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كلمة معالي مدير الجامعة 

ك����ان جل��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ض��ب��ق – ب��ف�����ض��ل م���ن اهلل 
امل�ؤمتر  عقب  الإ���ض��ام��ي  القت�ضاد  علم  تاأ�ضي�س  يف  ت��ع��اىل- 
اجلامعة  نظمته  ال��ذي  ال�ضامي  لاقت�ضاد  الأول  العاملي 
اأن  ، وال��ذي ك��ان من بني ت��ضياته  يف ع��ام 1396ه���� - 1976م 
الإ�ضامي.  القت�ضاد  لدرا�ضة  عاملي�ًا  مركًزا  اجلامعة  تن�ضئ 

وبالفعل مت اإن�ضاء املركز واأ�ضبح منارة ي�ضار اإليها بالبنان حيث 
العلمي  البحث  جمال  يف  �ض�اء  العلمية  الأعمال  من  العديد  قدم 

اأو تنظيم امل�ؤمترات والندوات. وح�ضل »املركز«  اأو تط�ير املناهج الدرا�ضية 
على جائزة البنك الإ�ضامي للتنمية يف عام 1413ه� تقديراً جله�ده يف خدمة 

القت�ضاد الإ�ضامي. وح�ضل اي�ضاً اربعة من باحثيه على هذه اجلائزة وهم الأ�ضتاذ 
الدكت�ر حممد اأن�س الزرقا )1412ه�( ثم معايل الأ�ضتاذ الدكت�ر حممد عمر زبري 
)1415ه�( والدكت�ر رفيق بن ي�ن�س امل�ضري )1417ه�( والدكت�ر حممد علي القري 
)1424ه�(. كما نال الأ�ضتاذ الدكت�ر حممد جناة اهلل �ضديقي الباحث باملركز جائزة 
امللك في�ضل العاملية يف الدرا�ضات الإ�ضامية يف 1402ه�. ويجدر الذكر باأن الدكت�ر 
علي اأحمد الندوي العامل حالياً باملعهد قد ح�ضل على جائزة امللك في�ضل العاملية 

يف الدرا�ضات الإ�ضامية عام 1424ه� تقديراً لأعماله العلمية يف الق�اعد الفقهية. 
ثم جاءت م�افقه خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضع�د 

اإىل  الإ�ضامي«  القت�ضاد  اأبحاث  »مركز  حت�يل  على 
»معهد القت�ضاد الإ�ضامي« يف عام 1432ه� ، وكانت 

تلك امل�افقة املباركة حافزاً ودافعاً لدخ�ل املعهد 
والتدريب  كالتعليم  يف جمالت مهمة جديدة 

بجانب البحث العلمي. مما ي�ؤكد على الدور 
الريادي جلامعة امللك عبدالعزيز واأداءها 

املميز لر�ضالتها التعليمية جتاه 
الأج������ي������ال ال�������ض���اع���دة، 

وم�������������ض������اه������م������ت������ه������ا 
الإي���ج���اب���ي���ة يف ت��ط���ر 

ال����ف����ك����ر الق����ت���������ض����ادي 
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العاملي، وامل�ضاهمة الإيجابية يف جه�د اململكة العربية ال�ضع�دية الرامية اإىل اأن تك�ن 
م�ضدر ا�ضعاع ح�ضاري وفكري م�ضتمد من الفكر ال�ضامي وقيمه اخلالدة .

لقد خطت جامعة امللك عبدالعزيز خط�ات حثيثة يف ال�ضهام بفعالية يف بناء فكر 
اقت�ضادي عاملي يحقق الرفاهية والعدالة الجتماعية، وخري  مثال على ذلك اتفاقيات 
باري�س1  كجامعة  العريقة  الغربية  اجلامعات  من  العديد  مع  وقعتها  التي  التعاون 
اجلامعة  تلك  يف  التم�يل«  و�ض�ابط  اأخاقيات  »كر�ضي  واإن�ضاء  ال�ض�رب�ن  بانتي�ن 
يف  ال�ضامي«  والتم�يل  لاقت�ضاد  الإ�ضباين  ال�ضع�دي  »املركز  اإن�ضاء  اإىل  اإ�ضافة   ،

جامعة IE با�ضبانيا.
وم�ا�ضلة جله�د اجلامعة يف خدمة القت�ضاد ال�ضامي وتقدمي خدماتها للمجتمع، 
فقد تبنى معهد القت�ضاد ال�ضامي تقدمي برنامج املاج�ضتري التنفيذي يف التم�يل 
تق�م  التي  الخاقية  والأ�ض�س  املفاهيم  تاأ�ضيل  اإىل  الربنامج  ويهدف  ال�ضامي، 
املدربة.  الب�ضرية  للك�ادر  املالية  امل�ؤ�ض�ضات  حلاجة  تلبيًة  التم�يل،  �ضناعة  عليها 
ومما يثلج ال�ضدر ان هذا الربنامج يعترب الأول من ن�عه على م�ضت�ى اجلامعات 
اخرى  درا�ضية  برامج  لتقدمي  املعهد  جه�د  تت�ا�ضل  ان  وناأمل  والعربية  اخلليجية 

