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prot, n: 047

ماستر دولى في القانون واإلقتصاد اإلسالمى ogg:

وسائل اإلعالم  /مواقع التواصل  /اللجنة العلمية

destinatari/o:

الماستر الدولى في القانون واإلقتصاد اإلسالمى
كورس رفيع المستوى في التأهيل العلمى والمهنى

 يستمر الماستر  12شهرا  ،ثمانية منها في قاعة المحاضرات وأربعة أشهر من التدريب العملى  .وسيكونمنسق الماستر في القانون واإلقتصاد اإلسالمى المحامية كالوديا براندامورا .
 يهدف الماستر إلى تأهيل وتكوين متخصصين في مجال اإلقتصاد اإلسالمى الستشعارنا أن هذا النوع مناإلقتصاد هو جزء هام من العالقات اإلقتصادية والتجارية الدولية .
إن وجود استثمارات إسالمية في السوق الغربية  ،وإسهاماتها في رأس المال اإلجتماعى لشركات عقارية
وصناعية ومالية كثيرة  ،ومالهذه اإلسهامات من قيمة استراتيجية لإلقتصاد الغربى  ،كل ذلك يستوجب
اهتماما خاصا بمبادىء جديدة تضبط استخدام هذه الموارد الضخمة القادمة من العالم اإلسالمى.
وإن وجود بعض البنوك اإلسالمية بأوربا في المستقبل القريب لن يكون من خالل وسطاء  ،بل سيكون
مباشرا ،كما يؤ ِكد ذلك افتتاح أول بنك إسالمى ملكية تركية في فرانكفورت ( كيه تى بنك )  ،و سيكون
ذلك طليعة مجموعة بنوك إسالمية قادمة من مملكة البحرين .
توجه
ومن ثم صار ضروريا تأهيل فئـــة جديدة من المتخصصين القادرين على فهم اآلليات القانونية التى ِ
النشاط المالى لهذه المفردات الجديدة  ،ليس فقط لمن يدخلون في اتصال مباشر مع الخدمات التى تقدمها هذه
البنوك كالمشروعات والشركات الخاصة  ،بل أيضا وبصفة خاصة ألولئك الذين يواجهون هذا الواقع في
السوق  ،أى البنوك الغربية ومايتبعها من مديريها أو المتعاملين معها .
إن الماستر موجه إلى المرشحين الحاصلين على ليسانس نظام ثالث سنوات على األقل  ،أو على مؤهل
دراسى من الخارج معادل  ،مع أخذ األنشطة والخبرات المهنية والعملية في اإلعتبار كبديل للمؤهل الدراسى
(الليسانس) .

*األهداف التكوينية
إن الماستر التكوينى المقترح له أبعاد مختلفة عن نظرائه على الساحة  .غير أنه ليس
بالمستطاع فهم اإلقتصاد اإلسالمى دون معرفة واضحة ببعض المبادىء التى توجهه وهى
مستقاة من القانون اإلسالمى أى الشريعة .فاإلقتصاد اإلسالمى اليحيا بذاته مستقال عن القانون
العام مثلما يحدث في الغرب منذ زمن  .فاإلقتصاد في هذه الحالة اليوجه السياسة والقانون ،
بل على العكس من ذلك تماما :فالقانون والشريعة وتداعياتهما الدينية يضبطان ويحكمان النشاط
اإلقتصادى واألخالق اإلقتصادية  .ولذلك فمن الضرورى – قبل دراسة اإلقتصاد والنظام
توجه مسارها الفعلى
المصرفى والتأمينى في اإلسالم  -معرفة المبادىء الدينية والقانونية التى ِ
.
ولما تقدم من أسباب  ،فإن الماستر يتكون من جزئيـــــــــــــــــــن هما :
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*مبادىء القانون اإلسالمى  ،أى الشريعة .
*اإلقتصاد اإلسالمى الحقيقى الذى ينقسم بدوره إلى جزئين  ،أحدهما عام  ،واآلخر يواجه
متعمقة وشاملة .
النظام المصرفى والتأمينى في اإلسالم بصورة
ِ
إن الماستر يستهدف إدماج التكوين األكاديمى األساسى القائم على كورسات الليسانس مع
الخبرات والمعارف التى يتم اكتسابها من خالل توصيف لحاالت وظواهر حقيقية داخل الشركات
عايشها بصورة مباشرة المدراء والفنيون الذين يشكلون أعضاء هيئة التدريس  ،بما يتيح
انخراطا سريعا وفعَاال في عالم (سوق) العمل  ،مع إمكانية التطوير في األدوار التخصصية
اآلتيـــــــــــــــــــة :

