
عن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية هو منظمة دولية تابع ملنظمة التعاون اإلسالمي تأسس يف عام 2001 ومقره 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 130 مؤسسة مالية، موزعة عىل 34 دولة 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 1( دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية، 2( تشجيع البحث واالبتكار، 3( التأهيل والتمكني املهني.
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نبذة عن الربنامج:

تهدف شهادة املرصيف اإلسالمي املعتمد إىل االرتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي الجهاز املايل واملرصيف اإلسالمي، فهي متاحة لجميع العاملني يف البنوك ورشكات 
تزودهم  واملتكاملة، كام  املعمقة  إىل منح حامليها األسس واملرتكزات املرصفية والرشعية  املهنية، وتسعى  اإلسالمية عىل مختلف مستوياتهم  التمويل واالستثامر 

باملعارف واملهارات املهنية والتطبيقات املرصفية السليمة، ومتكنهم كذلك من االنطالق الثابت وامليرس نحو التخصصات االحرتافية املتنوعة األخرى. 

الجلسة االفتتاحية 12:00 – 12:10
 كلمة ترحيبية للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

الجلسة األوىل:12:10 – 13:15
االستناد إىل الرشيعة اإلسالمية )العقيدة، واألخالق، والفقه(	 

مصادر الفقه واألحكام التكليفية	 

القواعد الفقهية	 

اسرتاحة13:15 –13:30

الجلسة الثانية: 13:30 – 15:00
استبعاد املحرّمات	 

تحريم الربا	 

استبعاد الغرر	 

اليوم األول: 30 يناير 2022

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

الجلسة األوىل:12:00 – 13:15
تحريم الظلم وأكل أموال الناس بالباطل	 

العمليات املالية والعقود	 

اسرتاحة13:15 –13:30

الجلسة الثانية: 13:30 – 15:00
امللكيّة	 

األموال	 

الحقوق	 

اليوم الثاين: 31 يناير 2022

الفئة املستهدفة للربنامج:
العاملون يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. 	 

ممثيل الهيئات الرقابية واملنظامت اإلرشافية.	 

ممثيل املكاتب االستشارية والقانونية.	 

األكادمييون واملهتمون يف املالية اإلسالمية.	 



الجلسة األوىل:12:00 – 13:15
أركان العقود	 

أنواع العقود	 

أحكام العقود	 

اسرتاحة13:15 –13:30

الجلسة الثانية: 13:30 – 15:00
مراحل تطّور النظام املرصيف اإلسالمي	 

خصائص النظام املرصيف اإلسالمي	 

الحسابات الجارية، والحسابات االستثامرية، والوكالة باالستثامر	 

اليوم الثالث: 1 فرباير 2022

الجلسة األوىل:12:00 – 13:15
التمويل باملرابحة	 

التمويل باإلجارة	 

اسرتاحة13:15 –13:30

الجلسة الثانية: 13:30 – 15:00
التمويل بالسلم 	 

التمويل باالستصناع	 

التمويل بالتوّرق	 

اليوم الرابع : 2 فرباير 2022

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

اضغط هنا للتسجيل 

الجلسة األوىل:12:00 – 13:15
األسواق املالية وأدوات االستثامر	 

الحواالت املرصفية	 

االعتامدات املستندية	 

اسرتاحة13:15 –13:30

الجلسة الثانية: 13:30 – 15:00
خطابات الضامن	 

بطاقات االئتامن	 

هيئات الرقابة الرشعية	 

اليوم الخامس: 3 فرباير 2022



االسم:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الجنسية: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم املؤسسة: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

املسمى الوظيفي: -------------------------------------------------------------------------------------------------

القسم:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

البلد: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الربيد اإللكرتوين: --------------------------------------------------------------------------------------------------

رقم الهاتف: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

رقم الجوال: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

استامرة التسجيل

رسوم التسجيل يف الربنامج: 800 دوالر أمرييك

يرجى إرسال النموذج املكتمل إىل األمانة العامة

cibafi@cibafi.org :الربيد االلكرتوين
هاتف: 17357300-973 + | فاكس: 973-17324902 +
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