ت�ضاهم يف حتقيق ر�ضالته.
و�ضم�  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  اجزله  ال�ضكر 
امللكي المري �ضلمان بن عبدالعزيزعلى رعايتهم  ال�ضم�  ويل عهده الأمني �ضاحب 
العلمية  ال�ضع�دي  امل�اطن  ق��درات  تط�ير  على  وحر�ضهم  التعليم  مل�ضرية  ودعمهم 
واملهنية. و�ضكر خا�س ملعايل وزير التعاليم العايل الدكت�ر خالد بن حممد العنقري 
الطيب.  البلد  ه��ذا  يف  العايل  بالتعليم  لارتقاء  وقدمه  اإل  جهداً  يدخر  مل  ال��ذي 
وال�����ض��ك��ر م������ض���ل ل��ل��ع��ام��ل��ني وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى معهد 
القت�ضاد الإ�ضامي منذ اأن كان مركزاأ وحتى الي�م. 
خلدمة  جميعاً  يعيننا  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���ىل  �ضائًا 

وطننا الغايل وجامعتنا الفتية.
        

             واهلل امل�فق ،،،

�أ.د. �أ�صامة بن �صادق طيب
                   مدير اجلامعة
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الر�ضائل  العديد من  العزيز حتمل بني طياتها  عبد  امللك  جامعة 
لديها  ما  خ��ال  من  لتحقيقها  ت�ضعى  التي  والرتب�ية  العلمية 

ثقايف  متيز  عرب  باملجتمع  للرقي  منها  �ضعيا  اإمكانيات،  من 
القت�ضاد  الإ�ضامي مبعهد  التم�يل  وبرنامج  رائد،  وعلمي 

الإ�ضامي اإمنا ميثل ترجمة حقيقية وتلبية للهدف ال�ضاد�س 
م��ن خطتها الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ذل���ك ال��ه��دف امل��ت��م��ث��ل يف 

"الرتقاء بربامج الدرا�ضات العليا مبا ين�ضجم مع معايري العملية 
التعليمية والبحث العلمي وخدمة املجتمع".

اإن معهد القت�ضاد الإ�ضامي ومن منطلق م�ضئ�ليته الإ�ضامية والجتماعية 
كمعهد متخ�ض�س يف ال�ضاأن القت�ضادي ال�ضامي لحظ الهتمام العاملي املتزايد 

برنامج  وت��ق��دمي  ت�ضميم  على  العمل  اإىل  ب��ه  ح��دا  مم��ا  ال�ضامية  املالية  بال�ضناعة 
للماج�ضتري التنفيذي يف التم�يل ال�ضامي ليك�ن همزة و�ضل بني اجلامعة والقطاع 
ن لطبيعِة عمِلِه اهتماٌم بق�ضايا امل�ضارف وم�ؤ�ض�ضات التم�يل ويهدف هذا  اخلا�س مِمَ
التم�يل  وم�ؤ�ض�ضات  بامل�ضارف  العاملني  وتزويد  تاأهيل  اإىل  الأول  املقام  يف  الربنامج 
باآخر امل�ضتجدات العلمية يف هذا املنحى من خال عدد من الربامج وامل�اد ذات ال�ضلة 

بالتم�يل الإ�ضامي.
القت�ضاد  معهد  خ��ال  م��ن  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  ت��ق��دم  ح��ني  عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة  اإن 
الإ�ضامي اإمنا حتر�س على اأن يع�د بالنفع والفائدة على العاملني يف هذا احلقل من 
خال �ضقل مهاراتهم والتعرف على التجارب العلمية الناجحة على م�ضت�ى العامل، 
وال�ق�ف على اآخر امل�ضتجدات يف هذا املجال، اإذ ي�ضكل النت�ضاب لهذا الربنامج اإ�ضافة 

علمية جيدة ملن تتاح له فر�ضة اللتحاق به مما �ضينعك�س خريا ومناء على جمتمعنا.
اأ�ضال اهلل تبارك يف عاه ملعهد القت�ضاد ال�ضامي كل تقدم وازدهار لتقدمي املزيد من 

الربامج والأعمال العلمية النافعة.

                                   واهلل امل�فق ،،،
�أ.د/ عدنان بن حمزة حممد ز�هد

كلمة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
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يعترب برنامج املاج�ضتري التنفيذي يف التم�يل الإ�ضامي 
الإ�ضامي،  القت�ضاد  ملعهد  التعليمية  الربامج  باك�رة 
ثاثة  من  اأكرث  بعد  يقدمها  علمية  درجة  اأول  فه� 

عق�د من العمل البحثي الدوؤوب. 
، وذلك  اإطاق الربنامج جاء منا�ضباً متاما  ولعل ت�قيت 

بعد اأن هداأت – ن�عاً ما – عا�ضفة الأزمة املالية العاملية التي 
هزت اأركان النظام الراأ�ضمايل و�ضيقت جمالت املناورة اأمامه ، وتاأكد 

�ضناعة  يف  الأخاقية  الأبعاد  اأهمية  والأعمال  املال  رجالت  من  لكثري 
التم�يل من جهة ، واأهمية ربطها بالقطاع احلقيقي لتك�ن خادمة له ل �ضيدة 

عليه ، من جهة اأخرى.
كل القائمني على الربنامج متحم�ض�ن لنجاحه ، منذ اأن كان فكرة يف الأذهان 
التي  الروتينية  بالإجراءات  ومروراً   ، م�ضاهداً  وواقعاً  حقيقة  اأ�ضبح  وحتى 
بجامعة  ال�ليد  هذا  ليك�ن  املدرو�س  التاأين  احلما�ضة  رافق هذه  وقد  خا�ضها. 
امللك عبدالعزيز مميزاً عن بقية الربامج املناظرة �ض�اء داخل اململكة اأو خارجها.
ل �ضك اأن جناح الربنامج مره�ن بج�دة مفرداته ، من اأ�ضتاذ وكتاب وطالب 

وبيئة تعليمية ، بعد ت�فيق اهلل تعاىل اأوًل واأخراً. 
وقد و�ضع معهد القت�ضاد الإ�ضامي كل ذلك 

اإطاق  ثم  ومن  اإعداد  عند  العتبار  يف 
النجاح  ه�  ال�حيد  فخيارنا   ، الربنامج 

باإذن اهلل.

