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د./ عبد الحنان بن محمد العيسى 
 الدكتور عبد الحنان بن محمد العيسى، حاصل على الدكتوراه في القانون، ودكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة 
درمان  أم  جامعة   - العليا  الدراسات  كلية  والقانون-  الشريعة  في  وماجستير   ، IIUM بماليزيا  العالمية  مية  اإلس
مية – السودان، محامي ذو خبرة  دولية تزيد عن إثنان وعشرين عاماً، محاضر ومدرب ذو خبرة دولّية في مجال  اإلس
والدراسات  العلمي  البحث  والحوكمة، خبرة في  والعقود  والقانون  مية  اإلس والمالية  التجاري  التحكيم  الّتدريب في 

والتقييم، متخص( في إعداد وتطوير وتقييم برامج ودورات تدريبّية وتنفيذها.

المستشار الشرعي/عبد الرحيم عدي
مي، حيث يشغل حالًيا منصب مدير  يعد األستاذ/عبد الرحيم من أبرز المدربين المعتمدين في مجال التمويل اإلس
مي، ولديه خبرة واسعة في الجوانب الشرعية والفنية لعمل المؤسسات  الطوير الشرعي في مصرف اإلمارات اإلس
مي في وضع منتجات وهياكل مبتكرة  قتصاد اإلس مية،  كما عمل بشكل وثيق مع كبار علماء ورجال ا المالية اإلس
المهنية  للمؤسسات  وتثقيفية  توعوية  برامج  األستاذ/عبدالرحيم  يقدم  كما  مية.  اإلس المالية  ت  المعام في 

واألكاديمية األخرى ذات الصلة في مجال خبرته داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

د./ سوزان منير عبد هللا
تخرجت د. سوزان من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ببيروت سنة ١٩٩٨، وحصلت من جامعة غرب لندن على 
درجة الماجستر بدرجة امتياز سنة ٢٠٠٣، كما حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من لندن سنة ٢٠٠٨، 
الدعاوى  أنواع  جميع  مع  تتعامل  حيث  دبي،  في  المحاماة  مكاتب  أعرق  في  كمحامية  بعدها  سوزان  د.  عملت  وقد 
لها  أن  بالتحكيم، كما  المتعلقة  المهنية  التدريبية والندوات  الدورات  العديد من  التحكيمية والقضائية وشاركت في 

ت القانونية والتحكيمية. نشاط متزايد في نشرة العديد من المقا

 المستشار القانوني/ رامي سليمان
مي الدولي للصلح والتحكيم، ولديه  يشغل المستشار/ رامي سليمان حالًيا منصب الرئيس التنفيذي للمركز اإلس
مي لما يزيد عن ١٧ سنة. وقد عمل مستشاراً  ت التحكيم والوساطة والتمويل اإلس خبرة قانونية واسعة في مجا
المتحدة، وقد منحته جامعة  العربية  مية داخل وخارج دولة اإلمارات  المالية اإلس للعديد من المؤسسات  قانونياً 

الشارقة جائزة أفضل منتج مصرفي مبتكر سنة ٢٠١٦.



مي المعتمد برنـامج شهــادة "المحكم والخبير اإلس

المـدخل إلى التحكيـم التجـاري المحور األول: 
 ������� ا�	���� و���ن ا��ق �� ���ه �� و��

�� ا���ا��ت

 ������ ا��� وا����ع ��� ��ى �� ا��� �
�� ��� وا���ً�� و���ن أ�ا�� و����	 ������� ا�	���� وأ��ا�� و��ا��هU ا�����	 ����

. ���� ����ن وا�������� ������ ا��و��، ا������ ا����� وا����ا������، ا��

 ���  ��
ا���  �� ا��ر  ا���اد   ��� ا���ا��ت   ���  ����
  ����� وأ��   ����ا�� ��ر��   �� ���ة  ا�	����:  و���ر  ����ة  �ر���� � �¡�ة 

�� ا���ر���� ا�����ة.������ ¡� ا���م وا����� ا����ا��

 �¢���� وو���� ¡� ا���ا��ت ا§¦�ى 
���¥�ء ا��£��� وا���ا��ق ��� ا�	���� و���ه �� و���� �� ا���ا��ت: ©�ء ا���ق ��� ا��

.������ ا��� ����ه �� ¬��ه �� ��ª ا����¯ و¦��® ا��¡وا������ وا��

�� (ا����� وا����� ����)، وا§¢�اف ������، ور��² ا���±�) وا����³�±� ا��) ����� ����أ¤�اف ا���¢�� ا�	������: ���ن أ¢�اف ا��

�� �� ¦��اء و���©���..ا������ا§¦�ى ا���� ���� إ´�ا
�� ¡� ا������ ا��

��� و���ر¢� ���� �� ´�ط ��ا����  ��ا§��� �� و���ن �����  ���� وا�����ا���� ا����دئ وا§�²  ��ن �  :����	¢�  ������ا�¥ ا����دئ 

.�����

 ���©�اءات 
ً
�� ��ورا����� ا����� ��� ������و��ª ا�¥©�ء �¢§ ا�	����: ��¹ ��� ا����ق إ�� �ر ا�¸�� ¡� ����	 ��ا�� ا��¥�� ا��

.���� ������ء ا���� ا����
�� وإ���� ا��� ���� وا�������º وا����ءا ������ا�

اليوم األول



مي المعتمد برنـامج شهــادة "المحكم والخبير اإلس

���ال ��ا�� ا�� ���®�ا�
 ا����¬	�ال �¢	���� ا�	��ري ا�
و��: ´�ح ��� ���ا�� وا�©�اءات ا��� �¼ ��

�����¯ ¡� ا����ز��ت ا���ºر�� ا��و���، و���ن ��ى إ��ا��� �³ه ا��ا�� ودور�³ ¡� ���ء ا�������ت ا��¡�� وا�������

 ��و��� ا��و��  ا���ºري   ����ا�� ��ºل   �¡  ��ا��و� ا¸������ت  أ³�  إ��  ا����ق   ��� ا�
و��:  ا�	��ري   ����	¢� ا���¡��  �ت �®��ªا أ�� 

.��رك ١٩٥٨ ���ن ����� ا§���م ا§©����� ���� ��� أ���³ ا����
�� ا§©���� �� ا�����أ���م ا��

�� وأ³� ¦���� ��ا�� ا��� ���و�¼   ��ا����  ���ا���� ا�������ت  ��� ا����ق إ�� أ³�   :����	��ا������ ا��	�¢¥� � درا�� �¥�ر�� �¢¥�ا��� 

.�³��ا�����
� وا����دئ وا§�² ا��� ار���ت ����� ¡� �� ���������، و���ن ا�������ت ا������ة �� ¬

 ���� ���� وا��و��� �� درا�� ���ر�� ����� ا������Æ ا�¥ء ��� ا�Å��º ا����� ������ أ���م ا����آ���ت ���° أ¯��م ا�������: ��� �

ا�������ت ا������ ¡� ا���ºل. 

�� وا��ا�� ا�©�ا���) و�� �Ç�� ا¸����و�� (ا��ا�� ا������� ���� ا¸����و�� وا�����	 ����£�م ا������ا�	���� ا��ª	�و��: �� ³�� ا��

�� ا¸����و��.���� ا¸����و�� و�� �³ ا�©�اءات ا��� ��دى إ�� ���ن ��� ا������ ا��� ���³ �ا�� ���

ا���اع  إ����   �£�� ��� ������ا��  ��ا��¥ ا��� ��� ���  ا���ا��   �¡��ا����ق �  ��� �¢³¢² وا�	����:  ا�
و��  ا���´� ا�����  ا�	���� �
ى 

.�������� ا���� ا����
� ������ ا����، و����ت ا����� ��ى ا���
� ��� ��ور ��� ا�������

اليوم األول

المحور الثاني: 
ا����� ا�¥������ �¢	���� ا�	��ري ا�
و��



.����� وا���ات ا�ا©Å إ������ ���¡� ا���Èات ا�����
�� �� أ¶�ل ا��³��� ا�¥������: ا����ق §�ل ا���¬� ا����¥�

��ن � �� ،���� �
 وأ³� ����� 
ً

� �����، وا��É ا§
�È ��او¸ �����ط و���ر¤� ا�	����: ��³�� ا���ط وا����ر¢� وا���ق ������ و�

