? Pourquoi ce master

الماجيستير المهني التنفيذي في المالية اإلسالمية عن بعد
يسر كل من مؤسسة الكافي للتدريب واالستشارات والخدمات المالية االسالمية ،والمجلس العام للبنوك والمؤسسات
المالية االسالمية االعالن عن الدورة األولى من الماجيستير المهني التنفيذي في المالية اإلسالمية عن بعد.
مكونات الماجيستير:


 6مواد أساسية



مادة اختيارية واحدة من ضمن
المواد الثالث المقترحة



البحث ومشروع التخرج

شروط التسجيل في الماجيستير الحصول على الدرجة الجامعية (االجازة أو األستاذية).

مدة البرنامج واالختبارات والبحث:
 تدوم مدة مراجعة المادة  3أسابيع وفي األسبوع الرابع يخصص نصف يوم للمراجعة بحضور المدرب (مناقشة
محتويات المادة واإلجابة على االستفسارات من قبل المسجلين في الماجيستير المهني التنفيذي في المالية
اإلسالمية).
 االختبار يكون في أول يوم من الشهر الموالي.
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فيه
النجاح
 تشفع كل مادة تدريبية باختبار تكون نسبة
Les objectifs
الماجستير المهني التنفيذي ما يعادل % 06من معدل مجموع جميع المواد ،ويخضع المتدربون الختبار شامل.
 مدة البحث تدوم  3أشهر بعد االختبار العام للماجيستير.
فريق التدريس:
يشرف فريق من األساتذة المتخصصين وذوي خبرة محلية وعالمية في مجال المالية االسالمية على تقديم حصص
المراجعة واالجابة على جميع استفساراتكم عن بعد.

 -4أساسيات المحاسبة المصرفية المالية-4
 -3التجارة الدولية
Lesdébouchésمدخل إلى علم المحاسبة
 ماهية التجارة الدولية
 الدورة المحا سبيه والقوائم المالية
 االعتمادات المستندية
 مدخل الى محاسبة المصارف االسالمية
 الكفاالت المصرفية وخطابات الضمان
 المعالجات المحا سبية لعمليات الودائع المصرفية
 بواليص التحصيل المستندية
 المعالجات المحا سبية لبيع أجل
 الحواالت
 المعالجات المحا سبية لعمليات المرابحة المصرفية المحلية
 -5التدقيق الشرعي
 -6المتطلبات القانونية
 نظم الرقابة والمراجعة في المؤسسات المالية اإلسالمية
 الخصائص المنهجية لفهم المعامالت المالية المعاصرة:
 المالحظات الشرعية وأثرها في تصنيف تقارير الهيئات
التداخل بين الفقه والقانون
الشرعية
 النظم القانونية والشرعية للعمل المصرفي اإلسالمي :دراسة
 أدوات المراجعة الشرعية الميدانية
مقارنة
 الجودة النوعية في المراجعة الشرعية
 الجوانب القانونية الهم عقود التمويل اإلسالمي
 إجراءات عرض األعمال على الهيئات الشرعية
 األساس القانوني للنظام االقتصادي اإلسالمي
 محاضر ومقررات هيئة الرقابة الشرعية
 القضايا القانونية في المؤسسات المالية اإلسالمية
 اإلطار المهني لالحتراف في التدقيق اشرعي الخارجي
 مشروع نموذجي لنظام أساسي وهيكل قانوني لحماية
 -7التامين التكافلي
أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (أو المشتركة)
 أساسيات علم التأمين
 تعريف التحكيم ومزاياه ( 51سؤال و جواب في التحكيم)
 التأمين التجاري
 الفتاوي الصادر بشأن فض نزاعات الصناعة المالية
 عقد التأمين اإلسالمي وأسس ممارسته
اإلسالمية
 الفائض التأميني
 سوابق تحكيمية في عقود التمويل اإلسالمي
 اعادة التامين اإلسالمي
 المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم – نموذج
 فقهيات التأمين اإلسالمي
التحكيم الدولي المتخصص في فض النزاعات في الصناعة
 االفصاحات والقوائم المالية لدى شركات التأمين اإلسالمية
المالية اإلسالمية.
 الرقابة الشرعية على شركات التأمين اإلسالمية
 -8إدارة المخاطر
 التأمين اإلسالمي في البنوك اإلسالمية
 مدخل الى المخاطر في المؤسسات المالية
 مشكالت التأمين اإلسالمي المعاصرة وتوقعات المستقبل.
 أنواع المخاطر في المؤسسات المالية
 -9الحوكمة واالمتثال
 إدارة المخاطر طبقا للمعايير الدولية اإلسالمية
 الحوكمة في المصارف اإلسالمية
 إدارة مخاطر االئتمان
 واقع الحوكمة في المصارف اإلسالمية
 إدارة مخاطر السوق
 عناصر البيئة المساندة للحوكمة في المصارف والمؤسسات
 إدارة مخاطر التشغيل
المالية اإلسالمية
 إدارة مخاطر السيولة
 المعايير الدولية واإلسالمية للحوكمة




االمتثال في المصارف اإلسالمية
االمتثال في العمليات المصرفية

حقائب التدريبية:

تكلفة الدراسة:
 4806دينار ،مع تسهيالت هامة في الدفع

الحقائب التدريبية المعتمدة من الهيئة العلمية للتدقيق
واالعتماد ومتوفرة باللغة العربية

االتصال :الموقعelcafi.com :
محتويات البرنامج التدريبي الماجيستير المهني التنفيذي في المالية اإلسالمية عن بعد
 -1المصرفي اإلسالمي المعتمد







المدخل العام للمعامالت االسالمية
النظام المصرفي اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
االستثمار اإلسالمي
الخدمات المصرفية االسالمية
الهيئات الشرعية

-2األسواق المالية اإلسالمية







ماهية األسواق المالية
األدوات المالية في أسواق رأس المال
قواعد وإجراءات التعامل في أ سواق ر أس المال
صناديق االستثمار
إدارة وتكوين محافظ األوراق المالية
تقييم األوراق المالية

لمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل ،رزنامة الدروس ،تكلفة الدراسة وتسهيالت الدفع المتاحة ،يرجى االتصال

بأحد فروع مؤسسة الكافي:
المقر الرئيسي بضفاف البحيرة تونس
البريد االلكترونيkaouther.trabelsi@elcafi.com :
الهاتف+656 05 066 441 :

العنوان :عمارة الخمائل ،شارع بحيرة ليمان ،البحيرة 5

سوسة
الهاتف+656 03 330 156 :
العنوان :عمارة مليان ،نهج الرباط ،الكورنيش
صفاقس
الهاتف+656 04 466 616 :
العنوان :عمارة هناء مزانين ،شارع أحمد علولو

