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أكاديمية طالل أبوغزاله سيما
تاأ�س�ست اأكادميية طالل اأبو غزاله �سيما بناء على اتفاقية التعاون املوقعة بني جمموعة  طالل اأبوغزاله 
للتدريب املهني واملعهد القانوين للمحا�سبني الإداريني )�سيما( الربيطاين عام 2008 ، و متنح ال�سراكة 

القائمة على تاأهيل متخ�س�ص ومعتمد دوليا يف جمال التمويل الإ�سالمي . 

التي تقدم �سهادة  العربية  اأبوغزاله �سيما لكونها اجلهة الوحيدة يف املنطقة  اأكادميية طالل  وتفخر 
قامت  ال�سهادة  لتقدمي  وا�ستعدادا  الإ�سالمي،  التمويل  يف  الإداريني  للمحا�سبني  القانوين  املعهد 
الأكادميية برتجمة املواد التدريبية املقررة الى اللغة العربية و �ستقدم خدمات التدريب والختبارات 

باللغة العربية والجنليزية لتكون الدرا�سة على قدر من املرونة. 

المعهد القانوني للمحاسبين االداريين 
يعترب املعهد القانوين للمحا�سبني الإداريني الذي تاأ�س�ص عام 1919 اأحد اأكرب املراكز املهنية الرائدة 
، مع ما يقرب من 171000 ع�سو وطالب يعملون يف 165 دولة يف قلب  الإدارية  يف جمال املحا�سبة 
اأن�سطة الأعمال. و يعمل املعهد عن قرب مع اأرباب العمل و الرعاة يف اإجراء اأبحاث متقدمة ، ويعمل 
با�ستمرار على حتديث موؤهالته ومتطلبات اخلربات املهنية و التطوير املهني امل�ستمر ل�سمان بقاءه 

اخليار الأول ل�ساحب العمل عند توظيف قادة اأعمال مدربني ماليا. 

شهادة المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين 
في التمويل اإلسالمي:

التمويل  يف  الإداريني  للمحا�سبني  القانوين  املعهد  �سهادة  �سيما  اأبوغزاله  طالل  اأكادميية  متنح 
ال�سهادة  �سهادة عاملية متنحها هيئة مهنية حما�سبية معتمدة.و قد مت تطوير  اأول  و هي  الإ�سالمي، 
لتلبية الطلب املتزايد على موؤهل معتمد دوليا يف قطاع التمويل الإ�سالمي. وقد مت ت�سميمي برنامج 
بالتحديات.  واملفعم  الن�سط  ال�سوق  هذا  يف  ال�سرورية  واملهارات  باملعرفة  الطلبة  لت�سليح  ال�سهادة 
وعملت �سيما مع املعهد الدويل للتمويل الإ�سالمي ومع البنك الربيطاين اأمانة لتطوير موؤهل مهني يف 

هذا التخ�س�ص للم�ساعدة يف قيادة موؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي العاملية . 

فهنالك نق�ص عاملي يف املهنيني املتخ�س�سني يف جمال التمويل الإ�سالمي، وتاأتي هذه ال�سهادة ل�سد 
هذا النق�ص، كونها مثال منوذجي حتتذي به ال�سركات الراغبة يف زيادة كادرها من املوظفني املوؤهلني 
يف جمال التمويل الإ�سالمي، فهي منا�سبة اأي�سا لالأفراد الراغبني يف زيادة معارفهم يف جمال التمويل 
التمويل  املتمر�سني يف جمال  لكل مهني من غري  ب�سكل خا�ص  ال�سهادة مفيدة  وتعد هذه  الإ�سالمي. 

الإ�سالمي واملتخ�س�سني يف املجال املايل للراغبني باحل�سول على اعتماد و موؤهل يف هذا املجال. 
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الفئات المستهدفة: 
• جميع املهنيني العاملني يف قطاع اخلدمات املالية الراغبني يف اأن ي�سبحوا جزءا فاعال من هذا 	

القطاع احليوي. 
• العاملني يف جمال التمويل الإ�سالمي الراغبني يف �سقل مهاراتهم و تو�سيع معارفهم. 	
• كل من يرغب يف دخول قطاع اخلدمات املالية و التخ�س�ص يف هذا القطاع الن�سط.	
• العاملني يف وظائف قانونية و حما�سبية لدى جهات تقدم خدمات ا�ست�سارات متويل اإ�سالمي. 	

ما الذي ستجنيه: 
• تعمل �سهادة برنامج التمويل الإ�سالمي على تو�سيع مدارككم الوظيفية حيث يكت�سب الدار�ص: 	
• معرفة وا�سعة يف القانون التجاري الداعم للتمويل الإ�سالمي.	
• فهم متطلبات اللتزام بال�سريعة الإ�سالمية والأنظمة التي حتكم التمويل الإ�سالمي .	
• معرفة وا�سعة يف التعقيدات املحيطة بالعقود الداعمة لاللتزام بال�سريعة . 	
• معرفة وا�سعة يف امل�سطلحات العربية املوحدة لهذا القطاع من التمويل .	
• نظرة فاح�سة لإطار عمل اإعداد التقارير الذي يتم مبوجبه اإعداد تقارير عن معامالت التمويل 	

الإ�سالمي و طرق حتليل النتائج .