د/عبد �هلل قربان ترك�صتاين

كلمة عميد المعهد



12



13

معهد االقتصاد االسالمي في سطور

العراقة

الأول لاقت�ضاد ال�ضامي حتت  العاملي  امل�ؤمتر  اأنعقد 
رعاية امللك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهلل يف مكة املكرمة 

1976م.  فرباير   26-21 امل�افق  1396ه���  �ضفر   26-21 بتاريخ 
امل�ضلمني  القت�ضاديني  مئات  للتقاء  فر�ضة  امل�ؤمتر  هذا  وك��ان 

وعلماء ال�ضريعة الإ�ضامية من كل اأنحاء العامل. واأو�ضى امل�ؤمتر باأن تن�ضئ 
الأعلى  فاأ�ضدراملجل�س  ال�ضامي.  القت�ضاد  لأبحاث  عاملياً  مركزاً  اجلامعة 
ي�ني� 1977م(. ومت  12 رجب 1397ه��� )29  املركز يف  باإن�ضاء  ق��راراً  للجامعة 
على  بناًء  1432/11/18ه�����  بتاريخ  ال�ضامي  لاقت�ضاد  معهد  اإىل  حت�يله 
تاأ�ضي�س املعهد  . وبالرغم من حداثة  ال�ضامية الكرمية رقم 54727  امل�افقة 
املتمثل  القريب  املا�ضي  بني  ي�ائم  فه�  عميق.  مغزى  التح�ل  لهذا  اأن  اإّل 
يف م��رك��ز اأب��ح��اث القت�ضاد ال���ض��ام��ي مب��ا ل��ه م��ن اجن���ازات وري���ادة يف فكر 
يج�ضده  الذي  ال�اعد  وامل�ضتقبل  ال�ضامي،  والتم�يل  القت�ضاد  وتطبيقات 

اجل��دي��دة  هيكلته  يف  ال���ض��ام��ي  الق��ت�����ض��اد  م��ع��ه��د 
اأه��داف��ه��ا تقدمي ب��رام��ج تعليمية  اأه��م  وال��ت��ي م��ن 

وال��ع��ام،  القطاعني اخل��ا���س  ت��خ��دم  وت��دري��ب��ي��ة 
العلمي.  البحث  يف  املميزة  ج��ه���ده  بجانب 

يف  التنفيذي  املاج�ضتري  برنامج  ويعترب 
التم�يل ال�ضامي اأوىل هذه الربامج 

من  ق�تها  ت�ضتمد  التى  التعليمية 
ال���ر����ض���ي���د ال���ع���ل���م���ي واخل������ربات 
امل����ت�����ف����رة ل������دى امل���ع���ه���د وم���ن 

امل��ك��ان��ة امل��رم���ق��ة جل��ام��ع��ة امللك 
عبدالعزيز.



14

 العالقــات المحليـــة والدولية

يرتب��ط املع����هد ب��ع��دد من امل�ؤ�ض�ضات العلمية على امل�ضت�يني املح���لي والعاملي، 
بني  امل�ؤ�ض������ضات  ه��ذه  م����ع  لل���معهد  العلمية  العاقات  ن�ع���ية  وت���ت��ف���اوت 
م�ضاريع حمددة اإىل عق�د واتفاقيات ط�يلة الأجل. ومن اأهم هذه التفاقيات 
بانتي�ن  باري�س1  جامعة  يف  التم�يل  و�ض�ابط  اخ���اقي���ات  كر�ضي  اإن�ضاء 
ال�ضع�دي  وال��������م��رك��ز   ،(http://cenf.univ-paris1.fr/) ال�����ض���رب���ن 
مب��دري��د.   IE ج��ام��ع��ة  يف  ال���ض��ام��ي  وال��ت��م���ي��ل  ل��اقت���ضاد  ال���ض��ب��اين 

.)http://www.scief.es(
وع��ل��ى امل�����ض��ت���ى امل��ح��ل��ي ع��ق��دت ات��ف��اق��ي��ة م��ع امل��ع��ه��د ال���ض��ام��ي للبح�ث 
وال��ت��ع��اون  التن�ضيق  اأن  كما  للتنمية،  ال���ض��ام��ي  للبنك  ال��ت��اب��ع  وال��ت��دري��ب 
العلميني قائم مع  جممع الفقه ال�ضامي التابع ملنظمة امل�ؤمتر ال�ضامي. 
اإ�ضافة اإىل العديد من امل�ؤ�ض�ضات املهتمة مثل اجلامعات احلك�مية واخلا�ضة 

وعدداً من امل�ؤ�ض�ضات املالية باململكة.  

