة، 	

�أحكام �الأجرة، و�أحكام �ملنفعة، تطبيقات �الإجارة �ملنتهية بالتمليك 
و�الإجارة �ملو�سوفة يف �لذمة.

4.  عمليات ال�شتثمار الإ�شالمي :
• �سيغ �مل�ساركة يف �لربح و�خل�سارة : تعريف عقود �مل�ساركات، �أحكام 	

�سركات �الأمو�ل يف �لفقه �الإ�سالمي، �أنو�ع �ل�سركات وخ�سائ�سها 
يف �ملعامالت �ملعا�سرة.

• �لنقد، 	 �أ�سو�ق  �أدو�ت   : �ملالية  �الأ�سو�ق  يف  �ال�ستثمار  �أحكام 
باالأ�سهم  للتعامل  �ملعا�سرة  �لتطبيقات  �ملال،  ر�أ�س  �أ�سو�ق  �أدو�ت 

و�سو�بطها �ل�سرعية
• �ملعا�سرة، 	 وتطبيقاتها  �مل�ساربة  عقود   : �لربح  يف  �مل�ساركة  �سيغ 

�لعقود �لزر�عية مثل �ملز�رعة و�ملغار�سة وتطبيقاتها �مل�سرفية.

5.  اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية :
• �أطر�ف و�أنو�ع �حلو�الت 	 : �لتعريف و�الأهمية،  �حلو�الت �مل�سرفية 

�مل�سرفية وخطو�ت تنفيذها، �لتاأ�سيل �ل�سرعي للحو�الت �مل�سرفية
• و�لعالقات 	 �الأطر�ف  و�الأهمية،  �لتعريف   : �مل�ستندية  �العتماد�ت 

�مل�ستندية  �العتماد�ت  و�أنو�ع  �ملطلوبة،  �مل�ستند�ت  �لتعاقدية، 
لالعتماد  �الإ�سالمية  �مل�سرفية  و�لتطبيقات  �ل�سرعي،  وتاأ�سيلها 
و�مل�ساركة  و�ملر�بحة  �لوكالة  �عتماد�ت  بني  و�لفرق  �مل�ستندية، 

و�مل�ساربة وغريها
• خطابات �ل�سمان : �لتعريف و�الأهمية، �لكفالة وخطابات �ل�سمان، 	

خطابات  تنفيذ  �إجر�ء�ت  ومز�ياها،  �ل�سمان  خطابات  �أنو�ع 
�ل�سمان، و�خل�سائ�س و�ل�سو�بط �ل�سرعية للتعامل بها 

• بطاقات �الئتمان : �خل�سائ�س و�الأهمية، �الأنو�ع �لرئي�سية لبطاقات 	
و�لتاأ�سيل  �الئتمان،  لبطاقات  �لفنية  و�جلو�نب  �الآليات  �الئتمان، 

�ل�سرعي لها . 

6.  هيئات الرقابة ال�شرعية
• م�سروعية �لهيئات �ل�سرعية	
• �أهد�ف �لهيئات �ل�سرعية	
• تعريف �لهيئات �ل�سرعية	
• �لهيئات �ل�سرعية: �ل�سالحيات، �ملهام، �لتعيني و�ملكافاأة.	
• تكوين �لهيئات �ل�سرعية ومنهاج عملها.	
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