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المارات
د� ،إ
 127119ب ي

ت
ش
ـ� تعتمــد عليهــا المؤسســات،
يشــكل العنــر البــري أهــم المــوارد الـ ي
خاصــةً الخدميــة منهــا ت
والــ� تحتــاج دائمــاً إىل التطويــر والتأهيــل
ي
ت
ـ� ترفــع مــن
إ
والبــداع المســتمر ،ويشــكل التدريــب أحــد العوامــل الـ ي
كفــاءة هــذا المــورد وقدرتــه عــى إنجــاز مهامــه بشــكل أفضــل.
الســامية فقــد كانــت مشــكلة توفــر المــوارد
وبالنســبة للصناعــة الماليــة إ
ش
الب�يــة المؤهلــة والخبـ يـرة ف ي� هــذا المجــال  -ومازالــت  -هــي المشــكلة
أ
ت
د .عبد الستار أبوغدة
ـ� تعيــق إىل حــد مــا تطــور ونمــو هــذه الصناعــة ومنافســتها
الكـ بـر الـ ي
ف� أ
الســواق العالميــة.
ي
ومــن أجــل ذلــك قــررت ش�كــة منهــاج أخــذ المبــادرة ف ي� تقديــم حلــول مبتكــرة لهــذه المشــكلة ،وذلــك مــن خــال إقامــة ورشــات عمــل

الســامية ،يتــم التعــاون فيهــا مــع بك�يــات المؤسســات العالميــة
وبرامــج تدريبيــة ومؤتمـرات ولقــاءات تختــص بالصناعــة المرصفيــة إ
ف
ال�امــج ت
االح�افيــة والشــهادات المهنيــة ،وتقديمهــا بالتعــاون مــع الخـ بـراء المتخصصـ ي ن
ـ�
العاملــة ي� هــذا المجــال مــن خــال طــرح أهــم ب
والفقهــاء والمشـ ن ف
الســامية ،ممــا يســاهم
ـتغل� ي� هــذه الصناعــة ،وتقديــم خدمــات استشــارية تدريبيــة متنوعــة للمؤسســات الماليــة إ
ي
ف
ن
ف ي� نـ شـر هــذا العلــم ش
ـلم� ي� حياتهــم االقتصاديــة ،خاصــةً بعــد أن أثبتــت المرصفيــة
ال�عــي الــذي يحتاجــه المســلمون وغـ يـر المسـ ي
النســب للمرصفيــة التقليديــة مــن خــال تخطــي أ
الســامية قدرتهــا عــى أن تكــون البديــل أ
الزمــات الماليــة العالميــة ،وتقديــم الحلــول
إ
آ
ف
المنــة لعــدم الوقــوع ي� مثيالتهــا.

training@minhajadvisory.com
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برامج منهاج التدريبية

برامج منهاج التدريبية
السالمية ()AAOIFI
ال�امج التدريبية عىل شهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية إ
ب
•شهادة المراقب والمدقق ش
ال�عي ()CSAA
ن
السالمي المعتمد ()CIPA
•شهادة المحاسب
القانو� إ
ي

ال�امج التدريبية عىل مؤهالت معهد أ
الوراق المالية واالستثمار ()CISI
ب
ف
السالمي ()FIBF
•أسس ال ّنظام
المرص� والتمويل إ
ي
ف
السالمي ()IFQ
•التأهيل ي� التمويل إ
•مدخل إىل أ
الوراق المالية واالستثمار ()IISI
•الشهادة الدولية ف� إدارة ث
ال�وات واالستثمار()ICWIM
ي

ال�امج التدريبية العامة
ب

ف
المعاي� ش
أيو�
•
ي
ال�عية الصادرة عن ي
ف
أيو�
•
ي
المعاي� المحاسبية الصادرة عن ي
ف
•العقود المسماة ش
السالمي
وال�وط والخيارات ي� الفقه إ
أ
ف
السالمية وتطبيقاتها المعارصة
•المفاهيم الساسية والضوابط الفقهية ي� صناعة المرصفية إ
•صناعة التوثيق وصياغة العقود (هندسة العقود)
•العقود المركبة (الهندسة المالية للعقود)
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ال�امج التدريبية ف� ي ن
التكافل
التأم�
ب
ي
ي
• ش�كات ي ن
التكافل أسس وتطبيقات
التأم�
ي

ال�عي عىل عمليات ي ن
•التدقيق ش
التكافل
التأم�
ي
•المعالجات المحاسبية ألعمال ش�كات ي ن
التكافل
التأم�
ي

ف
السالمية
ال�امج التدريبية ي� المرصفية إ
ب

أ
ف
السالمية لكبار العلماء
الص�فة إ
•السبوع الفقهي ي� ي

(ال�ق أ
ف
الوسط مقابل ي ز
ال�يعة ش
السالمية من وجهة نظر ش
مال�يا)
•الفروق الفقهية ي� التمويل والمرصفية إ
•التدقيق ش
السالمية
ال�عي عىل أعمال المصارف إ
•المرابحة من أ
اللف إىل الياء
ف
السالمية «خدمات وحلول»
•تمويل التجارة ي� المؤسسات المالية إ
التمويل مع الوعد بالتمليك
التأج�
• ي
ي
ف
السالمية
•عمليات ومهام إدارة الخزينة ي� المصارف إ
•المخاطر ش
السالمية
ال�عية عىل أعمال المؤسسات المالية إ
السالمية
•تحليل القوائم المالية للمصارف إ
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ت
اس�اتيجية التدريب

ت
اس�اتيجية التدريب
مقدمة

يز
التم�

ف
الب�يــة المتمـ ي ز
الســامية بالكفــاءات ش
ـ�ة ،مــن خــال تقديــم العديــد مــن الخدمــات
إن التدريــب ي� ش�كــة (منهــاج لالستشــارات) يكمــل رســالتها الهادفــة إىل دعــم المرصفيــة إ

إن من أهم ما ي ز
يم� التدريب ف ي� ش�كة منهاج لالستشارات هو:
ّ
أ
ن
ن
ز
(العمل) والكاديمي (النظري).
الجانب� التطبيقي
الخ�ات يب�
ي
متم�ة لتقديم خدماته التدريبية المختلفة؛ تجمع هذه ب
خ�ات ي
•اعتماده عىل ب
ي
•المرونة ف ي� التعامل ،والبحث عن تحقيق مصلحة المتعامل أوالً.
•تعدد اللغات.
ال�ق أ
ف ت
الوسط ،مما يسهل الوصول إىل ش
تعت� محوراً مهماً ف ي� ش
ال�كة.
ال� ب
•االستفادة من مزايا موقع مدينة ب ي
د� الجغر يا� ،ي

الرؤية

الوسائل

تهــدف ش�كــة منهــاج لالستشــارات إىل إقامــة أكاديميــة تأهيــل وتدريــب رائــدة متخصصــة ف ي� تقديــم ورشــات عمــل وبرامــج تدريبيــة وشــهادات عالميــة رائــدة متخصصــة ف ي�
مجــال الصناعــة الماليــة الســامية وبكافــة مكوناتهــا (المرصفيــة ،التكافــل ،أ
الســواق الماليــة ،الـ شـركات االســتثمارية  ،)...وذلــك بالتعــاون المســتمر مــع كبــار المختصـ ي ن
ـ�
إ

يعتمد التدريب ف� منهاج لالستشارات ف� تحقيق أهدافه عىل إقامة ش�اكات ت
ين
والمشتغل� ف ي�
والخ�اء
اس�اتيجية مع الجهات المانحة للشهادات العالمية ،والمراكز التدريبية ،ب
ي
ي
أ
ف
ت
ال�
هذه الصناعة لتقديم خدماتها للجمهور ،بما يحقق المصلحة المتبادلة لجميع الطراف ويساهم ي� دعم الصناعة المالية إ
السالمية ،وقد تم إعداد قائمة بالخدمات ي
ين
السالمية.
يمكن تقديمها لجمهور
المهتم� بالصناعة المالية إ

التدريبيــة المختلفــة مثــل الــدورات وبرامــج التدريــب وورش العمــل ،واللقــاءات العلميــة.
ـ� ف� المؤسســات الماليــة المختلفــة وأفـراد الجمهــور مــن المهتمـ ي ن
ن
ن
ن
ش�كــة منهــاج لالستشــارات تسـ ي ن
ـ� بالمرصفيــة
ـتع� بمدربـ يـ� مختصـ يـ� يهدفــون إىل رفــع كفــاءة وخـ بـرة العاملـ ي ي
الســامية ،وتدريبهــم عــى تطبيــق الحلــول الماليــة العمليــة المتفقــة مــع أحــكام ش
الســامية.
ال�يعــة إ
الســامية ،وتعريفهــم بأســاليب المرصفيــة إ
إ

ـ� والعاملـ ي ن
والخـ بـراء مــن الباحثـ ي ن
ـ� ف ي� هــذا المجــال ،وتقديمهــا بــأي لغــة تحتاجهــا هــذه الصناعــة.

المهمة

أ
النشطة والفعاليات

•رفــع كفــاءات ومهــارات العاملـ ن ف
الســام الحنيــف ،تطبيق ـاً لقولــه
الســامية للمســتوى الــذي يناســب قــدر هــذه الصناعــة المرتبــط بديــن إ
ـ� ي� الصناعــة المرصفيــة إ
ي

تنظم ش�كة منهاج لالستشارات العديد من أ
ز ف
السالمية:
النشطة والفعاليات
المتم�ة ي� مجال الصناعة المالية إ
ي

صــى هللا عليــه وســلم «إن هللا يحــب أحدكــم إذا عمــل عم ـا ً أن يتقنــه».
ـ� ف� هــذه الصناعــة مــن أجــل دعــم قدرتهــا عــى تقديــم البدائــل عــن الصناعــة الماليــة التقليديــة ف� كافــة أ
ن
الســواق المحليــة
•ترقيــة مســتوى إ
ي
البــداع للعاملـ ي ي
والعالميــة.

•المؤتمرات والملتقيات السنوية.
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السالمية.
•برامج التوعية االجتماعية للصناعة المالية إ
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خدمات التدريب

خدمات التدريب

ال�امج التدريبية
ب

المدربون

 .1برامج تدريبية لشهادات دولية تصدر عن هيئات ومجالس عالمية.

يعتمــد التدريــب عــى عــدد مــن املتخصصــن والخ ـراء العاملــن يف مجــال الصناعــة املرصفيــة اإلســامية ،واملعتمديــن مــن قبــل الهيئــات العامليــة لتأهيــل الطــاب للحصــول عــى

 .2برامج تدريبية ف� المبادئ أ
ف
السالمي.
الساسية للعمل
المرص� إ
ي
ي
ف
السالمية ف ي�:
 .3برامج وورشات عمل تخصصية متقدمة ي� الصناعة المالية إ

الشــهادات الدوليــة ،وذلــك باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة.
وتسعى رشكة منهاج إىل توسيع قاعدة رشكائها من املد ِّربني حسب االختصاص واللغة واملوقع الجغرايف.

السالمية.
	• المؤسسات المالية إ
السالمية.
	• المصارف إ
	• أ
السواق المالية.
	• ي ن
التكافل.
التأم�
ي
 .4برامج مصممة حسب حاجة المؤسسات:
ت
ال�نامج ومضمونه من خالل مراعاة احتياجات المؤسسة.
ال� تقدمها؛ حيث يتم التوصل إىل شكل ب
تقدم هذه ب
ال�امج حسب رغبة المؤسسات ونوع الخدمات ي
 .5برامج شاملة للمؤسسات:
ن ف
ت
الداري
السالمية ،وترغب بتدريب كافة
العامل� ي� فريقها إ
ال� بدأت نشاطها مؤخراً أو تحولت إىل المرصفية إ
ي
تقدم هذه ب
ال�امج بشكل خاص للمؤسسات ي

أ
ت
الدارية.
ال� ترغب هذه المؤسسات بتقديمها والقسام الموجودة فيها ،وتشمل جميع المستويات إ
والتنفيذي عليها ،ويتم تقديم ب
ال�نامج بنا ًء عىل الخدمات ي
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نقاط مهمة
ال�امج المطروحة آنفاً ف ي� أي دولة ف ي� العالم بنا ًء عىل طلب أي مؤسسة مالية أو تدريبية.
يمكن شل�كة منهاج لالستشارات تقديم أي برنامج من ب
وال ي ز
ين
نجل�ية ،وترغب بالتوسع لتغطية لغات أخرى حسب الحاجة.
ال�امج
باللغت� العربية إ
كما أنها تقدم معظم هذه ب
شهادات منهاج معتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية ش
د�.
الب�ية – حكومة ب ي

التغطية الجغرافية
ال يوجــد تغطيــة لمنطقــة جغرافيــة معينــة دون أخــرى ،ش
ف�كــة منهــاج لالستشــارات تســعى مــن خــال بنــاء الـ شـراكات االسـ تـراتيجية مــع خـ بـراء الصناعــة مــن جنســيات مختلفــة
ومــع مراكــز التدريــب والمؤسســات إىل تقديــم خدماتهــا التدريبيــة ف ي� مختلــف دول العالــم.
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
 .1برنامج المراقب والمدقق ش
ال�عي ()CSAA

ال�امج التدريبية السابقة
بعض ب

المدة )5( :أيام
ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية  /إ

الوصف
ال�نامــج إىل تزويــد المشـ ي ن
ـارك� بالمعرفــة ش
ال�عيــة والمهــارات المهنيــة
يهــدف ب
ف
ف
ف
�ض
ش
ـال
ال وريــة ي� مجــال الرقابــة والمتابعــة ال�عيــة ي� القطــاع المـ ي
ـر� والمـ ي
ـدول ،كمــا يوفــر لهــم فرصــة امتــاك المعــارف المتقدمــة ف ي� المجــاالت
الـ ي
التاليــة:
ف
•عمليــات الرقابــة والمتابعــة ش
ال�عيــة المختلفــة ومكانتها ي� المؤسســات
المالية.
•العالقــة ي ن
بــ� هيئــة الرقابــة ش
ال�عيــة وأقســام الرقابــة والمتابعــة
ش
ال�عيــة الداخليــة.
•آلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات ش
ال�عية.
ش
المبــا� مــن ش�عيــة العمليــات المرصفيــة والماليــة ف ي�
•التحقــق
المؤسســة.
ت
ز
•توفـ يـر موجبــات الثقــة والطمأنينــة لعمــاء المؤسســة بال�امهــا بأحــكام
ش
ال� يعة.
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المستهدفون
ين
تكافــ�،
(تأمــ�
الســامية
•موظفــو المصــارف والمؤسســات الماليــة إ
ي
ف
ش�كات اســتثمارية  )...وبشــكل خــاص العاملــون ي� مجــال الرقابــة
والمتابعــة ش
ال�عيــة الداخليــة.