الجوائز

ح�����ض��ل م��ع��ه��د الق���ت�������ض���اد ال����ض���ام���ي 
)م���رك���ز اب���ح���اث الق��ت�����ض��اد ال���ض��ام��ي 
ال�ضامي  البنك  ج��ائ��زة  على  �ضابقا( 
ع��ام  ال���ض��ام��ي(  )الق��ت�����ض��اد  للتنمية 

1413ه� ، وح�ضل اأربعة من الباحثني يف املعهد على نف�س اجلائزة يف الأع�ام 1412ه� 
و 1415ه� و 1417ه� و 1424ه�. كما ح�ضل اأحد الباحثني يف املعهد على جائزة امللك 
اأحد  باملعهد  العاملية )للدرا�ضات ال�ضامية( يف عام 1402ه���. ويعمل حالياً  في�ضل 

احلائزين على جائزة امللك في�ضل العاملية )للدرا�ضات ال�ضامية(.



برنامج
الماجستير التنفيذي

في التمويل اإلسالمي
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نبذة عن البرنامج

تاأتي اأهمية هذا الربنامج التنفيذي للتم�يل الإ�ضامي من عدة ج�انب. اأولها 
العراقة العلمية للجهة التي تقدمه ، معهد القت�ضاد الإ�ضامي. فجامعة امللك 
اأول جامعة  الإ�ضامي فهي  والتم�يل  عبدالعزيز تفتخر بريادتها يف القت�ضاد 
العربي والإ�ضامي. واملعهد يذخر  العاملني  التخ�ض�س على م�ضت�ى  تهتم بهذا 
الكبرية  واملكتبة  الباحثني  من  وال���رواد  العاملية  واجل���ائ��ز  العلمية  ب��الإجن��ازات 

املتخ�ض�ضة.

ال��ربن��ام��ج ليك�ن حلقة و���ض��ل م��ع القطاعني  ، �ضمم ه��ذا  اآخ���ر  وم��ن ج��ان��ب 
اخلا�س والعام ، وحتديداً م�ؤ�ض�ضات التم�يل، بهدف تعزيز العاقة املتبادلة بني 
النظرية والتطبيق اأو الفكر واملمار�ضة. بهدف تر�ضيد الأعمال التم�يلية بالقيم 

الأخاقية والتي يعترب ديننا الإ�ضامي منارة يف ذلك.

كما اأن للدار�ضني دور مهم يف متيز هذا الربنامج حيث يتم اختيارهم بعناية 
لهم  يك�ن  اأن  املت�قع  التم�يل.فمن  جم��ال  يف  واملمار�ضة  اخل��ربة  ذوي  بني  من 
دور فاعل يف اإثراء الربنامج من خال حلقات الدرا�ضة واملناق�ضة وور�س العمل 

والأبحاث امليدانية.

ك���ل ذل���ك ي��ج��ع��ل ال��ربن��ام��ج مم���ي���زاً ب��ج��م��ع��ه بني 
الأ�ضالة واملعا�ضرة يف م�اده ويف طرق واأ�ضاليب 

التدري�س.
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أهداف البرنامج

تتلخ�س اأهداف الربنامج يف التايل:
	.تاأ�ضيل املفاهيم ال�ضرعية والأخاقية يف التم�يل الإ�ضامي
	.تلبية حاجة امل�ؤ�ض�ضات املالية الإ�ضامية للك�ادر الب�ضرية
	.دعم وتط�ير القدرات العلمية واملهارات العملية

مميزات البرنامج

	 امل�ضاهمة يف التاأهيل ال�ضرعي، والفني، والقان�ين لك�ادر امل�ؤ�ض�ضات
املالية مبا يتنا�ضب مع حاجة وتط�ير القطاع املايل ال�ضامي.

	 تنمية قدرات قيادات امل�ؤ�ض�ضات املالية فى القطاع املايل ال�ضع�دي
يدعم  مب��ا  اإ�ضامية  مت�يلية  حل�ل  واإي��ج��اد  اأعمالها  تط�ير  يف 

القدرة التناف�ضية للقطاع املايل باململكة.
	 ال�ضناعة يف  احلديثة  التط�رات  وا�ضتيعاب  م�اكبة  يف  امل�ضاهمة 

املقا�ضد  يحقق  مبا  وامل�ضرفية،  التم�يلية 
املالية  امل��ن��ت��ج��ات  يف  ال�ضرعية 

الإ�ضامية اجلديدة.
	 ج��������������������������دول ال�����������������درا���ض��������ة

يف ال���ربن���ام���ج  خ��ال 
ع�����ط�����ل�����ة ن����ه����اي����ة 

الأ�ضب�ع.
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الجهات الموجه لها البرنامج

اأعد هذا الربنامج لتاأهيل خريجيها »يف التخ�ض�س املايل« للعمل يف كثري من 
اجلهات ولتح�ضني فر�ضهم ال�ظيفية بها ، مثل:

	.البن�ك التجارية وال�ضتثمارية
	.اإدارات ال�ضتثمار يف ال�ضركات امل�ضاهمة وامل�ؤ�ض�ضات العامة
	.م�ؤ�ض�ضات التم�يل و�ضركات التق�ضيط
	.ال�ضناديق ال�ضتثمارية

القبول في البرنامج

بجامعة  العليا  الدرا�ضات  عمادة  يف  القب�ل  ب�ابة  عرب  الربنامج  يف  التقدم  يتم 
�ضروط  ا�ضتيفاء  بعد  وذلك   )graduatestudies.kau.edu.sa( عبدالعزيز  امللك 
القب�ل يف الائحة امل�حدة للدرا�ضات العليا وق�اعدها التنفيذية باجلامعة وهي 

