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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 بلد 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.
ويهدف املجلس العام إىل دعم صناعة الخدمات املالية اإلسالمية من خالل متثيلها والدفاع عنها فيام يخص السياسات الرقابية واملالية واالقتصادية والتي 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.

عن ورشة العمل

إن التخطيط املايل وإدارة الرثوات أحد املواضيع املهمة التي يجب الرتكيز عليها يف التمويل اإلسالمي ،ملساعدة العمالء يف إدارة مواردهم املالية وضامن حفظ األموال ومنوها
بطريقة آمنة .ويتضمن التخطيط املايل تقديم املشورة الفنية للعمالء حول كيفية إدارة ثرواتهم يف مختلف مراحل تكوين الرثوة ،وضامن منوها وحاميتها وتوزيعها وتطهريها إن
لزم األمر .وتقدم هذه الخدمات ألصحاب الدخل املرتفع واملتوسط ،وكذلك ملن يواجهون تحديات مالية يف إدارة أموالهم ،سواء لألفراد أو من يعول أرسة .باإلضافة إىل ذلك ،تخدم
إدارة الرثوات والتخطيط املايل مختلف االحتياجات املالية واالستثامرية للعمالء مثل التكافل واالستثامر وخطط التقاعد والرضائب والزكاة .وعليه ،يسعى هذا الربنامج إىل تزويد
املشاركني بفهم الخطة املالية الشاملة التي تساهم يف الحفاظ عىل محفظة الرثوة وحسن إدارتها بطريقة آمنة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

األهداف التدريبية

•فهم الرثوة يف إطار املبادئ الرشعية.
•تحديد املفاهيم العامة إلدارة الرثوات واملحافظ املالية.
•فهم مراحل إدارة الرثوات.
•عرض أساليب التخطيط املايل الرشعي ملختلف املحافظ املالية وسبل اختالفها
عن النهج التقليدي.
•فهم منهجية تطوير خطة مالية متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.
•فهم املسؤوليات املهنية والسلوك األخالقي للمخطط املايل اإلسالمي.

املستهدفون

•املستشارين املاليني.
•خرباء الخدمات املرصفية الخاصة.
•املستشارين الرشعيني.
•املدققني الرشعيني.
•املرصفيني.
•وكالء التكافل.
•وكالء االستثامر.
•موظفي الصناديق.

اليوم األول 14 :نوفمرب 2022
12:10 – 12:00
13:15 – 12:10

13:30 – 13:15
15:00 – 13:30

الجلسة االفتتاحية
الجلسة األوىل :مقدمة يف إدارة الرثوات والتخطيط املايل
•مفهوم إدارة الرثوات والتخطيط املايل
•مفهوم الرثوة يف الرشيعة اإلسالمية
•وجهة النظر الرشعية لإلنفاق
•إدارة الرثوات وعالقتها باالستشارة املالية
•دمج مقاصد الرشيعة يف رسم وتحديد األولويات املالية للعمالء
مراحل إدارة الرثوات
•بناء الرثوة
•منو الرثوة وتطويرها
•حامية الرثوة
•توزيع الرثوة
•تصفية وتطهري الرثوة

اسرتاحة

الجلسة الثانية :املنتجات الرئيسية إلدارة الرثوات
•التكافل
•التخطيط االستثامري
•التخطيط العقاري
•التخطيط الرضيبي والزكوي
•تحليل االحتياجات النقدية
•التقاعد
•التخطيط للوقف والصدقات

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

الجلسة األوىل :بناء الخطة املالية للعمالء
•تحديد األهداف والغايات واألولويات
•جمع البيانات واملعلومات ذات الصلة

13:30 – 13:15
15:00 – 13:30

اسرتاحة

الجلسة الثانية :بناء الخطة املالية  -متابعة
•جمع البيانات واملعلومات ذات الصلة بالعمالء
 oتحليل االحتياجات املالية للعمالء
 oفهم املخاطر املحتملة
 oإدارة ديون العمالء
•تطوير وتقديم خطة مالية للتنفيذ
•تنفيذ الخطة املالية
•دمج أهداف االستدامة وتقييم أثرها يف الخطة املالية
•مراقبة التنفيذ واملراجعة

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.
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اضغط هنا للتسجيل

استامرة التسجيل
االسم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
املسمى الوظيفي------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم املؤسسة---------------------------------------------------------------------------------------------------- :
الربيد اإللكرتوين-------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم الجوال------------------------------------------------------------------------------------------------------ :
الجنسية--------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
البلد------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

يحق ألعضاء املجلس العام الحصول عىل مقعدين مجانيني
رسوم املقاعد اإلضافية ألعضاء املجلس العام  250دوالر أمرييك
رسوم املشاركة لغري األعضاء  400دوالر أمرييك
يرجى إرسال النموذج املكتمل إىل األمانة العامة
الربيد االلكرتوينevents@cibafi.org :
هاتف | + 973-17357300 :فاكس+ 973-17324902 :

