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كلمة األمني العام

املحتويات
خصيصاً  صممت  والتي  املجهر”،  “تحت  الدورية  لنرشتنا  عرش  الثالث  العدد  يف  بكم  نرحب 

لنطلعكم عىل آخر أنشطة ومبادرات املجلس العام.

الخطة  أهداف  مع  يتوافق  مبا  األنشطة  كل  نفذت  قد  العامة  األمانة  بأن  أعلمكم  أن  يرسين 
االسرتاتيجية للفرتة 2015 – 2018، ومتاشياً مع احتياجات األعضاء وأصحاب املصلحة ومتطلبات 

الصناعة تم اعتامد الخطة االسرتاتيجية الجديدة للفرتة 2019 – 2022. 

الحقيقي  االقتصاد  وتحقيق  اإلسالمية،  للصريفة  املضافة  القيمة  عىل  الضوء  تسليط  تم  حيث 
باإلضافة إىل تشجيع املامرسات املسؤولة واملستدامة يف صناعة الخدمات املالية اإلسالمية، وبناًء 
الخطة االسرتاتيجية  الرؤية والرسالة واألهداف ضمن  النظر يف  بإعادة  العام  املجلس  قام  عليه 

الجديدة ووضع اسرتاتيجيات فرعية لتحقيقها.  

الحايل وفًقا لألهداف  العام  للربع األول من  املنطلق يسعدين إعالمكم عن أنشطتنا  ومن هذا 
االسرتاتيجية الجديدة، حيث عقدت األمانة العامة اجتامع اللجنة التنفيذية الثامن )8( بتاريخ 
20 فرباير 2019 يف املنامة، البحرين، باإلضافة إىل اجتامع مجلس اإلدارة السادس والثالثون )36( 

بتاريخ 3 ابريل 2019 يف مراكش، املغرب.

ويف سبيل تحقيق هدفنا االسرتاتيجي األول يف “دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات 
للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  متويل  مبادرة  إىل  تعليقاته  العام  املجلس  قدم  الرقابية”  والنظم 
حول مبادئ مسؤوليات القطاع املرصيف، باإلضافة إىل تقديم توصياته حول “البنوك املراسلة” إىل 
مجلس االستقرار املايل، كام وقامت األمانة العامة بتنظيم جلسة املجلس العام الخاصة )تحت 

املجهر( بالتزامن مع برنامج عمل قمة قازان 2019 يف قازان، تتارستان، روسيا.

بإصدار  إعالمكم  يسعدين  واالبتكار”،  البحث  “تشجيع  الثاين  االسرتاتيجي  الهدف  بخصوص  أما 
املوجز العارش بنجاح حول: “املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 وآثاره عىل املؤسسات 
املالية اإلسالمية”، و املوجز الحادي عرش حول “املالية اإلسالمية وأهداف األمم املتحدة للتنمية 
لعام  العام  املجلس  الثانية من جائزة  النسخة  العامة إلطالق  األمانة  املستدامة”. كام وتستعد 
2019 تحت عنوان: “االبتكار االستثامري يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر”، 
“االستدامة ومحركات  اإلسالميني تحت عنوان  للمرصفيني  الرابع  العاملي  االستبيان  إىل  باإلضافة 
النمو والتحديات التنظيمية”  وذلك بالتزامن مع االجتامعات السنوية يف جدة، اململكة العربية 

السعودية.

ندوة  من  الثانية  النسخة  العامة  األمانة  نفذت  املهني،  والتمكني  التأهيل  مجال  يخص  وفيام 
البحرين.  املنامة،  يف  االئتامين  للتصنيف  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  مع  بالتعاون  العام  املجلس 
كام يتم التحضري لتنفيذ ورشة عمل فنية حول اختبار الضغط للمؤسسات املالية اإلسالمية يف 

اسطنبول، تركيا.