.����º� ����ء ���¬� �³ه ا���د وا��� ����� ��� أ¢�اف ا���ا�¯ ��

.����� وا���ات ا�ا©Å إ������ ���¡� ا���Èات ا�����
�� �� أ¶�ل ا��³��� ا�¥������: ا����ق §�ل ا���¬� ا����¥�

´�و¢��   �³ و��   ���Êا�  �¡ ا¡��³ �  Å©اا� ا������ت  أ³�   �³ و��   ����ا��  ���Êو إ��اد   ���  	�
 ا�	����:   ¸¶ أو  ا�	����  و�¥�¹ 

.��ذ©�� ����� ���Êذات ا���. و��ض و ����� وا¸©���دات ا��¥��Ê�� ��� ا��ا§�����. ورأي ا���� ¡� ا��

أ���ب   ��و��� ا��¡�  ��ل  أو¡�  ا�����  و��ل  ا���ºب  ��ل   �¡  ��ا����  �³�Êأ و��ى   �����ا��  	����  ���Êو ����ت � ا�	�¢��:  و�¥�¹ 

.������ 	����� ��ذ©�� ���Êا��¡�، و��ض و

ا�¯ � �
��، �� ذ��Ê ���³ وأ¦�ى © ����ا������ �� �  ����ا��  ��� ���ا¡��³ ¡� ��  Å©اا� ا���وط  ��ض أ³�  ا�	����:   ��¯

ذ©�.�� ������ ����، و��ض ����� أ���¼ ��� ا�������

اليوم الثاني

ممارسة التحكيـم التجـاري الـدولي

المحور األول : 
و¹��º �� ا���¢�� ا�	������ 



�� وآ���ت ا¦���ره وإ©�اءات رده.�ا¡��³ ¡� ا��� Å©ا����� ا����� ورده: ا����ف ��� ا���وط ا�

.�������² ا���±� ا����� ���� أو ³�±�، وا�����ت ا�
ً
اء أ
�ن ¡�دا� �����±� ا���� ��
�م ��«� ا�	����: ��� ا����م ا����

 ���� �����ه و���Å ا����� ¡� ذ�ª، وأ�³�� �³ا ا�©�اء ¡� ���
��، و��أ¼� ا�	����: ���ن ا§©� ا��ي ���  �Ï¢�اف ���ار ��� ا��

.����إ©�اءات ا��

 ¯�ا����  Å©اا�  ���ا���� ا��ا��   ����آ���ت � ´�ح   :����	¢� ا���½����   
ا�¥�ا�
 اª¼�ا��� وا�¥�ا� ا��ا¼¾ ����¥� ��  ا�¥���ن   
�
��

.���Å ا����ن ا���ص ا��و�� و�ا�� ���زع ا��ا��� ���� وآ���ت و������ ا¦���ر 
� �� �³ه ا��ا������ ا���اع ����

���� ا���� ا�������� وإ����� 
Ñ� ������ ا��� ��د��ى إ´¬�ء ا���� ا�	����� ا��³¿� ا�	��°��: ���ن ا�©�اءات ا��� ��� �� ¦���� ���

�� ا���دي ¡� Ò� ا��ا��� ا��و��� ا�����. ����� ������� ا�����

 Å�¢و ������ و¢�Å �� ���� ا���� ����� Å��
 �������ت أ�Áى �� ا�	����: ���ن �¥�ن و´�وط ¢���ت ا§¢�اف ¡� ا������ ا���¢¤

 .������� ا����� ا����

 .�³������ وآ���ت ���º� م ��ى��أ¯��م ا�	���� ا������: ���ن ¢���� و¦��® �³ه ا§�

�� أ¦��³ ���� ا¸����ر ���ار �م ا��£�م ا���م وا������� ا��� ��©Å ��� ا����� ���م ا���م �� ا�	���� ا�
و��: ��³¡���ا�	�ام ا����� �

��� ��ا�� ������ ا��£�م ا���م.¡ ����� دون ا���اض �� ا��و�� ا���اد ����� ا������ ����� �����أ���م �

المحور الثاني : 
�ت �� ا���¢�� ا�	���������أ�



األسس القانونية والشرعية لعمل المؤسسات المالية 

مية مدخل إلى الصناعة المالية اإلس

المحور األول: 