 18 – 15مايو 2011
د�
فندق سمايا – ب ي

 23 – 20بف�اير 2012

 14 – 9يونيو 2012
د�
فندق سمايا – ب ي

د�
فندق سمايا – ب ي

 13 – 10مايو 2015

 25 – 21أغسطس 2016
د�
منهاج لالستشارات – ب ي

د�
منهاج لالستشارات – ب ي

•موظفــو المصــارف المركزيــة الــذي يتمثــل دورهــم ف ي� الرقابــة عــى
الســامية.
أعمــال المصــارف إ
السالمي.
•الطالب المهتمون والمتخصصون باالقتصاد إ
الســامية ش
و�كات
•المتخصصــون بفقــه المعامــات الماليــة إ
ش
االستشــارات ش
والــركات القانونيــة.
ال�عيــة،

 13 – 9مارس 2014

 7 – 3بف�اير 2013
د�
فندق سمايا – ب ي

 28 – 25أغسطس 2013
د�
فندق سمايا – ب ي

د�
فندق تاج باالس – ب ي

 25 – 21أغسطس 2016
 29مايو –  2يونيو 2016
د�
فندق تاج باالس – ب ي

د�
منهاج لالستشارات – ب ي
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
ن
السالمي ()CIPA
 .2برنامج المحاسب
القانو� إ
ي

ال�امج التدريبية السابقة
بعض ب

المدة )6( :أيام
ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية  /إ

الوصف
ال�نامــج إىل تزويــد المشـ ي ن
ـارك� بالمعــارف التقنيــة والمهــارات المهنيــة
يهــدف ب
ف
الســامية،
ال�ض وريــة ي� حقــل المحاســبة للمصــارف والمؤسســات الماليــة إ
ويوفــر لهــم الفرصــة الكتســاب معــارف متقدمــة ف ي� المجــاالت التاليــة:
الســامية
•أهــداف المحاســبة الماليــة للمصــارف والمؤسســات الماليــة إ
ومفاهيمهــا.
ف
السالمية.
•القواعد والمعالجات المحاسبية ي� المصارف إ
والفصــاح العــام ف ي� القوائــم الماليــة للمصــارف والمؤسســات
•العــرض إ

الســامية.
الماليــة إ
ف
•تطبيقــات ش
ال�يعــة ي� المنتجــات والخدمــات المرصفيــة والماليــة
الســامية الدوليــة.
إ
ال�يعــة الســامية �ف
الدارة الفعالــة والهيكلــة المتوافقــة مــع ش
إ
• إ
ي
الســامية الدوليــة والمؤسســات الماليــة.
المصــارف إ
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المستهدفون
•موظفــو المؤسســات الماليــة الســامية أ
وبالخــص موظفــو أقســام
إ
الماليــة والمحاســبة والتدقيــق.
ين
المحاســب�
•المحاســبون ف ي� ش�كات التدقيــق المحاســبية ومكاتــب
القانونيـ ي ن
ـ� الذيــن يدققــون ويصادقــون عــى البيانــات الماليــة ألعمــال
الســامية.
المؤسســات الماليــة إ
الســواق أ
•موظفــو المصــارف المركزيــة وهيئــات أ
والوراق الماليــة الذيــن
الســامية.
يدققــون عــى البيانــات الماليــة للمؤسســات الماليــة إ
• طــاب الدراســات الجامعيــة والدراســات العليــا الذيــن يرغبــون
ف
الســامي.
بالتخصــص ي� المحاســبة أو التمويــل إ

 24 – 21يناير 2012
د�
فندق سمايا – ب ي
 14 – 9يونيو 2012
د�
فندق سمايا – ب ي

 7 – 3بف�اير 2013
د�
فندق سمايا – ب ي
 26 – 22يونيو 2014
د�
فندق تاج باالس – ب ي
ديسم� 2015
30 – 27
ب
د�
فندق تاج باالس – ب ي
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
ف
السالمي ()FIBF
 .3برنامج أسس ال ّنظام
المرص� وال ّتمويل إ
ي

ال�امج التدريبية السابقة
بعض ب

المدة :يومان
ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية  /إ

الوصف
الســامي،
الص�فــة والتمويــل إ
•يوفــر هــذا التأهيــل مقدمــة إىل فلســفة ي
ويقــدم لمحــة عامــة عــن الخدمــات الماليــة.
أ
ف
السالمي.
•يمثل الخطوة الوىل للحصول عىل مؤهل ي� التمويل إ
•التوافق الشامل مع ش
السالمية.
ال�يعة إ
أ
الص�فــة
•برنامــج تعريفــي متخصــص يضمــن فهمــاً جيــداً لســس ي
الســامية.
إ
ف
•منــح الحاصلـ ي ن
ـ� عــى المؤهــل عضويــة مجانيــة ي� المعهــد المعتمــد
لـ أ
ـ�وراق الماليــة واالســتثمار (.)CISI

المستهدفون
الســامي (بنــوك ،ش�كات التكافــل
•جميــع
ممــارس التمويــل إ
ي
والدارات.
واالســتثمار) ،مــن جميــع المســتويات إ
•العاملــون ف ي� البنــوك التقليديــة والراغبــون ف ي� تعلــم أساســيات العمــل
ف
الســامي والذيــن يتعاملــون مــع المؤسســات الماليــة
المــر� إ
ي
الســامية.
إ

سبتم� 2016
5–4
ب
د�
الصكوك الوطنية – ب ي

سبتم� 2016
21 – 20
ب
د�
الصكوك الوطنية – ب ي

•موظفــو المصــارف المركزيــة ،وخاصــة المكلفــون بالتدقيــق عــى
الســامية والذيــن يرغبــون ف ي� فهــم مبــادئ المرصفيــة
المصــارف إ
الســامية.
إ
ف
دول.
•الطالب أو الخريجون الذين يرغبون ي� الحصول عىل مؤهل ي
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سبتم� 2016
26 – 25
ب
د�
الصكوك الوطنية – ب ي
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
ف
السالمي ()IFQ
 .4برنامج تأهيل ي� التمويل إ

ال�امج التدريبية السابقة
بعض ب

المدة )4( :أيام
ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية  /إ

الوصف
ف
الســامي) هــو مبــادرة مشـ تـركة بـ ي ن
ـ� المعهــد
برنامــج (تأهيــل ي� التمويــل إ
للعمــال (بــروت) ومعهــد أ
العــال أ
الوراق المالية واالســتثمار (لنــدن) بهدف
ي
ي
ف
الســامي .شــكلت كل مــن ي ن
هاتــ�
تطويــر مؤهــات عالميــة ي� التمويــل إ
المؤسسـ ي ن
الســامي .وقــد نالــت شــهادة
ـت� المجلــس االستشــاري للتمويــل إ

كبــراً لمســاهمتها ف ي� توســيع وتعميــق مهــارات
 IFQمنــذ إطالقهــا قبــوال ً ي
ـ� ف� المؤسســات الماليــة مــن الناحيتـ ي ن
ن
ـ� التطبيقيــة ش
وال�عيــة.
العاملـ ي ي
ف
الص�فــة والمــال
يتطــرق هــذا المؤهــل ي� التمويــل إ
الســامي إىل أعمــال ي
ف
الســامي مــن منظــور يشــتمل عــى النواحــي التقنيــة
ي� ســياق التمويــل إ
ت
الــ� تتوافــق مــع أحــكام ش
ال�يعــة ،أعــدت مــن قبــل فريــق
والعلميــة ي
ـ� ف� أســواق المــال بغــرض تزويــد المتقدمـ ي ن
ن
ـ�
متكامــل مــن الخـ بـراء العاملـ ي ي
ف
ت
الســامي.
ـ� تجلــب لهــم النجــاح ي� عالــم التمويــل إ
بالمعــارف الـ ي
« هذه الشهادة هي عالمة تجارية مسجلة تستخدم بموجب ترخيص»
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المستهدفون

 27 –21اكتوبر 2015
ن
أبوظ�
أبوظ�
ي
بنك ب ي
الوط� – ب ي

 14 –10اكتوبر 2015
ن
أبوظ�
أبوظ�
ي
بنك ب ي
الوط� – ب ي

الســامية وموظفــو البنــوك
•موظفــو المصــارف والمؤسســات الماليــة إ
الســامية.
التقليديــة الراغبــون بمعرفــة مبــادئ الماليــة إ
•موظفــو المصــارف المركزيــة والطــاب والخريجــون الراغبــون
الســامية.
باالنضمــام المؤسســات الماليــة إ
ن
ش
ال ش�افيــة عليهــا وموظفــو
ـ� والجهــات إ
•موظفــو �كات التأمـ يـ� التكافـ ي
أ
الســواق الماليــة والهيئــات ش
الم�فــة عليهــا.

نوفم� 2013
14 –10
ب
ن
أبوظ�
أبوظ�
ي
بنك ب ي
الوط� – ب ي

سبتم� –  10أكتوبر 2013
15
ب
ن
أبوظ�
أبوظ�
ي
بنك ب ي
الوط� – ب ي

 16 – 13مارس 2017
د�
فندق سمايا – ب ي

•المحامــون وموظفــو ش�كات االستشــارات ش
ال�عيــة واالستشــارات
الماليــة واالستشــارات القانونيــة.
•موظفو ش�كات التدقيق المحاسبية

 6إبريل –  22مايو 2014

 25 – 22مايو 2016
أبوظ�
أبوظ� إ
بنك ب ي
السالمي – ب ي

ن
أبوظ�
أبوظ�
ي
بنك ب ي
الوط� – ب ي

 6إبريل –  22مايو 2014
ن
أبوظ�
أبوظ�
ي
بنك ب ي
الوط� – ب ي

 27 –21اكتوبر 2015
ن
أبوظ�
أبوظ�
ي
بنك ب ي
الوط� – ب ي
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
أ
ف
السالمية
الص�فة إ
 .5برنامج السبوع الفقهي ي� ي

ال�امج التدريبية السابقة
بعض ب

المدة )5( :أيام
لغة التدريب :العربية

الوصف
أ
ف
الص�فــة ،والــذي يتكــون مــن برامــج تدريبيــة مرصفيــة
الســبوع الفقهــي ي� ي
الساســية أ
المشــارك� بالقواعــد أ
ين
والصــول
مختلفــة ،تهــدف إىل تعريــف

ت
الســامية وأنشــطتها
الــ� بنيــت عليهــا المؤسســات الماليــة إ
الفقهيــة ي
تز
االلــ�ام بهــذه المبــادئ
المختلفــة ،وكيفيــة الحــد مــن مخاطــر عــدم

ف
مــر� علمــي
(مخاطــر التشــغيل ،ومخاطــر الســمعة) وذلــك بأســلوب
ي
وعمــ�.
ي
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المستهدفون
السالمية.
•المهتمون
بالص�فة إ
ي
ف
الســامي مــن جميــع المســتويات
•العاملــون ي� مؤسســات التمويــل إ
والدارات.
إ
•موظفــو المصــارف المركزيــة ،وخاصــة أولئــك الذيــن يقومــون بالتدقيق
الســامية .
عــى المصارف إ
أ
ف
ن
ـ� والعاملــون ي� مؤسســات الســواق الماليــة
•موظفــو التأمـ يـ� التكافـ ي
والمؤسســات الرقابيــة عليهــا.
ش
•المحامــون وموظفــو ش�كات االستشــارات ال�عيــة والمستشــارون
المـاليـــون والقـانونيــــون والعـاملـــون ف ي� المؤسســـات الماليـــة
السـالميـــة .
إ
ت
ش
ـ� تعمــل عــى التدقيــق
•موظفــو �كات تدقيــق الحســابات الماليــة الـ ي
الســامية.
واعتمــاد البيانــات الماليــة للـ شـركات الماليــة إ

نوفم� 2012
14 – 10
ب

ديسم� 2013
10 – 3
ب

د�
فندق سمايا – ب ي

د�
فندق سمايا – ب ي

 11 – 6ابريل 2013
د�
فندق سمايا – ب ي

 6 – 1مارس 2014

ديسم� 2014
11 – 7
ب

د�
فندق تاج باالس– ب ي

د�
فندق تاج باالس – ب ي
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
ال�امج التدريبية السابقة
بعض ب

 .6برنامج صناعة التوثيق وصياغة العقود (هندسة العقود) وإعداد المراسالت المرصفية
المدة :يومان
لغة التدريب :العربية

الوصف
ال�نامــج التدريـ بـ� هــو إكســاب المشـ ي ن
ـارك� مهــارة صناعــة
إن هــدف هــذا ب
ي
التوثيــق وصياغــة العقــود وإعــداد المراســات المرصفيــة والتجاريــة  -وهــو
أ
ف
المــارات العربيــة المتحــدة – كمــا يهــدف إىل
الول مــن نوعــه ي� دولــة إ
تعريــف المشـ ي ن
ـارك� فيــه بصناعــة التوثيــق ومعرفــة كيفيــة كتابــة الحقــوق
تز
واالل�امــات التعامليــة ،وضوابــط صياغــة العقــود والتقاريــر والتعهــدات
والمحــررات والمراســات والمســتندات ونحوهــا .
ال�عيــة للعقــد المنظــم لالتفاقيــة بـ يـ�ن
ويهــدف أيض ـاً إىل بيــان الجوانــب ش
ين
الطرفــ� المتعاقديــن ،والتعريــف بأهــم أركان العقــد ،ش
و�وط انعقــاده،
ال�نامــج إىل إكســاب المشـ ي ن
ـارك� فيــه المهــارات
وأنــواع العقــود .كمــا يهــدف ب
ت
ً
ـ� تســاعدهم عــى إعــداد وتحريــر العقــود واالتفاقيــات وفق ـا للمعايـ يـر
الـ ي
ش
ال�عيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة
ف
ف
(أيــو�) بمــا يســاهم ي� التطبيــق الســليم والواضــح لقواعــد
الســامية
إ
ي
الصياغــة القانونيــة ،ونظمهــا المتطــورة المعقــدة.
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المستهدفون
الدارات القانونية ف ي� المؤسسات.
• مديرو إ
الدارية.
• مديرو الشؤون إ
• المراقبون والمدققون ش
ال�عيون.

ديسم� 2011
7–6
ب

 7 – 6ابريل 2013

د�
فندق سمايا – ب ي

د�
فندق سمايا – ب ي

• المستشارون القانونيون والمحامون.

 2 – 1مارس 2014
د�
فندق تاج باالس – ب ي

20

ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
ال�امج التدريبية السابقة
بعض ب

 .7برنامج العقود المركبة (الهندسة المالية للعقود)
المدة :يومان
لغة التدريب :العربية

الوصف
ال�نامــج إىل تعريــف المشـ ي ن
ـارك� فيــه بمفهــوم الهندســة الماليــة
يهــدف هــذا ب
ف
ف
الســامية .كمــا
ي� صيــغ التمويــل واالســتثمار المطبقــة حالي ـاً ي� المصــارف إ
أ
ت
ش
ـ� قامــت عليهــا تلــك
يهــدف إىل التعريــف بالســس والضوابــط ال�عيــة الـ ي
الهندســة مــن خــال التعــرف عــى مفهــوم العقــود المركبــة ،والمنظومــات
العقديــة المســتحدثة لخدمــة أغـراض المتعاملـ ي ن
ـ� المتعــددة.

ـ� العاملـ ن ف
ال�نامــج كذلــك إىل تمكـ ي ن
الســامية
الص�فــة إ
ـ� ي� مجــال ي
ي
يهــدف ب
وهيكلتهــا ،مــن التعــرف عــى مفهــوم الرخــص ش
ال�عيــة ،والمخــارج

ت
الــ� يقصــد بهــا تحليــل الحــرام ،وذلــك مــن
الفقهيــة ،لتجنــب الحيــل ي
خــال التعــرف عــى مفهــوم الذرائــع وأنواعهــا مــن حيــث القــرب والبعــد،
والقــوة والضعــف ،وتأثـ يـر ذلــك ف ي� الحكــم بوجــوب ســد تلــك الذرائــع ،أو
اعتبارهــا.

21

المستهدفون
الدارات القانونية ف ي� المؤسسات.
• مديرو إ
• المستشارون القانونيون والمحامون.
• المراقبون والمدققون ش
ال�عيون.