ومن خالل شبكة التطوير املهني العاملية للوكالء تم تنفيذ 15 دورة تدريبية يف الفرتة من يناير 
– ابريل 2019 واستفاد منها 345 متدرب.

كام وأود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للدعم الذي نشهده دوماً من أعضاء مجلس اإلدارة 
خاصة وأعضاء املجلس العام عامة مع باقي الجهات املعنية يف سبيل تعزيز صناعة الخدمات 

املالية اإلسالمية، لكم كلكم جزيل الشكر واالمتنان. 

مع خالص التقدير
عبداإلله بلعتيق

كلمة األمني العام  ------------------------------------------------ 1

اجتامعات املجلس العام

اجتامع اللجنة التنفيذية الثامن ----------------------------------- 2

اجتامع مجلس اإلدارة السادس والثالثون -------------------------- 2

الخطة االسرتاتيجية للمجلس العام 2019 – 2022 ------------------ 2

اإلسالمية  للصريفة  املضافة  القيمة  دعم  األول:  االسرتاتيجي  الهدف 
والسياسات والنظم الرقابية

للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  متويل  مبادرة  إىل  العام  املجلس  تعليقات 
حول "مبادئ مسؤوليات القطاع املرصيف" ------------------------- 3

املجلس العام يقدم تقريراً مفصالً ملجلس االستقرار املايل حول انخفاض 
العالقات مع البنوك املراسلة وتأثريه عىل البنوك اإلسالمية ---------- 3

عنوان:  تحت   2019 املجهر(  )تحت  الخاصة  العام  املجلس  جلسة 
يف  اإلدماج  سبل  املستقلة:  الدول  رابطة  منطقة  يف  اإلسالمي  "التمويل 
النظام املايل لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة" ---------- 3

الهدف االسرتاتيجي الثاين: تشجيع البحث واالبتكار

املوجز العارش تحت عنوان: "املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
9 وآثاره عىل املؤسسات املالية اإلسالمية" -------------------------- 4

األمم  وأهداف  اإلسالمية  "املالية  عنوان:  تحت  عرش  الحادي  املوجز 
املتحدة للتنمية املستدامة" --------------------------------------- 4

االستثامري يف  "االبتكار  لعام 2019 تحت عنوان:  العام  املجلس  جائزة 
متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر" --------------- 4

االستبيان العاملي الرابع للمرصفيني اإلسالميني ----------------------- 4

الهدف االسرتاتيجي الثالث: التأهيل والتمكني املهني

للتصنيف  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  مع  بالتعاون  العام  املجلس  ندوة 
اإلسالمية  للبنوك  االئتامين  التصنيف  "منهجية  عنوان:  تحت  االئتامين 
والصكوك" ------------------------------------------------------ 5

ورشة عمل فنية للمجلس العام تحت عنوان: "اختبار الضغط للمؤسسات 
املالية اإلسالمية" ------------------------------------------------- 5

الربنامج التنفيذي الداخيل للمجلس العام ------------------------- 5

الدورة الداخلية للبنك األهيل  - سلطنة عامن ---------------------- 5

الدورات الداخلية للمجلس العام --------------------------------- 5

شبكة التطوير املهني العاملية للوكالء: يناير - ابريل 2019 ---------- 5



حتت املجـــــــهر

الصفحة - 2

الثامن  التنفيذية  اللجنة  اجتامع  العام  املجلس  عقد   |  2019 فرباير   20
باستضافة كرمية من مجموعة الربكة املرصفية يف املنامة، البحرين. وخالل 
لتنفيذ  بداية  متثل  والتي   2019 لعام  العمل  خطة  مناقشة  تم  االجتامع 

باستضافة  والثالثون  السادس  اإلدارة  مجلس  اجتامع  العام  املجلس  عقد 
كرمية من البنك اإلسالمي للتنمية يف مراكش، املغرب. وخالل االجتامع، تم 
املدققة  املالية  البيانات  لعام 2018 واملوافقة عىل  النشاط  تقرير  اعتامد 

لعام 2018 لرفعها ألعضاء الجمعية العمومية يف االجتامع القادم.

