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بسم ا� الرحمن الرحيم

{ لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا }
سورة المائدة [٤٨]



العالمي  المالي  منهاج هي شركة مسجلة في مركز دبي 
الشرعية،  المالية  االستشارات  خدمات  تقديم  في  متخصصة 

التدريب،  وخدمات  الشرعي،  والتدقيق  والمراجعة  والرقابة 
شراكة  نتاج  وهي  والتقليدية.  ا�سالمية  المالية  للمؤسسات 

العلماء والمختصين في  أبرز  القابضة وعدد من  ثراء  بين 
العالم. في  ا�سالمية  المالية  الخدمات  صناعة 

منهاج



تميزنا “لماذا منهاج”
منهاج شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، لها هيئة 
شرعية  متخصصة في تقديم االستشارات والتدريب للمؤسسات 

المالية 

تلتزم منهاج بالمعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية ا�سالمية.

 يتمتع فريق عمل منهاج بخبرة متميزة في تقديم االستشارات المالية 
ا�سالمية والتدريب تمتد لما يزيد عن ٣٠ سنة.

تتنوع خبرات فريق عمل منهاج من خالل عملهم في عدد من أعرق 
المؤسسات المالية ا�سالمية حول العالم.

تجمع منهاج إلى جانب الخبرة الشرعية خبرة  ثراء القابضة في مجال 
االستثمار واالستشارات المالية.



١- هيكلة المعامالت المالية بما يتوافق مع أحكام 
الشريعة ا�سالمية. 

إعداد الهيكل المقترح للمعاملة المالية بناء على حاجات العميل بما 

يتفق وأحكام الشريعة ا�سالمية.

إعداد العقود الشرعية حسب الهيكل المعتمد.

متابعة المعاملة وكيفية تطبيقها لضمان التزامها با�حكام الشرعية.

خدماتنا



٢- االستشارات والفتاوى الشرعية 

دراسة عقود التأسيس والنظام ا�ساسي للمؤسسات المالية والصناديق االستثمارية 

وتكييفها لتوافق أحكام الشريعة ا�سالمية.

دراسة ومراجعة لوائح العمل والسياسات الداخلية للمؤسسات العتمادها أو طلب تعديلها.

مراجعة واعتماد نماذج العقود واالتفاقيات والعمليات المالية للمؤسسات والصناديق 

االستثمارية واعتمادها والعمل على تصحيحها إذا اقتضى ا�مر.

بيان الحكم الشرعي في المعامالت والمستجدات.

ا�جابة عن الفتاوى وا�سئلة الشرعية للمعامالت المالية المختلفة، وتقديم االستشارة 

الشرعية المناسبة للمؤسسات المالية.

إعداد تقرير سنوي لبيان مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة ا�سالمية في عملها.

خدماتنا



٣-القيام بأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي
 

تقوم “منهاج” بخدمة الرقابة والتدقيق الشرعي على أعمال 

المؤسسات والشركات المالية، والتأكد من التزام أنشطتها بالمعايير 

الشرعية المعتمدة، والفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية. 

ويشمل ذلك: 

دراسة العقود واالتفاقيات، والتعرف على حاجات المؤسسة 

واستفساراتها، قبل عرضها على الهيئة.

تنظيم مواعيد اجتماع الهيئة، وإعداد جدول أعماله وطباعة 

المحاضر.

حفظ وفهرسة القرارات والفتاوى والتوصيات الصادرة من الهيئة، 

وإرسالها إلى المؤسسة.

الرد على أسئلة العاملين في المؤسسة، في توضيح قرارات الهيئة 

وأي أسئلة تتعلق في الجوانب الشرعية.

وضع خطة وآلية عمل التدقيق الشرعي للمؤسسة أو الشركة 

بالتنسيق مع إدارتهما والهيئة الشرعية.

تقديم تقارير دورية بأعمال التدقيق الشرعي ونتائجه ل�دارة والهيئة 

الشرعية.