 21 – 20مارس 2012

 9 – 8ابريل 2013

د�
فندق سمايا – ب ي

د�
فندق سمايا – ب ي

• العاملون ف� الدارات أ
والقسام ش
ال�عية.
ي إ
السالمية.
• العاملون والمشتغلون والمهتمون بصناعة المرصفية إ

 6 – 5مارس 2014
د�
فندق تاج باالس – ب ي

22

ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
 .8برنامج التدقيق ش
السالمية
ال�عي عىل أعمال المصارف إ

السالمية ()101
 .9برنامج مبادئ المعامالت المالية إ

المدة :يومان

المدة )3( :أيام

ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية  /إ

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

الوصف
ين
للعاملــ� ف ي� مجــال التدقيــق ش
ال�نامــج مدخــا ً مهمــاً
ال�عــي عــى
يعتــر ب
ب
الســامية.
أعمــال المؤسســات الماليــة إ
ال�نامــج المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل الحصــول عــى شــهادة المراقب
يشــكل ب
والمدقــق ش
ال�عــي الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات
الســامية.
الماليــة إ
ف
ال�نامــج خـ بـراء مرصفيــون معتمــدون مــن قبــل الهيئــة للتدريــب
يحــا�ض ي� ب
عــى شــهاداتها العالميــة.

المستهدفون

الوصف

ين
تكافــ�،
(تأمــ�
الســامية
•موظفــو المصــارف والمؤسســات الماليــة إ
ي
ش�كات اســتثمارية  )...وبشــكل خــاص العاملــون ف ي� مجــال الرقابــة
والمتابعــة ش
ال�عيــة الداخليــة.
•موظفــو المصــارف المركزيــة الذيــن يتمثــل دورهــم ف ي� الرقابــة عــى
الســامية.
أعمــال المصــارف إ
ال�عية والتدقيق ش
•موظفو ش�كات االستشارات ش
ال�عي.

ال�نامج السابق
ب

ف
ف
الســامية عــى اســتيعاب المبــادئ
يعتمــد النجــاح ي� العمــل ي� المرصفيــة إ
أ
الســامية ،والتعــرف عليهــا ،وعــى عقودهــا،
الساســية للمعامــات الماليــة إ
وأحكامهــا ش
ال�عيــة.
والتعــرف كذلــك عــى أهــم الصيــغ ش
ال�عيــة لالســتثمار والتمويــل ف ي�
الســامية.
المؤسســات الماليــة إ

د�
فندق تاج باالس – ب ي

ف
السالمية.
• العاملون ي� المؤسسات المالية إ
• العاملون ف ي� المؤسسات المالية التقليدية.
• المراقبون ش
ال�عيون.
• المراجعون القانونيون.
•
•

ال�نامج السابق
ب
ديسم� 2014
9
ب

23

المستهدفون

•
•

المراجعون الداخليون.
العاملون ف ي� إدارات المبيعات والتسويق وتطوير المنتجات.
العاملون ف ي� إدارة االئتمان والتحليل المادي.
ف
السالمية.
الراغبون ي� التعرف عىل مبادئ المعامالت إ

 17 – 15مارس 2009
المارات – ديرة
فندق كونكورد إ

24

ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
 .10برنامج فقه الزكاة ومحاسبتها

 .11برنامج المرابحة المرصفية وتطبيقاتها ف ي� المؤسسات المالية

المدة :يومان

المدة :يومان

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

الوصف
ت
ـ� جــاء بهــا الق ـرآن الكريــم والســنة
الــزكاة أحــد أركان إ
الســام الخمســة الـ ي
أ
النبويــة المطهــرة ،وقــد توعــد هللا ســبحانه مــن ال يدفعهــا بالعقــاب الليــم

ف� آ
الخــرة .كمــا أنهــا تعــد مطهــرة للمــال وأحــد أســباب نمائــه ،كمــا هــو بــاد
ي

مــن اشــتقاق الكلمــة.
ف
الســام حيــث إنهــا تمكــن مــن
والــزكاة هــي أحــد مظاهــر التكافــل ي� إ
الفقــر مــن خــال أخــذ جــزء مــن أمــوال الغــن ي وردهــا عــى
ســد خلــة
ي
ف
ف
الفقـ يـر ،وهــي بالتــال أحــد المــوارد ي ز
الســام ي� المجــال
لم�انيــة الدولــة ي� إ
ي
االجتماعــي.
ف
الســامية ،حيــث ال توجــد
لكــن هــذا الركــن غائــب ي� كثـ يـر مــن البلــدان إ
قوانـ ي ن
ـ� لضبطــه ،وال هيئــات تع ـىن بجمــع الــزكاة مــن مصادرهــا ،مــن هنــا

المستهدفون
•
•
•
•
•
•
•

الوصف

رجال أ
العمال ومديرو المؤسسات.
المسؤولون الماليون والمحاسبون ف ي� ش
ال�كات والمؤسسات المالية.
ف
أعضاء هيئات الرقابة ش
السالمية.
ال�عية ي� المؤسسات المالية إ
�ض
مسؤولو الخزينة العامة وإدارة ال ائب.
الباحثون ف ي� المالية العامة وال�ض ائب.
ف
السالمي والمعامالت المعارصة.
الباحثون ي� الفقه إ
المدققون الماليون.

ال�نامج السابق
ب
 19 – 18مارس 2013
نواكشط – موريتانيا

تعــد المرابحــة إحــدى الصيــغ التمويليــة أ
الكــرث رواجــاً ف ي� المؤسســات
الماليــة الـ تـ� تقــدم خدمــات متوافقــة مــع ش
الســامية ،لذلــك كان
ال�يعــة إ
ي
ال بــد مــن التعــرف عــى كافــة التفاصيــل المتعلقــة بهــذه الصيغــة ،ابتــدا ًء
مــن بعدهــا التاريخــي (مرجعيتهــا ش
ال�عيــة) وصــوال ً إىل أحــدث تطبيقاتهــا
الحديثــة ،مــروراً بجوانبهــا الفقهيــة والقانونيــة والمحاســبية والتطبيقيــة.

المستهدفون
•موظفــو المصــارف المركزيــة ،وخاصــة الذيــن يتمثــل دورهــم ف ي�
الســامية.
الرقابــة عــى أعمــال المصــارف إ
السالمي.
•طالب الدراسات العليا المهتمون والمختصون باالقتصاد إ
•المحامــون والمستشــارون وموظفــو ش�كات االستشــارات ش
ال�عيــة،
المهتمــون بمعرفــة تفاصيــل هــذه الصيغــة ضمــن صيــغ التمويــل
الســامية المختلفــة.
إ
الســامية الراغبــون بالحصــول عىل
•زبائــن وعمــاء المؤسســات الماليــة إ
تمويــل وفقـاً لصيغــة المرابحــة ،بهــدف معرفــة حقوقهــم ت ز
وال�اماتهــم
بشــكل صحيح.

ال�نامج السابق
ب
 14 – 13بف�اير 2013
نواكشط – موريتانيا

تنبــع أهميــة دراســته.
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية
ب
 .12برنامج ي ن
التكافل
التأم�
ي

 .13برنامج المعالجات المحاسبية ألعمال ش�كات ي ن
التكافل
التأم�
ي

المدة )3( :أيام

المدة :يومان

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

المستهدفون

الوصف
ت
ـ� تقــوم عليهــا مؤسســات
يهــدف هــذا ب
ال�نامــج إىل التعــرف عــى الركائــز الـ ي
ت
ين
الــ� تقدمهــا والتكييــف ش
ال�عــي
التأمــ�
ي
التكافــ� ،وأهــم الخدمــات ي
لهــذه الخدمــات ،وعــى الفــروق الجوهريــة بينهــا ي ن
وبــ� مؤسســات
ين
المعايــر ش
ال�عيــة
ال�نامــج الضــوء عــى
ي
التأمــ� التقليديــة ،ويلقــي ب

ت
ـ� أصدرتهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة
والمحاســبية الـ ي
السالمية حول ي ن
السالمية.
التأم�
التكافل للمؤسسات المالية إ
إ
ي

ال�نامج السابق
ب
 23 – 18أكتوبر 2014
ُعمان

27

ين
التكافــ� ،أو الراغبــون بالعمــل ف ي� هــذه
التأمــ�
•موظفــو ش�كات
ي
المؤسســات.
ن
ن
ش
ـ�
•موظفــو �كات التأمـ يـ� التقليــدي ،الراغبــة بالتحــول للتأمـ يـ� التكافـ ي
أو تقديــم خدماتــه.
ين
التأمــ� بأنواعهــا
ال ش�افيــة عــى مؤسســات
•موظفــو الجهــات إ
ين
(الهيئــات الرســمية ش
التأمــ�).
الم�فــة عــى قطــاع
ن ف
السالمية ت
كث� من العقود).
•موظفو المصارف إ
التأم� ي� ي
(الش�اط ي
ين
السالمي.
•الطالب المهتمون والمتخصصون باالقتصاد
والتأم� إ
السالمية ش
و�كات االستشارات
•المتخصصون بفقه المعامالت المالية إ
ت
ش
ش
ش
ال�
ال�عية ،وال�كات القانونية ،وموظفو �كات تدقيق الحسابات ي
تدقق عىل البيانات المالية شل�كات ي ن
التكافل.
التأم�
ي

المستهدفون

الوصف
ـ� التكافــ� بخصوصيــة المعالجــات المحاســبية أ
ـ� ش�كات التأمـ ي ن
تتمـ ي ز
للعمــال
ي
ت
الــ� تقــوم بهــا ،وال بــد لهــذه الخصوصيــة مــن أســاليب وطــرق معينــة
ي
إلنجازهــا بالشــكل الصحيــح والمتوافــق مــع كونهــا مؤسســات تعمــل طبق ـاً
ش
الســامية ،وقــد قامــت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات
لل�يعــة إ

ين
التكافــ� ،أو
التأمــ�
•موظفــو أقســام الماليــة والمحاســبة ف ي� ش�كات
ي
الراغبــون بالعمــل ف ي� هــذه المؤسســات.
ت
ش
ـ� تدقــق عــى البيانــات
ـ� والمـ ي
•موظفــو �كات التدقيــق المحاسـ ب ي
ـال الـ ي
ن
ش
ـ�.
الماليــة لــركات التأمـ يـ� التكافـ ي
ن
•موظفــو الجهــات إ ش
ـ� (هيئــات
ال�افيــة عــى مؤسســات التأمـ يـ� التكافـ ي
ال ش�اف عــى التأمـ ي ن
ـ�).
إ

ال�نامج السابق
ب

•المتخصصــون بالمحاســبة والراغبــون بالتعــرف عــى كيفيــة المعالجــات
ن
ش
ـ�.
المحاســبية لعقــود وأعمــال �كات التأمـ يـ� التكافـ ي

ت
ش
ـ�
الماليــة إ
الســامية بإصــدار العديــد مــن المعايـ يـر ال�عيــة والمحاســبية الـ ي
ن
ش
ـ�.
تضبــط أعمــال �كات التأمـ يـ� التكافـ ي

 5 – 3يونيو 2014
ُعمان
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ال�امج التدريبية
ب

ال�امج التدريبية المتاحة
ب

السالمية
 .14برنامج المعامالت المرصفية والمالية إ

السالمية
 .15برنامج تحليل القوائم المالية للمصارف إ

المدة )3( :أيام

المدة :يومان
/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

الوصف
أ
السالمي.
معرفة المبادئ الساسية للنظام االقتصادي إ
أ
السالمية.
السالمية الساسية للمرصفية إ
فهم المبادئ إ

الســامية الحاليــة المســتخدمة ف ي� ش
الــركات
التعــرف عــى المنتجــات إ
أ
ين
والتأمــ� وصناديــق االســتثمار
واالســتثمار والخدمــات المرصفيــة للفــراد
ت
المشــرك ش
والتأجــر.
و�كات االســتثمار
ي

السالمي والخدمات المرصفية.
التعرف عىل منتجات التمويل إ

ال�نامج السابق
ب
 5 – 3مايو 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المارات
فندق
كمبنسك – مول إ
ي
•
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المستهدفون

الوصف

موظفو المؤسسات والمنظمات المالية
متخصصو أ
السواق الناشئة.
ت
واالس�اتيجية التنفيذية.
مديرو المالية
المحللون الماليون.
موظفو ش�كات التمويل.
ممولو المشاريع  -ضباط االمتثال.
خ�اء ي ن
التأم�.
ب
المرصفيون الدوليون.
مديرو الصناديق.
مستشارو االستثمار.
ف
الســامي
أي شــخص يشــارك ي� أي جانــب مــن جوانــب التمويــل إ
ين
والتأمــ� ،وصناديــق
(الخدمــات المرصفيــة التجاريــة أو االســتثمارية،
االســتثمار ،الــخ).
ف
السالمي.
أي شخص يفكر ي� دخول مجال أو إنشاء وتسويق المنتج إ

يز
الســامية بخصوصيــة عاليــة ف ي� طبيعــة أعمالهــا وتنــوع
تتمــ� المصــارف إ
وســائل التمويــل واالســتثمار فيهــا ،ممــا يــؤدي بالـ ضـرورة إىل تمـ ي ز
ـ� قوائمهــا

ف
الســامية
•موظفــو أقســام الماليــة والمحاســبة ي� المصــارف إ
(المحاســبون ،المراجعــون الداخليــون ،المديــرون الماليــون ،مديــرو

تعتــر
الماليــة عــن تلــك القوائــم الصــادرة عــن البنــوك التقليديــة ،وال
ب

المــال ،مديــرو الحســابات ،مديــرو التدقيــق).
التخطيــط
ي

البيانــات الماليــة الصــادرة عنهــا كافيــة بشــكلها المعــروض لفهــم وضعهــا
التنافــ� وإمكانياتهــا المســتقبلية ،ت
ال�نامــج لتقديــم آليــات
ويــأ� هــذا ب
ي
ي
الســامي
ومهــارات قـراءة هــذه القوائــم وتحليــل ومعرفــة مكانــة المــرف إ
ووضعــه التنافــ� مــن خــال اســتخدام النســب آ
والليــات المختلفــة
ي
ف
المعتمــدة والمتبعــة ي� هــذا المجــال.

المستهدفون

السالمية.
•المراقبون والمدققون الماليون للمصارف إ
•المستشارون الماليون ف ي� ش�كات التمويل واالستثمار.
•المحللــون الماليــون .والمحاســبون واالستشــاريون ف ي� ش�كات التدقيــق
ـال.
ـ� والمـ ي
المحاسـ ب ي
•العاملــون أ
بالقســام ش
الســامية مــن المصارف
الم�فــة عــى المصــارف إ
المركزية.
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ال�امج التدريبية المتاحة
ب

ال�امج التدريبية المتاحة
ب
ال�عي عىل عمليات ي ن
 .16برنامج التدقيق ش
التكافل
التأم�
ي

 .17برنامج المرابحة من أ
اللف إىل الياء

المدة :يومان

المدة )3( :أيام

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية  /إ

الوصف
ين
المشارك� عىل:
ال�نامج إىل تدريب
يهدف هذا ب
أ
• آ
الليــات والســاليب المتبعــة إلجــراء التدقيــق ش
ال�عــي عــى أعمــال
ين
التكافــ�.
التأمــ�
وعقــود وخدمــات ش�كات
ي
معايــر هيئــة المحاســبة
•التأكــد مــن توافــق هــذه العقــود مــع
ي
ف
(أيــو�) ومــع الفتــاوى
الســامية
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة إ
ي
الصــادرة عــن الهيئــة ش
ال�عيــة ف ي� المؤسســة.
•كيفيــة كتابــة وتوثيــق التقاريــر الخاصــة بقســم التدقيــق ش
ال�عــي
وتوجيههــا أ
للقســام المعنيــة.
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المستهدفون
ال�عيون ف� ش�كات ي ن
•المدققون ش
التكافل.
التأم�
ي
ي
•مطورو المنتجات العاملون ف� ش�كات ي ن
التكافل.
التأم�
ي
ي
ال ش�افية عىل ش�كات ي ن
التكافل.
التأم�
•موظفو الجهات والهيئات إ
ي
•
ال�عيــون ف� المؤسســات الـ تـ� تتعامــل مــع ش�كات التأمـ ي ن
•المدققــون ش
ـ�
ي
ي
التكافل .
ي
ش
ش
ش
ش
•موظفــو �كات االستشــارات ال�عيــة والتدقيــق ال�عــي و�كات
ت
ين
التكافــ�.
التأمــ�
الــ� تتعامــل مــع ش�كات
ي
االستشــارات القانونيــة ي

الوصف
ال�نامــج إىل مســاعدة المشـ ي ن
ـارك� للإحاطــة بكافــة جوانــب عقــد
يهــدف هــذا ب
ت
الــ� يعملــون بهــا،
المرابحــة ،وإمكانيــة تطبيقــه مــن قبــل المؤسســات ي
وكيفيــة كتابــة العقــود وتوثيقهــا ،واســتخدامها ف ي� تقديــم خدمــات لزبائــن
ت
ـ� تعمــل بهــا المؤسســة ،ووفقـاً
المؤسســة ،وذلــك ضمــن البيئــة القانونيــة الـ ي
لق ـرارات وفتــاوى المجامــع الفقهيــة والهيئــات العالميــة وبمــا أجمــع عليــه
العلمــاء بخصــوص هــذه الصيغــة.

