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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 أكرث من  30دولة 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.
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 األهداف
االسرتاتيجية التالية  )1دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية )2 ،دمج االبتكار واالستدامة )3 ،إصدار البحوث واملنشورات ذات الصلة
بالتمويل اإلسالمي )4 ،التطوير املهني.

نبذة عن الربنامج

التأمني اإلسالمي من أكرث القطاعات العاملية تسارعاً يف معدالت النمو مبا يقارب  %20سنوياً .وتزايد الطلب عىل الكوادر البرشية املؤهلة معرفياً وفنياً بخصائص
ومميزات وآليات عمل التأمني التكافيل ،حيث زاد عدد الرشكات العاملة وفق هذه املنظومة عن  330رشكة عىل املستوى العاملي ،إضافة إىل توجه بعض رشكات
التأمني التجارية نحو التحول إىل رشكات تأمني إسالمية.
وعليه وجب تصميم برنامج تدريبي لتأهيل العاملني يف هذا القطاع ،ودعم املؤسسات الراغبة يف تبني هذا النمط التأميني مبجمل املعرفة والخصائص املتعلقة
بالتأمني اإلسالمي لتهيئتهم للعمل يف هذا املجال بفعالية عالية.

األهداف التدريبية للربنامج:

•استخدام املصطلحات واملفاهيم الفنية الخاصة بعلم التأمني استخداماً سليامً.
•تعلم مبادئ علم التأمني.
•تصور عقد التأمني التجاري ،وحكمه يف الفقه اإلسالمي.
•تعلم األسس النظرية والتطبيقية للتأمني اإلسالمي.
•فهم الرشوط الخاصة بوثيقة تأمني متوافقة مع املعايري الرشعية.
•تصحيح الشبهات املشككة يف مرشوعية التأمني اإلسالمي.
•توظيف ضوابط إعادة التأمني اإلسالمي يف اتفاقيات إعادة التأمني.
•حساب الفائض التأميني بشكل سليم وتعلم مفاهيم الفائض التأميني.
•االفصاحات الالزمة للتأمني اإلسالمي يف البيانات املالية.
•فهم دور الرقابة والتدقيق الرشعي يف ترشيد مسرية التأمني اإلسالمي.
•بناء آليات لتنظيم العالقة بني البنوك اإلسالمية ورشكات التأمني اإلسالمية.
•معالجة وحل مشكالت التأمني اإلسالمي.

اليوم األول 11 :سبتمرب 2022
12:10 – 12:00

الجلسة االفتتاحية

13:15 – 12:10

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15
15:00 – 13:30

اسرتاحة

كلمة ترحيبية للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
•مفاهيم ومصطلحات أساسية يف علم التأمني
•إدارة الخطر ونشاة التأمني

الجلسة الثانية:

•مبادئ التأمني وفوائده
•أطراف العملية التأمينية
•تعريف عقد التأمني التجاري ومقوماته وخصائصه

اليوم الثاين 12 :سبتمرب 2022
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15
15:00 – 13:30

اسرتاحة

•املخالفات الرشعية يف عقد التأمني التجاري
•الحكم الرشعي للتأمني التجاري
•شبهات إباحة يف التأمني التجاري

الجلسة الثانية:

•تعريف التأمني اإلسالمي
•صيغ مامرسة التأمني اإلسالمي
•األسس الرشعية للتأمني اإلسالمي

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 13 :سبتمرب 2022
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•مفهوم الفائض التأميني وحكمه
•العنارص املؤثرة يف تكوين الفائض التأميني
•معايري توزيع الفائض التأميني

•مفهوم إعادة التأمني واسبابه
•طرق إعادة التأمني
•الضوابط الرشعية إلعادة التأمني

اليوم الرابع 14 :سبتمرب 2022
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•جوانب فقهية يف التأمني اإلسالمي
•االفصاحات املالية لدى رشكات التأمني اإلسالمية
•القوائم املالية لدى رشكات التأمني اإلسالمية

•مفاهيم ومصطلحات الرقابة الرشعية
•مراحل الرقابة الرشعية عىل رشكات التأمني اإلسالمي وصورها ومهامها
•أهم مايتم التدقيق عليه رشعياً

اليوم الخامس 15 :سبتمرب 2022
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•تقارير التدقيق الرشعي عىل التأمني اإلسالمي
•حاجة البنوك اإلسالمية للتأمني اإلسالمي
•آفاق التعاون بني البنوك االسالمية ورشكات التأمني اإلسالمي

•تحديات التأمني اإلسالمي
•واقع التأمني اإلسالمي
•آفاق املستقبل

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

يرجى إرسال النموذج املكتمل إىل األمانة العامة
الربيد االلكرتوينcibafi@cibafi.org :
هاتف | + 973-17357300 :فاكس+ 973-17324902 :