خدماتنا



للعاملين متخصصة  تدريبية  دورات  تنظيم   -٤
المالي  القطاع  في 

التدريب  الدورات وبرامج  العديد من  َصممت “منهاج” 

بقدراتهم-لرفع  متميزون  مختصون  مدربون  االحترافية-يقودها 

المختلفة،  المالية  المؤسسات  في  العاملين  وخبرة  كفاءة 

إلي  با�ضافة  ا�سالمية،  الصيرفة  وأساليب  بتقنيات  وتعريفهم 

أحكام  مع  المتفقة  المالية  الحلول  تطبيق  على  تدريبهم 

ا�سالمية. الشريعة 

التالية: الرئيسية  والبرامج  الدورات  بتوفير  منهاج  تقوم 

ا�سالمية. المعامالت،الصيرفة  فقه  المصرفية،  التطبيقات 

وتطبيقاته. وصيغه  ا�سالمي  المصرفي  العمل  أساسيات 

ا�سالمي،  االستثمار  أساليب  المالية،  الشرعية  المعايير 

الزكاة. حساب 

ا�سالمية.  المالية  المنتجات 

بالصيرفة  المتعلقة  التدريب  وبرامج  الدورات  من  العديد 

ا�سالمية.

واالنكليزية. العربية  باللغتين  متوفرة  الدورات  جميع 

خدماتنا



٥- المراجعة الشرعية كطرف خارجي وإبداء رأي مستقل في مدى 
موافقة عمل المؤسسات لمقررات وفتاوى هيئاتها الشرعية.

٦- استشارات تحويل  المؤسسات المالية التقليدية إلى العمل 
وفق الشريعة ا�سالمية ووضع خطط التحويل وا�شراف على 

تنفيذها وتوفير متطلباتها. 

٧-استشارات تأسيس مؤسسة أو شركة تعمل وفق الشريعة 
ا�سالمية.

٨- حساب زكاة المال للمؤسسات والشركات وا�فراد.

٩- تنظيم مؤتمرات اقتصادية و مصرفية.

خدمات أخرى



المستشارون الشرعيون

حاصل على ليسانس في الشريعة  

(١٩٦٤ م) ، وليسانس في الحقوق (١٩٦٥م) 

من جامعة دمشق ، وماجستير في 

الشريعة (١٩٦٦ م)، وماجستير في علوم 

الحديث (١٩٦٧م)، ودكتوراه في الفقه 

المقارن (١٩٧٥م) من جامعة ا�زهر.

رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية 

وأمينها العام، خبير ومقرر الموســوعة الفقهية بوزارة ا�وقاف الكويتية 

سابقًا، ومدرس مقررات جامعية بكلية الشريعة وكلية الحقوق في 

الكويت سابقًا، وأستاذ زائر بمركز صالح كامل للدراسات االقتصادية 

ا�سالمية بجامعة ا�زهر. 

عضو مجمع الفقه ا�سالمي الدولي بجدة، وعضو الهيئة الشرعية 

العالمية للزكاة، وعضو مجلس المعايير المحاسبية، والمجلس الشرعي 

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�سالمية. 

نائب رئيس الهيئة الشرعية لسوق دبي المالي، والعضو 

التنفيذي للهيئة الشرعية لمصرف سورية المركزي، وعضو اللجنة 

الشرعية لمصرف البحرين المركزي، ونائب رئيس الهيئة الشرعية 

لمصرف أبو ظبي ا�سالمي، وعضو الهيئة الشرعية لمصرف الشارقة 

ا�سالمي، ورئيس الهيئة الشرعية لشركة أبو ظبي الوطنية للتكافل، 

وعضو الهيئة الشرعية لتكافل ري المحدودة في مركز دبي المالي 

العالمي، و رئيس الهيئة الشرعية لمصرف الهالل، با�ضافة لشغل 

منصب رئيس أو عضو  في عدد من الهيئات الشرعية ا�خرى.

مؤلف ومحقق للعديد من الكتب العلمية، ومدرب ومعد لحقائب 

تدريبية للعديد من الدورات المتخصصة بالصيرفة ا�سالمية.

الشيخ الدكتور 
عبد الستار  أبو غدة  

رئيس مجلس ا�دارة  ورئيس الهيئة الشرعية  

حاصل على ليسانس في الشريعة 

من كلية الشريعة في  الجامعة 

ا�سالمية في المدينة المنورة (١٩٨٤م)، 

وماجستير في الفقه من كلية الشريعة 

والدراسات ا�سالمية في جامعة أم القرى 

في مكة المكرمة (١٩٩١م)، بتقدير ممتاز - 

عنوان رسالته: "أحكام إذن ا�نسان في 

الفقه ا�سالمي"، والدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والدراسات 

ا�سالمية في جامعة أم القرىفي مكة المكرمة، (١٩٩٨م) بتقدير ممتاز 

- عنوان الرسالة: "كتاب المحرّر في الفقه الشافعي ل�مام الرافعي ، 

دراسة وتحقيق". 