اجتامعات املجلس العام

 اجتامع اللجنة التنفيذية الثامن

الخطة االسرتاتيجية الجديدة خالل الفرتة 2019 – 2022. هذا وتم اإلشادة 
بجهود األمانة العامة من خالل االطالع عىل تقرير النشاط لعام 2018.

 اجتامع مجلس اإلدارة السادس والثالثون

ويف نفس الخصوص، متت مناقشة املوارد املالية املستدامة للمجلس العام 
للتنمية املستدامة.  العام  لتحقيق أهداف املجلس  التي متثل عامالً مهامً 
الذين  العام  املجلس  أعضاء  قبل  من  إيجايب  تجاوب  عن  االجتامع  وأمثر 

شاركوا باقرتاحات بنائة يف توسيع املوارد املالية للمجلس العام.

الخطة االسرتاتيجية للمجلس العام 2019 – 2022

يف عام 2014، رشع املجلس العام بصياغة خطته االسرتاتيجية األوىل 2015 – 2018 والتي تعمل مبثابة دليل لتحقيق املخرجات املتوقعة وتعزيز دوره 
يف دعم الصناعة املالية اإلسالمية والدفاع عنها، ومن الرضوري أن تقوم األمانة العامة بتقييم دوري لألنشطة حتى تتوافق مع املتطلبات واالحتياجات 
للفرتة 2019 – 2022، وبفضل  بتطوير خطته  العام  املجلس  قام  اإلسالمية،  املالية  الخدمات  الرسيعة يف صناعة  التطورات  وبناًء عىل  لألعضاء،  املتغرية 
توجيهات مجلس اإلدارة والعمليات التشاورية الواسعة مع أعضاء املجلس العام وغريهم من أصحاب املصلحة، توصلت األمانة العامة إىل تحديد األهداف 

االسرتاتيجية التالية:

الهدف االسرتاتيجي األول: دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية.	 

الهدف االسرتاتيجي الثاين: تشجيع البحث واالبتكار. 	 

الهدف االسرتاتيجي الثالث: التأهيل والتمكني املهني.	 
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الهدف االسرتاتيجي األول: دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية

العام تعليقاته إىل مبادرة متويل برنامج األمم املتحدة  ابريل 2019 | قدم املجلس   10
العام  املجلس  أوضح  التعليقات  ويف  املرصيف”  القطاع  مسؤوليات  “مبادئ  حول  للبيئة 
التمويل  تصف  والتي  اإلسالمي  التمويل  وقيم  املبادئ  هذه  بني  كبرياً  توافقاً  هناك  أن 
عىل أنه وسيلة لخدمة املجتمع والتنمية البرشية. وأكد أن هذه املبادئ تشكل أهمية 
كبرية لألعضاء حيث أن أغلبهم مؤسسات متوسطة أو صغرية الحجم يف األسواق الناشئة، 

وبحاجة إىل الدعم الالزم يف تطبيق املبادئ مبا يتامىش مع البيئة املحلية.

http:// :لالطالع عىل التعليقات الكاملة ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين للمجلس العام
.www.cibafi.org

24 ابريل 2019 | رفع املجلس العام توصياته حول “البنوك املراسلة” إىل مجلس االستقرار 
املايل حيث تم تسليط الضوء عىل تراجع العالقات املرصفية املراسلة يف البنوك اإلسالمية عىل 
مدى السنوات الخمس املاضية نتيجة لـ “تجنب املخاطر”، وتم الرتكيز أيضاً عىل مدى تأثري 
البيانات املقدمة مقارنة  البنوك اإلسالمية. وتوضح  هذا االنخفاض عىل منتجات وخدمات 
دقيقة بني نتائج هذا العام والعام املايض مع نظرة شاملة للتقدم املحرز يف هذا الصدد، فضالً 

عن إبراز مدى أهمية هذه القضية يف الصناعة املالية اإلسالمية.