المستهدفون
الســامية مــن جميــع
•موظفــو المصــارف والمؤسســات الماليــة إ
الداريــة المختلفــة (موظفــو ومديــرو الفــروع ،المحاســبة
المســتويات إ
والماليــة ،التدقيــق ،القانونيــون ،البحــث والتطويــر ،خدمــة العمــاء،
التســويق.)...
•موظفــو المصــارف المركزيــة ،أ
وبالخــص الذيــن يتمثــل دورهــم �ف
ي
الســامية.
الرقابــة عــى أعمــال المصــارف إ
أ
الســامية والســواق الماليــة الراغبــون
•موظفــو ش�كات الصكــوك إ
بالحاطــة الكاملــة بتفاصيــل عقــد المرابحــة.
إ
•محامــون ،استشــاريون ش�عيــون ،مراقبــون ،المدققــون الماليــون
الســامية.
للمصــارف إ
أ
ف
ال�مجيــة المرصفيــة لمعرفــة كيفيــة أتمتــه
•العاملــون ي� ش�كات النظمــة ب
عقــد المرابحــة ف� هــذه أ
النظمــة.
ي
السالمي.
•طالب الدراسات العليا المهتمون باالقتصاد إ
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ال�امج التدريبية المتاحة
ب

ال�امج التدريبية المتاحة
ب
ف
السالمية «خدمات وحلول»
 .18برنامج تمويل التجارة ي� المؤسسات المالية إ

التمويل المنتهي بالتمليك
التأج�
 .19برنامج
ي
ي

المدة :يومان

المدة :يومان

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

/ال ي ز
نجل�ية
لغة التدريب :العربية إ

الوصف
يعتـ بـر قســم خدمــات تمويــل التجــارة (االعتمــادات المســتندية ،التحصيــل
أ
ف
الســامية
المســتندي ،الكفــاالت) مــن أهــم القســام ي� المصــارف إ
والتقليديــة عــى حــد ســواء ث
وأك�هــا تحقيقــاً للإيــرادات ،لذلــك كان البــد
ين
ين
الحاطــة الشــاملة بتفاصيــل
للموظفــ�
المســؤول� عــن هــذه العمليــات إ
هــذه الخدمــات وتبعاتهــا مــن جميــع الجوانــب المتعلقــة بهــا ،كمــا تعتـ بـر
ت
ش
ـ� تقــوم
هــذه الخدمــات ذات أهميــة كـ بـرى بالنســبة للــركات الكـ بـرى الـ ي
االســت�اد والتصديــر مــن عمــاء المصــارف الر ي ن
اغبــ� بالحصــول
بعمليــات
ي
أ
ف
عــى مثــل هــذة الخدمــات وذلــك لفهــم الســلوب المتبــع ي� المصــارف
إلنجــاز هــذه الخدمــات.
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المستهدفون
الســامية والبنــوك التقليديــة ف ي� المســتويات
•موظفــو المصــارف إ
أ
الداريــة والتنفيذيــة المختلفــة ،وبالخــص موظفــو خدمــة الزبائــن
إ
وموظفــو قســم تمويــل التجــارة.
ف
•المديــرون الماليــون والمســؤولون عــن العمليــات التجاريــة ي� الـ شـركات
الكـ بـرى والـ شـركات الصناعيــة والتجاريــة ش
ـت�اد والتصديــر.
و�كات االسـ ي
ت
ـ� تـ شـرف عــى
•موظفــو المصــارف المركزيــة والمؤسســات الحكوميــة الـ ي
ـت�اد والتصديــر.
عمليــات االسـ ي
أ
•خريجــو االقتصــاد والمحاســبة وإدارة العمــال ش
وال�يعــة والمهتمــون
ف
ت
الســامية
الــ� تجــري ي� المصــارف إ
بمعرفــة آليــة تمويــل التجــارة ي
والبنــوك التقليديــة.

الوصف
التمويــ� مــع الوعــد بالتمليــك مــن أكــرث صيــغ
التأجــر
تعتــر خدمــات
ي
ب
ي
أ
ف
تعتــر
الســامية ،لن هــذه الخدمــات
التمويــل اســتخداماً ي� المصــارف إ
ب
ال�يعــة الســامية بالدرجــة أ
مــن الصيــغ المتوافقــة مــع ش
الوىل والنخفــاض
إ
مخاطرهــا مقارنــةً مــع بعــض الصيــغ أ
الخــرى.
ـ� المرصفيـ ي ن
وعــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن نقــاط االختــاف بـ ي ن
ـ� حــول
آليــات تطبيقهــا الختــاف القوانـ ي ن
الجــارة ف ي� البلــدان
ـ� الناظمــة لعمليــات إ
المختلفــة ،وبالتــال اختــاف رأي الهيئــات ش
ال�عيــة نحــو هــذه الخدمــة،
ي
أ
الحاطــة بالســس ش
ال�عيــة الناظمــة والضابطــة لتقديــم
إال أنــه ال بــد مــن إ
أ
هــذه الخدمــة للعمــاء بالشــكل الــذي يحقــق المصلحــة النســب لجميــع

أ
الط ـراف.

المستهدفون
ال�يعــة أ
•العاملــون ف ي� المؤسســات الماليــة المتوافقــة مــع ش
وبالخــص
موظفــو قســم التدقيــق ش
ال�عــي وإدارة التطويــر واالئتمــان،
والموظفــون المســؤولون عــن تقديــم هــذه الخدمــة للعمــاء.
•موظفــو المصــارف المركزيــة ،أ
بالخــص العاملــون ف� أ
القســام ش
الم�فة
ي
الســامية.
عىل المصــارف إ
•موظفــو المؤسســات الماليــة الراغبــة بتقديــم هــذه الخدمــات إىل
العمــاء.
•خريجــو ش
ال�يعــة والماليــة والمحاســبة والمهتمــون بالمصــارف
الســامية ،أو الذيــن يرغبــون بتقديــم أبحــاث
والمؤسســات الماليــة إ
عــن هــذه المؤسســات.
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فعاليات منهاج

فعاليات منهاج
حفل إطالق ش�كة منهاج لالستشارات (2009م)

المعاي� ش
ال�عية الجديدة ( 2010م)
حفل إطالق
ي
بتاريــخ  31أكتوبــر 2010م احتفلــت ش�كــة منهــاج لالستشــارات بالتعــاون مــع هيئــة
ف
ـو�) بإطــاق  11معيــاراً
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة إ
الســامية (أيـ ي
ش�عي ـاً جديــداً وذلــك ف ي� خطــوة تهــدف إىل تلبيــة الحاجــات المعــارصة لقطــاع
الســامية حــول العالــم.
المؤسســات والمصــارف إ
أ
المعايــر ش
حلــول ً ش�عيــة للعديــد مــن القضايــا
ال�عيــة الجديــدة
قدمــت
ي
الــ� تشــمل إجــارة أ
ت
الشــخاص والــزكاة والتحكيــم والغــرر والوقــف
المعــارصة ي
بال تن�نــت والرهــن والحســابات
واالتفاقيــة االئتمانيــة والتعامــات الماليــة إ
ين
التأمــ�.
االســتثمارية وتوزيــع الربــح وإعــادة
شــارك ف ي� حفــل إطــاق المعايـ يـر ش
الســامي ،مــرف
ال�عيــة الجديــدة بنــك نــور إ
الســامي ،مــرف الهــال ،وهــم الرعــاة الرســميون للحفــل ،إضافــة
ـ� إ
أبــو ظـ ب ي
يناير 2009م
د�
جم�ا أبراج إ
فندق ي
المارات – ب ي
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ين
والمهتمــ� للتعــرف عــن
الســامية
إىل جمــع مــن
قيــاد� المؤسســات الماليــة إ
يي
المعاي� ش
ال�عية والتباحث ف ي� أهم ما يتصل بها.
قرب عىل هذه
ي

أكتوبر 2010م
د�
فندق مينا السالم – ب ي
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فعاليات منهاج

فعاليات منهاج
المعاي� ش
ال�عية الجديدة (2012م)
حفل إطالق
ي

المعاي� ش
ال�عية الجديدة (2017م)
حفل إطالق
ي

نظمــت ش�كــة منهــاج لالستشــارات حفـا ً كبـ يـراً بتاريخ  23مايــو 2012م بفنــدق غراند

بتاريــخ  8مايــو 2017م احتفلــت ش�كــة منهــاج لالستشــارات بالتعــاون مــع هيئــة
ف
ـو�) وبدعــم مــن مركــز
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة إ
الســامية (أيـ ي
الســامي بإطــاق أربعــة معايـ يـر ش�عيــة جديــدة تهــدف
د� لتطويــر االقتصــاد إ
بي

ـلم� والمتخصصـ ي ن
حيــاة بد� بمشــاركة نخبــة مــن علمــاء المسـ ي ن
ـ� وصنــاع الق ـرار
ي
ف
الســامي لتعلــن مــن خاللــه هيئــة المحاســبة والمراجعــة
ي� مؤسســات التمويــل إ

ف
ت
ـ� تتوافــق مــع حالــة النمــو
ـر� إ
إىل ضبــط العمــل المـ ي
الســامي وتطويــره ،والـ ي

ف
ـو�) ،عــن انتهائهــا مــن إعــداد ســبعة معايـ يـر
للمؤسســات الماليــة إ
الســامية (أيـ ي

الســامي.
النوعــي الــذي يشــهده قطــاع االقتصــاد إ
وكشــف الدكتــور حامــد حســن مــرة ،أ
ف
ال ي ن
«أيــو�» ،خــال
مــ� العــام لـــهيئة
ي
ي
معايــر ش�عيــة جديــدة وهــي معيــار
الحفــل عــن إصــدار الهيئــة ألربعــة
ي

العــان عنــه مســبقا الـــ 41معيــاراً ش�عي ـاً و40
ش�عيــة جديــدة ،تضــاف لمــا تــم إ
بالضافــة
معيــاراً محاســبياً برعايــة ماســية مــن مجموعــة ش�كات “مــوارد للتمويــل” ،إ
إىل مؤسســات ماليــة إســامية وأكاديميــة أخــرى حرصــت عــى رعايــة هــذا الحدث،

المســابقات والجوائــز وتطبيقاتهــا المعــارصة ،ومعيــار ضمــان مديــر االســتثمار،

الســامية العربيــة للتأمـ ي ن
منهــا مــرف الهــال ،ش
ـ� (ســامة) ،بنــك نــور
ال�كــة إ

ومعيــار الذهــب وضوابــط التعامــل بــه ومعيــار إعــادة ش
الــراء .
المعايــر ش
ال�عيــة الجديــدة بنــك نــور ،نــور تكافــل،
شــارك ف ي� حفــل إطــاق
ي

المعايــر ش
ال�عيــة
الســامي ،كليــة الخوارزمــي الدوليــة ،وذلــك ألهميــة تلــك
إ
ي
الســامية .
وتطبيقهــا عــى أنشــطة المؤسســات والمصــارف الماليــة إ

الســامي ،وهــم الرعــاة الرســميون للحفــل ،إضافــة إىل جمــع مــن
المــارات إ
إ
مايو 2012م
د�
فندق جراند حياة – ب ي
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الســامية والمهتمـ ي ن
ـ� للتعــرف عــن قــرب عــى هــذه
ـاد� المؤسســات الماليــة إ
قيـ ي ي
المعايــر ش
ال�عيــة.
ي

مايو 2017م
د�
مارك – ب ي
فندق جي دبليو ماريوت ي
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د .عبد الستار أبوغدة

خ�اء التدريب
ب
ف
•حاصــل عــى بكالوريــوس ف ي� ش
ـت�
ال�يعــة (1964م) ،وبكالوريــوس ي� الحقــوق (1965م) مــن جامعــة دمشــق ،وماجسـ ي
ف ي� ش
ـت� فـــي علــوم الحديــث (1967م) ،ودكتــوراه ف ي� الفقــه المقــارن (1975م) مــن جامعــة
ال�يعــة (1966م) ،وماجسـ ي
أ
الزهر.
•نائــب رئيــس الهيئــة ش
ال�كــة المرصفيــة وأمينهــا العــام ،خبـ يـر ومقــرر الموســــوعة
ال�عيــة الموحــدة لمجموعــة ب
الفقهيــة بــوزارة أ
الوقــاف الكويتيــة ســابقاً ،ومــدرس مقــررات جامعيــة بكليــة ش
ال�يعــة وكليــة الحقــوق ف ي� الكويــت
سابقاً ،وأستاذ زائر بمركز صالح كامل للدراسات االقتصادية السالمية بجامعة أ
الزهر.
إ
الســامي الــدول بجــدة ،وعضــو الهيئــة ش
ال�عيــة العالميــة للــزكاة ،وعضــو لهيئــة المحاســبة
•عضــو مجمــع الفقــه إ
ي

الشيخ عبد الستار القطان

•حاصــل عــى بكالوريــوس ف ي� ش
الســامية (1992م) ،الدبلــوم
المــام محمــد بــن ســعود إ
ال�يعــة مــن جامعــة إ
العــال ف ي� الفقــه المقــارن بكليــة ش
الســامية بجامعــة الكويــت (2008م) ،ويحـ ضـر حاليـاً
ال�يعــة والدراســات إ
ي
ف
ش
السالمية بجامعة الكويت.
لنيل
الماجست� ي� الفقه المقارن بكلية ال�يعة والدراسات إ
ي
ف
ت
ش
ـ� 1993م – 1999م ،والمراقــب
•شــغل منصــب مقــرر هيئــة الفتــوى والرقابــة ال�عيــة ي� بيــت التمويــل الكويـ ي
ف
ـر� ف ي� بيــت التمويــل الكويـ تـ� (1995م – 1999م) ،والمديــر التنفيــذي للرقابــة ش
ش
ال�عيــة
ال�عــي للقطــاع المـ ي
ي
والشــؤون القانونيــة ف ي� ش�كــة أعيــان للإجــارة واالســتثمار (الكويــت) 2007 – 1999م.
•يشغل حالياً منصب المدير العام شل�كة شورى لالستشارات ش
ال�عية (الكويت).

