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عن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية هو منظمة دولية تابع ملنظمة التعاون اإلسالمي تأسس يف عام  2001ومقره الرئييس يف مملكة البحرين.
وميثل املجلس العام املظلة الرسمية للصناعة املالية اإلسالمية عىل مستوى العامل ،ويهدف إىل دعم وتطوير صناعة الخدمات املالية اإلسالمية وحاميتها ،ودعم التعاون
بني أعضاء املجلس العام واملؤسسات املالية األخرى ذات االهتامم واألهداف املشرتكة.
ويضم املجلس العام يف عضويته أكرث من  130مؤسسة مالية ،موزعة عىل  34دولة حول العامل ،تضم أهم الفاعلني يف السوق املالية اإلسالمية ،ومؤسسات دولية متعددة
األطراف ،ومؤسسات وجمعيات مهنية يف الصناعة ويعرف بأنه أحد املنظامت واللبنات الرئيسة يف بنية املالية اإلسالمية.
ويهدف املجلس العام إىل دعم صناعة الخدمات املالية اإلسالمية من خالل متثيلها والدفاع عنها فيام يخص السياسات الرقابية واملالية واالقتصادية التي تصب يف
املصلحة العامة ألعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات املالية اإلسالمية من خالل تعزيز أفضل املامرسات .وعليه ،تستند أعامل املجلس العام عىل أهدافه االسرتاتيجية
وهي  )1دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية )2 ،تشجيع البحث واالبتكار )3 ،التأهيل والتمكني املهني.

 20عاماً

دعم وتعزيز الصناعة املالية اإلسالمية

نبذة عن الربنامج:

تلعب التّجارة الدول ّية دورا ً حيوياً يف النشاط االقتصادي عىل مستوى العامل وتعد ركيزة من ركائز النم ّو االقتصادي التي تسعى الدول لتطويرها وتوفري الظروف املواتية
لضامن استقرارها وتوسعها .ويستخدم العاملون يف مجال التّجارة الدول ّية ع ّدة وسائل للدفع منها الحواالت املرصفية ،وبواليص التحصيل ،وأه ّمها االعتامد املستندي.
ويأيت هذا الربنامج التدريبي استجابة ألهمية دور التجارة الدول ّية يف العمليات املالية اإلسالمية.

األهداف التدريبية للربنامج:

•تزويد املشاركني باملفاهيم األساسية للجوانب املتعلقة بالتعامل يف التجارة الدولية.
•التعريف بالرشوط الواجب استخدامها لحامية املدفوعات وتسليم البضائع يف التجارة الدولية.
•اكتساب املهارات العملية يف فهم آليات عمل االعتامدات املستندية والقواعد الدولية املنظمة لها.
•التعريف برشوط التسليم الدولية (االنكوترمز) وكيفية استخدامها.
•دراسة خطابات الضامن الخارجية والقواعد الدولية املنظمة لها.
•تنمية املعرفة يف بواليص التحصيل والقواعد الدولية املنظمة لها.
•التعريف باملنتجات املالية اإلسالمية وكيفية تطبيقها يف التجارة الدولية.

الفئة املستهدفة للربنامج:

•هذا الربنامج يهم العاملني يف القطاع املايل
يف البنوك واملؤسسات املالية ،وخاصة رؤساء
اإلدارات املالية واملحاسبني وإدارات املشرتيات،
وأيضا العاملني يف التدقيق والرقابة الرشعية يف
املؤسسات املالية اإلسالمية ،وهو برنامج مهم
ايضاُ للقانونيني والباحثني يف املالية اإلسالمية.

اليوم األول 29 :نوفمرب 2021
12:10 – 12:00

الجلسة االفتتاحية

13:15 – 12:10

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

كلمة ترحيبية للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
•مفهوم التجارة الدولية
•أهمية التجارة الدولية
•املصارف اإلسالمية و التجارة الدولية

•خدمات متويل التجارة الدولية
•املصطلحات التجارية – إنكوترمز
•السويفت

اليوم الثاين 30 :نوفمرب 2021
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15
15:00 – 13:30

اسرتاحة

•مفهوم االعتامد املستندي
•أطراف العالقة يف االعتامد املستندي ومسؤولياتهم
• دورة االعتامد املستندي

الجلسة الثانية:

•أنواع االعتامدات املستندية
•رشوط الدفع يف االعتامدات املستندية
•أصول تدقيق املستندات وفق األصول واألعراف املو ّحدة

إخالء املسؤولية :لقد تم بذل كل الجهود لضامن دقة املعلومات الواردة .ومع ذلك ،قد تكون املعلومات وتفاصيل الربنامج قابلة للتغيري أو التعديل دون إشعار مسبق.

اليوم الثالث 1 :ديسمرب 2021
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•الضوابط الرشعية والتمويل اإلسالمي لالعتامد املستندي
•تعريف ومستندات بوالص التحصيل
•أنواع ودورة بوالص التحصيل

•أنواع الحواالت املرصفية
•أطراف الحوالة
•أركان الحوالة الصادرة

اليوم الرابع  2 :ديسمرب 2021
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•الكفاالت وخطابات الضامن
•أهمية ومزايا خطابات الضامن
•أنواع خطابات الضامن

•خصائص خطابات الضامن
•القواعد املوحدة لخطابات الضامن تحت الطلب نرشة رقم 758
•التكييف الرشعي والضوابط الرشعية للتعامل بخطابات الضامن

اضغط هنا لتسجيل

إخالء املسؤولية :لقد تم بذل كل الجهود لضامن دقة املعلومات الواردة .ومع ذلك ،قد تكون املعلومات وتفاصيل الربنامج قابلة للتغيري أو التعديل دون إشعار مسبق.
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استامرة التسجيل

االسم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
الجنسية--------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم املؤسسة---------------------------------------------------------------------------------------------------- :
املسمى الوظيفي------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
العنوان---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
البلد------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
الربيد اإللكرتوين-------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم الهاتف------------------------------------------------------------------------------------------------------ :
رقم الجوال------------------------------------------------------------------------------------------------------ :

رسوم التسجيل يف الربنامج 1000 :دوالر أمرييك
يرجى إرسال النموذج املكتمل إىل األمانة العامة
الربيد االلكرتوينcibafi@cibafi.org :
هاتف | + 973-17357300 :فاكس+ 973-17324902 :