 تعليقات املجلس العام إىل مبادرة متويل برنامج األمم املتحدة للبيئة حول مبادئ مسؤوليات القطاع املرصيف

 املجلس العام يقدم رأيه إىل مجلس االستقرار املايل حول انخفاض العالقات مع البنوك املراسلة

وتأثريه عىل البنوك اإلسالمية

 جلسة املجلس العام الخاصة )تحت املجهر( 2019 تحت عنوان: التمويل اإلسالمي يف منطقة رابطة الدول املستقلة

سبل اإلدماج يف النظام املايل لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة

25 ابريل 2019 | تتابعاً لنجاح جلسة املجلس العام )تحت املجهر( التي 
عقدت يف 2017 بالتزامن مع برنامج عمل قمة قازان السنوي، يف قازان، 
العام تحت  لهذا  الثانية  النسخة  العامة  األمانة  تتارستان، روسيا، نظمت 
عنوان "التمويل اإلسالمي يف منطقة رابطة الدول املستقلة: سبل اإلدماج يف 
النظام املايل لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة"، خالل برنامج 
عمل قمة قازان االقتصادية الدولية الحادية عرش روسيا - العامل اإلسالمي: 

قمة قازان 2019.

املتحدثيني  من  عددا  املجهر(  )تحت  الخاصة  الجلسة  هذه  جمعت 
اإلسالمي تحت سقف  العمل املرصيف  املصلحة وقادة  البارزين وأصحاب 
يف  اإلسالمي  التمويل  لدمج  الناشئة  والتحديات  الفرص  ملناقشة  واحد 
منطقة رابطة الدول املستقلة، كام وتم البحث عن كيفية متثيل التمويل 
اإلسالمي كأداة لتحقيق التنمية املستدامة وتحديد أهم العوامل الرئيسية 

الفعالة لتنفيذها.
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الهدف االسرتاتيجي الثاين: تشجيع البحث واالبتكار

27 يناير 2019 | أصدر املجلس العام املوجز العارش حول “املعيار الدويل 
إلعداد التقارير املالية رقم 9 وآثاره عىل املؤسسات املالية اإلسالمية”، حيث 
املتعلقة  الجديدة  ومتطلباته   9 رقم  املعيار  عن  عامة  ملحة  املوجز  قدم 
املالية، ومحاسبة  القيمة، وتصنيف وقياس األصول والخصوم  بالهبوط يف 
التحوط، باإلضافة إىل تأثري املعيار عىل املصارف اإلسالمية من خالل نتائج 
الرئيسية  والتوصيات  املتأثرة  املجاالت  أهم  مبيناً  العام  املجلس  استبيان 

للتطبيق السلس يف املستقبل.

للمزيد من املعلومات حول املوجز العارش، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين 
.www.cibafi.org

يف بداية هذا العام بدأت األمانة العامة تحضريات جائزة املجلس العام لعام 
واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  متويل  االستثامري يف  “االبتكار  2019 حول 
ومتناهية الصغر”، والتي توفر فرصة فريدة للمؤسسات األعضاء يف جميع 

أنحاء العامل للمشاركة، وإبراز الجهود املنعكسة يف هذا املجال.

يف هذا العام ستمنح الجائزة للمؤسسة املالية اإلسالمية التي تعترب مثاالً 
يحتذى به يف “االبتكار االستثامري يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة 
عرش  بأعىل  قامئة  حرص  تم  الفرز  لجنة  خالل  ومن  الصغر”.  ومتناهية 
مؤسسات وذلك حسب املعايري املطلوبة وتقدميها إىل لجنة االختيار لرتشيح 
املؤسسة الفائزة، حيث أن األمانة العامة يف املراحل األخرية من التحضريات 
لإلعالن عن الفائز بالجائزة خالل اجتامع الجمعية العمومية التاسع عرش 

بتاريخ 13 مايو 2019 يف جدة، اململكة العربية السعودية.