*مدراء وكوادر في البنوك اإلسالمية .
*خبراء في اإلقتصاد اإلسالمى بالبنوك الغربية .
*خبراء في اقتصاد الشركات .
*مستشارون اقتصاديون وماليون في قطاع التدويل .
وسيتم إنجاز الماستر بدعم من أهم البنوك الموجودة بمملكة البحرين وبالتعاون مع أكبر
المجموعات المصرفية اإلسالمية التى ستوفر أعضاء هيئة التدريس والخبراء  ،وستقدم على
وجه الخصوص للدارسين المتميِزين فرصة دورة تدريبية (تدريب عملى) مدتها أربعة أشهر .
وختاما  ،ستقدم الجامعة منحتين دراسيتين الثنين من الطلبة إلعداد مشروع بحث يتناول
موضوع اآلفاق واإلمكانات التى يمكن أن يوفِرها اإلقتصاد اإلسالمى لتنمية مساحة من األرض
سسى
سواء على المستوى اإلقتصادى للشركات كقطاع خاص  ،أم على مستوى اإلقتصاد المؤ َ
العام ( وسيكون البحث مرتكزا على حالة أحد أقاليم إيطاليـــــــــا) .

*الشهادة التى سيتم منحهــــــــــــــــــــا :
يتم في ختام الماستر منح أولئك الذين سيشاركون بانتظام وج ٍد في البرنامج التكوينى بكامله ،
ويجتازون امتحانات التقييم شهادة " المــاستر الدولـــــــى في القانون واإلقتصاد اإلسالمـــــى "
 ،وإفادة من هيئات إسالمية رسمية تشهد بقيمتها المهنية في المجال .

*مفردات المنهج الدراسى ( الكورس)

:

يتم تقسيم النشاط التعليمى -التكوينى على مدار عام كامل :
 القانون اإلسالمى (الشريعة)  :شهران بواقع مائة وستون(  )160ساعة محاضرات. اإلقتصاد اإلسالمى  :ستة أشهر بواقع أربعمائة وثمانون ( )480ساعة محاضرات . تدريب عملى  :أربعة أشهر لدى مؤسسات مناسبة .Pagina 2 di 14
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وستكون المحاضرات بمقر الجامعة اإلسالمية بإيطاليا وفق جدول المحاضرات التالى :

اإلثنيـــــــــــــــــــن
الثالثاء
األربعاء
الخميس
السبت

09:00- 13:00
09:00- 13:00
09:00- 13:00
09:00- 13:00

14:00- 18:00
14:00- 18:00
14:00- 18:00
14:00- 18:00
-

ويعتبر حضور المحاضرات إجباريا بنسبة  %70على األقل من إجمالى عدد ساعات محاضرات العام
األكاديمى بكامله  ،وبنسبة  %50على األقل من إجمالى عدد الساعات التدريسية داخل القاعات  ،وحضور
فترة التدريب بكاملها.

*نموذج الساعات التدريسية :
الشهور

الساعات

رقم
النموذج
1

الشريعة اإلسالمية

2

160

2

رأس المال اإلسالمى

6

480

3

التدريب العملى

4

المادة

*مصادر القانون المالى في اإلسالم:
تهدف هذه الفقرة إلى تزويد الدارسين بمبادىء الشريعة اإلسالمية األساسية وهيكل النظام المصرفى في
اإلسالم  ،وبدون معرفتهما لن يتسنى شرح األوجه المختلفة لهما شرحا جيدا .
 -1الشريعة.
 -2مصادر الشريعــــــــة .
 -3المدارس الفقهيـــــــــــة .
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 -4المعاهدات واإلتفاقيات الدولية بين النظام اإلسالمى والنظام الغربـــــــى .

