
: المجلس حول

 السعي مع لھ والترویج وعملیا نظریا اإلسالمي المالي العمل تطویر على العام المجلس یعمل
 مھمة عبر وذلك عموما، والمجتمع وعمالئھا اإلسالمیة المالیة المؤسسات بین العالقة لتطویر
 المصرفي العمل صورة بتحسین وذلك الطویل المدى على أعضائھ أھداف خدمة في تتمثل واضحة
 التزامھم إطار في العالم أنحاء جمیع في عمالئھم خدمة على قدرتھم وتدعیم اإلسالمي، والمالي
.والشفافیة والمھنیة األخالقي االستثمار: اإلسالمي المصرفي العمل بثالثیة

 قامت اإلسالمیة المالیة والمؤسسات للبنوك العام المجلس نشاطات وضمن المھمة ھذه أساس وعلى
 العامة األمانة ھیاكل ضمن اإلسالمي المالي للتدریب الدولي المركز بتأسیس العمومیة الجمعیة
 المالیة الصناعة في للعاملین المھني المستوى رفع على العمل أجل من وذلك العام، للمجلس

: إلى نوعیت المركز نشاط فإن لذلك التدریب، لخدمات المنظمة والقواعد المعاییر ووضع اإلسالمیة،

التدریبیة الحقائب واعتماد المدربین واعتماد المؤسسات اعتماد. 
شھادات إلى إضافة المعتمد، اإلسالمي المصرفي شھادة وھي األساسیة الشھادة إصدار 

.   أخرى متخصصة

: الشھادة حول

 المالي الجھاز موظفي وإمكانیات بقدرات االرتقاء إلى المعتمد اإلسالمي المصرفي شھادة تھدف
 المالیة الخدمات صناعة في بالعمل االلتحاق في الراغبین كل وكذلك اإلسالمي، والمصرفي
 المھنیة المصرفیة والمھارات باألسس تزویدھم خالل من وذلك العالم، دول مختلف في اإلسالمیة

 المصرفیة التطبیقات تنظم التي الشرعیة والمعارف المبادئ من وتمكینھم عملھم مجال في السلیمة
.المتنوعة

 ھویتھ تمثل حیث اإلسالمیة المالیة الصناعة في یعمل من لكل والعنوان الرمز تعتبر  الشھادة نأ إذ
 ھذه حاملي عدد حیث إسالمیة مالیة مؤسسة لكل والعنوان الرمز أنھا كما معتمد، إسالمي كمصرفي

.والتزامھم تأھیلھم مستوى عن عبروی لدیھا العاملین جودة یعكس موظفیھا من الشھادة

 المالیة للصناعة الدولیة المعاییر مع متوافقة احترافیة بطریقة معدة للشھادة  العلمیة المادةو
 المصرفیة الجوانب تغطي وعملیة نظریة مواضیع على للشھادة المعتمد المنھج یشملو اإلسالمیة،
 واالستثمار التمویل اتوشرك البنوك تعامالت على بالتركیز اإلسالمیة المالیة للمعامالت والشرعیة
 وینقسم الخلیج، دول في  المطبقة المصرفیة للنماذج عرضا البرنامج تنفیذ ویرافق اإلسالمي،

: تتضمن مساقات ستة إلى المنھج

اإلسالمیة المالیة للمعامالت العام المدخل 
اإلسالمیة المالیة للبنوك العام المدخل 



اإلسالمي التمویل عملیات
 موالاأل تلقي نظم 
اإلسالمي االستثمار عملیات 
اإلسالمیة المصرفیة الخدمات 


