
" هذه الشهادة هي عالمة جتارية مسجلة تستخدم مبوجب ترخيص"

شهادة تأهيل في التمويل اإلسالمي
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شهادة تأهيل يف ا�متویل اإلساليم

شهادة "تأهيل في التمويل اإلسالمي IFQ" هي مبادرة مشتركة بني 

واالستثمار  املالية  األوراق  ومعهد  (بيروت)  لألعمال  العالي  املعهد 

(لندن) وبتوجيه من مصرف لبنان بهدف تطوير مؤهالت عاملية في 
اجمللس  املؤسستني  هاتني  من  كل  شكلت  اإلسالمي.  التمويل 

االستشاري للتمويل اإلسالمي برئاسة السيد رائد شرف الدين نائب 

حاكم مصرف لبنان األول.

في  ملساهمتها   ً كبيرا  ً قبوال إطالقها  منذ   IFQ شهادة  نالت  وقد 

من  املالية  املؤسسات  في  العاملني  مهارات  وتعميق  توسيع 

الناحيتني التطبيقية والشرعية، وأثبتت أنها من أهم البرامج التي 

أطلقها مصرف لبنان بالتعاون مع هاتني املؤسستني.

تعريف موجز بالبرنامج

اإلسالمي؛ التمويل  جوانب  لكافة  شاملة  تغطية   -
عاملياً؛ بها  املعترف  الشهادات  أول  من   -

اإلسالمية؛ الشريعة  مع   ً متاما متوافق  منهج   -
شامل؛ رسمي  مؤسساتي  دعم   -

ukifs قبـل  مـن  مدعومــة  شهــادة  هــي   IFQ شهــادة   -
UK Islamic Finance Secretairat)؛ )

الذي  الوقت  وحسب  احلاسب،  باستخدام  االمتحان  يتم   -
في  املنتشرة  االمتحان  مراكز  أحد  في  وذلك  املشترك،  يحدده 

العالم.  حول  مدينة   100 من  أكثر 

مزايا الشهادة

اإلسالم؛ في  واملالي  املصرفي  العمل  أساس   -
اإلسالم؛ في  واملالي  املصرفي  العمل  إلى  مدخل   -

اإلسالمية؛ العقود   -
اإلسالمية؛ املصارف  في  املطبقة  املالية  التقنيات   -

اإلسالمية؛ للمصارف  املالية  البيانات   -
اإلسالمية؛ الشركات  في  الرشيدة  اإلدارة   -

اإلسالمي؛ التمويل  في  واألموال  املوجودات  إدارة   -
الصكوك؛  – اإلسالمية  السندات  سوق   -

التكافل.  – اإلسالمي  التأمني   -

محتويات الشهادة

كافة  ومن  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  البنوك  موظفو   •
األقسام واملستويات اإلدارية؛ 

عمل  مبادئ  مبعرفة  الراغبون  التقليدية  املصارف  موظفو   •
مع  تعامالت  لهم  الذين  أو  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
متويل  قسم  العامة،  العالقات  (قسم  إسالمية  مؤسسات 

ة...)؛ التجارة، املقاصّ

عمل  مبادئ  مبعرفة  الراغبون  املركزية  املصارف  •موظفو 
املؤسسات املالية اإلسالمية أو الذين يتمثل دورهم في الرقابة 

على أعمال البنوك اإلسالمية؛

عمل  بيئة  إلى  باالنضمام  الراغبون  واخلريجني  الطالب   •
شهادة  على  احلصول  خالل  من  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 

عاملية متميزة؛

الفئات املستهدفة

اخلبراء  املدربني  من  قائمة  على  للتدريب  منهاج  مركز  يعتمد   -

.IFQ لتدريب شهادة CISI واملعتمدين من

في  العملية  واخلبرة  األكادميية  اخللفية  بني  املدربون  يجمع   -

الصيرفة اإلسالمية والضرورية لتقدمي مثل هذه الشهادة.

احملــاضـــر

ً البرنامج باللغة اإلجنليزية) : العربية (ويتوفر أيضا - اللغة  
: 18ساعة - عدد الساعات 

: تصدر الشهادة من CISI (بشرط اجتياز االمتحان) - مصدر الشهادة 

: ميكن االطالع على تفاصيل البرنامج كاملة على   - مالحظات  
    موقع منهاج (موعد ومكـان البـرامج القـادمة –  
    التكاليف – كيفية التسجيل لألفراد واملؤسسات)

((ميكن ملركز منهاج للتدريب تقدمي هذا البرنامج بشكل خاص للمؤسسات املهتمة 
ً ملتطلباتها اخملتلفة من حيث الزمان، املكان، اللغة والتوقيت اليومي)) فيه، وفقا

تفاصيل الشهادة
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