
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 أكرث من 30 دولة حول العامل، تضم أهم الفاعلني يف السوق املالية اإلسالمية، ومؤسسات 
دولية متعددة األطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية يف الصناعة املالية، ويعرف بأنه أحد املنظامت واللبنات الرئيسة يف بنية املالية اإلسالمية.

التي تصب  واالقتصادية  واملالية  الرقابية  السياسات  فيام يخص  عنها  والدفاع  متثيلها  اإلسالمية من خالل  املالية  الخدمات  إىل دعم صناعة  العام  املجلس  ويهدف 
العام عىل األهداف  املالية اإلسالمية من خالل تعزيز أفضل املامرسات. وعليه، تستند أعامل املجلس  العامة ألعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات  يف املصلحة 
االسرتاتيجية التالية 1( دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية، 2( دمج االبتكار واالستدامة، 3( إصدار البحوث واملنشورات ذات الصلة 

بالتمويل اإلسالمي، 4( التطوير املهني.

ورشة عمل فنية حول “أدوات إدارة السيولة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ”
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عن ورشة العمل:

تعترب إدارة السيولة من أهم األنشطة يف املؤسسات املالية عموما، وال بد األخذ بعني االعتبار املتطلبات الرشعية يف إدارة عمليات الخزينة يف البنوك واملؤسسات املالية 
اإلسالمية. ومن هنا تم تصميم ورشة العمل الفنية ملناقشة أهم األدوات املتاحة يف السوق والنظر يف البدائل املقبولة إلدارة السيولة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.

كلمة ترحيبية من املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 13:00 – 13:15

الجلسة األوىل: إدارة السيولة والنقد يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 13:15 – 14:15

إدارة السيولة والنقد داخل املؤسسات	 
مكانة السوق النقدية ضمن هيكلة السوق املالية 	 
مفاهيم وعمليات السوق النقدية 	 
املؤسسات الدولية الداعمة إلدارة السيولة يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة الدولية اإلسالمية إلدارة 	 

)IIFM السوق املالية اإلسالمية الدولية - IILM السيولة

اسرتاحة14:15 – 14:30

الجلسة الثانية: املسائل الرشعية املتعلقة بإدارة السيولة يف املؤسسات املالية اإلسالمية14:30 – 16:00

اآلراء الرشعية بني اإلجامع واالختالف يف أدوات إدارة السيولة	 
املعايري الرشعية إلدارة السيولة	 
االمتثال الرشعي والتدقيق الرشعي عىل أدوات إدارة السيولة	 

اليوم األول: 4 يوليو 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:
تحديد مفهوم وعمليات السوق النقدية يف النظام املايل اإلسالمي.	 

تحديد القواعد واملبادئ التوجيهية التي تحكم أدوات إدارة السيولة.	 

استيعاب أدوات إدارة السيولة: املفاهيم والهيكلة. 	 

مناقشة القضايا الرشعية يف أدوات إدارة السيولة.	 

التمّكن من أنواع وخصائص الصكوك اإلسالمية. 	 

الفئة املستهدفة:
موظفي إدارة الخزينة.	 

موظفي قسم املالية.	 

موظفي  إدارة التجارة والتمويل الدويل.	 

موظفي السلطات اإلرشافية.	 

مسؤويل إدارة املخاطر.	 

مسؤويل االستثامر.	 

الجلسة األوىل: أهم أدوات إدارة السيولة يف املؤسسات املالية اإلسالمية13:00 – 14:15

اتفاقية البيع وإعادة الرشاء 	 
القبوالت املرصفية 	 
اتفاقية الرهن 	 
املضاربة االستثامرية بني البنوك 	 
الوكالة باالستثامر	 

اسرتاحة14:15 – 14:30

الجلسة الثانية: الصكوك اإلسالمية14:30 – 16:00
تعريف الصكوك اإلسالمية والفرق بينها وبني السندات 	 
األطراف املتدخلة يف إصدار الصكوك 	 
دور الهيئات الرشعية يف إصدار الصكوك اإلسالمية	 
تقسيم الصكوك يف األسواق املالية اإلسالمية:	 

o الصكوك القامئة عىل األصول 
o الصكوك املبنية عىل األصول 

أنواع الصكوك وهيكلتها حسب العقود الرشعية:	 
o الصكوك املبنية عىل البيوع )التورق واملرابحة والسلم واالستصناع (

o الصكوك املبنية عىل تقاسم األرباح )املضاربة واملشاركة(
o الصكوك املبنية عىل اإلجارة )اإلجارة املنتهية بالتمليك واإلجارة املوصوفة يف الذمة(

o الصكوك الهجينة

اليوم الثاين: 5 يوليو 2022



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

استامرة التسجيل

يحق ألعضاء املجلس العام الحصول عىل مقعدين مجانيني

رسوم املقاعد اإلضافية ألعضاء املجلس العام 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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اضغط هنا للتسجيل 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA_Gif34xX0XBDcSYor0F0mo7tUj1ejB9kA4u_rhyOz9Ghbw/viewform?pli=1
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