أستاذ مشارك في تخّصص الفقه وأصوله في جامعة ا�مارات. 

عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية ا�سالمية، ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشركة منازل 

العقاريّة، وشركة مدائن العقارية، وشركة دار التكافل، ورئيس اللجنة 

الشرعّية بصندوق الزكاة، ونائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

بشركة موارد للتمويل، وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشركة 

تبارك، وشركة شريعة كابيتال، وبنك نور ا�سالمي، والمستشار 

الشرعي لشركة الجزيرة ل�وراق المالية، وعضو لجنة التحكيم لجوائز 

التمّيز بشركة موارد للتمويل. 

عضو مجلس ا�وقاف والشؤون ا�سالمّية بدبي، وخبير بمجمع 

الفقه ا�سالمي بمنظمة المؤتمر ا�سالمي، وخبير بالمجمع الفقهي 

ا�سالمي برابطة العالم ا�سالمي بمكة المكرّمة، وعضو اللجنة 

الشرعّية بالهيئة العاّمة ل�وقاف. 

له العديد من ا�بحاث العلمية، وشارك في العديد من الندوات 

والمؤتمرات الدولية والمحلية. 

الدكتور  محمد
عبد الرحيم سلطان العلماء  

مستشار شرعي  



حاصل على بكالوريوس اقتصاد 

إسالمي من جامعة ا�مام محمد بن سعود 

بالرياض، وماجستير ودكتوراه بنوك إسالمية 

من جامعة برمنجهام في بريطانيا.

عضو عدد من هيئات الرقابة الشرعية 

في كل من الكويت، ا�مارات، البحرين، 

ماليزيا، بريطانيا، سويسرا، أمريكا.

عضو عدد من اللجان العلمية وا�كاديمية داخل وخارج دولة الكويت.

مدرب معتمد في عدد من المؤسسات والبنوك ا�سالمية.

محاضر في االقتصاد ا�سالمي في عدد من الجامعات ا�قليمية 

والعالمية.

ألف وكتب عدداً من الكتب وأوراق العمل في العديد من المؤتمرات 

المحلية والدولية.

الدكتور
محمد أمين قطان   

مستشار شرعي

المستشارون الشرعيون

حاصل على بكالوريوس من كلية 

الشريعة بجامعة ا�مام محمد بن سعود 

ا�سالمية عام (١٩٩٤م)  بتقدير ممتاز، 

وماجستير من قسم الفقه المقارن 

بالمعهد العالي للقضاء بجامعة ا�مام 

محمد بن سعود ا�سالمية، عام (١٩٩٨م) 

بتقدير ممتاز – عنوان رسالته: “بطاقات 

االئتمان وا�حكام المتعلقة بها في الفقه ا�سالمي"، ودكتوراه مع 

مرتبة الشرف ا�ولى ،من القسم نفسه عام (٢٠٠٢م) - عنوان رسالته: 

“الخدمات االستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه ا�سالمي". 

يشغل منصب أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 

بالمملكة العربية السعودية، وأستاذ متعاون مع الجامعة ا�مريكية 

المفتوحة وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعضو اللجنة 

الشرعية لمراجعة تنظيم جباية الزكاة بالسعودية.

خبير شرعي في االقتصاد ا�سالمي ومستشار شرعي للعديد من 

المؤسسات الخيرية والمؤسسات المالية ا�سالمية واالقتصادية في 

المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربي والواليات المتحدة 

ا�مريكية وبقية أنحاء العالم. 

شارك في العديد من الحلقات الدراسية المتخصصة، والجلسات 

العلمية في المملكة العربية السعودية ، ودول الخليج العربي ، 

والواليات المتحدة ا�مريكية وبقية أنحاء العالم.

ناقش و أشرف على عشرات الرسائل العلمية لطالب الدراسات 

العليا.

ضيف دائم في العديد من برامج ا�فتاء في القنوات الفضائية 

ومحطات ا�ذاعة.

الدكتور
يوسف بن عبدا� الشبيلي  

مستشار شرعي



حاصل على بكالوريوس في الشريعة 

من جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية 

(١٩٩٢م) ويحضر حاليًا لنيل الماجستير في 

الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات 

ا�سالمية بجامعة الكويت.

