
الماجستير المهني التنفيذي  
في المالية اإلسالمية 





�ضمن  الإ�ضالمية  املالية  يف  التنفيذي  املهني  املاج�ضتري  برنامج  اأطلق 
العام  للمجل�س  التابع  الإ�ضالمي  املايل  للتدريب  الدويل  املركز  خطط 
يف  الكفاءات  وتاأهيل  لتطوير  الإ�ضالمية   املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك 
جمال ال�ضريفة الإ�ضالمية، واإعداد كوادر موؤهلة ومدربة وتوفري خربات 
مزدوجة جتمع بني املعرفة الفنية امل�ضرفية واملعرفة بالأحكام ال�ضرعية 

يف املعامالت.



مميزات الربنامج

جممع الفقه الإ�ضالمي 
الدويل 

املعهد الإ�ضالمي 
للبحوث والتدريب

مركز �ضالح كامل 
لالقت�ضاد الإ�ضالمي 

الأكادميية العاملية 
للبحوث ال�ضرعية 

مركز اأبحاث القت�ضاد الإ�ضالمي 
العزيز  عبد  امللك  – جامعة 

مكونات ومدة الربنامج
يتكون الربنامج من 12 مادة ) 10 مواد اأ�ضا�ضية ومادة اختيارية ومادة 
البحث( بواقع 3 �ضاعات معتمدة لكل مادة اأي ما يعادل اإجمايل 36 �ضاعة 
التنفيذي  املهني  املاج�ضتري  �ضهادة  ت�ضليم  ا�ضتكمالها  لدى  يتم  معتمدة 

للمالية الإ�ضالمية للخريج.

املدربون
موؤهالت  و  عملية  خربة  لهم  موؤهلون،  مدربون  الربنامج  تقدمي  يتوىل 

علمية، ومعتمدون من قبل املجل�س العام.

اللغة
اللغة الأ�ضا�ضية للربنامج هي العربية وميكن تقدميها باللغة الإجنليزية .

االختبارات والتقييم
ت�ضفع كل مادة تدريبية باختبار تكون ن�ضبة النجاح فيه بواقع  60% . كما 
يحت�ضب جمموع النجاح النهائي يف املاج�ضتري املهني التنفيذي مبا يعادل 

70% من معدل جمموع جميع املواد ، ويخ�ضع املتدربون لختبار �ضامل.

احلقائب التدريبية
احلقائب التدريبية معتمدة من الهيئة العلمية للتدقيق والعتماد ومتوفرة 

باللغتني العربية والإجنليزية .

الهيئة العلمية لالعتماد والتدقيق

 �سروط التقدم لربنامج املاج�سترياملهني التنفيذي يف املالية االإ�سالمية   
ل يقبل يف برنامج املاج�ضتري املهني التنفيذي يف املالية الإ�ضالمية اإل احلا�ضلني على الدرجة اجلامعية الأوىل ) الباكالوريو�س(



متطلبات الربنامج

ي�ستمل �لربنامج على ع�سرة مو�د �أ�سا�سية وهي:
مادة �مل�سريف �لإ�سالمي �ملعتمد. 1

• مادة املدخل العام للمعامالت الإ�ضالمية	
• مادة النظام امل�ضريف الإ�ضالمي 	
• مادة التمويل الإ�ضالمي	
• مادة ال�ضتثمار  الإ�ضالمي	
• مادة اخلدمات امل�ضرفية الإ�ضالمية	

مادة �لأ�سو�ق �ملالية . 2
• ماهية الأ�ضواق املالية	
• الأدوات املالية يف اأ�ضواق راأ�س املال.	
•  قواعد واإجراءات التعامل يف اأ�ضواق راأ�س املال.	
•  �ضناديق ال�ضتثمار.	
•  اإدارة وتكوين حمافظ الأوراق املالية.	
•  تقييم الأوراق املالية.	

مادة �لتجارة �لدولية. 3
• ماهية التجارة الدولية	
• العتمادات امل�ضتندية	
•  الكفالت امل�ضرفية وخطابات ال�ضمان.	
• بوال�س التح�ضيل امل�ضتندية	
•  احلوالت	

مادة �ملحا�سبة �مل�سرفية . 4
• املقدمة ) املدخل املحا�ضبي (	
• املعاجلات املحا�ضبية لعمليات املرابحة امل�ضرفية املحلية والدولية	
• املعاجلات املحا�ضبية لعمليات الإجارة 	
• املعاجلات املحا�ضبية لعمليات ال�ضت�ضناع	
• املعاجلات املحا�ضبية لعمليات ال�ضلم	
• املعاجلات املحا�ضبية لعمليات امل�ضاربة	
• املعاجلات املحا�ضبية لعمليات التمويل بامل�ضاركة	
• املعاجلات املحا�ضبية لبيع الأجل	
• املعاجلات املحا�ضبية للمعامالت والعمليات بالعمالت الأجنبية	
• احل�ضابات اخلتامية يف امل�ضارف الإ�ضالمية 	
• القوائم املالية يف امل�ضارف الإ�ضالمية	

مادة �لتدقيق �ل�سرعي . 5
• نظم الرقابة واملراجعة.	
• تطبيقات الرقابة والتدقيق ال�ضرعي امليداين.	