كما يلي:
	.احل�ض�ل على درجة البكال�ري��س
	.اجتياز اختبار القدرات للجامعني

	 ما او  )الت�فل  الجنليزية  اللغة  اختبار  اجتياز 
يعادله(.
	 ض���رية ذات����ي����ة م��ف�����ض��ل��ة وت������ض��ي��ت��ني����

علميتني وخطاب ي��ضح طبيعة العمل.
ب���ال����ض���اف���ة اىل م��ان�����ض��ت ع��ل��ي��ه ���ض��روط 
اأع�������اه، لب����د اأن ي��ت��ح��ق��ق يف  ال���ق���ب����ل 

املتقدم �ضرط:
	 ضن�ات� ثاث  خربة 

يف جمال التخ�ض�س.
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لغة التدريس

يتطلب الربنامج اإجادة الطالب اللغة الإجنليزية واللغة العربية.

متطلبات الحصول على درجة الماجستير

يتطلب احل�ض�ل على درجة املاج�ضتري التنفيذي يف التم�يل الإ�ضامي 
اإكمال )42( وحدة درا�ضية م�زعة على النح� الآتي:

27 وحدة درا�ضية مقررات اإجبارية  
12 وحدة درا�ضية مقررات اختيارية  

3  وحدات درا�ضية امل�ضروع البحثي  
42 وحدة درا�ضية املجم�ع   

تكلفة الدراسة

تبلغ تكلفة الدرا�ضة )2.000( ريال لل�حدة 
الدرا�ضي�ة ال�اح��دة. وت�ب�ل�غ تكل��ف�ة الدرا�ض���ة 

بالربنامج )84.000( ريال.
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المقررات الدراسية
رمز 
�لوحد�ت �ملقر�ر�ت �لإجبارية�ملقرر

�لدر��صية
�ملتطلب 
�ل�صابق

�ملت 
3�أ�ص�س �لتمويل �لإ�صالمي600

�ملت 
3فقه �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة601

�ملت 
3�إد�رة �ملخاطر يف �لتمويل �لإ�صالمي602

�ملت 
3قو�نني �لإ�صر�ف على �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية603

�ملت 
�ملت 600 3ت�صميم وتطوير �ملنتجات �ملالية�لإ�صالمية 604

�ملت 601

�ملت 
605

معايري �ملحا�صبة و�ملر�جعة يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�ملت 3601�لإ�صالمية

�ملت 
3حتليل مايل606

�ملت 
3متويل �ل�صركات من منظور �إ�صالمي607

�ملت 
3مناهج �لبحث �لعلمي694

�ملت 
3�مل�صروع �لبحثي698
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رمز 
�لوحد�ت �ملقرر�ت �لختيارية�ملقرر

�لدر��صية
�ملتطلب 
�ل�صابق

املت 3600م�ؤ�ض�ضات التم�يل الإ�ضامياملت 620

املت 3601ق�اعدالفقه املايل ومقا�ضدهاملت 621

3مت�يل الأعمالاملت 622

3قراءات يف القت�ضاد والتم�يل الإ�ضامياملت 623

املت 3601الرقابة ال�ضرعية والتدقيقاملت 624

املت 3600اأ�ض�اق املال الإ�ضاميةاملت 625

املت 3603ف�س النزاعات يف عق�د التم�يل الإ�ضامياملت 626

3ت�ض�يق املنتجات املالية الإ�ضاميةاملت 627

املت 3607التم�يل الدويلمال 633

3اقت�ضاد الأ�ض�اقق�ضد 629

3التم�يل الإ�ضامي وال�ضيا�ضة ال�ضرعيةاملت 630

املت 3607حتليل ا�ضتثماريمال 631

3التم�يل احلا�ض�بياملت 632

3م�ضطلحات فقه املعامات والقت�ضاداملت 633

ماحظة:
املت: م�اد معهد القت�ضاد الإ�ضامي

مال: م�اد ق�ضم التم�يل بكلية القت�ضاد والإدارة
ق�ضد: م�اد ق�ضم القت�ضاد بكلية القت�ضاد ةالإدارة
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الخطة الدراسية

�لف�صل �لدر��صي �لأول
اأ�ض�س التم�يل الإ�ضامي اأملت 600   

فقه املعامات املالية املعا�ضرة املت 601  
مت�يل الأعمال املت622  

ت�ض�يق املنتجات املالية الإ�ضامية املت 627 
اقت�ضاد الأ�ض�اق ق�ضد 629  

�لف�صل �لدر��صي �لثاين
املت 602    اإدارة املخاطر يف التم�يل الإ�ضامي

ق�انني الإ�ضراف على امل�ؤ�ض�ضات املالية الإ�ضامية املت 603 
مت�يل ال�ضركات من منظ�ر اإ�ضامي املت 607  

م�ؤ�ض�ضات التم�يل الإ�ضامي املت620  
ق�اعد الفقه املايل ومقا�ضده املت621  

التم�يل احلا�ض�بي املت 632 



23

�لف�صل �لدر��صي �لثالث
معايري املحا�ضبة واملراجعة يف امل�ؤ�ض�ضات املالية الإ�ضامية املت 605 