 املوجز العارش تحت عنوان: املعيار الدويل إلعداد التقارير
املالية رقم 9 وآثاره عىل املؤسسات املالية اإلسالمية

 جائزة املجلس العام لعام 2019 تحت عنوان: االبتكار
 االستثامري يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

ومتناهية الصغر

“املالية  حول  الحادي عرش  املوجز  العام  املجلس  أصدر   |  2019 مايو   9
للتنمية املستدامة”، حيث سيتم عرض  املتحدة  اإلسالمية وأهداف األمم 
ملحة عامة عن أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة والتمويل اإلسالمي 
التنمية  أهداف  متويل  يف  الحالية  الفجوة  لسد  سيوفرها  التي  والفرص 
املستدامة. فضالً عن مدى أهمية رؤية البنوك اإلسالمية ألهداف التنمية 
نتائج  خالل  من  لتحقيقها،  املتخذة  واملبادرات  املتحدة  لألمم  املستدامة 

استبيان املجلس العام.

موقعنا  زيارة  يرجى  عرش،  الحادي  املوجز  حول  املعلومات  من  للمزيد 
.www.cibafi.org االلكرتوين

يتم التحضري لإلطالق الرسمي  لالستبيان العاملي الرابع للمرصفيني اإلسالميني 
لعام 2019 تحت عنوان “االستدامة ومحركات النمو والتحديات التنظيمية”. 
ويعكس االستبيان رأي 106 رئيس تنفيذي للبنوك اإلسالمية من 34 دولة حول 
العامل، ويف النسخة الرابعة من االستبيان تم تسليط الضوء عىل القضايا الرئيسية 
التي تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية يف السنوات القادمة، والعوامل الالزمة 
لنمو األعامل التجارية والتحديات التنظيمية التي مثثل عائقاً لهم. كونوا بالقرب 
ملشاركتنا إطالق االستبيان خالل االجتامعات السنوية بتاريخ 13 مايو 2019 يف 

جدة، اململكة العربية السعودية.

 املوجز الحادي عرش تحت عنوان: املالية اإلسالمية
وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

 االستبيان العاملي الرابع للمرصفيني اإلسالميني: االستدامة

ومحركات النمو والتحديات التنظيمية
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الهدف االسرتاتيجي الثالث: التأهيل والتمكني املهني

29 – 30 ابريل 2019 | تتابعاً لنجاح الندوة يف عام 2017، يواصل املجلس 
العام تعاونه مع وكالة ستاندرد آند بورز لتنظيم النسخة الثانية من الندوة 
التصنيف  “منهجية  عنوان:  تحت  االئتامين  التصنيف  حول   2019 لعام 
رعاية  تحت  البحرين،  املنامة،  يف  والصكوك”  اإلسالمية  للبنوك  االئتامين 

مرصف البحرين املركزي.

والتمكن  االئتامين،  التصنيف  آليات  عىل  التعرف  تم  الربنامج،  وخالل 
للدول  االئتامنية  الجدارة  تقييم  يف  يلعبه  الذي  الحيوي  الدور  فهم  من 
باإلضافة  اإلسالمية،  املالية  السوق  وأدوات  والتقليدية  اإلسالمية  والبنوك 
وقد  هذا  منخفض.  أو  مرتفع  ائتامين  معدل  إىل  الوصول  سبل  فهم  إىل 
الخرضاء،  والصكوك  اإلسالمي  التمويل  االبتكار يف  الضوء عىل  تسليط  تم 
التمويل  املستثمرين يف قطاعي  متزايد من  اهتامم  استحوذت عىل  التي 

اإلسالمي والتقليدي.