*اإلقتصاد والمال في اإلسالم :
هذه الفقرة هى تمهيد ومقدمة لمفاهيم اإلقتصاد اإلسالمى  ،وهدى إلهى في اإلسالم لتنمية اقتصادية بسعر
فائدة صفر،على أساس مبادىء العدالة اإلجتماعية – اإلقتصادية  .ويشرح النموذج كذلك مقصد الشريعة
الذى يرسم صورة ذات بعد أخالقى لتنظيم األعمال والعالقات الشخصية على أساس العدالة والمساواة .
 -1مقدمة لإلقتصاد اإلسالمـــى .
 -2هدى ربَانى القتصاد يقوم على األخالق .
 -3تطور النظام المصرفى اإلسالمى دون فوائد.
 -4تحقيق مقاصد الشريعـــــــــة .
والتورق والكفالة والرهن والحوالة
 -5إستدامة العقود الشرعية والهـبــــة (الوكالة والجعالة
ُ
واإلستجرار واألمانة والوديعة والهبة ) .

*عمليات النظام المصرفى اإلسالمى :
تعرض الفقرة مقدمة عن النظام المصرفى التقليدى وعن العمليات المصرفية وفق معايير البنوك
اإلسالمية  ،والتعاون بين البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية .
 -1بنية النظام المصرفى التقليدى .
 -2إيداع وتعبئة مصادر البنوك اإلسالمية ( المسئوليات) .
 -3التمويل من جانب البنوك اإلسالمية .
 -4المصارف اإلسالمية خدمات وعمليات بالتعريفة .
 -5التعاون بين البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية .

*مخاطر رأس المال اإلسالمى واألسواق التمويليـــــة
تعنى هذه الفقرة بأسواق المال اإلسالمية  ،مجال التطبيق واألدوات  .وتتم كذلك
ورق
مناقشة مفاهيم المخاطرة برأس المال  ،وصناديق اإلستثمار والصناديق العامة والت ُ
والصكوك وفق مبادىء اإلسالم  ،مثل كيفية تنظيم عملية تدوير رأس المال بصورة
شرعية لإلستثمارات من جانب المصارف اإلسالمية .
-1المخاطرة في رأس المال .
 -2األسواق ووسائل التمويل اإلسالمية .
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 -3مايتفرع من وسائل تمويل إسالمية .
 -4الصناديق اإلسالمية و الودائع .
 -5عمليات التوريق والصكوك .
 -6تدوير اإلستثمارات اإلسالمية .
*الحوكمة والضبط والرقابة والمحاسبة بالنسبة للمصارف اإلسالميــــــــــــــــــة
تعنى هذه الفقرة بالحوكمة وأمور الشفافية في المصارف اإلسالمية  ،وبمسائل الرقابة  ،والضبط
الحسابية والضريبية  ،ودور المجلس الدينى  .وتعرض الفقرة كذلك الخطوط اإلرشادية لتأسيس
حرة غير ثابتة .
مصرف إسالمى  ،وتغيير الفوائد البنكية إلى نظام مصرفى إسالمى بأرباح َ
-1مجلس حوكمة وضبط ورقابة .
 -2مرونة الشريعة ومشاكل المراقبة ذات الصلة .
 -3الحسابات التمويلية ووإعداد التقارير للمصارف اإلسالمية .
 -4خطوات عملية لتأسيس مصرف إسالمى .
 -5تنمية المنتج .

*التكافل وإعادة التكافل
تشرح هذه الفقرة طبيعة المخاطرة وأنواعها المختلفة  ،ومفهوم التأمين وإعادة التأمين ،
يغطى النموذج المجاالت
والمخاطر التى يمكن اإلحتراز منها من خالل التأمين  .وزيادة على ذلك ِ
الوظيفية لعمليات التأمين وإعادة التأمين فضال عن التنسيق والحوكمة التشاركية بين شركات
التأمين .
-1المخاطرة والتأمين والمخاطرة القابلة للتأمين وإعادة التأميــن .
 -2عمليات شركة التأمين .
 -3عمليات شركة إعادة التأميـن .

