
الدبلوم المهني المتقدم 
في المالية اإلسالمية

naras
AWI Logo



مميزات الربنامج

جممع الفقه الإ�سالمي 
الدويل 

املعهد الإ�سالمي 
للبحوث والتدريب

مركز �سالح كامل 
لالقت�ساد الإ�سالمي 

الأكادميية العاملية 
للبحوث ال�سرعية 

مركز اأبحاث القت�ساد الإ�سالمي 
العزيز  عبد  امللك  – جامعة 

الهيئة العلمية لالعتماد

مكونات ومدة الربنامج
يتكون الربنامج من خم�س مواد متخ�س�سة ومادة اإختيارية 

وميتد الربنامج على 150 �ساعة تدريبية .

اللغة
اللغة الأ�سا�سية للربنامج هي العربية وميكن تقدميها باللغة الإجنليزية .

االختبارات والتقييم
ت�سفع كل مادة تدريبية باختبار تكون ن�سبة النجاح فيه بواقع  60% . كما 
يحت�سب جمموع النجاح النهائي يف الدبلوم املهني مبا يعادل 70% من معدل 

جمموع جميع املواد .

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

علمية، ومعتمدون من قبل املجل�س العام. 
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يتكون الربنامج من خم�س مواد اأ�سا�سية ومادة اختيارية ح�سب ما هو مبني اأدناه:

مكونات الربنامج

11 امل�سريف1الإ�سالمي1املعتمد.
• مادة املدخل العام للمعامالت الإ�سالمية	
• مادة النظام امل�سريف الإ�سالمي 	
• مادة التمويل الإ�سالمي	
• مادة ال�ستثمار  الإ�سالمي	
• مادة اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية	
• الهيئات ال�سرعية	

21 مادة1الأ�سواق1املالية1.
• ماهية الأ�سواق املالية	
• الأدوات املالية يف اأ�سواق راأ�س املال.	
•  قواعد واإجراءات التعامل يف اأ�سواق راأ�س املال.	
•  �سناديق ال�ستثمار.	
•  اإدارة وتكوين حمافظ الأوراق املالية.	
•  تقييم الأوراق املالية.	

31 مادة1التجارة1الدولية.
• ماهية التجارة الدولية.	
• العتمادات امل�ستندية.	
• الكفالت امل�سرفية وخطابات ال�سمان.	
• بوال�س التح�سيل امل�ستندية.	
• احلوالت	

41 اأ�سا�سيات1املحا�سبة1امل�سرفية1الإ�سالمية.
• مدخل اإىل علم املحا�سبة	
• الدورة املحا�سبية والقوائم املالية	
• مدخل اإىل حما�سبة امل�سارف الإ�سالمية	
• املعاجلات املحا�سبية لعمليات الودائع امل�سرفية	
• املعاجلات املحا�سبية لبيع الأجل	
• املعاجلات املحا�سبية لعمليات املرابحة امل�سرفية املحلية.	

51 مادة1اإدارة1املخاطر.
• مدخل اإىل املخاطر يف املوؤ�س�سات املالية .	
• اأنواع املخاطر يف املوؤ�س�سات املالية.	
• اإدارة املخاطر طبقا للمعايري الدولية والإ�سالمية.	
• اإدارة خماطر الئتمان.	
• اإدارة خماطر ال�سوق.	
• اإدارة خماطر الت�سغيل.	
• اإدارة خماطر ال�سيولة.	

املواد1الأ�سا�سية

11 مادة1احلوكمة1والمتثال.
• احلوكمة يف امل�سارف الإ�سالمية.	
•  واقع احلوكمة يف امل�سارف الإ�سالمية .	
• عنا�سر البيئة امل�ساندة للحوكمة يف امل�سارف و املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.	
• املعايري الدولية والإ �سالمية للحوكمة.	
•  المتثال يف امل�سارف الإ�سالمية.	
• المتثال يف العمليات امل�سرفية	

21 مادة1تقنييات1التدقيق1ال�سرعي.
• نظم الرقابة واملراجعة يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.	
• املالحظات ال�سرعية واأثرها يف ت�سنيف تقارير الهيئات ال�سرعية.	
• اأدوات املراجعة ال�سرعية امليدانية.	
• اجلودة النوعيةيف املراجعة ال�سرعية	
• اإجراءات عر�س الأعمال على الهيئة ال�سرعية.	
• حما�سر وقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية.	
• الإطار املهني لالحرتاف يف التدقيق ال�سرعية اخلارجي.	

3

1

التكافلي.

1

التاأمني

1

مادة
• مبادئ التاأمني التكافلي ومقارنته بالتاأمني التجاري 	
• التاأ�سيل ال�سرعي للتاأمني التكافلي   	
• الرقابة ال�سرعية على �سركات التاأمني                              	
• تطبيقات التاأمني التكافلي يف البنوك الإ�سالمية 	
• امل�سكالت املعا�سرة ل�سناعة التكافل وتوقعات امل�ستقبل  	

املواد1الختيارية
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