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التعريف بالدورة
والمتخصصة  نوعها،  من  األولى  الشهادة  هي 
المالية  المعامالت  لفقه  الشرعية  المرتكزات  في 
تطوير  وطريقة  المصرفية  والمنتجات  اإلسالمية 
األحكام  ظل  في  اإلسالمية  المالية  المنتجات 
التي  اإلشكاليات  رصد  مع  الشرعية  والمقاصد 

تعتري تطبيقها في الواقع العملي.
االرتقاء  إلى  باألساس  الدورة  هذه  وتهدف 
طرق  فهم  إلى  المجال  هذا  في  بالعاملين 
من  إليها  الوصول  في  واألصوليين  الفقهاء 
خالل األصول والقواعد الفقهية، كما تتطرق إلى 
الخالفات الجوهرية الحاصلة بين مختلف المذاهب 
الفقهية المعتبرة في عدد من المنتجات المالية 

المشهورة.

أهداف الدورة
• ضبط واستيعاب مختلف المصطلحات الفقهية 

المتعلقة بالمالية اإلسالمية
• بناء تصور صحيح لعلوم الشريعة وتطبيقاتها 

في التمويل اإلسالمي
• فهم األدلة الشرعية وكيفية استعمال األدوات 

الفقهية المختلفة
• فهم كيفية إصدار اآلراء الفقهية

• المشاركة في تطوير المنتجات المالية اإلسالمية
التي  التقنية  اإلشكاالت  لبعض  حلول  •  اقتراح 
أحكام  مع  التعارض  دون  المؤسسة  تواجه 

ومقاصد الشريعة اإلسالمية

المستهدفون
القطاع  في  والعاملون  البنوك  •  موظفوا 

المصرفي والمالي 
•  المحاسبون والمستشارون والخبراء في قطاع 

الصناعة المالية
العليا  المعاهد  خريجي  من  والباحثون  •  الطلبة 
في التجارة والتسيير والتدبير واإلدارة والشريعة 

والقانون أو االقتصاد...
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المتدخلون

الدكتور سعد البقالي من بنك دبي اإلسالمي
البقالي  سعد  يعمل 
الرقابة  بقسم  حاليا 
الشرعي  والضبط 
اإلسالمي  دبي  ببنك 
به  التحق  الذي 
مهنية  تجربة  بعد 
في  متميزة  دولية 
االستشارات  مجال 
البنية  ومؤسسات 
للتمويل  التحتية 
عمل  حيث  اإلسالمي 
للبنوك  العام  بالمجلس  البحوث  بقسم  سابقا 
في   )CIBAFI( اإلسالمية  المالية  المؤسسات  و 
البحرين و في القسم الخاص بالبحوث والمراجعة 
الشرعية  والمعايير  الحوكمة  وقسم  الشرعية 
 )IFSB( للمجلس العام للخدمات المالية اإلسالمية
كما  العامة  أمانته  في  عضوا  كان  حيث  بماليزيا، 
البحوث  معهد  في  مساعدا  باحثا  اشتغل  أنه 
عمله  إلى  باإلضافة   .)ISRA( الشرعية  والدراسات 

محاضرا في المالية االسالمية بجامعة كوااللمبور.

يعتبر سعد البقالي من القالئل الذين تمكنوا من 
الجمع بين التكوين الشرعي المعمق والممارسة 
التقنية في أعلى مستوياتها، حيث تلقى تكوينه 
األولي في التعليم العتيق في طنجة التي حفظ 
العلوم الشرعية  القرآن وتلقى مجموعة من  بها 
الجامعة  من  اإلجازة  شهادة  على  حصل  ثم 
في  الماجستير   و  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية 
للتمويل  العالمية  بالجامعة  اإلسالمي  التمويل 
فيها  يتم  التي   )INCEIF( بماليزيا  اإلسالمي 

دراسته لنيل درجة الدكتوراه.
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وحدات التكوين
التشريع  وتطور  خصائص  أصول،   :  1 الوحدة 

اإلسالمي
وعالقته  اإلسالمي  التشريع  وأركان  •  أصول 

بالتشريعات األخرى )البشرية وإلهية المصدر(
كل  في  وخصائصه  اإلسالمي  التشريع  •  تطور 
المذاهب  الفقهية،  المذاهب  نشأة  مرحلة، 

الفقهية األربعة المعتبرة وأصولها
على  وأثرها  األساسية  العقدية  •  المفاهيم 

المعامالت المالية )المال، االستخالف، االكتناز...(

الوحدة 2 : الفقه : أصوله وقواعده ومقاصده
•  األحكام الفقهية الوضعية والتكليفية

•  أصول الفقه المتفق عليها والمختلف فيها
الفقهية  والقاعدة  األصولية  القاعدة  •  تعريف 