*أعمال التكافل وإعادة التكافل
-1التكافل  :مفاهيم ومبادىء ونبذة تاريخية .
 -2عمليات التكافل .
 -3نماذج عملية رئيسية للتكافل .
 -4عمليات التكافل األسرية .
 -5عمليات التكافل العامــــة .
 -6إعادة التكافل .
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توضح الفقرة بادىء ذى بدء مفاهيم ومبادىء التكافل عبر السياق التاريخى  ،واإلعتراضات
الشرعية على التأمين التقليدى  ،ثم في النهاية تشرح النماذج عمليات التكافل األساسية وطبيعة
التكافل األسرى وفى األعمال  ،والتكافل العام كبديل للتأمين على الحياة الذى توفره شركات
التأمين في نظام التأمين التقليدى.

*التكافل –الحوكمة المشتركة والضبط والمراقبــــــــــة
يتعالج الفقرة المسائل الرئيسة للحوكمة المشتركة وضبط ومراقبة الشريعة في إطار التكافل
والمسائل الهامة ذات الصلـة .
-1الحوكمة المشتركة والضبط في التكافل .
 -2المراقبة المالية والحسابية في التكافل .

*رأس المال اإلسالمى ورأس المال العام
هذا النموذج يتناول مكانة رأس المال اإلسالمى مقارنة برأس المال العام للدول وللهيئات
المحلية  ،والعالقة مع سندات الدولة والعمليات األخرى التى تشكل الدين العام  .ويتم تحليل كل
إمكانات التدخل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .
-1رأس المال العام في الدول اإلسالميـة .
 -2الدين العام وفق الرؤية اإلسالمية .
 -3إنسجام كل األدوات المالية مع الشريعة اإلسالمية (موارد الدولة  ،والسندات واألسهم
وغيرها) .
 -4الوسائل المالئمة خاصة أو عامة لتنمية قطعة من األرض .

