
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 بلد 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 القضايا القانونية يف املالية اإلسالمية
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عن ورشة العمل:

تم تصميم ورشة العمل الفنية بهدف تقديم نظرة شاملة حول الجوانب القانونية يف املالية اإلسالمية والقضايا الناشئة ذات الصلة. تهدف الورشة إىل توفري تجربة 
عملية وفعالة للمشاركني املتخصصني يف مجال املرصفية اإلسالمية لتزويدهم باملعرفة العملية والكفاءات الرضورية للتعامل مع التحديات القانونية يف املعامالت 
املالية اإلسالمية. حيث ستعرض الورشة العنارص األساسية واملسائل القانونية للعقود والصكوك والتحكيم وضوابط الحوكمة واالمتثال. كام سيتم مناقشة بعض القضايا 

الفقهية ذات الصلة من منظور قانوين. 

الجلسة االفتتاحية 11:00 – 11:10
كلمة ترحيبية من املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

الجلسة األوىل: الجوانب القانونية يف املالية اإلسالمية11:10 – 12:15
مقدمة يف اإلطار القانوين للاملية اإلسالمية	 
القوانني والنظم املنظمة للمؤسسات املالية اإلسالمية	 
التحديات القانونية الناشئة يف الصناعة املالية اإلسالمية	 

اسرتاحة12:15 – 12:30

الجلسة الثانية: االمتثال التنظيمي والرشعي يف املالية اإلسالمية12:30 – 13:15
االمتثال للرشيعة يف املؤسسات املالية اإلسالمية	 
االمتثال للقوانني والنظم واملعايري املحلية والدولية	 
القضايا القانونية وقرارات املحاكم يف املالية اإلسالمية	 
دراسة حاالت عملية	 

الجلسة الثالثة: ترخيص وتنظيم البنوك اإلسالمية13:15 – 14:00
ترخيص البنوك اإلسالمية وتنظيمها	 
املخاطر القانونية وكيفية التعامل معها	 
دراسة حاالت عملية	 

اليوم األول: 28 مارس 2023

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.

األهداف التدريبية
اإلسالمية ومعامالتها 	  باملالية  املتعلقة  القانونية  املبادئ  توضيح ورشح 

التجارية.

عرض املسائل القانونية املحتملة التي تواجه عمليات ومعامالت املالية 	 
اإلسالمية.

املؤسسات 	  تواجهها  التي  القضايا  ملختلف  القانونية  الحلول  تحديد 
املالية اإلسالمية.

املستهدفون
العاملني يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.	 

العاملني يف مجال املحاسبة.	 

العاملني يف مجال التدقيق املحاسبي والتدقيق الرشعي.	 

العاملني يف إدارة املخاطر والتخطيط االسرتاتيجي.	 

العاملني يف قطاع االستشارات القانونية.	 

الجلسة الرابعة: الحوكمة يف املالية اإلسالمية11:00 – 12:15
دور هيئات الرقابة الرشعية )املركزية واملتواجدة يف كل بنك إسالمي(	 
التحديات التنظيمية ذات الصلة	 
دراسة حاالت عملية/قضايا سابقة 	 

الجلسة الخامسة: العقود يف املالية اإلسالمية
أسس العقود يف الرشيعة اإلسالمية	 
االعتبارات القانونية يف إنشاء العقود وتشغيلها يف البنوك اإلسالمية	 
دراسة حاالت عملية	 

اسرتاحة12:15 – 12:30

الجلسة السادسة: التحكيم يف املالية اإلسالمية12:30 – 13:15
دور التحكيم يف تسوية املنازعات	 
التحكيم واملحاكم يف قضايا البنوك اإلسالمية	 
دراسة حاالت عملية	 

الجلسة السابعة: هياكل الصكوك واألطر القانونية13:15 – 14:00
أنواع الصكوك وهياكلها القانونية 	 
االمتثال الرشعي والقانوين يف إصدار الصكوك وتشغيلها	 
دراسة حاالت عملية	 

اليوم الثاين: 29 مارس 2023
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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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أو اضغط هنا للتسجيل

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczFs_LrjziZ-6wAj48TeBEqiG_JAm6egNVJ9P8kaj3XGlWuQ/viewform
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