الضغط  “اختبار  عنوان  تحت  فنية  عمل  ورشة  لتنظيم  التحضري  يتم 
الفرتة 11 – 13  املالية اإلسالمية” يف اسطنبول، تركيا، خالل  للمؤسسات 
من  كرمية  وباستضافة  الرتيك  املركزي  البنك  رعاية  تحت   ،2019 يونيو 

مدرسة اسطنبول للخدمات املرصفية اإلسالمية.

املالية  واملؤسسات  البنوك  والعاملني يف  املهنيني  الورشة  وتستهدف هذه 
مناقشة  وسيتم  واإلرشافية.  التنظيمية  الهيئات  إىل  باإلضافة  اإلسالمية 
تقنيات اختبار الضغط وتأثريه عىل التخطيط الرأساميل، ناهيك عن دور 
املالية  الصناعة  الضغط عىل مستوى  اختبار  إدارة  التنظيمية يف  الهيئات 
اإلسالمية، وستتيح هذه الورشة الفرصة لتبادل الخربات وفتح آفاق النقاش 

من خالل مختلف الخرباء يف املؤسسات العاملية.

 ندوة املجلس العام بالتعاون مع وكالة ستاندرد آند
 بورز للتصنيف االئتامين تحت عنوان: منهجية التصنيف

االئتامين للبنوك اإلسالمية والصكوك

 ورشة عمل فنية للمجلس العام تحت عنوان: اختبار

الضغط للمؤسسات املالية اإلسالمية

نظم املجلس العام عدداً من الربامج التنفيذية منذ عام 2015، والتي القت 
نجاحاً واسعاً من قبل املشاركني من اإلدارات العليا يف البنوك واملؤسسات 
املالية، وعليه رشعت األمانة العامة يف إعداد برامج مصممة خصيصاً لتلبي 
حاجة األعضاء وأصحاب املصالح من البنوك واملؤسسات املالية.  هذا وقد 
تم تنفيذ الربنامج التنفيذي األول لإلدارات العليا لبنك الخرطوم لعدد 35 
بالتعاون مع أهم  العام  السودان، ويستمر املجلس  الخرطوم،  مشارك يف 
التنفيذية  الربامج  من  النوع  هذا  وتقديم  لتصميم  األعامل  إدارة  كليات 

لتلبي االحتياجات التدريبية للمؤسسات والسوق.

يوفر املجلس العام شهاداته املهنية من خالل وكالء التطوير املهني وهم 
20 وكيل من 16 دولة حول العامل. 

تدريبية  دورة   15 بتنفيذ  املصلحة  وأصحاب  األعضاء  نعلم  أن  ويرسنا 
استفاد منها 345 متدرب يف الفرتة املمتدة من يناير إىل ابريل 2019.

نفذ وكالء التطوير املهني برنامج املرصيف اإلسالمي املعتمد داخلياً يف عدٍد 
يناير  من  املمتدة  الفرتة  خالل  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  البنوك  من 

وحتى ابريل 2019 كام هو مبني أدناه:

معهد الدراسات املرصفية التابع للبنك املركزي األردين: لصالح 20 	 
موظف من مرصف الراجحي األردن.

مركز السالم للتدريب والبحوث واالستشارات: لصالح 50 موظف 	 
من بنك السالم، الصومال.

رشكة طالئع الريادة للتدريب واالستشارات: لصالح 25 موظفة من 	 
مرصف اإلمناء، السعودية.

كابيتال ترنسك “فننسيتي”: لصالح 16 موظف من أمنية بنك، يف 	 
املغرب.

14 – 18 ابريل 2019م | بناًء عىل طلب البنك األهيل، نفذ املجلس العام 
البنك األهيل يف  املعتمد لصالح 20 موظفا من  برنامج املرصيف اإلسالمي 
مسقط، سلطنة عامن.  وعقد الربنامج عىل مدى 5 أيام متتالية  لتزويد 
املشاركني باملعرفة الالزمة بأسس املالية اإلسالمية وقواعد املعامالت املالية 

السليمة.

