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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وأﻫﺪاﻓﻪ
• م ##ثلت امل ##صارف اإلس ##الم ##ية ال ##لبنة األول ##ى ل ##الق ##تصاد
اإلس## #الم## #ي ف## #ي ال## #عصر الح## #دي## #ث  ،وشه## #دت ت## #طوراً
س#ري#عا ً وان#تشارا ً واس#عا ً وت#نوع#ت خ#دم#ات#ها وم#نتجات#ها
ل ##تغطي م ##عظم اح ##تياج ##ات األف ##راد وامل ##ؤس ##سات ع ##لى
ح ٍ#د س#واء ،ح#تى ت#مكنت م#ن ف#رض ن#فسها ف#ي س#اح#ة
االقتصاد العاملي.
• ون#ظرا أله#مية ال#دور امل#طلوب م#ن امل#صارف اإلس#الم#ية
اق## #تصادي## #ا واج## #تماع## #يا ،وم## #ا ي## #تطلبه ذل## #ك م## #ن ح## #مل
أم ##ان ##تها ال ##قوي األم ##ني ال ##حفيظ ال ##عليم ،ال ##قادر ع ##لى
ال ##فهم ال ##عميق ل ##طبيعة أنش ##طتها ،وال ##عمل امل ##تواص ##ل
ال ##دق ##يق ل ##وض ##ع ه ##ذا ال ##فهم ب ##صورة ص ##حيحة م ##وض ##ع
ال ##تطبيق .ف ##إن ه ##ذا ال ##برن ##ام ##ج يه ##دف ل ##تنمية امل ##عارف
واك##تساب امل##هارات ل##بناء م##صرف##ي إس##الم##ي م##حترف
يج## #مع ب## #ني ال## #فقه امل## #صرف## #ي وال## #فقه الش## #رع## #ي ،ب## #ني
امل##عرف##ة الش##رع##ية وال##كفاءة امل##صرف##ية ،ب##ني ف##قه ال##نص
وواقع العصر.

www.eaife.org

• وال ##برن ##ام ##ج م ##عتمد م ##ن األك ##ادي ##مية األورب ##ية ل ##لتموي ##ل
واالقتصاد اإلسالمي )إيفي( البريطانية.

• ش##هادة م##عتمدة م##ن األك##ادي##مية األورب##ية
ل ##لتموي ##ل واالق ##تصاد اإلس ##الم ##ي )إي ##في(
البريطانية.
• ت##طوي##ر ال##قدرات وامل##هارات ال##عملية ب##عيدا
عن االستغراق في اإلطار النظري.

ﻟـﻤﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺒﺮﻧـﺎﻣـﺞ
• ال ## #راغ ## #بني ف ## #ي اك ## #تساب وت ## #نمية وت ## #طوي ## #ر

ﺑـﻴﺎﻧـﺎت اﻟـﺒﺮﻧـﺎﻣـﺞ
عدد ساعات البرنامج (٣٠) :ساعة
نسبة الحضور في البرنامج (٪٧٠) :على األقل

ﳏﺎور اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

اإلسالمي من:
)  (١م AAاه AAية ال AA A A Aمصارف اإلس AA Aالم AA Aية
• مفهوم املصارف اإلسالمية.

اإلسالمية والتقليدية.
-٢أص## # # #حاب الش## # # #رك## # # #ات واألف## # # #راد ال## # # #ذي## # # #ن
يتعاملون مع املصارف اإلسالمية.

• نشأة وتطور املصارف اإلسالمية.

)  (٥الخ AA Aدم AA Aات االجAA A AتماعAA A Aية ف AAي ال AA A A Aمصارف اإلس AA Aالم AA Aية
• املوارد الخيرية في املصارف اإلسالمية.
• االستخدامات دالخيرية في املصارف اإلسالمية.

• أهداف املصارف اإلسالمية.

)  (٦ال AAرق AAاب AAة الش AA Aرع AA Aية ف AAي ال AA A A Aمصارف اإلس AA Aالم AA Aية

• مباديء العمل املصرفي اإلسالمي.

• مفهوم ونشأة الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية.

• أهم أوجه الفروق بني املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية.

-٣طالب الجامعات.

نسبة النجاح في االمتحان(٪٦٥) :

لغة البرنامج :العربية

م ##هارات ##هم وق ##درات ##هم ف ##ي ال ##عمل امل ##صرف ##ي
-١ال#عام#لني ف#ي امل#صارف وامل#ؤس#سات امل#ال#ية

عدد أيام البرنامج (٥) :أأيام بواقع ) (٦ساعات يوميا

• أشكال وأهمية ومهام الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية.

)  (٢مAA A Aوارد األمAA A A Aوال ف AAي ال AA A A Aمصارف اإلس AA Aالم AA Aية

)  (٧ت AA Aحول ال AA A A Aمصارف الAA A AتقليديAA A Aة إلAA Aى مAA A Aصارف إسAA AالمAA Aية

• املوارد الداخلية )حقوق امللكية  -املخصصات -موارد أخرى(.

• معالجة الزيادة في حقوق املساهمني ،وعقود اإليداع واإلقراض بفائدة.

• املوارد الخارجية )الحسابات الجارية -حسابات االستثمار(.

• معالجة السحب على املكشوف ،والكفاالت املصرفية.

)  (٣اسAA A AتخدامAA A Aات األمAA A A Aوال ف AAي ال AA A A Aمصارف اإلس AA Aالم AA Aية

)  (٨الAA A Aبنك ال AA Aمرك AA Aزي والAA A A A Aمصارف اإلس AA Aالم AA Aية

• مفهوم وخصائص ومشروعية عقود املعاوضات.

• مفهوم وأهداف البنك املركزي.

• أنواع عقود املعاوضات الستخدامات األموال في املصارف اإلسالمية :البيوع )املرابحة-

• وظائف البنك املركزي.

اآلجل -السلم -االستصناع( ،واإلجارة )منتهية بالتمليك -تشغيلية-خدمات(.
• مفهوم وخصائص ومشروعية عقود املشاركات.
• أنواع عقود املشاركات الستخدامات األموال في املصارف اإلسالمية) :الشركة-املشاركة

• الدور الرقابي للبنك املركزي واملصارف اإلسالمية.
• الدور التمويلي للبنك املركزي واملصارف اإلسالمية.

املنتهية بالتمليك-املضاربة -املشاركات الزراعية(.
)  (٤الخ AA Aدم AA Aات ال AA Aمصرف AA Aية اإلس AA Aالم AA Aية

)  (٩ال AA A A Aمصارف اإلس AA Aالم AA Aية بAA Aين الAA AواقAA Aع وال AA Aمأم AA Aول

• تأجير الخزائن الحديدية.

• واقع املصارف اإلسالمية.

• بيع وشراء العمالت ،والحواالت املصرفية.

ل A A A A Aل Aت Aس Aج AيAAل :
+90 555 065 5667

+44 793 763 7053.

info@eaife.org

• خدمات األوراق التجارية واملالية.
• خطابات الضمان ،واالعتمادات املستندية.
• بطاقات اإلئتمان.

• تطوير آليات عمل املصارف اإلسالمية.