حتليل مايل املت 606 
مناهج البحث العلمي املت 694 
اأ�ض�اق املال الإ�ضامية املت 625 

التم�يل الإ�ضامي وال�ضيا�ضة ال�ضرعية املت 630 
م�ضطلحات فقه املعامات والقت�ضاد املت633  

التم�يل الدويل مال 633  

�لف�صل �لدر��صي �لر�بع
ت�ضميم وتط�ير املنتجات املالية الإ�ضامية املت 604 

امل�ضروع البحثي املت 698 
قراءات يف القت�ضاد والتم�يل الإ�ضامي املت623  

الرقابة ال�ضرعية والتدقيق املت 62  
ف�س النزاعات يف عق�د التم�يل الإ�ضامي املت626  

حتليل ا�ضتثماري مال 631  
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 �أ�ص�س �لتمويل �لإ�صالمي )�ملت 600(
واأه��داف��ه،  ومبادئه  الإ�ضامي  التم�يل  باأ�ض�س  التعريف  اإىل  املقرر  يهدف 
لإب��راز خ�ضائ�س  الأخ��رى،  املعا�ضرة  التم�يات  باأ�ض�س ومبادئ  املقارنة  مع 
وال�ضل�كية.ومن  والأخ��اق��ي��ة،  الت�ضريعية،  و�ض�ابطه  الإ�ضامي  التم�يل 
الأ�ض�س واملبادئ التي يتعر�س لها املقرر: الأ�ضل يف املعامات احلل، واخلراج 
الغرر،  وك��ذا  عليه،  التحايل  �ض�ر  يف  والت�ضديد  ال��رب��ا  وحت��رمي  بال�ضمان، 

والقمار، واملي�ضر، وبيع ما ل متلك.

 فقه �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة )�ملت 601(
يهدف املقرر اإىل ت��ضيح نظرية العق�د املالية التي عاجلها الفقهاء قدمياً 
التم�يل  �ضناعة  ت��ط���ر  ع��ن  النا�ضئة  امل��ال��ي��ة  والق�ضايا  وال��ع��ق���د  وح��دي��ث��اً، 
مب�ض�طة  هي  كما  امل�ضماة  العق�د  املقرر  و�ضيتناول  وم�ؤ�ض�ضاته.  الإ�ضامي 
م�ؤ�ض�ضات  وج���د  عن  جنمت  التي  امل�لدة  اأو  املركبة  والعق�د  الفقه،  كتب  يف 

ال��ضاطة املالية الإ�ضامية.

 �إد�رة �ملخاطر يف �لتمويل �لإ�صالمي )�ملت 602(
يهدف املقرر اإىل درا�ضة وحتديد اأن�اع وم�ضادر املخاطر يف التم�يل الإ�ضامي 
املقرتحة  ال�ضرعية  والأدوات  وال��ضائل  لقيا�ضها،  املختلفة  الطرق  ومعرفة 
املالية  امل�ؤ�ض�ضات  اإىل درا�ضة التحديات التي ت�اجه  لإدارتها. كما يهدف املقر 

الإ�ضامية يف تطبيق املعايري الحرتازية الدولية.

توصيف المواد
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 قو�نني �لإ�صر�ف على �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية )�ملت  603(
التم�يل  م�ؤ�ض�ضات  لعمل  املنظمة  الإ�ضراف  ق�انني  درا�ضة  اإىل  املقرر  يهدف 
الإ�ضامي واأ�ضكالها يف البيئات الت�ضريعية املختلفة وت��ضيح انعكا�ضات البعد 
القان�ين واللتزام بالأنظمة على عمل هذه امل�ؤ�ض�ضات، بالإ�ضافة اإىل معايري 

.)IFSB( جمل�س اخلدمات املالية الإ�ضامية

 ت�صميم وتطوير �ملنتجات �ملالية �لإ�صالمية )�ملت 604(
الإ�ضامية يف �ض�ء  املالية  املنتجات  ت�ضميم  كيفية  درا�ضة  اإىل  املقرر  يهدف 
اإب��راز معامل منهجية  اإىل  والقان�نية، كما يهدف  وال�ضرعية  الفنية  اأبعادها 
�ضرعية  اأ�ض�س  اإىل  م�ضتندا  التط�ير  ليك�ن  املالية  املنتجات  تط�ير  لكيفية 

�ضحيحة، وقابًا للتطبيق من الناحية العملية.

 معايري �ملحا�صبة و�ملر�جعة يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية )�ملت 605(
املحا�ضبة  التي ط�رتها هيئة  املحا�ضبية  باملعايري  التعريف  اإىل  املقرر  يهدف 
درا�ضة  اإىل  بالإ�ضافة   ،)AAOIFI( الإ�ضامية  املالية  للم�ؤ�ض�ضات  واملراجعة 
عملية  تطبيقية  ح��الت  تقدمي  مع  ال�ضلة  ذات  الدولية  املحا�ضبية  املعايري 

خمتلفة.