 ��وا����  ��ا���¡ ا§�²  ��ن � و���د��،  و���¢�ه،  وأ�ا��،  ا�����،   ��ا��� م ���� ا�����	  ا�����:  ا�	����   ��  ��
¥�

�� ا�����.����

�ت ا������ ا������: ا�����	 ��¸���د ا����� و����� و�� ����ه �� ¬��ه �اء 
�ن رأ����� أو ¬�Â�ط ا���� �� ��
�ت و�¥���أ�

 ��ا´��ا
�، �� ا����ض ������� ا�����ة ����رف ا������ وإدارة أ���� و¦���، و������� ������ت ا���¡��، وا�¥ا�Æ ا����

.��� ��
��ا�

���را��   ���ا���� وا§���د  ا¸������  �����ار  ا�������   ��ا���  Å�اº��� ا�����	  ا�����:  ا�	����   �¤���� وا�����   �����ا�¥ ا�	��ط 

ا¸������� و
��ª ا����ف ��� أ����Å و���¢� ا����� ا�����.

 Å�¬أ ��Ç��� ا��� ���ل وا���وط ا������ وا�©�اءات ا�����ا�	��ل ا�����³ �� ا����ط ا�	¥¢�
ي إ�§ ا����ط ا�����: ���ن آ���ت ا��

ل ا���¡�.�ا���رف ا���
���، ودرا�� ا�����ر ا����� ر�� ٢ ا���ص ����

 ��م ا������ ا������ وأ�³���� ��� أ���ل ا���رف وا������ت ا������� ���ت ا������ وا������³: ���¬�Â�ا������ �� ا� ���ا��®

.�³��ا������، �� ا����ض ��£� ����� وو�Ç آ���ت ���

�Æ ا�������ت ��� �¡ ���ت ا������ ا������: ا�����	 ���±� ا������� وا���ا©�� �������ت ا������ ا����¬�Â�¢� �������� ا�����

 .�������� ��ا�Å ا����ºا��درة وا� ��ف ��� ا������� ا�����ا������ ا������، وا�

 ��و��و¤  ��د��  ������ ا������³  �ت �¢�³�¢� �¢	��ق  ا��ر®�  �°ه   Ã³�� ا������:   ����ا��  ���ا��³  ��  ����³� �ت �¢�³�

.���ت ا������ ����ا���¬���ا���¢�� وا���½���� ´

اليوم الثالث 



مية مدخل إلى الصناعة المالية اإلس

ميـة عـقود المؤسسات المالية اإلس

المحور الثاني: 

ا�����	 ������Å ا����� ا���¡� ا�����، �� ا����ض �����ت ا�����¯ ¡� ا�ا�� ا�����،  أ����¾ ا�	���� ا�����³ ا����§: 

 .��وو�Ç آ���ت ������ و¡�� ���ا�� ا���¡�� وا����

�ت ا������ ا������ و½�ا�Ä ا�	��ر ��	��ت إ�����: ا�����	 �����د ا����او�� ¡� ا���رف ¬�Â�رف وا��ا��¥�د ا��	
او�� �� ا��³

  .�����ءة وا���ا��� ا������� ��ا�Æ ا����ر ����ºت ©���ة ��Ç ����وا������ت ا������ ا������، و�

 ���ت ا������ ا������: ا�����	 ������Å ا����� ا����ري ¡� ا���رف وا������ت ا����¬�Â�رف وا��¶�Å ا�	���� ا��¥�ري �� ا��³

��، وو�Ç آ���ت ������ و¡�� ���ا�� ا���¡�� وا������. �� ا����ض �����ت ا�����¯ ¡� ا�ا�� ا����� و��� � ���� ��ا����

�� ��� �³ه ا���د ¡� ا��ورات ا�����.
ا���

 ��ا¸����� وا������ت   ������ا�� ا¸����دات   ����Ç و��  ا�����ت  �³ه  ��ن � ا������:   ����ا�� �ت ¬�Â�ا�  �� ا������³  �ت �
ا��

.��ا���� ا����Çو���¢��³، و ،����¹ ������، وأ�ا���، وأ�³�������	 ��� �� ا���£ر ا����� �� �

