
 

 

 دبلوم المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين )سيما( في التمويل اإلسالمي

 على المواضيع التالية: لالمتحاناتالمؤهلة تشمل الدورة التدريبية 

 النظام التجاري اإلسالمي -1
 اإلسالمي المالي النظام حول مقدمة 

 اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام 

 اإلسالمي المعامالت فقه مصادر 

 اإلسالمي المعامالت فقه في االجتهاد منهجية 

 العقود تشكيل 

 العقود تصنيف  

 للعقود المتعددة التصنيفات بين المقارنة 

 اإلسالمي المالي والنظام التقليدية اإلسالمية العقود 

 اإلسالمية المال وسوق التكافل ونظام اإلسالمي المصرفي النظام منتجات على عامة نظرة 

 التمويل نظام في اإلسالمية العقود تطبيق 

 اإلسالمي المالي النظام في يةالشرع واألحكام والسياسات المعايير تطبيق 

 

 منتجات وخدمات –العمل المصرفي اإلسالمي والتكافل  -2
 اإلسالمية المالية والمؤسسات النظم تطور عن نبذة 

 التسوية ونظام والتكافل اإلسالمية المال رأس سوق: اإلسالمي المالي النظام 

 السوق ومعايير المالي التنظيم 

 واالستثمار الودائع حسابات 

 وخدماته اإلسالمي المصرفي النظام منتجات 

 الخزينة ومنتجات التجارة تمويل 

 التكافل عن نبذة 

 وخدماته التكافل منتجات 

 التكافل وإعادة والفائض والعجز التكافلي االكتتاب 

 اإلسالمية المالية للمؤسسات والتشغيلية المالية المخاطر 

 

 األسواق واألدوات الرأسمالية اإلسالمية -3
 اإلسالمية المال رأس أسواق إلى مقدمة  

 اإلسالمي المال رأس سوق أدوات 

 اإلسالمية المال رأس أسواق وتطور نمو 

 (1) اإلسالمي المال رأس سوق تحكم التي األساسية الشريعة مبادئ 

 (2) اإلسالمي المال رأس سوق تحكم التي األساسية الشريعة مبادئ 

 اإلسالمية السندات 

 اإلسالمية الصكوك 



 

 

 باألصول المدعومة اإلسالمية المالية األوراق 

 اإلسالمية الملكية حقوق فحص معايير 

 ومنتجات عقود: االئتمان صناديق/المشترك االستثمار صناديق 

 ومنتجات عقود: اإلسالمية االئتمان صناديق/المشترك االستثمار صناديق 

 اإلسالمية العقاري االستثمار صناديق 

 اإلسالمية والمشتقات المركبة المنتجات 

 اإلسالمية المركبة المنتجات أساس تشّكل التي والعقود المبادئ 

 

 محاسبة المؤسسات المالية اإلسالمية -4
 اإلسالمية المالية للمؤسسات المالية التقارير إعداد إطار 

 اإلسالمية المالية للمؤسسات المالية التقارير إعداد 

 المقيدة االستثمارات وبيان العمومية الميزانية -المالية البيانات 

 الدخل تحديد حول المحاسبية والسياسات الدخل بيان -المالية البيانات 

 األرباح توزيع وسياسة الملكية حقوق استثمار حسابات 

 والمشاركة المضاربة تمويل -التقارير وإعداد المحاسبة 

 المرابحة تمويل -التقارير وإعداد المحاسبة 

 بالتمليك المنتهية واإلجارة اإلجارة -التقارير وإعداد المحاسبة 

 واالستصناع السلم تمويل -التقارير وإعداد المحاسبة 

 الشركات حوكمة 

 اإلسالمية ةيالمال المؤسسات تدقيق 

 الشرعية الحوكمة 


