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المعامالت المالية في
المصارف اإلسالمية،
أنواعها وضوابطها الشرعية

اخللفية
تستخدم المصارف اإلسالمية العقود الشرعية المختلفة الواردة في فقه المعامالت في عمليات تمويل زبائنها األفراد والشركات
والمؤسسات الحكومية ،كما تستخدم عقود أخرى في استثمار أموالها الخاصة وأموال المودعين .وتتعاقد المصارف على عمليات
التمويل واالستثمار مباشرة مع زبائنها أو من خالل التمويل المج َّمع أو من خالل أسواق المال.
تتألف فئات المعامالت المالية من أنواع ثالثة :معامالت تمويل اقتناء األصول ،ومعامالت تمويل االستفادة المؤقتة من المنافع،
وعمليات التمويل من خالل رأس المال .وتختلف طبيعة كل عقد من عقود هذه الفئات الثالث بحسب األصول المرتبطة بها ،باإلضافة
إلى شروط اتفاقية التمويل ،سوا ًء كانت معامالت نمطية لتمويل األفراد ،أو تحددت بموجب هيكلة مستقلة تتناسب مع احتياجات التمويل
لكل شركة.

تهدف هذه الدورة الى تمكين المشاركين من:
يهدف هذا البرنامج الى تعميق معرفة المشاركين بمختلف أنواع المعامالت المالية التي تعتمدها المصارف اإلسالمية في
التمويل ،مع التركيز على شرح الضوابط الشرعية المرتبطة بكل نوع منها ،والمخاطر التي يتعرض لها المصرف.

المشاركون المستهدفون:
موظفو المصارف اإلسالمية عامة ،قسم تمويل األفراد ،قسم تمويل
الشركات ،قسم المؤسَّسات الحكومية ،قسم االلتزام الشرعي ،قسم
إدارة المخاطر ،قسم الخزينة ،قسم الشؤون القانونية ،اإلدارة
المالية ،التدقيق الداخلي ،موظفو قسم المصارف اإلسالمية في البنك
المركزي.

المعامالت المالية في
المصارف اإلسالمية،
أنواعها وضوابطها الشرعية

املوضوعات

الرئيسية:
اليوم األول:
 .1طبيعة أعمال المصرف اإلسالمي من حيث الحسابات والتمويل
واالستثمار.
 .1.1وجه االختالف األساس ألعمال المصارف اإلسالمية عن البنوك
التقليدية الربوية.
 .1.2مقارنة ميزانية المصرف اإلسالمي مع البنك التقليدي الربوي.
 .1.3هيكلة منتجات التمويل ،البرامج والسياسات واإلجراءات.
 .1.4الضوابط الشرعية العامة في المعامالت المالية.

اليوم الثاني:
 .2المعامالت المالية في التمويل وضوابطها الشرعية.
سلَم ،االستصناع.
 .2.1تمويل اقتناء األصول :المرابحة ،ال َّ
 .2.2تمويل االستفادة من المنافع :اإلجارة ،واإلجارة الموصوفة في
الذ َّمة ،إجارة الخدمات.
 .2.3التمويل برأس المال :المشاركة المتناقصة ،المضاربة المؤقتة،
تمويل رأس المال العامل بوكالة االستثمار ،العقود الزراعية.

اليوم الثالث:
 .3المعامالت المالية الخاصة بمصادر األموال واالستثمار.
 .3.1مصادر األموال :رأس المال ،الحسابات الجارية ،حسابات
التوفير ،حسابات االستثمار.
 .3.2المعامالت المالية لالستثمار :تملك األصول بالحصص		 ،
صناديق االستثمار ،األوراق المالية.

المحاضر
سو ْب َرة
أنور ِمصبَاح ُ
َ
الدكتوراه والماجستير في الدراسات اإلسالمية،
•
صص اقتصاد ومصارف إسالميّة ،من كلية اإلمام
تخ ّ
األوزاعي للدراسات اإلسالمية في بيروت ،وبكالوريوس في
إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت.
مدرس مادة االقتصاد اإلسالمي والمصارف
•
حالياًّ :
اإلسالمية في جامعة بيروت اإلسالمية ،كلية الشريعة،
ومشرف على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه في
مدرس عدّة موا ّد في
مواضيع التمويل اإلسالمي .وسابقا ً ّ
إدارة األعمال واالقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية
في عدة جامعات لبنانية.
زوى" أول
•
مدير قسم االلتزام الشرعي في "بنك ِن َ
عمان؛ مدير الهيكلة والرقابة
مصرف إسالمي في مسقطُ ،
الشرعية في "بنك إيالف" مصرف استثمار إسالمي في
المنامة ،البحرين؛ مدير حسابات في شركة لبنانية للمتاجرة
في بورصة نيويورك ،مدير قسم التسهيالت المصرفية في
مجموعة الفروع في البنك السعودي األمريكي (سيتي بنك
سابقاً) في الرياض ،السعودية.
مؤلف عدة كتب ومقاالت منشورة ،ومشارك
•
ومدرب في العديد من
ومحاضر في العديد في المؤتمرات،
ّ
صصة في المصارف اإلسالمية.
الدورات التدريبية المتخ ّ

المعامالت المالية في
،المصارف اإلسالمية
أنواعها وضوابطها الشرعية

400$

رسم االشتراك

عرض خاص

بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من
املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص
. دوالر أميركي فقط3000 وقدره

وسائل الدفع
A transfer to our account in USD
at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510
Iban no:
JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks
For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

#unionofarabbanks

Follow us on social medias

www.uabonline.org