مواد الدراسة : 
حتتوي �سهادة التمويل الإ�سالمي على اأربعة حماور  )وحدات( درا�سية، والتي ميكن تقدمي امتحاناتها 

عن طريق المتحانات العدية اأو عرب الكمبيوتر. املوا�سيع )الوحدات( هي: 

املحور الأول:القانون التجاري الإ�سالمي

• مدخل اإلى القانون التجاري الإ�سالمي يف عالقته بالتمويل الإ�سالمي.	
• م�سادر القانون التجاري الإ�سالمي مبا يف ذلك القراآن وال�سنة النبوية ال�سريفة.	
• املنهجيات امل�ستخدمة حلل امل�ساكل احلديثة يف التمويل الإ�سالمي.	
• العقود التاريخية امل�سمولة يف القانون التجاري الإ�سالمي.	
• اللتزام باأحكام ال�سريعة واأهمية مبادئ ال�سريعة.	

املحور الثاين: العمل امل�سريف الإ�سالمي والتكافل- منتجات وخدمات 

• التطورات التي حدثت فيما يتعلق باملوؤ�س�سات والأنظمة املالية الإ�سالمية.	
• امل�سادر الرئي�سية لالأموال املتاحة اأمام البنوك وكيفية تعوي�ص هذه امل�سادر.	
• املنتجات املختلفة التي طورتها امل�سارف الإ�سالمية لعمالئها.	
• اخلدمات واملنتجات املقدمة مبوجب التكافل والق�سايا املتعلقة بالكتتاب والعجز والفائ�ص املايل 	

واإعادة التكافل.
• املخاطر املالية والت�سغيلية ال�سائعة يف قطاعي التاأمني وامل�سارف.	
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املحور الثالث : الأ�سواق والأدوات الراأ�سمالية الإ�سالمية

• الفرق بني الأ�سواق الراأ�سمالية التقليدية والإ�سالمية.	
• الأ�سواق الراأ�سمالية الرئي�سية والثانوية.	
• التنظيم �سمن ال�سوق الراأ�سمايل الإ�سالمي.	
• عمليات الفح�ص امل�ستخدمة يف قبول/رف�ص املنتجات امللتزمة بال�سريعة.	

املحور الرابع : حما�سبة املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

• اإطار ومعايري اإعداد التقارير فيما يخ�ص املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.	
• حتليل وت�سنيف التمويل الإ�سالمي وعمليات التمويل.	
• كيفية الإبالغ عن العمليات التي تتبنى عقود متويل خمتلفة يف البيانات املالية الإ�سالمية.	
• امل�ساءلة املالية والتزام املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية باأحكام ال�سريعة.	

توفر برامج الدرا�سة الأربعة للطالب مايلي: 
• منهج درا�سي يوؤدي الى موؤهل مهني عاملي يف التمويل الإ�سالمي.	
• تغطية تدريجية للمو�سوع مرتبطة مبا�سرة بنتائج تعلم معينة.	
• دمج بني النظرية و املمار�سة.	
• ملخ�سات بالف�سل.	
• م�سرد حديث �سهل ال�ستخدام مب�سطلحات التمويل الإ�سالمي. 	
• التدرب على اأ�سئلة مكثفة.	
• اأق�سام مراجعة لكل ف�سل.	
• فح�ص �سوري طويل عند نهاية كل دليل.	

لغة الدراسة والتقييم: 
متنح اأكادميية طالل اأبوغزاله �سيما �سهادة التمويل الإ�سالمي باللغتني العربية و الجنليزية .

التقييم النهائي:
يجري التقييم النهائي بوا�سطة احلا�سوب اأو على الورق ، وعل الطالب اجتياز التقييم النهائي يف كافة 

الربامج الأربعة للح�سول على ال�سهادة .

عدد  على  بناء  الختيارات،  متعدد  �سوؤال   50-40 على  برنامج  بكل  اخلا�ص  التقييم  منوذج  يحتوي 
معايري التقييم يف الربنامج وت�ستغرق عملية التقييم �ساعة واحدة . 

حماولت التقييم: ي�ستطيع الطالب اجللو�ص لكل تقييم عدة مرات الى اأن يجتازه بنجاح ،وتكون اأول 
حماولتي تقييم لكل برنامج م�سمولتني يف الر�سوم املح�سلة عن الربنامج و ي�ستحق الطالب بعد اجتياز 

الربامج الأربعة بنجاح احل�سول على �سهادة �سيما يف التمويل الإ�سالمي .
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التسجيل و المعلومات:

جمموعة طالل اأبوغزاله للتدريب ــ ال�سويفية 351، �سارع 5121 ،مبنى 1002
�سندوق بريد 990 ، املنامة ،مملكة البحرين 

هاتف: 17550003 )973+(
الفاك�ص:  17550049 )973+(

الهاتف النقال:  36197005 )973+(
 training.bahrain@tagitraining.com : الربيد اللكرتوين