 مادة �ملتطلبات �لقانونية. 6
• اخل�ضائ�س املنهجية لفهم املعامالت املالية املعا�ضرة: التداخل بني الفقه والقانون.	
• النظم القانونية وال�ضرعية للعمل امل�ضريف الإ�ضالمي. درا�ضة مقارنة.	
• اجلوانب القانونية لأهم عقود التمويل الإ�ضالمي:	
• الأ�ضا�س القانوين للنظام القت�ضادي الإ�ضالمي.	
• الق�ضايا القانونية يف املوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية.	
• ح�ضابات 	 اأ�ضحاب  حلماية  قانوين  لهيكل  اأ�ضا�ضي  لنظام  منوذجي  م�ضروع 

ال�ضتثمارات املطلقة )اأو امل�ضرتكة(.
• تعريف التحكيم ومزاياه )15 �ضوؤال وجواب يف التحكيم (.	
• الفتاوى ال�ضادرة ب�ضاأن ف�س نزاعات ال�ضناعة املالية الإ�ضالمية.	
• مدى م�ضروعية قبول القوانني الو�ضعية لتحكم عقود التمويل الإ�ضالمي.	
• �ضوابق حتكيمية يف عقود التمويل الإ�ضالمي.	
• الدويل 	 التحكيم  منوذج   – والتحكيم  للم�ضاحلة  الدويل  الإ�ضالمي  املركز 

املتخ�ض�س يف ف�س نزاعات ال�ضناعة املالية الإ�ضالمية.

مادة �ختيارية. 7
ورقة �لبحث. 8



مالحظة
يقوم كل متدرب بتقدمي خمطط البحث خالل اأ�ضبوع من اعتماد املو�ضوع. . 1
ي�ضتلم اخلريجون اإفادة تخرج حتى ت�ضليم البحث وذلك خالل فرتة ل تزيد . 2

عن 3 اأ�ضهر من تاريخ التخرج.

املواد االختيارية

�لدويل  �ملركز  يقوم  �ختيارية  مو�د  على  �لربنامج  ي�ستمل  كما 
للتدريب بتحديد مادة و�حدة منها وذلك وفقا ملتطلبات �لربنامج 

وم�سجلي �لدفعة:

مادة �حلوكمة و�لمتثال. 1
• احلوكمة يف امل�ضارف الإ�ضالمية.	
•  واقع احلوكمة يف امل�ضارف الإ�ضالمية .	
• عنا�ضر البيئة امل�ضاندة للحوكمة يف امل�ضارف و املوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية.	
• املعايري الدولية والإ �ضالمية للحوكمة.	
•  المتثال يف امل�ضارف الإ�ضالمية.	
• المتثال يف العمليات امل�ضرفية	

مادة �إد�رة �ملخاطر. 2
• مدخل اإىل املخاطر يف املوؤ�ض�ضات املالية .	
• اأنواع املخاطر يف املوؤ�ض�ضات املالية.	
• اإدارة املخاطر طبقا للمعايري الدولية والإ�ضالمية.	
• اإدارة خماطر الئتمان.	
• اإدارة خماطر ال�ضوق.	
• اإدارة خماطر الت�ضغيل.	
• اإدارة خماطر ال�ضيولة.	

مادة �لتاأمني �لتكافلي. 3
• اأ�ضا�ضيات علم التاأمني	
• عقد التاأمني التجاري.	
• عقد التاأمني الإ�ضالمي واأ�ض�س ممار�ضته.	
• الفائ�س التاأميني. 	
•   اإعادة التاأمني الإ�ضالمي. 	
• فقهيات التاأمني الإ�ضالمي.	
• الف�ضاحات والقوائم املالية لدى �ضركات التاأمني الإ�ضالمية. 	
• الرقابة ال�ضرعية على �ضركات التاأمني الإ�ضالمية.	
• التاأمني الإ�ضالمي يف البنوك الإ�ضالمية. 	
• م�ضكالت التاأمني الإ�ضالمي املعا�ضرة وتوقعات امل�ضتقبل.	