السالمية.
والمراجعة للمؤسسات المالية إ

حماد
د .نزيه ّ

الماجســت� ف ي� ش
•تخــرج مــن كليــة ش
ال�يعــة مــن جامعــة بغــداد،
ال�يعــة بجامعــة دمشــق ،وحــاز عــى درجــة
ي
ال�يعــة بمرتبــة الـ شـرف أ
وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه ف ي� ش
الوىل مــن كليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة ،وعمــل
الســامي وأصولــه ف ي� جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة.
لمــدة ( )17عام ـاً أســتاذاً للفقــه إ
•التخصــص الدقيــق :المعامــات الماليــة والمرصفيــة ف ي� ش
الســامية ،وخبـ يـر متخصــص بشــؤون المصــارف
ال�يعــة إ
ف
الســامي
الســامية ،وباحــث ي� أعمالهــا ونشــاطاتها المعــارصة ،وعضــو دائــم بمجمــع الفقــه إ
والمؤسســات الماليــة إ
ـدول جدة/الســعودية.
الـ ي
ف
الســامية ،وقــد
•لــه مشــاركات كثـ يـرة ي� المؤتمـرات والنــدوات العلميــة المتعلقــة بالمعامــات الماليــة والمرصفيــة إ
تجــاوزت مؤلفاتــه المطبوعــة ( )25كتابـاً.
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د .ي ن
أم� فاتح

والماجســت� ف ي� الحديــث ش
ال�يــف مــن الجامعــة
•حاصــل عــى شــهادة البكالوريــوس ف ي� أصــول الديــن
ي
أ
ف
الســامية مــن جامعــة برمنجهــام ف ي� بريطانيــا.
الردنيــة ،وشــهادة الدكتــوراه ي� الدراســات إ
الســامية ف ي� أمريــكا الشــمالية،
•يعمــل مستشــاراً ش�عيـاً لعــدد مــن المؤسســات الدينيــة والعلميــة والمراكــز إ
المــارات العربيــة المتحــدة.
ودولــة إ

أ ف
•عضــو اللجنــة ش
يــو�) ف ي� دولــة
ال�عيــة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة إ
الســامية (ال ي
المــارات العربيــة المتحــدة.
إ
ف
•عضو ف ي� عدد من الهيئات ش
المارات العربية المتحدة وخارجها.
ال�عية ي� دولة إ
المارات العربية المتحدة.
د� – إ
•يشغل حالياً منصب المدير العام شل�كة منهاج لالستشارات ومقرها ب ي
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خ�اء التدريب
ب

خ�اء التدريب
ب
ـت� ودكتــوراه
•حاصــل عــى بكالوريــوس اقتصــاد إســامي مــن جامعــة إ
المــام محمــد بــن ســعود بالريــاض ،وماجسـ ي
بنــوك إســامية مــن جامعــة برمنجهــام ،بريطانيــا.
ف
المــارات ،البحريــن ،ي ز
•عضــو عــدد مــن هيئــات الرقابــة ش
مال�يــا ،بريطانيــا ،ســويرسا،
ال�عيــة ي� كل مــن الكويــت ،إ
ف
الســامية.
أمريــكا • .مــدرب معتمــد ي� عــدد مــن المؤسســات والمصــارف إ
ف
ف
القليمية والعالمية.
السالمي ي� عدد من الجامعات إ
•محا�ض ي� االقتصاد إ
•ألف وكتب عدداً من الكتب وأوراق العمل ف ي� العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.

د .محمد ي ن
أم� قطان

ن
الكيال�
د .عبد السالم
ي

ف
السالمي (فقه المعامالت) من الجامعة االسكندنافية عام 2010م.
•حاصل عىل الدكتوراه ي� الفقه إ
ف
الدارة ش
د� منذ عام 2012م.
ال�عية للإمارات إ
•يعمل حالياً رئيس إ
السالمي ي� ب ي
•عمل مستشاراً ش�عياً لعدة مؤسسات ف� مجال الص�فة أ
ين
التكافل.
والتأم�
والسهم
ي
ي
ي
ف
مجــال
خــرة واطــاع ومشــاركة متعمقــة ف ي�
خبــر ف ي� ضبــط وتطويــر العمــل
المــر� إ
الســامي ولــه ب
• ي
ي
ي
ال�عــي والتدريــب ش
التدقيــق ش
ال�عــي.
الدارات ش
الســامية ،كمــا أســس وأدار شــؤون
ال�عيــة الداخليــة لعــدد مــن المصــارف إ
• أســس عــدداً مــن إ
ف
عــدد مــن الهيئــات ش
الســامية.
ال�عيــة ي� المصــارف إ
ف
الســامية ،وقــدم االستشــارات ش
ال�عيــة أثنــاء عملــه ف ي�
•ســاهم ي� تطويــر أحــدث منتجــات المرصفيــة إ
الســامي.
المــارات إ
د� ومــرف إ
مــرف ب ي
أ
ف
الســامية الموحــدة للتقييــم ش
(المــارات
ال�عــي ومراجعــة للســهم إ
•شــارك ي� تأســيس لجنــة المصــارف إ
العربيــة المتحــدة).
ف
• عضو ف ي� العديد من اللجان والهيئات ش
المارات.
ال�عية ي� دولة إ

• باحث وأستاذ جامعي.
•

سم� الشاعر
د .ي

•
•
•
•
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عضو مجلس أمناء صندوق الزكاة ف ي� لبنان.
ف
مدير التدقيق ش
العر�(مرصف إسالمي) سابقاً.
ال�عي ي� بيت التمويل ب ي
ف
الدول .IMF
السالمية لدى صندوق النقد
خب� معتمد ي� المالية إ
ي
ي
ف
عضو اللجان ش
السالمية .AAOIFI
ال�عية ي� هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية إ
ف
السالمية.
الص�فة إ
له عدة مؤلفات ي� ي

ف
السالمي من جامعة الشارقة.
•حاصل عىل درجة الدكتوراه ي� الفقه إ
ف
•رئيس قسم التدقيق ش
السالمي.
المارات إ
ال�عي ي� إ

د .عاصم أحمد

•قدم برامج تدريبية داخل المؤسسات عىل مختلف المنتجات االئتمانية ش
لل�كات.
ال� ي ن
•عضو ف ي� فريق العلماء ش
عي� ف ي� صندوق الزكاة (جهة حكومية) عىل مدى السنوات الماضية.
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ب

زب�ي
أ .سهيل ي

د .محمد البلتاجي
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خ�اء التدريب
ب
ن ف
ش
الســامي وحاصــل عــى
اتــ� وأتــم بنجــاح «دبلــوم
المرصفيــ�» .ي� مجــال التمويــل إ
ي
•تخــرج مــن جامعــة كر ي
ال�عــي مــن ف
شــهادة المدقــق والمراقــب ش
أيــو�.
ي
ف
الســامي ويحمــل خـ بـرة نــادرة ألربعــة عقــود
د� لتطويــر االقتصــاد إ
•يعمــل حاليــا «استشــاري المشــاريع» ي� مركــز ب ي
ف
الســامية» بمنصــب الرئيــس التنفيــذي ومناصــب عليــا ف ي�
الســامية والتقليديــة ويحـ تـرف «المرصفيــة إ
ي� المرصفيــة إ
ف
المــارات العربيــة المتحــدة».
و� «دولــة إ
الباكســتان ي
•الرئيــس التنفيــذي الســابق والمؤســس شل�كــة «دار ش
ال�يعــة للخدمــات الماليــة االستشــارية» وعمــل منــذ عــام 2004
الســامي نائبـاً أول للرئيــس ورئيــس القســم ش
ال�عــي للهيكلــة وإعــداد الوثائــق وتطويــر المنتجــات.
د� إ
مــع بنــك ب ي
ف
الســامي» وحــا�ض بعـ شـرات الوفــود
ال�امــج التدريبيــة لصالــح جامعــة دورهــام ي� «التمويــل إ
•قــدم العديــد مــن ب
أ
أ
ف
ـت� التنفيــذي .ومشــارك
الزائــرة مــن الواليــات المتحــدة المريكيــة وأوروبــا والـ شـرق القــى ي� برنامــج الماجسـ ي
ف
الســامي» ف ي�
منتظــم ي� مختلــف المؤتم ـرات والحلقــات الدراســية وحلقــات العمــل التدريبيــة حــول «التمويــل إ
منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي وأوروبــا وآســيا.
ف
•مدير برامج المصارف المتوافقة مع ش
العر� السعودي.
ال�يعة المعهد
المرص�  /مؤسسة النقد ب ي
ي
•بكالوريوس وماجست� ودكتوراه ف� المحاسبة من كلية التجارة ف� جامعة أ
الزهر.
ي
ي
ي
ف
ن
�ض
الســامي ي� هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة
ـو� إ
•خبـ يـر ومحــا معتمــد لشــهادة المحاســب القانـ ي
ف
سالمية(أيو� ).
ال
إ
ي
ف
رث
الســامية ،قــام خاللهــا بتدريــب أك ـ مــن 10,000
•خـ بـرة تزيــد عــن  30عام ـاً مــن العمــل ي� المؤسســات الماليــة إ
موظــف.
ف
ف
المال
ـر� بالمــرف إ
•عمــل ي� القطــاع المـ ي
ـدول لالســتثمار والتنميــة ورأس قســم التخطيــط والتحليــل ي
الســامي الـ ي
ـال ف ي� ش�كــة
بــإدارة التخطيــط والبحــوث بالمــرف ،كمــا شــغل منصــب رئيــس قســم التخطيــط والتحليــل المـ ي
ف
الداريــة المرصفيــة ف ي� القاهــرة.
الراجحــي المرصفيــة لالســتثمار ،وكذلــك عمــل مديـراً عامـاً ي� مركــز التنميــة إ

أ
ف
ـلوك (يركــز بشــكل خــاص عــى
• حاصــل عــى الدكتــوراه مــن الدرجــة الوىل مــع مرتبــة الـ شـرف ي� االقتصــاد السـ ي
المؤسســات الماليــة ،والص�فــة الســامية وإدارة المخاطــر) ف� إدارة أ
العمــال ودرجــة علميــة ف ي� القانــون مــن جامعــة
إ
ي
ي

د .سيد فاروق

ف
ن
ـيد�.
التكنولوجيــا ي� سـ ي

•يشــغل حاليـاً منصــب نائــب رئيــس مؤسســة التمويــل واالســتثمار المســؤول ،وهــو معهــد غـ يـر هــادف للربــح مقــره
لنــدن ،يدعمــه قــادة الصناعــة الماليــة لتعزيــز التقــارب والتوســع ف ي� ممارســات التمويــل المســؤولة.

أ
السالمية العالمية ف� تومسون ت
• شأ�ف عىل ت
روي�ز.
اس�اتيجية السواق إ
ي

ف
ت
الســامي،
الدارة ،القيــادة ،إدارة المنتجــات ،التمويــل إ
ـال ،إ
•متخصــص ي� االســراتيجيات ،االبتــكار ،االقتصــاد المـ ي
البنــوك وأســواق رأس المــال.
•عمــل مستشــارا قانونيــا ف ي� دار االســتثمار ،وهــي ش�كــة استشــارية مقرهــا أكســفورد .وقــاد اسـ تـراتيجية النمــو واالبتــكار
ف
الســامي ف ي� معهــد البحريــن للمصــارف والتمويــل.
ي� مركــز التمويــل إ

د .عصام أبو النرص

•أستاذ ورئيس قسم المحاسبة  -جامعة أ
الزهر.
•محاسب ن
قانو�.
ي
•مستشار للعديد من المؤسسات ف ي� مرص ومنطقة الخليج.
خب� استشاري ف ي� مجاالت المعامالت المالية.
• ي
ف
السالمية والزكاة والمحاسبة.
الص�فة إ
•له العديد من الكتب والبحوث والدراسات ي� مجاالت ي
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خ�اء التدريب
ب

خ�اء التدريب
ب
ف
ف
والفتاء.
السالمي ،مع التخصص ي� فقه المعامالت والقضاء إ
•مؤهل ي� كل من المالية المعارصة والفقه إ
•يشــغل حاليــاً منصــب مديــر ش
ال�يعــة ف ي� مجموعــة تضــم عــدداً مــن المؤسســات الماليــة االســامية الدوليــة

ت
مف� عزيز الرحمن
الشيخ ي

د�.
ومقرهــا ب ي
•عضو ف ي� عدد من هيئات الرقابة ش
ال�عية.
ف
الســامي ومؤهــل مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة االســامية
•طالــب دكتــوراه ي� االقتصــاد إ
ن
(شــهادة المراقــب والمدقــق ش
ـو� االســامي).
ال�عــي وشــهادة المحاســب القانـ ي

أ .باتريك مهدي أونيل

السالمية.
•محا�ض ومؤلف ومدرب معتمد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية إ
ف
وخب� ف ي� مجال التكافل.
•محكم معتمد ي� التمويل إ
السالمي ي

د .إنعام هللا خان

ف
السالمية العالمية ف� ي ز
مال�يا.
السالمي للدراسات المرصفية والمالية :الجامعة إ
•دكتوراه ي� القانون إ
ي
ف
السالمية العالمية ف� ي ز
مال�يا.
•
ماجست� ي� القانون المقارن :الجامعة إ
ي
ي
•بكالوريوس قانون ش
السالمية العالمية إسالم آباد.
(ال�يعة والقانون) من الجامعة إ

ف
السالمية العالمية ف ي� إسالم أباد.
•أستاذ مساعد ي� الجامعة إ
ف
السالمية ومنها:
•عمل ي� العديد من المؤسسات المالية إ
السالمية
	• ش�كة البدر المالية إ
ت
الكوي� ،كوااللمبور ي ز
	• بيت التمويل
مال�يا
ي
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أ .محمد لؤي الخطيب

ف
السالمي.
خب� ومتحدث ومدرب وممارس ي� مجال التمويل إ
• ي
ف
ف
ف
• لعب دوراً رئيسياً ي� تأسيس ش�كة  Simply Ethical Ltdش
ك�كة رائدة ي� المملكة المتحدة ي� مجال حلول
إدارة ث
السالمية.
ال�وات إ
• كان رائداً ف� افتتاح النافذة السالمية ف�  Holborn Assetsالمتخصصة ف� التخطيط المال الشامل �ف
إ
ي
ي
ي
ي
ي
المارات العربية المتحدة.
دولة إ
السالمي – إيفي( – Islamic Financial Education Initiative
المال إ
• مؤسس مبادرة التعليم ي
ف
ت
السالمية ي� متناول الجميع.
ال� تهدف إىل جعل المعرفة المالية إ
 ،)IFEiي
أ
ن
• يحمل مؤهل ي ن
السالمي من معهد الوراق المالية
التأم�
المال ومؤهل التمويل إ
ي
القانو� المتقدم للتخطيط ي
يز
المتم� من المعهد.
النجاز
واالستثمار ( )CISIوحصل عىل جائزة إ

ف
ف
الســامية والتقليديــة ف ي� عــدة دول ف ي� الخليــج
•خـ بـرة تزيــد عــن  30عام ـاً ي� العمــل ي� المؤسســات الماليــة إ
ـر� وســورية.
العـ ب ي
ف
•قام بالتدريب ي� عدة بنوك عىل خدمات تمويل التجارة.
•حاصل عىل شهادات ت
اح�افية عديدة منها  CSAAمن . AAOIFI
•مــدرب معتمــد مــن قبــل عــدة بنــوك ،ومحــا�ض ف� العديــد مــن النــدوات وورشــات العمــل عــى المسـ ي ن
ـتوي�
ي
والدول.
المحــ�
ي
ي
أ
ش
خب� ومستشار ل�كات برمجة النظمة البنكية.
• ي
•شارك ف ي� إعداد قواعد وإجراءات وخطة العمل للعديد من البنوك.
•عضو ف� العديد من المنظمات والهيئات والمجالس وفرق العمل ذات العالقة أ
بالعمال المرصفية.
ي
الســامية لكليــة الخوارزمــي ســابقاً حيــث شــارك ف ي� صياغــة وإعــداد برنامــج بكالوريــوس
الص�فــة إ
•مستشــار ي
الســامية للكليــة.
المصــارف إ
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خدمات منهاج لالستشارات

خ�اء التدريب
ب
ومرصفية.
ال�موك  1991تخصص علوم مالية
تخرج من جامعة ي
ّ
• ّ

الدارة ،الكــوادر ش
الب�يــة والرقابــة
(د�) ســابقاً ،مســؤول عــن شــؤون إ
•مســاعد مديــر عــام ش�كــة تكافــل إ
المــارات ب ي

أ .صالح الدين البس

ش
ال�عيــة.
•عمل ف� القطاع المال لما يزيد عن  17عاماً ،منها ث
أك� من  8سنوات ف� ي ن
السالمي (التكافل).
التأم� إ
ي
ي
ي
ف
ـال
• َّ
درس مــادة التكافــل ي� معهــد البحريــن للدراســات الماليــة والمرصفيــة كجــزء مــن برنامــج المعهــد للدبلــوم العـ ي
للص�فــة االســامية.
ي
ف
�ض ف
العر�.
•حا ي� التكافل ي� معظم دول الخليج ب ي

•له كتابات ببعض الصحف والمجالت عن التكافل وغسيل أ
الموال.

