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عن بٌـــعد

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 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 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 أهدافه االسرتاتيجية 

وهي 1( دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية، 2( تشجيع البحث واالبتكار، 3( التأهيل والتمكني املهني.
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عن ورشة العمل الفنية 

يعد القطاع املايل من أهم القطاعات االقتصادية واكرثها حساسية ملا له من تأثري مبارش عىل جميع النواحي االستثامرية مثل أسواق املال والبورصة وحركة التجارة 
الخارجية واألنشطة االقتصادية املختلفة. وال شك أن البنوك تلعب دوراً هاماً يف هذا القطاع من خالل العمليات املرصفية املختلفة مثل االقراض ورصد املخاطر 
والعائدات املتعلقة بالوساطة املالية وتوجيه االستثامرات. وعليه، سعت الجهات الرقابية لوضع ضوابط مختلفة للتأكد من مالمئة البنوك واملؤسسات املالية من 
مامرسة انشطتها التجارية ومدى مرونتها لالستمرار يف العمل يف ظل الظروف االقتصادية املختلفة واملتقلبة. حيث باتت مامرسات اختبار الضغط يف املؤسسات املالية 

أحد أهم االسرتاتيجيات الفعالة يف إدارة املخاطر السيام يف الوقت الراهن وتعرض االقتصاد لألزمات والجوائح غري املتوقعة.

أهداف ورشة العمل الفنية 

القطاع  للعاملني يف  الفنية والتطبيقية  القدرات  تنمية  العمل إىل  تهدف ورشة 
املايل والخدمات املالية اإلسالمية فيام يخص إدارة املخاطر بشكل عام واختبارات 
النظرية واملامرسة  العمل املعرفة  الضغط بشكل خاص. حيث يتضمن برنامج 

التطبيقية وذلك من خالل املحاور التالية:

مفهوم اختبارات الضغط وأهدافها التنظيمية.	 

أنواع اختبارات الضغط واملنهجيات املختلفة.	 

تجربة املالية اإلسالمية يف اختبارات الضغط.	 

التطبيقات الحالية عىل اختبارات الضغط.	 

املستهدفون للمشاركة يف الورشة  
العاملون يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.	 

العاملون يف إدارة املخاطر والخزينة.	 

ممثيل السلطات الرقابية والجهات التنظيمية.	 

مدققي الحسابات واملستشارون.	 

12:15 - 12:00
الجلسة االفتتاحية 

 كلمة ترحيبية للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

13:45 - 12:15

الجلسة األوىل: اختبارات الضغط )املفهوم واألهداف(
مفهوم اختبارات الضغط وعالقتها بنظم إدارة املخاطر لدى البنوك.	 

الهدف من إجراء اختبارات الضغط يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.	 

دور الجهات الرقابية والتنظيمية يف تطبيق اختبارات الضغط.	 

اسرتاحة13:45 - 14:00

16:00 - 14:00

الجلسة الثانية: التطبيقات العملية الختبارات الضغط
أنواع اختبارات الضغط املرصفية.	 

املنهجيات املختلفة الختبارات اوضاع الضغط وآلية إدارة الصدمات.	 

13:45 - 12:00
الجلسة الثالثة: تطبيق عميل

تكوين اختبار ضغط متكامل.	 

اسرتاحة13:45 - 14:00

16:00 - 14:00

الجلسة الرابعة: الواقع العميل الختبارات الضغط املرصفية 
املعوقات التي تحد من فعالية اختبارات الضغط.	 

تجارب دولية الختبارات الضغط املرصفية ومدى فاعليتها.	 

التطورات األخرية الختبارات الضغط.	 

اليوم األول : 24 فرباير 2021

اليوم الثاين : 25 فرباير 2021

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

تفاصيل املشاركة يف ورشة العمل

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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