والضابط الفقهي
مقاصد  والجماعية،  الفردية  الشريعة  •  مقاصد 

األحكام، ضوابط إعمال المقاصد
•  خصائص وأصول المذهب المالكي

فقه  في  الحاكمة  الفقهية  القواعد   :  3 الوحدة 
المعامالت المالية وتطبيقاتها

العادات والمعامالت  •  العادة محكمة، األصل في 
الجواز  والشروط  العقود  في  األصل  اإلباحة، 

والصحة
•  األمور بمقاصدها، االعتبار في العقود بمقاصدها 
ومعانيها ال ألفاظه، تنعقد العقود بكل ما دل 

على مقصودها من قول أو فعل
الغرر  عن  العفو   : التيسير  تجلب  •  المشقة 
إلى  التي ال تفضي  الجهالة  العفو عن  اليسير، 

منازعات، يجوز تبعا ما ال يجوز استقالال
•  الخراج بالضمان والغنم بالغرم

•  الضرر يزال، ال ضرر والضرار وبعض صورها) نسب 
المصاريف  بعض  المضاربة،  عقود  في  الربح 
الفعلية في العمليات المصرفية، التعويض في 

النكول عن الوعود، تضمين الصناع...( 

الوحدة 4 : البيوع المنهي عنها 
أمثلته  تحريمه،  العلل من  بعض  أنواعه،   : •  الربا 

في البيوع والمعامالت المالية المعاصرة
المعاصرة،  المعامالت  في  وأمثلته  الغرر  •  بيوع 
التعامل  ضوابط  الغرر،  عن  النهي  علل  بعض 

مع الغرر، 
•  أكل المال بالباطل وأمثلته : االحتكار، الغصب، 

الرشوة،...
 : عليها  المنصوص  المحرمة  البيوع  •  بعض 
في  بيعتين  الركبان،  تلقي  العينة،  النجش، 

بيعة، البيع على بيع أخيه...

الوحدة 5 : نظرية العقود وااللتزامات:
•  الملكية : مقتضياتها وأنواعها

•  الحق : أركانه وأنواعه، أمثلة عن الحقوق المالية 
المعتبرة شرعا 

الفرق  وأقسامها،  وأركانها  شروطها   : •  العقود 
بين العقد واإللتزام والتصرف

•  الوعود والخيارات والفروق بينهما

الوحدة 6 : العقود المسماة 
•  العقود المسماة وتقسيماتها 

•  المعاوضات تقسيماتها وأنواعها : بيوع األمانة، 
السلم، الوفاء، التقسيط، العربون، السلم...

 : نوع  كل  وتعريف  الشركات  أنواع   : •  الشركات 
الوجوه،  العنان،  العقد:  شركة  الملك،  شركة 
األعمال، المفاوضة، المضاربة، الشركات الحديثة 
التوصية  شركة  التضامن،  شركة   : وتخريجها 

البسيطة، شركة المحاصة، الشركة القابضة
•  الشخصية الذاتية واالعتبارية وأثرها في العقود
الوكالة،  العارية،  الوصية،  الهبة،   : •  التبرعات 
الحوالة،  الرهن،  الوديعة،  اإلقالة،  اإلبراء،  القرض، 

المنيحة...
)األهلي،  الوقف  وأحكام  أنواع  بعض  عن  •  نبذة 
العروض،  )المال،  والزكاة  المؤقت..(  الخيري، 

الدين، الخلطة...( 



المنتجات  في  الشرعية  اإلشكاالت   :  7 الوحدة 
المالية اإلسالمية المشهورة 

بالشراء،  لآلمر  المرابحة   : المرابحة وصورها  •  بيع 
مرابحة  المعكوسة،  المرابحة  األسهم،  مرابحة 

الخدمات، التورق المصرفي
وبعض  بالتمليك  المنتهية  واإلجارة  •  اإلجارة 
: تحديد األجور في عقود اإلجارة، اإلجارة  صورها 

مع إجار متغير، حق اإلنتفاع العقاري
المتناقصة: وتطبيقاتها  •  المشاركة والمشاركة 

في تمويل الشركات وتمويل العقار
•  الحسابات االستثمارية والحسابات المبنية على 

عقود المضاربة،
في  الثالث  الطرف  وضمان  الضمان  على  •  األجرة 

الصكوك
•  إعادة التكافل 
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الوحدة 8 : أصول االجتهاد والفتوى في المعامالت 
المالية اإلسالمية

بالدين،  الدين  ابتداء   : الديون  أحكام  •  بعض 
فسخ الدين بالدين، بيع الدين لغير من هو له...

•  تركيب العقود
شبهة  الرضا،  عيوب  الصورية،   : العقود  •  فساد 

الربا...
•  أحكام المال الحرام : تصحيح العقود الفاسدة، 

تجنيب األرباح...
•  الهندسة المالية اإلسالمية بين التخريج الفقهي 

واالجتهاد 
•  الخالف العالي وثمرة الخالف 

•  الفتوى وضوابطها : أحكام المفتي والمستفتي، 
هيئات الفتوى والفتوى الجماعية
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