��ت ا�����ة ���ا ا����ط ¡� ا������ت ا������ وا§���م ا������ وا�©�اءات �Ôا����©�ة ¡� ا����ت وا ��ا��	�¼�ة �� ا����ت: ��³

�� ا�ا©�� ¡� ا����©�ة ¡� ا����ت.�ا����

ك، وأ��ز ا�����ºات ا����� ���. ��� ���� وا����ا���³ك: ا�¥ا�Æ ا������ وا����



الجوانب القانونية والشرعية للمنتجات 
مية المالية اإلس

ميـة عـقود البيوع في المؤسسات المالية اإلس
عـقود المشاركات وعقود اإلجارة والتأمين التكافلي في 

ميـة المؤسسات المالية اإلس

المحور األول: 
المحور الثاني : 

 ���ا����  ��ا���ا��� وأ�  ��� ������ ´�ح وا¡� ��� ا���ا���:   ���

ذ©� ��  ��� وا����اض   ������  �¡  �����ا� ��ت �Ôوا  ��وا����

 ��� Õ������� �Ê�������ه ا������ت و���ن ا���ر ا����� ���� ا��

وا�����ت   ،�
ا���ا ا§���،  
��ا���ت   ���ا�� ا���ا���ت   ���

 ��وا����  ���ا���� ا���Èات  أ³�   ��� ا�¥ء   Æ����  
ً
وأ¦��ا  ،��ا�����

�� ���ه ا���Èات.����� ا���ا��� و��¼ �£� ا��

 ���ا����  ��وأ�  ���¦ ��ن �  ��  ���ا�  ���  ��³�� ا�¬¢�:   ���

 ��ا���� ا���رف   �¡ ا����  �³ا   ����� آ���ت    Çو�  ،��وا����

ا���Èات  أ³�   ��� ا�¥ء   Æ���و�  .Õا���� ���ا   �Ê����ا��  É�وا�

ا���Èات  ���ه   ���ا��  �£� و��¼   ���ا�  ����  ��وا����  ���ا����

.Õا ا������� ��ودرا�� ��د ��ذ©

 ،��وا����  ���ا����  ��وأ� و�����ه  ا¸����ع   	���� �³�ع: 	�ªا

�Æ ا�¥ء ��� أ³� ���� ا¸����ع �� ���� Å
وا�´��¸ت ا��� �ا

�� ���ه ��� وا������ ���� ا¸����ع و��¼ �£� ا���ا���Èات ا����

.Õا ا������� ��ا���Èات ودرا�� ��د ��ذ©

و���ن   ،��وا����  ���ا���� وا§�²  ا��رق  د ��  	���� ا�	�رق: 

أ³�   ���  ��� ا�¥ء   Æ����  �� ا��رق  د ���  �È���ا� ا�������ت 

�� ���ه ��� وا������ ���� ا¸����ع و��¼ �£� ا���ا���Èات ا����

ا���Èات.

 ،��وا����  ���ا���� وا§�²  ا��¥�ر��  د ��  	���� ا��©�ر��:  �¥�د 

أ³�   ��� ا�¥ء   Æ����  �� ا���د  ���ه   �È���ا� ا�������ت  و���ن 

�� وا������ ���¥�ر��.�ا���Èات ا����

 ��وا����  ���ا���� وا§�²  ا����ر
�ت   	���� ا����ر´�ت:  �¥�د 

�Æ ا�¥ء ��� أ³� ا������ت ا��� �� ��� ��� �� �
��� ا����ر���

 �¡  ����� و���   �
ا���  ²����  ���  �����  �¡ ا���
�ء   ���¡

 .�������ق �³ه ا���
� إ�� أن ��� ��

 ��ا����  ����¦ و���ن  ا���د  �³ه   	���� ا��را���:  ا��¥�د 

وا���ار�� وا����ر��  ����ة �
ا���د  ع �� �³ه �  ���  ���وا����

�³ه   �³���� ا���  وا§´��ل  ا���د،  �³ه   ��  Õ���  �
 و¦��® 

.��ا���د ¡� ��� ا���رف ا����

���ه   ��وا����  ���ا���� وا§�²  ا�©�رة  د ��  	���� ا�¼ـ�رة: 