 حتليل مايل )�ملت 606(
باأهم الأدوات امل�ضتخدمة يف تقييم ال��ضع املايل  اإىل التعريف  يهدف املقرر 
للمن�ضاآت، والأفراد، وامل�ضروعات مل�ضاعدة املدراء وامل�ضتثمرين واملم�لني على 
الربحية  ع���ام��ل  على  بناء  للتم�يل  امل��ط��روح  الن�ضاط  ب�ضاأن  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 

واملاءة وال�ضي�لة وغريها.
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 متويل �ل�صركات من منظور �إ�صالمي )�ملت 607(
ال�����ض��رك��ات ب�ضاأن  ال��ت��ي تتخذها  امل��ال��ي��ة  ال���ق���رارات  اإىل درا���ض��ة  امل��ق��رر  ي��ه��دف 
فيها  امل�ضتخدمة  والأدوات  التحليل  الراأ�ضمالية وغريها، وطرق  التم�يات 
واأثر القرار املايل على قرارات ال�ضركات من منظ�ر اإ�ضامي. يهدف املقرر اإىل 
درا�ضة القرارات املالية التي تتخذها ال�ضركات ب�ضاأن التم�يات الراأ�ضمالية 
املايل على  القرار  واأث��ر  فيها  امل�ضتخدمة  والأدوات  التحليل  وغريها، وطرق 
قرارات ال�ضركات من منظ�ر اإ�ضامي. و�ضيتعر�س املقرر اإىل م�ا�ضيع متعددة 
مثل: القيمة الزمنية للنق�د، والعاقة بني العائد واملخاطرة، وكفاءة اأ�ض�اق 

راأ�س املال، والقررات ال�ضتثمارية، وتكلفة راأ�س املال والقرارات املالية.

 موؤ�ص�صات �لتمويل �لإ�صالمي )�ملت 620(
املختلفة وكيفية  الإ�ضامية  املالية  امل�ؤ�ض�ضات  اإىل درا�ضة هيكل  املقرر  يهدف 
الكفاءة  على  اإ���ض��ام��ي  منظ�ر  م��ن  امل��ال��ي��ة  ال��ضاطة  اأث���ر  وحتليل  اإدارت���ه���ا، 
تطبيقية.  ح��الت  عر�س  على  الرتكيز  مع  امل��ايل،  وال�ضتقرار  القت�ضادية، 
املالية  ال��ضاطة  م�ؤ�ض�ضات  لعمل  تف�ضيلية  درا���ض��ة  اإىل  امل��ق��رر  و�ضيتعر�س 
امل�ضرفية، وغري امل�ضرفية واأهمية كل منهما يف عمل النظام املايل الإ�ضامي.

 قو�عد �لفقه �ملايل ومقا�صده )�ملت 621(
التي تربط اجلزئيات  الأ�ضا�ضية  الق�اعد واملقا�ضد  اإىل عر�س  املقرر  يهدف 
بالكليات يف فقه املعامات املالية، لتنمية امللكة الفقهية، بحيث ُتدرك العلل 
تقدمي  مع  امل�ضتجَدة،  الق�ضايا  فهم  ي�ضهل  حتى  امل�ضائل  عليها  تبنى  التي 

تطبيقات معا�ضرة لهذه الق�اعد واملقا�ضد.
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 متويل �لأعمال )�ملت 622(
يهدف املقرر اإىل التعريف باأهم طرق وقرارات مت�يل اإن�ضاء امل�ضاريع والأفكار 
املبتكرة من خال الأدوات التقليدية، والإ�ضامية وامل�ضرتكة. ومن الأدوات 
لتم�يل  امل�ضتخدة  واملنتجات  املخاطر،  امل��ال  راأ����س  لها  التطرق  �ضيتم  التي 

املبادرات املالية املتناهية ال�ضغر.

 قر�ء�ت يف �لقت�صاد و�لتمويل �لإ�صالمي )�ملت 623(
يهدف املقرر اإىل تناول م��ض�عات متن�عة ذات اأهمية بالغة و�ضلة مبا�ضرة 
بالقت�ضاد والتم�يل الإ�ضامي، لتنمية مهارات التفكري والبحث واملناق�ضة 
اأبرز الق�ضايا امل�ضتجدة. و�ضيناق�س املقرر م��ض�عات �ضاخنة  بالطاع على 
ين  الدَّ ودوري��ات علمية حمكمة؛ م��ض�عات مثل قلب  تعر�س يف م�ؤمترات 
وبيعه، وتداول ال�ضك�ك واملقرتحات املطروحة ل�ضتحداث اأ�ض�اق راأ�س مال 

اإ�ضامية ثان�ية.

 �لرقابة �ل�صرعية و�لتدقيق )�ملت 624(
امل�ؤ�ض�ضات  اأعمال  ال�ضرعية والتدقيق يف  اإب��راز دور الرقابة  اإىل  املقرر  يهدف 
املالية الإ�ضامية، ببناء خلفية نظرية مع اإعطاء حالت تطبيقية عنها.ومن 
لعمل  بالن�ضبة  ال�ضرعية  الرقابة  اأهمية  املقرر  اإليها  �ضتعر�س  التي  امل�ضائل 
اأع�ضاء  يف  ت�افرها  يفرت�س  التي  وامل�ا�ضفات  الإ�ضامية،  املالية  امل�ؤ�ض�ضات 

هيئات الرقابة ال�ضرعية للقيام بدورهم على اأح�ضن وجه.
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 �أ�صو�ق �ملال �لإ�صالمية )�ملت 625(
يهدف املقرر اإىل تقدمي نظرة �ضاملة عن اأ�ض�اق املال الإ�ضامية من الناحية 
املُ�ضَدرة  الإ�ضامية  والأدوات  امل���ؤ���ض��رات  درا���ض��ة  م��ع  والتطبيقية  النظرية 
امل��ال ودوره��ا يف  اأ�ض�اق  اأهمية  املقرر  الأ���ض���اق. و�ضيتناول  واملتداولة يف هذه 
القت�ضاديات املعا�ضرة، والآليات اأو البدائل ال�ضرعية التي ي�فرها القت�ضاد 

الإ�ضامي كبدائل لاأدوات التقليدية املتداولة يف اأ�ض�اق املال.