ش
السالمي ،مرص.
أبوظ� إ
•مدير الرقابة ال�عية ،مرصف ب ي

أ .محمد عمر جارس
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•مستشار الرقابة ش
ال�عية ،بيت االستثمار الخليجي.
السالمية ووحدات ي ن
•عضو ف ي� هيئة الرقابة ش
التكافل.
التأم�
ال�عية لعدد من المؤسسات المالية والصناديق إ
ي
•محاسب ن
قانو� إسالمي  CIPAومدقق حسابات .KPM
ي
ماجست� ف ي� العلوم المالية والمرصفية-مصارف إسالمية.
•
ي
•حاصل عىل الدكتوراه ف� االقتصاد والمصارف السالمية من أ
الكاديمية العربية للعلوم المالية والمرصفية.
إ
ي
ال�امج التدريبية ف ي� العديد من المؤسسات المالية المرصفية.
قدم العديد من ب
• ّ

خدمات منهاج لالستشارات

• تشكيل هيئات ش�عية
•االستشارات والفتاوى المالية
السالمي
•استشارات للمبادرات الدولية والمحلية الداعمة لالقتصاد إ
•خدمات المراجعة والتدقيق ش
ال�عي
السالمية
•هيكلة المنتجات إ
•تحليل أ
ال�كات المتوافقة مع ش
لل�كات المدرجة وتوجيهها لتصبح ف ي� قوائم ش
العمال والبيانات المالية ش
ال�يعة
•خدمة تحويل المؤسسات للتوافق مع ش
ال�يعة
•استشارات إنشاء مؤسسات تعمل وفق ش
ال�يعة
•حساب زكاة أ
الفراد والمؤسسات ش
وال�كات
والنشطة أ
ال�يعة) للمنتجات والخدمات أ
•تقديم شهادة (متوافق مع ش
والعمال المالية
•المراجعة ش
ال�عية للصناديق االستثمارية والصكوك والصفقات المجمعة
ف
السالمية
الص�فة إ
•إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة ي� ي
ن ف
المال
•تنظيم وتقديم دورات تدريبية متخصصة
ي
للعامل� ي� القطاع ي
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In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful

{ To each among you have we prescribed a law
and an Open Way.}
(The Table) [48] Al-Ma’idah

First
”Gold Certified Education Partner“
in the World

”Best Training Institute 2017“
Award

Chairman Message

Table of Contents

Minhaj Training Programs ...........................................

3

Training Strategy ..........................................................

5

Training Services ..........................................................

7

Training Programs ........................................................

9

Available Training Programs ......................................... 30
Minhaj Events ............................................................... 35
Training Experts ............................................................ 39
Minhaj Advisory Services ............................................. 48

+971 4 250 0417

1

+971 55 917 7926

127119 DUBAI, UAE

training@minhajadvisory.com

Human Resources is one of the most important
resources in the business cycle, especially in institutions
providing services. These resources need continuous
development and habilitation.
Training is one of the best ways to raise the competencies
of this resource and its ability to achieve its tasks.
One of the biggest obstacles faced by the Islamic
finance industry is the lack of qualified practitioners; it
was a hurdle in its development and ability to compete
the traditional finance world-widely.

Dr. AbdulSattar AbuGhuddah

As a result, our training department committed itself to leading an initiative that assists in finding
innovative solutions for this problem. Solutions included: organizing workshops, training programs,
forums, and seminars specialized in the Islamic finance industry, partnering with internationally
reputed institutions working in this field, by providing its international certificates in cooperation with
experts and senior scholars and providing different types of training consultation services.
Our training team believed that these activities will play an important role in spreading the Islamic finance
principles, which is needed by Muslims and non-Muslims around the world in their economical lives. This
proves to be most important after many financial institutions realized that Islamic finance is a sufficient
alternative for the traditional one, when it passed the international financial crisis and proved to be a
solution that will not suffer during crisis.
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Minhaj Training Programs

Minhaj Training Programs

Training Programs on Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Certificates

Training Programs on Takaful

•

Certified Shari’a Adviser and Auditor (CSAA)

•

Takaful insurance companies, Fundamentals and Applications

•

Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)

•

Shari’ah Auditing on Takaful Operations

•

Accounting Transactions on Takaful Companies Operations

Training Programs on the Qualifications of Chartered Institute of Securities and Investments (CISI)

Training Programs on Islamic Banking

•
•
•
•

•

Fiqh week for Senior Scholars

•

Juristic Differences in Islamic Banking and Finance From the (Shari’ah) Perspective (Middle East vs. Malaysia)

•

Shari’ah Auditing On Islamic Banks Transactions

•

Murabahah From A to Z

•

Trade Finance (Products and Solutions)

•

Leasing under Shari’ah compliant financing

•

Treasury Management Operations & Tasks In Islamic Banks

•

Shari’ah Risk on Islamic Financial Institutions Transactions

•

Analyzing Islamic Banks Financial Statements

Fundamentals of Islamic Banking and Finance (FIBF)
Islamic Finance Qualification (IFQ)
International Introduction to Securities and Investment (IISI)
International Certificate in Wealth and Investment Management (ICWIM)

General Training Programs
•

Shari’ah Standards (Issued by AAOIFI)

•

Accounting Standards (Issued by AAOIFI)

•

Nominated Contracts, Stipulation and Options in the Islamic Fiqh

•

The Basic Concepts and Jurisprudence Rulings of the Islamic Banking Industry and its Contemporary Applications

•

Documentation Profession and Drafting of Contracts ( Engineering Contracts)

•

Complex Contracts (Engineering of Financial Contracts)

3
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Training Strategy

Training Strategy

Introduction

Excellence

As an integral part of the company, Minhaj Advisory is committed to following its noble mission in supporting the Islamic

The most important characteristics of our training department are:

banking sector with the most qualified human resources. We aim to achieve this by offering various services such as provid-

•

ing numerous professional courses and programs, workshops, academic meetings and training consultation services.
Minhaj Advisory cooperates with the most qualified specialized trainers who aim to improve the efficiency and experience of
workers in financial institutions and people who are interested in Islamic finance techniques. This is achieved by introducing
Islamic banking to interested parties and by training them on the application process and financial solutions that are consistent
with the provisions of Islamic Shari’ah.

Dependance on well-known experts in providing its services and training programs, those combining between the academic
and practical aspects of Islamic finance.

•

Clients are put first, and obvious flexibility in dealing with them.

•

Multi-lingual services.

•

Dubai based company, which provides easy access as Dubai is the main hub of the Middle East.

Vision

Means

Minhaj Advisory aims to establish a pioneering academy specialized in providing workshops, training and international certificates

In order to achieve its goals, we depend on building a strategic win-win relationship with international organizations, training

in Islamic finance industry, covering all its segments (banking, Takaful, financial markets…) by cooperating with well-known

centers and experts in Islamic finance industry. It is important for us to provide our services publicly to support this industry.

experts working in this field, and equipping them with any possible knowledge the industry needs

Our training department offers a list of services for those who are interested in the Islamic Finance industry.

Mission

Events and Activities

•

Minhaj Advisory organizes many Islamic finance events:

•

Improving the qualifications of Islamic finance practitioners to a level that meets the industry name related to “Islam”, and
applying what Prophet Muhammad peace be upon him said: “Indeed, God loves that if one of you were to do work, do it
well.”
Supporting Islamic bankers innovation; so that Islamic finance industry becomes more able to compete with conventional
one world-wide.
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1. Annual seminars and forums.
2. Public awareness programs.
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Training Services

Training Services

Training Programs

Trainers

1. International Certificates in Islamic Finance.

Our training department depends on many well-known Islamic finance experts and practitioners, who are accredited by

2. Introductory programs in Islamic Finance.

international organizations to train its certificates in both Arabic and English.

3. Advanced programs & workshops in Islamic Finance:
• Islamic financial institutions

Minhaj Advisory training department is expanding its database of trainers, according to their specialization, location and
language.

• Islamic banking
• Islamic financial markets

Important points

• Takaful Insurance

•

Minhaj Advisory can provide its services in any geography upon a request from the financial or training institution.

4. Customized Training:

•

Minhaj Advisory offers most of the programs in Arabic and English, and wishes to expand to cover other languages.

•

Minhaj certificates are certified by the Knowledge and Human Development Authority (KHDA) – Dubai Goverment.

These courses are built upon the institutions needs and the services it offers; its content and details are determined by und
standing the institutions requirements.
5. Comprehensive Training:

Geographical Coverage

This service is offered for “new emerging” or “converting to” Islamic finance institution, and it aims to prepare all the employees

Minhaj Advisory training department is not committed to a specific region; it can offer its services anywhere, by building strong

and cover all the divisions as per their needs and the services offered.

relationships with experts from many nationalities, training institutions and financial companies.

7
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Training Programs

Training Programs

1. Certified Shari’a Adviser and Auditor (CSAA) Training Program

Previous Programs

Duration: (5) Days
Training Language: Arabic / English

Description
Through the CSAA program, candidates will gain
advanced knowledge on:
• Roles and functions of various Shari’ah compliance
and review processes in financial institutions.
• Correlation between the financial institutions
Shari’ah Supervisory Board (SSB) and its internal
Shari’ah compliance and review processes.
• Mechanism to ensure Shari’ah compliance in
accordance to resolutions and fatwas (Scholars’
rulings) issued by SSB.
• Technical review of banking and financial
operations to determine Shari’ah compliance.
• Establishing the foundations to gain stakeholders’
trust and confidence in a financial institutions
adherence to Shari’ah.

9

Target Audience
•

Staff from Islamic banks and financial institutions
(such as: Takaful insurance, investment partners,
etc.), in particular workers in the field of control

20 – 23 February 2012
Samaya Hotel – Dubai

and follow-up of internal Shari’ah.
•

21 – 25 August 2016
Minhaj Advisory – Dubai

26 – 31 May 2012
Samaya Hotel – Dubai

15 – 18 May 2011
Samaya Hotel – Dubai

9 – 14 June 2012
Samaya Hotel – Dubai

Staff of central banks whose role is in the control
of Islamic banking business.

•

Interested students and specialists of Islamic
economics.

•

Sheikhs and Muftis who are specialists in the
jurisprudence of Islamic financial transactions,
legal consulting firms and law firms.

9 – 13 March 2014
Taj Palace Hotel - Dubai

3 – 7 February 2013
Samaya Hotel – Dubai
25 – 28 August 2013
Samay Hotel – Dubai

21 – 25 August 2016
Minhaj Advisory – Dubai
10 – 13 May 2015
Minhaj Advisory – Dubai
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Training Programs

Training Programs

2. Certified Islamic Professional Accountant (CIPA) Training Program

Previous Programs

Duration: (6) Days
Training Language: Arabic / English

Description
Through the CIPA program, candidates will gain
advanced knowledge on:
• Objectives and concepts of financial accounting
for international Islamic banks and financial
institutions.
• Accounting rules and treatments for international
Islamic banking and finance transactions.
• General presentation and disclosure for financial
statements of international Islamic banks and
financial institutions.
• Application of Shari’ah for international Islamic
banking and finance products and services.
• Effective governance and Shari’ah compliance
structures in international Islamic banks and
financial institutions.
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Target Audience
•

•

•

•

Professionals and executives who are currently
involved or with interests in accounting auditing
and finance especially for the international
Islamic banking and finance industry.
Staff of Auditing and Accounting companies
which audit and sign the financial statements for
the Islamic financial institutions.
Central banks employees and all supervisory
institutions which monitor Islamic financial
Institutions.
Post-graduate students specializing in either
accounting or Islamic finance.

24 – 21 January 2012
Samaya Hotel - Dubai
14 – 9 June 2012
Samaya Hotel - Dubai
7 – 3 February 2013
Samaya Hotel - Dubai
26 – 22 June 2014
Taj Palace Hotel - Dubai
30 – 27 December 2015
Taj Palace Hotel - Dubai
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Training Programs

Training Programs

3. Fundamentals of Islamic Banking & Finance (FIBF) Training Program

Previous Programs

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic & English

Description
•

Target Audience

This qualification provides an introduction to

All Islamic finance practitioners (Banks, Takaful

the philosophy of Islamic banking and finance

and investment companies), from all levels and

and offers an overview of the financial services

departments.

industry.
•

•

•

in

Islamic

finance.

deal with Islamic financial institutions.
•

Central bank employees, especially those who

•

Comprehensive compatibility with Islamic law.

•

Ideal as an introductory program to ensure a high

or those who wish to understand the Islamic

level of understanding among all employees.

banking principles.

•

Free CISI Student membership become associated
with a chartered professional body.
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4 – 5 September 2016
National Bonds – Dubai

know the basics of Islamic banking or those who

Represents the first step to obtaining a
qualification

Conventional banks practitioners who wish to

20 – 21 September 2016
National Bonds – Dubai

perform the auditing procedures on Islamic banks

•

Students or graduates who wish to get an
international

distinguished

qualification.

25 – 26 September 2016
National Bonds – Dubai
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Training Programs

4. Islamic Finance Qualification (IFQ) Training Program

Previous Programs

Duration: (4) Days
Training Language: Arabic / English

Description
The IFQ was initiated by the Central Bank of Lebanon
(Banque du Liban) and was jointly created by l’Ecole
Supérieure des Affaires (ESA) in Lebanon and the
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)
in UK. These bodies convened the Advisory Council
for Islamic Finance (ACIF), a group of experts, to
develop the qualification. The ACIF oversees the
IFQ. The IFQ is a ground-breaking qualification that
covers Islamic finance from both a technical and
a Shari’ah perspective, providing an international
benchmark in the area of Islamic finance.
The IFQ is a global qualification which covers
Islamic finance from both a technical and a Shari’ah
perspectives. Developed by industry experts, the
qualification will equip you for success in this rapidly
developing field.
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Target Audience
•

10 – 14 October 2015
ADNIF – Abu Dhabi

04 – 05 Sep 2016
National Bonds
Corporation – Dubai

All Islamic financial institutions and conventional banks
practitioners who wish to know the basics of Islamic banking.