شغل منصب مقرر هيئة الفتوى والرقابة 

الشرعية في بيت التمويل الكويتي (١٩٩٣م – ١٩٩٩م)، والمراقب الشرعي 

للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي (١٩٩٥م – ١٩٩٩م).

يشغل منصب  المدير التنفيذي للرقابة الشرعية والشؤون القانونية 

في شركة أعيان ل�جارة واالستثمار في الكويت منذ (١٩٩٩م) وحتى ا�ن، 

والمدير العام لشركة شورى لالستشارات الشرعية في الكويت.

عضو لجنة المعايير الشرعية  التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة   

للمؤسسات المالية ا�سالمية في البحرين، وعضو محكم في مركز 

التحكيم ا�سالمي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي.

خبير بمجمع الفقه ا�سالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 

ا�سالمي في جدة، وخبير استشاري في المجلس العام للبنوك 

والمؤسسات المالية ا�سالمية في البحرين.

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات 

المالية ا�سالمية.

المستشارون الشرعيون

الشيخ
عبد الستار  علي القطان  

مستشار شرعي

حاصل على بكالوريوس شريعة 

من جامعة ا�مام محمد بن سعود 

ا�سالمية (١٩٩٨م)، وماجستير شريعة من 

الجامعة ا�ردنية (٢٠٠١م)، ودكتوراه شريعة 

تخصص المعامالت المالية من الجامعة 

ا�ردنية (٢٠٠٤م)، ودبلوم في التمويل 

في المصارف والمؤسسات المالية ا�سالمية من جامعة  

  في أغسطس (٢٠٠٧م).

حاصل على شهادة "المراقب والمدقق الشرعي"  الصادرة من 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�سالمية في مايو 

(٢٠٠٨م).

يشغل حاليا منصب رئيس قسم الدراسات ا�سالمية في جامعة 

ا�مارات العربية المتحدة.

له العديد من المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية .

له الكثير من المساهمات البحثية والمقاالت العلمية في مجال 

فقه المعامالت المالية واالقتصاد ا�سالمي.

عضو ورئيس مجلس إدارة في العديد من اللجان على مستوى 

القسم والكليات.

الدكتور
إبراهيم علي الشال الطنيجي   

مستشار شرعي



صالح رمضان
عضو  مجلس ا�دارة المنتدب

حاصل على شهادتي البكالوريوس في إدارة ا�عمال من جامعة بيروت 

العربية في لبنان، والماجستير في العلوم المصرفية من ا�كاديمية العربية  

للعلوم المالية والمصرفية في ا�ردن.

يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الثراء لالستشارات والتسويق العقاري، مستشار 

استثمارات في شركة ثراء كابيتال، عضو مجلس إدارة ثراء القابضة

عمل سابقًا كمدير لعالقات العمالء في قسم التسهيالت االئتمانية الخاص ببنك دبي ا�سالمي 

 ، ومصرف أبو ظبي ا�سالمي في ا�مارات، وكمسؤول ائتمان في عدة شركات عالمية مثل

وشركة ثالث أكبر شركة توزيع �جهزة الحاسب ا�لي 

ومستلزماتها وبرامجها في العالم.

متخصص في إدارة ا�صول والمخاطر وإدارة عالقات العمالء من خالل خبرته الطويلة في هذا المجال 

وحصوله على عدة شهادات ودورات تدريبية.

الشيخ أمين فاتح عامر
المستشار الشرعي المقيم

حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الحديث الشريف 

من الجامعة ا�ردنية، ومرشح للحصول على الدكتوراه في الدراسات 

ا�سالمية من جامعة برمنجهام في بريطانيا. 

شغل منصب إمام وخطيب في وزارة ا�وقاف الكويتية، وموجه في ا�دارة الشرعية في بيت التمويل 

الكويتي في الكويت، ومحاضر في جامعة البنات في ا�ردن، ومدير الشئون الدينية في مركز ميلواكي 

ا�سالمي بأمريكا، ومدرس في الجامعة ا�سالمية ا�مريكية في أمريكا.

عضو مؤسس في رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية، ورئيس اللجنة ا�عالمية فيها سابقًا.

عضو المجلس الفقهي بأمريكا سابقًا.

شارك في إلقاء العديد من الدورات والمحاضرات في العلوم الشرعية باللغتين العربية وا�نجليزية.

إدارة منهاج
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