 ف�س �لنز�عات يف عقود �لتمويل �لإ�صالمي )�ملت 626(
يتناول املقرر اآليات ف�س النزاعات املحلية والدولية وكيفية تطبيقها على عق�د 
وعمليات امل�ؤ�ض�ضات املالية الإ�ضامية عند بروز نزاعات فيما بني هذه امل�ؤ�ض�ضات، 

وبينها وبني عمائها، اأو بينها وبني م�ؤ�ض�ضات اأخرى، وطرق معاجلتها.

 ت�صويق �ملنتجات �ملالية �لإ�صالمية )�ملت 627(
املالية  باملنتجات  التعريف  الت�ض�يق ودوره يف  اأهمية  اإب��راز  اإىل  املقرر  يهدف 
الإ�ضامية مع الرتكيز على الأ�ض�س الأخاقية وال�ض�ابط ال�ضرعية ال�اجب 
اإىل  املقرر  يتعر�س  اإ�ضامي.  منظ�ر  من  الت�ض�يقية  العملية  يف  مراعاتها 
ملدى  تقييم  مع  الإ�ضامية  املالية  املنتجات  ت�ض�يق  يف  امل�ضتخدمة  الآل��ي��ات 

كفاءتها وجناعتها يف تقدمي البدائل واحلل�ل املنا�ضبة لاأدوات التقليدية.

 �لتمويل �لدويل )مال633(
ال�ضرف  �ضعر  وحت��دي��د  اجلن�ضيات،  م��ت��ع��ددة  امل��ال��ي��ة  الإدارة  امل��ق��رر  ي��ت��ن��اول 
وال��ن��ظ��ام ال��ن��ق��دي ال��ع��امل��ي واأ����ض����اق ال�����ض��رف الأج��ن��ب��ي و���ض���ق امل�ضتقلبيات 
والتنب�ؤ  الدويل  التم�يل  الت�ازن يف  و�ضروط  الأجنبية  للعمات  واخليارات 
واإدارة  قيا�س  كيفية  املقرر  ي�ضمل  كما  العاملية،  امل��ال  واأ���ض���اق  العمات  بقيم 
املخاطر املتعلقة بتغري اأ�ضعار ال�ضرف واإدارة الأ�ض�ل واخل�ض�م يف الأ�ض�اق 

العاملية ب�ضكل عام.
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 �قت�صاد �لأ�صو�ق )ق�صد 629(
ي��ه��دف امل��ق��رر اإىل حتليل م���ؤ���ض��رات الق��ت�����ض��اد ال��ك��ل��ي،  وت��اأث��ريات��ه��ا املمكنة 
�ضيتعر�س  ا�ضتثمارية.  ق��رارات  من  يتبعها  وم��ا  املالية  الأ���ض���اق  حركة  على 
وال�ضيا�ضات  والت�ضخم،  البطالة،  وم��ع��دلت  امل���ايل،  اأ���ض���اق  مل���ؤ���ض��رات  امل��ق��رر 
الن�ضاط  حركة  للتاأثري  الر�ضمية  ال�ضلطات  تنتهجها  التي  والنقدية  املالية 

القت�ضادي.

 �لتمويل �لإ�صالمي و�ل�صيا�صة �ل�صرعية )�ملت 630(
يف  واأث��ره��ا  والت�ضريعات  ال�ضرعية  ال�ضيا�ضة  اأهمية  اإب���راز  اإىل  املقرر  يهدف 
القرارات املالية والقت�ضاد مل�ؤ�ض�ضات التم�يل الإ�ضامي مبا ي�ضاعد متخذي 
امل��ح��ددات  ���ض���ء  يف  التم�يلية  وب��راجم��ه��م  خططهم  ر���ض��م  ع��ل��ى  ال���ق���رارات 

ال�ضرعية والت�ضريعية.

 حتليل ��صتثماري )مال 631(
يركز املقرر على ت��ضيح البيئة ال�ضتثمارية ونظرية حمفظة الأوراق املالية 
ونظرية ت�ضعري الأ�ض�ال الراأ�ضمالية ومناذج امل�ؤ�ضر ال�احد وامل�ؤ�ضرات املتعددة 
تقييمها  وكيفية  اخليارات  و�ض�ق  ال�ض�ق  وكفاءة  الأ�ضعار  مراجحة  ونظرية 
لاإ�ضتثمارات  ال���دويل  والتن�يع  الأداء  وتقييم  واملقاي�ضات  وامل�ضتقبليات 

والإدارة الفعالة للمحافظ.

 �لتمويل �حلا�صوبي )�ملت 632(
والتحليات  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  بتطبيقات  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  امل��ق��رر  ي��ه��دف 
ال��ربام��ج  اأح���د  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  ال��ت��م���ي��ل،  جم��ال  يف  امل�ضتخدمة  البيانية 
التم�يل  واإي في�ز وتطبيقاته يف منتجات  ا�ضتخداماً، مثل ماتاب،  الأكرث 

الإ�ضامي املعا�ضرة.
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املكتب: 6952000 / 61758
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