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 ؟ لفرق بينه وبين التمويل اإليجاري ا وما  / ما البيع اإليجاري؟ 1س 

ما  2س  ألجل  /  الثمن  زيادة  تجوز  وهل  التقسيط؟  لبيع  االقتصادية  اآلثار 

 ؟ التقسيط في البيع بالتقسيط 

 . التعريف   مع   له   معاصرا / لعقد االستصناع تطبيقات معاصرة، اذكر تطبيقا  3س 

 ؟ ما المشاركة المنتهية بالتمليك   / 4س 

 ؟ المضاربة   عقد   ف / كيف تعر 5س 

 ؟ ما المرابحة لآلمر بالشراء   / 6س 

   عقد البيع بالتقسيط؟ وما أهميته؟ / ما  7س 

 / ما شروط صحة التمويل بالمشاركة؟ 8س 

 / ما الحكمة من مشروعية عقد المضاربة؟ 9س 

  الربا   عن/ كيف يكون توثيق عقد السلم؟ وهل يصلح عقد السلم بديال  10س 

 ولماذا؟  ؟ ( بفائدة   واالقتراض   اإلقراض ) 

األقساط في المواعد المحددة له  / ما الحكم إذا عجز المدين عن سداد  11س 

 في البيع بالتقسيط؟ 

 / ما المقصود بـ )الوكالة في االستثمار( في االقتصاد اإلسالمي؟ 12س 

 / ما نوع العالقة بين البنوك التقليدية والمودعين؟ 13س 
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ما  14س  أمرين،  على  اإلسالمي  االقتصاد  في  التقليدية  البنوك  فوائد  تطلق   /

 هما؟ 

 ن المصارف التقليدية؟ ع   اإلسالمية   المصارف   ز ساسية لتمي / ما الركائز األ 15س 

 اإلسالمي؟   المصرف   ف / كيف تعر 16س 

 / ما األسس والقواعد المنظمة ألنشطة المصارف اإلسالمية؟ 17س 

 ما الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية؟   / 18س 

تأخذها    / 19س  أو  بفائدة  القروض  تمنح  أن  اإلسالمية  للمصارف  يجوز  هل 

 ائدة؟ ولماذا؟ بف 

 القرض؟   عقد   اإلسالمي   االقتصاد   ف كيف عر   / 20س 

 / كيف نظرة االقتصاد اإلسالمي إلى اكتناز النقود؟ 21س 

 .   شروطه   بين   ثم   االستصناع؟  عقد   ف كيف تعر   / 22س 

 ما الفرق بين التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة؟   / 23س 

 لماذا سميت المرابحة لآلمر بالشراء بالمرابحة المركبة؟   / 24س 

 ما عقد السلم؟ وهل يسمى عقد السلم بغير هذا االسم؟   / 25س 

 المضاربة أسلوب تمويل يقوم على ركائز أساسية، ما هذه الركائز؟   / 26س 

 المشاركة؟ ب   التمويل   عقد   ف كيف تعر   / 27س 

 ما عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك؟ /28س
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 / ما عقد السلم؟ 29س 

 / هل بإمكان الدولة أن تستفيد من عقد السلم لتمويل عجز ميزانيتها؟30س

 ما عقد المرابحة لآلمر بالشراء؟/ 31س

 اذكر أطراف عقد المرابحة لآلمر بالشراء. /  32س 

 االستهالكية والقروض اإلنتاجية؟ ما الفرق بين القروض  /  33س 

 ؟ ( Loan Contract) إلى عقد القرض  كيف ينظر االقتصاد اإلسالمي    / 34س 

) 35س  الودائع  أنواع  ما   /Types of Deposits التقليدية البنوك  في   )  

 ؟ بحسب تاريخ استردادها 

 (؟ Loan Contractكيف ينظر االقتصاد الوضعي إلى عقد القرض )   / 36س 

 ( في المصارف اإلسالمية؟ Types of Deposits) / ما أنواع الودائع  37س 

 ما الفرق بين بيع التقسيط والبيع ألجل؟/ 38س

  جزائيا؟هل يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا / 39س

 هل يجوز في عقد االستصناع تأجيل الثمن؟/ 40س

 / كيف يتم عقد المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمية؟41س

 التقليدية؟ البنوك ف/ كيف تعر42س

 ما الفروق بين البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية؟ /43س

 ما األعمال األساسية في المصارف اإلسالمية؟ /44س
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 ما أهداف البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية؟ /45س

 مرادفاته؟ما / ما مفهوم الربح و46س

 / ما مفهوم الفائدة والربا؟47س

 / ما الحوالة المصرفية؟48س

 / ما تعريف النقود ووظائفها وأنواعها؟49س

 ؟والرقمية / ما المقصود بالعمالت اإللكترونية50س

 وأنواعها؟/ ما مفهوم األسهم 51س

 / ما مفهوم السندات وأنواعها؟52س

 / ما أسس تكوين البنك اإلسالمي؟53س

 ؟/ ما السمات األساسية التي تنفرد بها للمصارف اإلسالمية54س

 

 

 

 

 