•

Central bank employees and students or graduates who wish
to work at Islamic financial institutions.

•

21 – 25 May 2016
Abu Dhabi Islamic Bank
– Abu Dhabi

6 April – 22 May 2014
ADNIF – Abu Dhabi

15 Sep – 10 Oct 2013
ADNIF – Abu Dhabi

Takaful insurance and Capital market institutions employees
and the supervisory institutions over them.

•

Lawyers, Shari’ah consultation companies, financial and legal
consultants who serve Islamic financial institutions.

•

Financial auditing companies practitioners.

13 – 16 March 2017
Samaya Hotel –
Dubai

10 – 14 Nov 2013
ADNIF – Abu Dhabi
21 – 27 October 2015
ADNIF – Abu Dhabi

10 – 14 June/2013
Banque Zitouna –
Tunis
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Training Programs

Training Programs

5. Fiqh Week in Islamic Banking Training Program

Previous Programs

Duration: (5) Days
Training Language: Arabic

Description
Fiqh Week in Islamic Banking consists of different
banking training programs designed to familiarize
participants with the basic rules and assets of
jurisprudence. This training course also aims to teach

Target Audience
•
•
•
•

participants how to reduce the risk of non-compliance
with these principles, in a pragmatic and scientifically

•

modern approach.
•
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Candidates interested in Islamic Banking.
All Islamic financial institutions practitioners from
all levels and departments.
Central bank employees, especially those who
perform the auditing procedures.
Takaful insurance and Capital markets institutions
practitioners employees and the supervisory
institutions over them.
Lawyers, Shari’ah consultants, financial and
legal consultants who serve Islamic financial
institutions with their consultation services.
Financial auditing institutions which audit and
seal the Islamic financial companies financial
statement.

10 – 14 November 2012
Samaya Hotel – Dubai

3 – 10 December 2013
Samaya Hotel – Dubai

6 – 11 April 2013
Samaya Hotel – Dubai

1 – 6 March 2014
Taj Palace Hotel – Dubai

7 – 11 December 2014
Taj Palace Hotel – Dubai
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Training Programs

6. Documentation Profession and Drafting of Contracts ( Engineering Contracts) Training Program

Previous Programs

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic

Description
The training program aims to give industry documentation skills
by teaching trainers how to draft contracts and prepare banking
and commercial correspondence. Such program is the first of
its kind in the United Arab Emirates. It also aims to familiarize
the participants with industry documentation by teaching them
how to draft transactional rights and obligations. The course also
teaches participants the guidelines of wording contracts, reports,
correspondences and other documents.

Target Audience
• Legal department managers in institutions.
• Administration affairs managers.

6 – 7 December 2011
Samaya Hotel – Dubai

6 – 7 April 2013
Samaya Hotel – Dubai

• Legal advisers and lawyers.
• Shari’ah controllers and auditors.

The program also aims to teach trainees how to recognize the
Shari’ah aspects in a contract between two parties, how to
identify the most important pillars of the contract, and to take
note of the conditions that are agreed upon. It also helps trainees
identify the different types of contracts.
The program also aims to provide participants with the skills that
will help them in the preparation and editing of contracts and
agreements in accordance with the Shari’ah standards issued by
the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions (AAIOFI). This will contribute in a clear application of
the rules of legal drafting and organized contracts.

19

1 – 2 March 2014
Taj Palace Hotel – Dubai

20

Training Programs

Training Programs

7. Complex Contracts (Engineering of Financial Contracts) Training Program

Previous Programs

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic

Description
This program aims to familiarize participants with the concept of
financial engineering currently applied in Islamic banks. It also
aims to introduce the Shari’ah foundations and controls upon
which these concepts have been set. This is done by introducing
the concept of contracts, and by introducing newly developed
systems that are put in place to serve the requests and aims of
all customers.
The program also aims to enable workers in the field of Islamic
banking and restructuring, to recognize the concept of Shari’ah
licenses, and the ins and outs of Islamic jurisprudence. This is in
order to equip professionals in the field of Islamic financing with
the knowledge necessary to catch tricks intended to make which
is unlawful and not permissible. By ensuring that the trainees are
familiar with the the different ploys used, and by providing a close
look at these ploys’ strengths and weaknesses, trainees will be
able to identify when prohibition of what may lead to sins should
be applied and when these ploys can be considered.
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Target Audience
•

Legal department managers in institutions.

•

Legal advisers and lawyers.

•

Shari’ah controllers and auditors.

•

Employees in management and Shari’ah departments.

•

Employees interested in the Islamic Banking industry.

20 – 21 March 2012
Samaya Hotel – Dubai

8 – 9 April 2013
Samaya Hotel – Dubai

5 – 6 March 2014
Taj Palace Hotel – Dubai
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Training Programs

8. Shari’ah Auditing On Islamic Banks Transactions Training Program

9. Principles of Islamic Financial Transactions (101) Training Program

Duration: (2) Day
Training Language: Arabic/English

Duration: (3) Days
Training Language: Arabic/English

Description
The program is considered an important gateway for those

Target Audience
•

working in the field of Shari’ah auditing in Islamic financial
institutions.
The program constitutes the second phase of obtaining
the certificate issued by the Accounting and Auditing
Organisation CSAA Certificate which is specifically for
Islamic Financial Institutions. This phase follow the first

•
•
•

Description

Professionals and executives who are currently
working for Islamic banking and financial institutions
specifically in Shari’ah Auditing.
Central banks employees and all supervisory
institutions which monitor Islamic financial institutions.
Interested and specialized students in Islamic
Economic or Islamic finance.
Shari’ah consultation and Shari’ah audit employees.

phase which includes participating or attending a course on
(Shari’ah standards issued by the Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions Program).

Success in Islamic banking depends on accommodating
the basic principles of Islamic financial transactions,
identifying these principles and identifying their
contracts and provisions of legitimacy.
This course also helps students identify the most
important concepts of Islamic banking and finance
found in Islamic institutions.

Previous Program

Previous Program
9 December 2014

15 – 17 March 2009

Lecturers of the program are experienced bankers

Taj Palace Hotel –

Emirates Concord

accredited internationally by AAOIFI to train global

Dubai

Hotel – Dubai

The program is based on the book constructed by AAOIFI.

Target Audience
•

Employees in Islamic financial institutions.

•

Employees in conventional financial institutions.

•

Shari’ah controllers.

•

Legal auditors.

•

Internal auditors.

•

Employees in sales, marketing and product
development departments.			

•

Employees in credit management and physical
analysis.

•

Candidate wishing to explore the principles of
Islamic transactions.

certificates.
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Training Programs

10. Zakat Jurisprudence and Accounting Training Program

11. Murabahah and its Applications in Financial Institutions Training Program

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic/English

Duration: (2) Days
Languages: Arabic

Description
Zakat is one of the five pillars of Islam mentioned in
both the Quran and the Sunnah. Allah promised those
who don’t pay a painful punishment in the afterlife. It
is also purifies a persons money, which is one of the
main reasons Muslims pay it, as is indicated by the
roof of the word itself.
Zakat is one of the ways that Muslims show solidarity
to one another, as it plays a vital role in bridging the
gap between those who are poor and those who
are rich. It was thus one of the resources of state
budgeting in Islamic states.
Unfortunately, this Pillar of Islam is absent in many
Islamic countries, where there are no laws to reinforce
its payment, and no entities concerned with collecting
zakat from banks. This is why this training course is
important.
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Target Audience
•
•
•
•
•
•

Business managers in institutions.
Finance officials and accountants in companies
and financial institutions.
Members of Shari’ah boards overseeing Islamic
financial institutions.
The public treasury and tax administration
officials and Financial auditors.
Researchers in public finance and taxation.
Researchers in Islamic jurisprudence and
contemporary transactions.

Previous Program

Description
Murabahah is one of the most popular forms of
funding in financial institutions that provide services
compatible with Islamic Shari’ah. This is what makes
it necessary to learn all the details related to this form
of funding, starting from how the concept is formed
(in terms of legality) and leading up to its application
in modern times. This course studies Murabahah in
aspects of jurisprudence, legality, accounting and
application.

Previous Program

18 – 19 March 2013

13 – 14 February 2013

Nouakchott – Mauritania

Nouakchott – Mauritania

Target Audience
•

Central Banks staff, and in particular whose role in
the control of the Islamic banking business.

•

Graduate students and professionals who are
interested in Islamic economics.

•

Lawyers, consultants and the staff of the legal
consulting firms, and those who are interested
in knowing the details of this form within the
various Islamic modes of financing.

•

Islamic financial institutions customers wishing to
obtain financing in accordance with the Murabaha
form, in order to know their rights and obligations
properly.
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Training Programs
12. Takaful Insurance Training Program

13. Accounting Transactions on Takaful Companies Operations Training Program

Duration: (3) Days
Training Language: Arabic/English

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic/English

Description

Target Audience

This program aims to identify the pillars of

•

the Takaful insurance, and the main services

•

provided to public institutions and Shari’ah
conditions for these services. It also looks at
the core differences between the services
and services provided by traditional insurance
institutions.
The program also sheds light on the Shari’ah
Standards issued by the Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions (AAOIFI) on insurance for Islamic
financial
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institutions.

•
•
•

Employees of Takaful insurance companies who wish to work
within these institutions.
Traditional insurance staff, wishing to switch to Takaful
insurance.
Insurance institutions supervisory staff (official bodies
supervising the insurance sector).
Islamic bank staff (with a requirement for insurance in many
of the contracts).
Specialists in the jurisprudence of Islamic financial
transactions and legal consulting firms, law firms and
auditing firms that audited the financial statements of Takaful
insurance companies.

Previous Program

Target Audience

Description
Takful companies are characterized by their discretion
in carrying out accounting work for companies. This
discretion is carried out by a set of methods and
standards that comply with Shari’ah Standards and
Islamic law. AAOIFI has set a list of regulations that
Takaful companies must adhere these regulations are
taught in this course.

•
•
•
•

Financial and accounting staff in Takaful insurance
companies, or those who wish to work within
these institutions.
Accounting and financial auditing firms that audit
the financial statements of Takaful insurance
companies.
Staff of supervisory authorities on the Takaful
insurance companies (Insurance Supervisory
bodies).
Accounting specialists who would like to learn
more about standards of Takaful.

Previous Program

18 – 23 October 2014

3 – 5 June 2014

Oman

Oman
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Available Training Programs

14. Islamic Banking and Finance Training Program

15. The financial statements of Islamic banks analysis Training Program

Duration: (3) Days

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic/English

Training Language: English/Arabic

Description
•
•
•
•

Know the main principles of the Islamic economic
system.
Understand basic Islamic principles of Islamic
finance.
Learn about current Islamic products used in
corporate, investment, retail banking, insurance,
mutual funds and investment and leasing.
Understand Islamic finance banking products and
services.

Previous Program
3 – 5 MAY 2009

Target Audience
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kempinski Hotel –
Dubai
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•

Staff of financial institutions.
Emerging markets specialists.
Senior finance and strategy executives.
Financial analysts.
Corporate financiers.
Project financiers.
Compliance officers.
Insurance experts.
International bankers.
Fund managers.
Retail and private bankers.
Investment advisors.
Anyone involved in any aspect of Islamic finance
(commercial or investment banking, insurance,
mutual funds, etc).
Anyone considering entering the field or creating
and marketing Islamic product.

Description
Islamic banks are known for their speciality, as is

Target Audience
•

Financial and accounting departments staff in

the nature of their business and the diversity of

Islamic banks (accountants, internal auditors,

their services in terms of financing and investments.

Financial Managers, Financial Planning Managers,

Because of this, it is important that Islamic banks
differentiate themselves from traditional banks when
it comes to its financial standards.

Account Managers, Audit Managers).
•

Islamic Banking Financial Advisers and Auditors.

•

Financial advisors in corporate finance and
investment.

This program hence attempts to help participants
understand the competitive edge of Islamic banks

•

the accounting and financial auditing firms.

and how their applications of Islamic financing can
help it in the potential future of Islamic financing by
employing different percentages and mechanisms

Financial analysts, accountants and consultants in

•

Personnel supervising Islamic banks in central
banks.

specific to the field.
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Available Training Programs
16. Shari’ah Audit on Takaful Insurance Operations Training Program

17. Murabaha From A to Z Training Program

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic/English

Duration: (3) Days
Training Language: Arabic/ English

Description
This program aims to train participants to:
•

services of the Takaful insurance companies.
•

AAOIFI.
Write and document reports on the Shari’ah audit
department and other relevant departments.

Shari’ah

auditors

in

Takaful

insurance

companies.
•

Product developers working in the Takaful
insurance companies.

•

Ensure compatibility of these contracts with the
Accounting and Auditing Standards issued by

•

•

Employ the mechanisms and methods used to
conduct Shari’ah auditing on the contracts and

Description

Target Audience

Supervisory authorities and bodies on the
Takaful insurance companies.

•

Shari’ah auditors in the institutions that deal
with companies Takaful insurance.

•

Staff of legal consulting and auditing firms and
legitimate companies legal advice dealing with

Participants will learn about the most important

Target Audience
•

aspects of Murabahah contract, the application and
implementation of it in the institutions they work at,
how to use it, how to write its contracts and how to
provide this service to clients, all within companies’

•
•

legal requirements as well as Shari’ah laws and
regulations.

•
•

insurance companies Takaful.
•
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Islamic banks employees from all different levels
and departments, (branch managers, Staff of
finance, accounting, Marketing, auditors, legals,
CSOs….).
Central banks employees; those whose role in the
control of the Islamic banking business.
Practitioners of Sukuk companies and Capital
market institutions who wish to verify the details
of the Murabaha contract.
Lawyers, Shari’ah consultant, financial and legal
consultants.
Analysts at IT solutions companies which provide
Banking systems for Islamic Bank.
Students or graduates who are interested in
Islamic Finance or Islamic Economic.
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Available Training Programs

Available Training Programs
18. Trade Finance in Islamic Financial Institutions (Services and Solutions) Training Program

19. Leasing Under Shari’ah Compliant Financing Training Program

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic/English

Duration: (2) Days
Training Language: Arabic/English

Description
The Trade Finance Services Department (documentary
credits, document collection and guarantees) is
considered one of the most important departments
in both Islamic and conventional banks. It achieves
the most in revenues, so it’s necessary for the staff
responsible for these operations to understand
comprehensively the details of these services and
the consequences of all aspects related to them.
Because these services are considered to be of major
importance for customers who expect them from
companies, especially companies that operates in
imports and exports, this course helps attendees
understand the standards followed by banks to
provide these services.
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Target Audience
•

•

•
•

Islamic and conventional banks staff in various
administrative and executive levels, and in
particular customers and the staff of the
Department of Trade Finance Service.
Financial managers and those responsible
for business operations in big companies and
industrial and commercial companies and import
and export services.
Central banks and government employees who
oversees the import and export operations.
Graduates of economics, accounting, business
administration, law and who are interested in
knowing trade taking place in the Islamic and
conventional banks funding mechanism.

Description
The financial leasing agreement with the promise
to own is one of the most commonly used forms of
funding in Islamic banks. These services are popular
because they are compatible with Islamic Law and
pose a low risk as compared to other funding methods.
There are many points of disagreement between
bankers about the application of this specific service
as there are different laws governing the operations
of leasing in different countries, thus resulting in
different opinions from Shari’ah scholars concerning
this service. However, regardless of the differences,
it is important to follow basic Shari’ah law to govern
these services and this course aims to teach attendees
that.