*النموذج األول  " :الشريعة اإلسالميـــــة"
 -1مصادر الشريعة اإلسالميـــة :
أ -مصادر أساسية :
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 السنة .ب -مصادر فرعية :
اإلجماع . القياس .ج -مصادر إضافيـة :
 المصالح . اإلستحسان . العرف . -2مدارس التفسير والتأويل :
أ-السنيـــــــــــــــــة :
 الحنفيــة :آسيا الوسطى – تركيا – أفغانستان – شمال مصر – العراق – سوريا –لبنان .
 المالكيـة  :غرب ووسط إفريقيا – الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربيـة . الشافعية  :جنوب مصر – جنوب شبه الجزيرة العربية – شرق إفريقيا – إندونيسيا –ماليزيا .
 الحنابلــــــــــة  :المملكة العربية السعودية – اإلمارات العربية المتحدة .ب -الشيعيــة :
 اإلثنا عشرية . اإلسماعيليــة :سوريا – السعودية – اليمن – الصين – طاجكستان – شرق إفريقيا. الزيديــــة  :اليمن – السعوديـة .ج -مبادىء ( القرآن والسنة)
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العدالـــــة . الحريــــــــــــة . الحماية المتبادلـــــــــة . المساواة . الكرامة . األمانة .الرحمـــــــــة . المعرفــــــــــــــــــــــة . -2تسليط الضوء على :
العالقات بين الشريعة اإلسالمية وبين المعاهدات واإلتفاقيات الدوليـة .*النموذج الثانى  " :رأس المال اإلسالمى "
 -1مبادىء عامـــــــــــــــــــــــــــــــــة
أ -تاريخ وأدب .
 مقدمـــــة . الربا في اإلسالم . القرنان العشرون والحادى والعشرون . البنوك الكبرى . التوسع في الخدمات .ب -مبادىء قانونية دينيـــــــة .
 أنواع القروض اإلسالميـة . نصائح واستشارات . مبادىء حسابية ومالية . قوانين المعامالت اإلسالمية . األخالق اإلسالمية ونشاط الشركات .Pagina 8 di 14
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 الشركة اإلسالميـــــــــــــــــــة .ج -مفردات إسالمية في مجال المعامالت المالية .
 بيع العينــــــــة . البيع بثمن آجل (بضمان ) . المضاربـــة . المرابحــــــــــــة . المساومــــــــــة . بيع السلم  :خصائص وشروط السلم . الهبـــــــــــــــــــــــــــــة . اإلستثنــــــــــــــــــــــــــــــاء . اإلجــــــــــــارة  :اإلجارة ثم البيع – اإلجارة واإلقتناء – المشاركـة . القرض الحسن . الصكوك اإلسالميـــــة . التكافــــــــــل . الوديعــــــــــــــــــــة . الوكـــــالة .د -مصادر تمويل أخرى منسجمة مع الشريعة
 السندات اإلسالميـــــــــــــــة . مايتفرع عنها من مصادر إسالميــــــــــــــة . رؤوس األموال الصغيرة .ه -التقييم والمناقشات
 الدراسات . التوثيق . فتوى البيـــــع . المخاطرة . تأثير غير إسالمى . الربا والغرر والميسر كمشاكل حالَة .Pagina 9 di 14
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و -الجمعيات والمجموعات المصرفية اإلسالميــــة .
 -2النظام المصرفى اإلسالمـــــــــــــــــــــــى .
أ -اإلقتصاد ورأس المال اإلسالمى
 مقدمة لإلقتصاد اإلسالمى . هدى ربَانى نحو اقتصاد أخالقـــــى . نمو النظام المصرفى اإلسالمى دون فوائد . تحقيق مقاصد الشريعـــــــــــــــــــــة .ب -الشريعة اإلسالمية والعقد التجارى
 العقود المبدئية وقواعد البيع وتطور القانون التجارى اإلسالمى . تعريف وضوابط القرض والدين . مفهوم التشاركيات  :المشاركة والمضاربــة .والتورق .
 الضمان على المبيعات  :المرابحة والمساومةُ
 السلم واإلستثناء . صور اإلجارة .التورق – الكفالة – الرهن – الحوالة –
 إستدامة العقود الشرعية والهبة ( الوكالة – الجعالة –ُ
اإلستجرار – األمانة – الوديعة – الهبة ) .
ج -العمليات المصرفية اإلسالميــــــــــــــة

 هيكل النظام المصرفى التقليدى . إيداع وتعبئة موارد البنوك اإلسالمية (المسئولية) . التمويل من المصارف اإلسالمية . المصارف اإلسالمية خدمات وعمليات بتعريفة محددة . التعاون بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية .د -المخاطرة برأس المال اإلسالمى واألسواق المالية
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 المخاطرة برأس المال اإلسالمى . األسواق واألدوات التمويلية اإلسالمية . مايتفرع عنها وفق الرؤية اإلسالميـة . السندات والودائع . عمليات التوريق والصكوك . تقييم وغربلة اإلستثمارات اإلسالميـــة .ه -الحوكمة المشتركة والضبط والمراقبــــــــــة والمحاسبة في البنوك اإلسالمية :
دور المجلس اإلسالمى
 الحوكمة المشتركة والضبط والمراقبة . مرونة الشريعة ومشاكل الرقابة المتعلقة بها . المحاسبة المالية وإعداد تقارير المصارف اإلسالمية . خطوات عملية لتأسيس مصرف إسالمى . نمو المنتج . -3التأمين وإعادة التأميــــــن
أ -التكافل وإعادة التكافل
 المخاطرة والتأمينات والمخاطرة القابلة للتأمين وإعادة التأمين . عمليات شركة التأمين . عمليات شركة إعادة التأمين .ب-عمليات التكافل وإعادة التكافل .