ا�©�رة  ا��رق  د ���  �È���ا� ا�������ت   ���  ��
ا���  �� ا���د 

 ���ا���� ا���Èات  أ³�   ��� ا�¥ء   Æ���و� ا�������  ا��� ���

 ،����ا���� ا�©�رة  إ��   ��و��� ا���د  �³ه   �� ع �  ���  ��وا����

ا�����   ²���  �³��©�� ا���� وإ��دة  �ª، و´�اء ������  ��ا����� وا�©�رة 

.ª������� ���Ñ©�رة ����

 ���، آ�����، وا���ق �
ً
ا�	���� ا�	���¢� (ا�	��و��): ������ ��� وا�����

 ��وا����  ���ا����  Å�اºا� درا��   �Ê و��  ا������ي،   ��ا����  ��و�

 .��¡��ا��  ��ا����  �����  �¡ ا������  وا§¦��ء   ��¡��ا��  �������

.��¡���� ا������� ��و��د ��ذ©

وآ���ت   ��ا����  ����وأ� و¦���  وأ�ا��   	�ا� ��ن � ا��®�: 

 .	�ا����Èر ���وق ا�

ا��´�ة: أ���م ا��
�ة ا������، وآ���ت ا����Èر أ�ال ا��
�ة.

اليوم الرابع 



مية التحكيم في فض النزاعات المالية اإلس

ركائز في عمل المصارف اإلسالمية

عـقود المشاركات وعقود اإلجارة والتأمين التكافلي في 
ميـة المؤسسات المالية اإلس

المحور األول: 

الممارسة العملية لكل من المحكم والخبير في فض المنازعات 
المالية اإلسالمية المحور الثاني: 

�ت �� ��� ا��³�رف ا������: ��³�� ا�¥����ت ا���¡�� و¢���� ��� إدارة ا����¢� ¡� ا������ ا������ ا������ و���ن أ³� �³ه ��ا�©�

ا�����ر  و��ض  ا�¥����ت   ª��  �Çوو ا���د   �¬���  ��� ن ��ا����  ���¡  ��� ا���   ���ا���� ا�´��¸ت   ���  ��
ا���  ��  ،����و´�� ا�¥����ت 

.��ا����� ر�� ٥ ا���ص ���¥����ت ا���¡

���� ��� ا����� ا����¢� و¡¯ ا�����ر ��� Å©ا��� وأ�اع ا��ا���� وا��ºاءات ا���د�� ا��ا��
�� ا����� وا��
�� ا���¬�: ��³�� ا���� وآ���ت �

.��������  ̧����� ذات ��� 
�����ق إ�� ¬�ا��ت ا���¦�� وا§���م ا������ وا����Çا� �Ç��ا����� ر�� (٣) ا���ص ������� ا����¢�، 
�� ���ض ا��

  .��ك إ������ وا������ �Ïوراق ا������ �� أ��� و��ا�Å ا����ºن ا���اÈوراق ا������ �� ا��³�رف ا������: ����	 ا§وراق ا������ ��ª و�

.����ه ��� ا¸���ا��ت ا�������� ¡� �����ت ا���رف ا����Ê�� ا�£�ف ا����³ و�����ه و��ى 	����³: �����ت ا��ا�¡�وف ا�¥���ة �� ا�ª	�ا�

�ت أ���� �¢���¢�� �� ا��³��� ا������ ا������.�®�Áأ ������

 ��ا������ ا������ أ��م ا�¥�½� ا��½��: �¥��� ����� �����ºت ����� إ����� أ��م ا��¥�ء ا§©��� ��را�� �ا�¯ �¥���� ��ة �����ºت ����� إ���

��� ���ه ا�����ºت و���ن آ��� و¢�ق ��¡� �³ه ا����¢�.��� ��� ����  ا���Èات وا����¢� ا��� و�� ¡Çو��

  .��ك إ������ وا������ �Ïوراق ا������ �� أ��� و��ا�Å ا����ºن ا���اÈوراق ا������ �� ا��³�رف ا������: ����	 ا§وراق ا������ ��ª و�

�م ��Áة �� �¥�د ا�	���� ا������.��ذج د��وى ������� و���

اليوم الخامس

مي المعتمد" متحان الشامل لنيل شهادة المحكم والخبير اإلس "متطلبات ا
يقل عن ٨٠ ٪  من كافة ساعات التدريب. حضور ما 