Target Audience
•

Employees of banks and financial institutions and
branches compliant with the law; in particular,
the forensic audit and management development
and credit department staff, and staff responsible
for providing this service to customers.

•

The central bank staff, especially forums
supervising

•

Islamic

banks.

Financial institutions wishing to provide such
services to customers.

•

Graduates of law, finance and accounting, and
those interested in Islamic banks and financial
institutions or who wish to submit their research
for these institutions.
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Minhaj Events

Minhaj Events

Minhaj Advisory Launch Ceremony

Launching The New Shari’ah Standards (2010)
On 31st October 2010, Minhaj Advisory and The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) launched a set of 11 new Shari’ah standards which helped regional and global Islamic FIs to tackle
contemporary issues of banking, finance and investment.
The 11 new standards stipulate Shari’ah-compliant ways
to sort out issues arising from uncertainty (Gharar) in
financial transactions and arbitration, endowments
(Waqf), labour leasing (Ijarah), Zakah, contingent obligations, credit facilities, online financial transactions, pledge
(Rahn), investment accounts and profit distribution, and
Islamic reinsurance.
The launch ceremony of the new Shari’ah standards was

January 2009

October 2010

attended by the key sponsors of the event, Noor Islam-

Jumeirah Emirates Towers Hotel – Dubai

Mina Al Salam Hotel – Dubai

ic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank and Al Hilal Bank, and a
host of Senior Executives of major Islamic FIs.
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Minhaj Events
Launching The New Shari’ah Standards (2012)

Launching The New Shari’ah Standards (2017)
On 23rd May 2012, Minhaj Advisory organized a grand cer-

On 8th May 2017 AD Minhaj Advisory, and The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) with the support of the Dubai Islamic
Economy Development Centre (DIEDC), launched a set of
4 new Shari’ah standards aimed to develop and regulate
Islamic banking which is consistent with the qualitative
growth in the Islamic economy.

emony at the Grand Hyatt Hotel in Dubai, in the presence
of a group of Islamic scholars, specialists and practitioners
in Islamic financial institutions, announcing the launching
of seven Shari’ah standards beside the 41 issued Shari’ah
standards and the 40 accounting standards sponsored by

Dr. Hamed Hassan Merah, Secretary General of the
(AAOIFI), revealed during the ceremony recently issued
four Shari’ah standards namely Competitions and Prizes
Standard, Liability of Investment Manager Standard,
Gold and its Trading Controls Standard and Repurchase
Standard, covering a wide array of Islamic financial
contracts and products.

Mawarid Finance, as well as other Islamic and academic
financial institutions.
Along with Mawarid Finance the event was sponsored by
Al Hilal Bank, Arab Insurance Company (Salama), Noor IsMay 2012
Grand Hyatt Hotel – Dubai
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lamic Bank, and Al Khowarazmi College.

May 2017
JW Marriott Marquis Hotel – Dubai

The launch ceremony of the new Shari’ah standards was
attended by the key sponsors of the event, Noor Bank,
Noor Takaful and Emirates Islamic Bank, and a host of
Senior Executives of major Islamic financial institutions.
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Training Experts
•

Dr. AbdulSattar
AbuGhuddah

•

•

•

Dr. Nazih Hammad
•

•
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Holder of a Bachelors in Shari’ah from Damascus University (1964), a
Bachelors of Law from Damascus University (1965), a Masters in Shari’ah
from Al-Azhar University (1966), a Masters in Al-Hadith Sciences from AlAzhar University (1967), and a Doctorate in Comparative Jurisprudence
from Al-Azhar (1975).
President and General Secretary of the Unified Shari’ah Board of Al-Baraka Banking Group, an expert and a former reporter of the Jurisprudence
Encyclopedia at the Kuwaiti Ministry of Awqaf & Islamic affairs, and a
visiting professor at Saleh Kamel›s Center for Islamic Economic Studies,
Al-Azhar University.
A member of the International Islamic Fiqh Academy in Jeddah, the Zakah
International Shari’ah Board, the Accounting Standards Council and the
Shari’ah Council of the Accounting and Auditing Organization for Islamic
financial institutions (AAOIFI).
Graduated from the Faculty of Law at the University of Damascus, and earned a
master›s degree in law from the University of Baghdad, and received his doctorate degree in law with honors from the Faculty of Dar Al Uloom, Cairo University,
and worked for 17-year-old professor of Islamic jurisprudence and its origins in
Umm Al Qura University in Mecca .
Specialization: banking and financial transactions in Islamic law, and an expert
in affairs of Islamic banks and financial institutions, and a researcher in its contemporary activities, and a permanent member of the International Islamic Fiqh
Complex Jeddah / Saudi Arabia.
Participated in numeric scientific conferences and seminars related to Islamic
financial and banking transactions, and he has printed over (25) publications
and books.

•

Sheikh AbdulSattar
Kattan
•

•

•

Holder of a Bachelors of Shari’ah from Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University (1992), and High Diploma in Comparative Jurisprudence at the
Faculty of Shari’ah and Islamic Studies, University of Kuwait (2008). Currently preparing for a Masters in Comparative Jurisprudence at the Faculty of
Shari’ah and Islamic Studies, University of Kuwait.
Held the position of Reporter of Al-Fatwa and Shari’ah Control Body in Kuwait
Finance House, 1993-1999 and the Shari’ah Observer of the Banking Sector
in Kuwait Finance House (1995-1999), and the Executive Director of Shari’ah
Control and Legal Affairs in A›ayan Leasing & Investment Co. in Kuwait (1999
- 2007).
Currently holding the position of General Manager of Shura Shari’ah Consultancy Company (Kuwait).

Holder of Bachelors in Foundations of Religion and Masters degree in honorable Hadith from the University of Jordan, and a PhD in Islamic Studies from

Dr. Amin Fateh

the University of Birmingham in the U.K.
•

Serves as a Shari’ah consultant for a number of religious and academic institutions and Islamic centers in North America and the UAE.

•

A member of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Shari’ah Committee in UAE.

•

A member of numeral Shari’ah boards in UAE & abroad.

•

Currently working as General Manager of Minhaj Advisory in Dubai – UAE.
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Training Experts
•

Dr. Muhammad Amin
Qattan

Holder of a Bachelors of Islamic Economics from Al Imam Muhammad Ibn Saud

•

Islamic University in Riyadh, a Master›s and a Doctorates Degrees in Islamic

•

Banks from Birmingham University, Britain.
•

A member of several Shari’ah supervisory bodies in Kuwait, U.A.E., Bahrain,

Dr. AbdulSalam Kilani

•

Received Ph.D. (Islamic Financial Jurisprudence) from the Scandinavian University in the year 2010.
Currently serving as Head of Shari’ah Department at Emirates Islamic Bank
since 2012.
Worked as Shari’ah Advisor in various companies in Islamic banking, Islamic
equity and Islamic insurance sectors.
An expert in supervision and development of Islamic banking. He has extensive experience, knowledge and participation in the fields of Shari’ah auditing
and Shari’ah training
He established various internal Shari’ah departments for a number of Islamic
banks. He also established and managed a number of Shari’ah bodies in Islamic banks.
He contributed to the development of the latest Islamic banking products
and provided Shari’ah consultations while working at Dubai Bank and Emirates Islamic Bank.
He participated in establishing the Unified Committee of Islamic Banks for
Shari’ah Screening of Equities (UAE).
He is member of various Shari’ah boards and committees in UAE.

•

Holds a doctorate in Islamic Law from the University of Sharjah.

•

Head of Shari’ah Audit at Emirates Islamic Bank.

•

Provided an In-house training on various Corporate Credit Products.

•

A member of Shari’ah Scholars Team in Zakah Fund (Government Entity) over

•
•

Malaysia, UK, Switzerland and America. - A member of a number of scientific
•

and academic committees inside and outside the State of Kuwait.
•

An accredited trainer in various Islamic banks and institutions.

•

Lecturer of Islamic Economics in several regional and international universities.

•

Sheikh Dr. Qattan has written a number of books and work papers for several

•
•

local and international conferences.

Dr. Samir El Chaer

•

Researcher and University Professor.

•

Board Member of Trustees at Lebanese Zakah Fund.

•

Former Head of Shari’ah Auditing at Arab Finance House (Islamic Bank).

•

Certified Expert in Islamic Finance at International Monitory Fund (IMF).

•

Member of Shari’ah Committee in the Accounting and Auditing organization
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

•
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Has several books in Islamic Banking.

Dr. Assem Ahmad

the past years.
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•

•

Has a first class Honours Ph.D in Behavioural Economics (specifically focusing on
financial institutions, Islamic banking and risk management),in Business, and a

Dr. Sayed Farook

Degree in Law (LLB) from the University of Technology Sydney.
•

Besides his executive role, he is currently the Vice Chairperson of the Responsible

•

Mr. Sohail Zubairi

Finance and Investment Foundation, a London based non-profit institute backed
•

by financial industry leaders promoting the convergence and expansion of
responsible finance practices.
•

He oversaw the global Islamic markets strategy at Thomson Reuters

•

Specialties: Strategy, Innovation Financial Economics, Management, Leadership,

•

Product Management, Islamic Finance, Banking & Capital Markets.
•

He was a legal advisor at Dar Al Istithmar, a boutique advisory firm based in
•

Oxford; and led the growth & innovation strategy at the Centre for Islamic
Finance at the Bahrain Institute of Banking and Finance.

•

Dr. Mohammed Elbeltagy

Dr. Essam Abu Naser

•

Professor and head of the accounting department at Al-Azhar University.

•

Chartered accountant.

•

Advisor to several institutions in Egypt and the Gulf region.

•

Consultant in the areas of financial transactions.

•

He has numerous books and research studies in the areas of Islamic banking,
Zakah and accounting.
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Graduated from Karachi University and successfully pursued Institute of Bankers Diploma. In Islamic finance, Zubairi is the AAOIFI Certified Sharia Advisor
& Auditor (“CSAA”).
Currently serves as Project Advisor with Dubai Islamic Economy Development
Centre (DIEDC) and holds 4 decades of rare mixed conventional and Islamic
Banking stints at senior executive and CEO positions in Pakistan and the United Arab Emirates (UAE).
The former Founding CEO of “Dar Al Sharia Islamic Finance Consultancy” and
Served with DIB as Sr. Vice President and the Head of Shari’ah Structuring,
Documentation and Product Development since 2004.
Delivered training workshops for Durham University on Islamic Finance and
lectured dozens of visiting EMBA delegations from USA, Europe and Far East.
He is regular participant in various conferences, seminars and training workshops on Islamic Finance in GCC region, Europe and Asia.

•
•

Programs Manager – Shari’ah Compliant Banking The Institute of Banking/
Saudi Arabia Monetary Agency
Holds PhD, Masters and Bachelor’s degrees in Accounting from Al-Azhar University. Expert & lecturer for the certified Islamic Professional Accountant
(CIPA) certificate of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).
Over 30 years of experience in Islamic financial institutions, where he trained
more than 10,000 employees.
He worked in the banking sector at the Islamic International Bank for Investment & Development as Section Head of Research, Planning & Statistics Department. Besides that, he was the Head of Planning & Studies at Al Rajhi
Banking Investment Corporation and also he served as General Director of
the Banking Management Development Center in Cairo.
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Training Experts
•

Mr. Patrick Mahdi
O’Neil

•
•
•
•

•

Mr. Mohammad Loai
AL Khataib

•
•
•
•
•
•

45

Expert, speaker, trainer and practitioner in the field of Islamic Banking and
Finance.
He played a key role in establishing Simply Ethical Ltd as a leader in the UK of
Islamic wealth management solutions.
He has successfully pioneered the opening of an Islamic window at Holborn
Assets specialising in holistic financial planning in the UAE.
He is the Founder of the Islamic Financial Education Initiative – IFEi, which aims
at making Islamic financial knowledge more accessible to all.
He holds the Chartered Insurance Institute Advanced Financial Planning
Qualification, Chartered Institute of Securities & Investment (CISI) Islamic
Finance Qualification for which he has been awarded the CISI Outstanding
Achievement Award.

Experience of more than 30 years working in the Islamic and conventional financial institutions in several countries in the Arab Gulf and Syria.
He has trained staff in several banks on trade finance services.
Holds several professional certifications including CSAA from AAOIFI.
Certified instructor from several banks, and lecturer in many seminars and
workshops both at national and international level.
Expert and consultant to banking systems programming companies.
Participated in the preparation of rules, procedures and action plan for many
banks.
Member of many organizations and bodies, councils and task forces related to
banking.

•

Sheikh Mufti Aziz Ur
Rehman

•
•
•
•

•

Dr. Inam Ullah Khan

•
•
•
•

Qualified in both contemporary finance and Islamic jurisprudence, with
specialization in Fiqh Ul Mua’amalat, Islamic Shari’ah Law and Ifta.
Currently he is the Shari’ah Manager at a Group of IF Companies based in
Dubai.
A member of several Shari’ah Supervisory Boards.
Undergoing PhD student in Islamic Economics, AAOIFI qualified (CSAA &
CIPA) .
He is also a certified Lecturer, Trainer and Author from the Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Ph. D in Islamic Law of Banking and Finance: International Islamic University
Malaysia.
Master of Comparative Laws: International Islamic University Malaysia.
LL.B (Shari’ah and Law) from International Islamic University Islamabad.
Assistant Professor at the International Islamic University Islamabad.
Worked for many Islamic financial institutions:
• Al Badr Islamic Finance PJSC
• Kuwait Finance House, Kuala Lumpur Malaysia
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Training Experts

Minhaj Advisory Services
•

Graduated from Yarmouk University in 1991 allocates financial and banking sciences.

Mr. Salaheldin Elbes

•

Former Assistant Director General Takaful Emirates (Dubai), responsible for the
management of the affairs, human resources and Shari’ah Supervisory Board.

•

Worked in the financial sector for more than 17 years, of which more than 8
years in the Islamic insurance (takaful).

•

Studied Takaful in Bahrain Institute for Banking and Financial Studies as part of
the Institute for Higher Diploma in Islamic Banking program.

•

Specialized Lecturer in Takaful.

•

He has written in some newspapers and magazines about Takaful and money

Minhaj Advisory Services
•
•
•
•
•
•

laundering.

Mr. Mohammad Omar
Jasser
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•
•
•
•
•
•

Head of Shari’ah Supervision at Abu Dhabi Islamic Bank, Egypt.
Shari’ah Advisor, Gulf Investment House.
Member of the Shari’ah Supervisory Board for a numerical Islamic financial
institutions, Islamic funds and Takaful insurance units.
Certified Islamic professional accountant (CIPA) and KPMG auditor.
Master of science in Islamic Finance (Islamic Banks ).
Nominated for a PhD in Islamic Economics and Banking at the Arab Academy
for Banking and Financial Presented several training programs in many banking
financial institutions.

•
•
•
•
•
•
•

Forming Shari’ah Supervisory Boards
Shari’ah Financial Consultations and Pronouncements
Consultation for International and local initiatives supporting Islamic Economy
Shari’ah Revision & Shari’ah Auditing
Structuring Islamic Products
Analysis of Businesses and Financial Statements of listed companies and provide Shari’ah
guidelines to become in the lists of Shari’ah-compliant companies
Shari’ah Conversion Services for Institutions and Companies
Consultation of the institutions establishment to operate according to Shari’ah
Zakat Calculation Services
Provision of “Shari’ah Compliant” certificate for products, services, activities and financial
activities
Providing Shari’ah revision service to investment funds, Sukuk, syndications and club deals
Holding specialized conferences and seminars in Islamic banking and finance
Organizing specialized training courses for professionals in the financial sector
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