برامج الشهادات املهنية للمجلس العام
عن بٌعد
شهادة االختصايص اإلسالمي املعتمد
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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:

يعرض الربنامج نظام الحوكمة بشكل عام وتطبيقه يف املصارف االسالمية بشكل خاص ،كام يسلط الضوء عىل أهم املبادئ الصادرة عن املؤسسات الدولية مثل لجنة
بازل ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية .وسيتم عرض مناذج الحوكمة املرصفية من خالل االطالع عىل عدد من أدلة الحوكمة يف املصارف اإلسالمية من مختلف الدول.
ومناقشة وظيفة االمتثال وأهميته وأثره عىل متطلبات النجاح يف العمليات املالية اإلسالمية.

األهداف التدريبية للربنامج:

•فهم معايري الحوكمة املختلفة وأهميتها يف املصارف اإلسالمية.
•فهم الحوكمة ضمن أحكام الرشيعة اإلسالمية.
•فهم العالقة بني الحوكمة وإدارة املخاطر.
•تحديد اهداف مراقبة االمتثال يف املصارف اإلسالمية.
•متابعة مخاطر عدم االمتثال يف العمليات املرصفية اإلسالمية.
•فهم أسس مراقبة االمتثال يف املصارف اإلسالمية.
•اكتساب املهارات الالزمة للقيام بوظيفة االمتثال.

األهداف التدريبية للربنامج:

•العاملون يف إدارة االمتثال يف املصارف.
•العاملون يف إدارة التدقيق يف املصارف.
•العاملون يف إدارة املخاطر.
•مدراء الفروع.
•مدراء اإلدارات والدوائر يف املصارف.
•طلبة الجامعات املتخصصون يف املالية اإلسالمية.

اليوم األول  5 :سبتمرب 2022
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
•بيئة املصارف اإلسالمية وتطور واتساع العمل املرصيف واملايل اإلسالمي.
•مفهوم الحوكمة ومربرات ظهورها.
•أهداف وقواعد الحوكمة.
•أهمية الحوكمة املؤسسية بشكل عام.

•أهمية الحوكمة يف املصارف.
•مبادىء حوكمة الرشكات حسب مجلس التعاون االقتصادي والتنمية.
•مبادئ لجنة بازل لحوكمة املصارف.

اليوم الثاين  6 :سبتمرب 2022
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15
15:00 – 13:30

اسرتاحة

•مفهوم الحوكمة يف االقتصاد اإلسالمي ومرشوعيتها.
•أسس ومبادئ الحوكمة يف االقتصاد اإلسالمي.
•حوكمة املصارف اإلسالمية.

الجلسة الثانية:

•املرتكزات األساسية لدليل الحوكمة يف مرصف إسالمي.
•أهداف تطبيق الحوكمة يف املصارف عامة واملصارف اإلسالمية عىل وجه الخصوص.
•الحوكمة وإجراءات إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية.
•أساليب معالجة املخاطر يف املصارف اإلسالمية (حوكمة املخاطر املرصفية).

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  7 :سبتمرب 2022
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•عنارص البيئة املساندة للحوكمة يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية.
•التعريف مبعايري الحوكمة الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
•التعريف مبعايري الحوكمة الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
•التعريف بالقوانني ذات العالقة بالحوكمة يف القانون النموذجي :حسب برنامج الحوكمة واالمتثال للمجلس العام.

•عرض مقارن لبعض أدلة الحوكمة للمصارف اإلسالمية.
•دور البنوك املركزية يف حوكمة املصارف اإلسالمية.
•ماهية وظيفة االمتثال يف البنوك وأهداف وظيفة مراقبة االمتثال.

اليوم الرابع  8 :سبتمرب 2022
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30– 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•إدارة االمتثال يف الهيكل التنظيمي للمرصف اإلسالمي.
•العنارص واملبادئ األساسية لقيام ونجاح وظيفة االمتثال.
•العالقة بني إدارة املخاطر وإدارة االمتثال ومخاطر عدم االمتثال.
•تعليامت مراقبة االمتثال.

•املهامت واملسؤوليات إلدارة االمتثال.
•عالقة الحوكمة املؤسسية مع وظيفة االمتثال.
•أهمية االمتثال للرشيعة يف تقديم صيغ التمويل اإلسالمي.
•مناذج من االمتثال يف العمليات املرصفية اإلسالمية.

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.

برامج الشهادات املهنية للمجلس العام
عن بٌعد
شهادة االختصايص اإلسالمي املعتمد
يف الحوكمة واالمتثال
 8 - 5سبتمرب 2022

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 :