الربامج التنفيذية الداخلية للمجلس العام

 شبكة التطوير املهني العاملية للوكالء

من يناير إىل ابريل 2019

الدورات الداخلية للمجلس العام

الدورة الداخلية للبنك األهيل  - سلطنة عامن
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عن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية هو منظمة دولية تابع 
الرئييس يف مملكة  التعاون اإلسالمي تأسس يف عام 2001 ومقره  ملنظمة 

البحرين. 

وميثل املجلس العام املظلة الرسمية للصناعة املالية اإلسالمية عىل مستوى 
العامل، ويهدف إىل دعم وتطوير صناعة الخدمات املالية اإلسالمية وحاميتها، 
األخرى ذات  املالية  العام واملؤسسات  املجلس  أعضاء  بني  التعاون  ودعم 

االهتامم واألهداف املشرتكة.

ويضم املجلس العام يف عضويته أكرث من 130 مؤسسة مالية، موزعة عىل 34 
دولة حول العامل، تضم أهم الفاعلني يف السوق املالية اإلسالمية، ومؤسسات 
دولية متعددة األطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية يف الصناعة ويعرف 

بأنه أحد املنظامت واللبنات الرئيسة يف بنية املالية اإلسالمية.

ويهدف املجلس العام إىل دعم صناعة الخدمات املالية اإلسالمية من خالل 
واالقتصادية  واملالية  الرقابية  السياسات  يخص  فيام  عنها  والدفاع  متثيلها 
الخدمات  صناعة  تطوير  ودعم  ألعضائه  العامة  املصلحة  يف  تصب  التي 
تعزيز أفضل املامرسات. وعليه، تستند أعامل  املالية اإلسالمية من خالل 
املضافة  القيمة  دعم   )1 وهي  االسرتاتيجية  أهدافه  عىل  العام  املجلس 
للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية، 2( تشجيع البحث واالبتكار، 

3( التأهيل والتمكني املهني.

معلومات التواصل

املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

برج جريا 3، مكتب 51، بناية 657، طريق 2811، مجمع 428، ص.ب: 
24456، املنامة، مملكة البحرين

cibafi@cibafi.org :الربيد االلكرتوين

   هاتف: 17357300 00973

فاكس: 17324902 00973 

 لالطالع عىل فعاليات املجلس العام

Faceook.com/CIBAFI LinkedIn.com/CIBAFI

Twitter.com/CIBAFI

Youtube.com/CIBAFI.ORG

 Instagram.com/CIBAFI_
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تواريخ مهمة لجدولك الزمني

12 – 13 مايو 2019 
جدة، اململكة العربية السعودية

اجتامع املجموعة االستشارية لألعضاء	 

اجتامع الهيئة العلمية لالعتامد	 

الحلقة االسرتاتيجية لألعضاء ووكالء التطوير املهني	 

اجتامع مجلس اإلدارة السابع والثالثون	 

اجتامع الجمعية العمومية التاسع عرش	 

الحفل الرسمي إلطالق جائزة املجلس العام لعام 2019 : "االبتكار 	 
االستثامري يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر"

اإلطالق الرسمي لالستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني: "االستدامة 	 
ومحركات النمو والتحديات التنظيمية"

11 - 13 يونيو 2019 
اسطنبول، تركيا

ورشة عمل فنية للمجلس العام

 "اختبار الضغط للمؤسسات املالية اإلسالمية"

أكتوبر 2019 
 املنامة، مملكة البحرين

برنامج تدريب املدربني

أكتوبر 2019 
 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية
الصريفة اإلسالمية وأهداف التنمية املستدامة

نوفمرب 2019
 املنامة، مملكة البحرين

املجلس العام – كلية آيفي إلدارة األعامل

نوفمرب 2019 
 برشلونة، اسبانيا

ورشة عمل فنية للمجلس العام 

املنتدى الخامس لحوض البحر األبيض املتوسط حول املالية اإلسالمية


