
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. 

مستوى  عىل  اإلسالمية  املالية  للصناعة  الرسمية  املظلة  العام  املجلس  وميثل 
اإلسالمية وحاميتها،  املالية  الخدمات  إىل دعم وتطوير صناعة  العامل، ويهدف 
ذات  األخرى  املالية  واملؤسسات  العام  املجلس  أعضاء  بني  التعاون  ودعم 

االهتامم واألهداف املشرتكة.

ويضم املجلس العام يف عضويته أكرث من 130 مؤسسة مالية، موزعة عىل 34 
اإلسالمية، ومؤسسات  املالية  السوق  الفاعلني يف  أهم  تضم  العامل،  دولة حول 
دولية متعددة األطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية يف الصناعة ويعرف بأنه 

أحد املنظامت واللبنات الرئيسة يف بنية املالية اإلسالمية.

خالل  من  اإلسالمية  املالية  الخدمات  صناعة  دعم  إىل  العام  املجلس  ويهدف 
التي  واالقتصادية  واملالية  الرقابية  السياسات  يخص  فيام  عنها  والدفاع  متثيلها 
املالية  الخدمات  صناعة  تطوير  ودعم  ألعضائه  العامة  املصلحة  يف  تصب 
املجلس  أعامل  تستند  وعليه،  املامرسات.  أفضل  تعزيز  خالل  من  اإلسالمية 
العام عىل أهدافه االسرتاتيجية وهي 1( دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية 
والسياسات والنظم الرقابية، 2( تشجيع البحث واالبتكار، 3( التأهيل والتمكني 

املهني.

عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
أيويف هي إحدى أبرز املنظامت الدولية غري الربحية الداعمة للمؤسسات املالية 
اإلسالمية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات 
مهنية بالغة األثر عىل رأسها إصدار 100 معياراً حتى اآلن يف مجاالت املحاسبة 
التي  الرشعية  املعايري  إىل  باإلضافة  والحوكمة  العمل  وأخالقيات  واملراجعة 
باعتبارها  الدول  من  املالية يف مجموعة  والسلطات  املركزية  البنوك  اعتمدتها 
إلزامية أو إرشادية، كام تحظى الهيئة بدعم عدد من املؤسسات األعضاء، من 
بينها املصارف املركزية والسلطات الرقابية واملؤسسات املالية ورشكات املحاسبة 
والتدقيق واملكاتب القانونية من أكرث من 45 دولة، وتطبِّق معايري الهيئة حالياً 
املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة يف مختلف أنحاء العامل، والتي وفرت درجة 

متقدمة من التجانس للمامرسات املالية اإلسالمية عىل مستوى العامل.

ورشة العمل الفنية للمجلس العام بالتعاون مع هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

)أيويف(  حول: “مدونة أيويف ألخالقيات عمل املهنيني يف قطاع التمويل اإلسالمي”

30 - 31 مايو 2022 عن بٌعد | باللغة العربية



عن ورشة العمل:

ال يخفى علينا أهمية أخالقيات العمل يف القطاع املايل عامة واملالية اإلسالمية عىل وجه الخصوص سواء يف التخطيط االسرتاتيجي أو تطوير األعامل أو صنع السياسات 
والقرارات أو إدارة العالقات أو تطوير الثقافة. وعليه من املهم جداً توفري تدريب عميل دوري للمتعاملني يف الصناعة لفهم أساسيات العمل األخالقي. واملساهمة يف 

الحفاظ عىل املفهوم األسايس لسلوكيات العمل لكسب العمالء واتخاذ القرارات اإلدارية السليمة. 

صممت هذا الورشة عىل مدى يومني بناًء عىل مدونة أخالقيات أيويف للمهنيني لتعزيز مبادئ األخالق يف التمويل اإلسالمي. وتستهدف هذه الورشة املهنيني والعاملني 
يف املؤسسات املالية اإلسالمية والهيئات التنظيمية واملنظامت الدولية األخرى.

الجلسة االفتتاحية 13:00 – 13:15

كلمة ترحيبية من املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

 كلمة ترحيبية من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

الجلسة األوىل: مقدمة عن مدونة قواعد السلوك املهني الصادرة من أيويف للعاملني يف التمويل اإلسالمي13:15 – 13:50

تحديد أهم املفاهيم واإلجابة عىل األسئلة الهامة املتعلقة مبدونة أخالقيات أيويف للعاملني يف مجال التمويل اإلسالمي. 	 

الجلسة الثانية: اإلطار املفاهيمي13:50 – 14:35

مناقشة النموذج األخالقي واملميزات والربوتوكوالت. 	 

اسرتاحة14:35 –14:45

جلسة تبادل الخربات14:45 –15:00

الجلسة الثالثة: االنتهاكات األخالقية واملامرسات األخالقية الصحيحة15:00 – 16:00

تعريف ومقارنة املامرسات األخالقية السليمة والخاطئة التي يجب تجنبها يف إطار مبادئ األخالقيات املهنية	 

اليوم األول: 30 مايو 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.

أهداف الورشة
مساعدة املختصني يف التمويل اإلسالمي عىل فهم واستيعاب األخالقيات 	 

املهنية.  

متكني املتخصصني يف التمويل اإلسالمي يف جميع املستويات من  معايري 	 
التميز يف أخالقيات العمل.

للسلوك 	  قدوة  بكونهم  اإلسالمي  التمويل  يف  املتخصصني  تشجيع 
األخالقي.

الفئة املستهدفة للربنامج:
العاملون يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. 	 

ممثيل الهيئات الرقابية واملنظامت اإلرشافية.	 

ممثيل املكاتب االستشارية والقانونية.	 

الجلسة الرابعة: ملخص النظريات13:00 – 13:30

الجلسة الخامسة: حاالت عملية13:30 – 14:30

اسرتاحة14:30 – 14:40

جلسة تبادل الخربات14:40 – 14:55

الجلسة السادسة: متارين تطبيقية 14:55 – 15:55

طرح مجموعة من األسئلة والتامرين العملية عىل املشاركني	 

الخامتة15:55 – 16:00

اليوم الثاين: 31 مايو 2022

اضغط هنا للتسجيل 
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استامرة التسجيل

يحق ألعضاء املجلس العام وهيئة املحاسبة الحصول عىل مقعدين مجانيني

رسوم املقاعد اإلضافية ألعضاء املجلس العام وهيئة املحاسبة 250 دوالر أمرييك

رسوم املشاركة لغري األعضاء 400 دوالر أمرييك

يرجى إرسال النموذج املكتمل إىل األمانة العامة

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