 التكافل  :مفاهيم ومبادىء ونبذة تاريخية .Pagina 11 di 14
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 عمليات التكافل . نماذج عملية رئيسية للتكافل . عمليات التكافل األسرية . عمليات التكافل العامــــة . إعادة التكافل .ج -التكافل – الحوكمة المشتركة والضبط والمراقبــــــــــة
 الحوكمة المشتركة والضبط في التكافل . المراقبة المالية والحسابية في التكافل . -4رأس المال اإلسالمى ورأس المال العام
 رأس المال العام في الدول اإلسالميـة . الدين العام وفق الرؤية اإلسالمية . إنسجام كل األدوات المالية مع الشريعة اإلسالمية (موارد الدولة  ،والسنداتواألسهم وغيرها) .
 الوسائل المالئمة ( خاصة أو عامة) لتنمية قطعة من األرض .*النموذج الثالث  :ورشة العمل (التدريب العملى) النهائية

سيتم عمل التدريب العملى في الدول التى يسرى فيها القانون اإلسالمى ولدى
الشركات التى يمتلكها شركاء يسهمون في المشروع .
* "مشروع بحث الدكتوراة "
رأس المال اإلسالمى وتنمية قطعة أرض بأحد أقاليم إيطاليا ( يقوم به إثنان
من الطلبة) .
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 مداخالت حول تنمية اقتصاد الشركات الخاصة . العالقة بين رأس المال اإلسالمى ورأس المال الخاص المحلى  :آفاق ومجاالتالتدخل أيضا مع وضع تراكم مديونيات المؤسسات في اإلعتبار .
وسيتم تزويد من يرغب بالمحاضرات التفصيلية كاملة .
*اإللتحاق بالماستر
الماستر متاح لعدد محدود من المشاركين اليقل عن  15مشاركا واليتجاوز . 25
وسيتم اختيار المقبولين في تاريخ يتم تحديده سلفا وبعناية فائقة من قبل لجنة
متخصصة  .وسيكون اإلختيار على أساس مؤهالت المرشحين الدراسية وبناء على
نتيجة المناقشة معهم  .وستكون لغة الماستر الرسمية هى اللغة اإليطالية  ،ويفضل
معرفة اللغتين العربية واإلنجليزية .
*رسوم اإللتحاق والحوافز
يتوقع أن تكون رسوم التسجيل حوالى  25000يورو(خمسة وعشرون ألف )  .وقد
يتيسر للجامعة اإلسالمية بإيطاليا – بالتعاون مع شركائها  -توفير منح دراسية
بتغطية نفقات التسجيل بصورة جزئية أو كلية  ،وتقديم حوافز أخرى ،وتوظيف
وتشغيل من ينجزون الدورة التكوينية ويحصلون على أفضل النتائج .

*طريقـة التسجيل
يتم كتابة طلب اإللتحاق بالماستر على نموذج لهذا الغرض مطبوع على ورقة عادية
سيجده الراغبون على صفحات موقعنا  unislamitalia.itمع قائمة لنكات مبنى
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الجامعة والخدمات والنماذج  .ويجب أن يقدم الطلب لدى
mailto:corsimaster@unislamitalia@it
وذلك حتى تاريخ  2016/0/ 31وليس بعده  ،على أن يرفق بطلب اإللتحاق المرفقات
اآلتية :

أ-شهادة أو إفادة وفق اتفاقية تى يو  ،المادة رقم  445بتاريخ 2000/12/28
وتعديالتها الالحقة تفيد بالحصول على المؤهل الدراسى المطلوب لإللتحاق بالماستر.
ب -سيرة ذاتية مع توضيح دوافع اإللتحاق بالماستر .
ج -مستخرج رسمى موثق بخصوص الشهادات المهنية والعلمية والثقافية التى
حصل عليها المتقدِم للماستر والمعتبرة في اإللتحاق بالماستر.
د -شهادة تفيد بمعرفة اللغة اإلنجليزية.
وفى حالة إرسال المستندات بالبريد أو بواسطة آخرين  ،يجب أن يرفق بالطلب
صورة من الوجهين إلثبات شخصية سارى المفعول .

ليتشه في 2015/08/05
رئيس الجامعة
د .جامبييرو خالد باالدينى
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