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عن ور�سةالعمل:
خالل  من  النمو  هذا  ويتحدد   ،٪20  -15 ال�سنوي  الإ�سالمي  التمويل  منو  معدل  يكون  اأن  املتوقع  من 
توافر املنتجات اجلديدة التي من �ساأنها تلبية احتياجات �سرائح ال�سوق املتنوعة وباخل�سو�ص املوؤ�س�سات 

املالية الإ�سالمية.

وت�ستهدف الور�سة املهنيني يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، وت�سعى اإىل تاأهيل امل�ساركني لفتح 
وتتبعها  املنتجات،  وتطوير  املالية  الهند�سة  ال�سريعة يف  مبادئ  اإطار  كيفية حتديد  النقا�ص حول  باب 
املالية  اخلدمات  على  الرتكيز  مع  املنتجات  تطوير  عمليات  حول  واأدق  اأعمق  م�سائل  يف  مناق�سات 

الإ�سالمية. 

كما حتفز امل�ساركني على فتح اآفاق احلوار وتبادل اخلربات املهنية من خالل الرتكيز على درا�سة حالت 
نظرية وعملية واقعية وامل�ساركة يف التطبيقات العلمية لتطوير املنتجات املالية.

اأهداف ور�سةالعمل:
عر�ص وحتليل مفهوم تطوير املنتجات املالية.. 1
ب�سكل . 2 املنتجات  تطوير  من  �ستمكنهم  التي  الالزمة  الفنية  واملعرفة  باملهارات  املهنيني  تزويد 

فعال يف موؤ�س�ساتهم.
فهم الآليات والعمليات واملعوقات املتعلقة بتطوير املنتجات.. 3

امل�ستهدفون:
م�سوؤولو تطوير املنتجات.. 1
م�سوؤولو ال�سريعة.. 2
م�سوؤولو اإدارة املخاطر.. 3
م�سوؤولو الإدارة القانونية.. 4

عن املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ومقرها   2001 عام  تاأ�س�ست  دولية  منظمة  الإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  العام  املجل�ص  ُيعترب 
الرئي�سي يف مملكة البحرين. وهو منظمة منتمية ملنظمة التعاون الإ�سالمي )OIC(. وميثل املجل�ص 
العام املظلة الر�سمية لل�سناعة املالية الإ�سالمية على م�ستوى العامل، ويهدف اإىل دعم وتطوير �سناعة 
املالية  واملوؤ�س�سات  العام  املجل�ص  اأع�ساء  بني  التعاون  ودعم  وحمايتها،  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات 

الأخرى ذات الإهتمام والأهداف امل�سرتكة.
وي�سم املجل�ص العام يف ع�سويته اأكرث من 120 موؤ�س�سة مالية، موزعة على 32 دولة، ت�سم اأهم الفاعلني 
يف  مهنية  وجمعيات  وموؤ�س�سات  الأطراف،  متعددة  دولية  وموؤ�س�سات  الإ�سالمية،  املالية  ال�سوق  يف 
ال�سناعة ويعرف باأنه اأحد املنظمات واللبنات الرئي�سة يف بنية املالية الإ�سالمية. ويهدف املجل�ص العام 
اإىل دعم �سناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية من خالل متثيلها والدفاع عنها فيما يخ�ص ال�سيا�سات 
الرقابية واملالية والقت�سادية التي ت�سب يف امل�سلحة العامة لأع�سائه ودعم تطوير �سناعة اخلدمات 
على  ت�ستند  العام  املجل�ص  اأعمال  فاإن  وعليه،  املمار�سات.  اأف�سل  تعزيز  خالل  من  الإ�سالمية  املالية 
اأهدافه الإ�سرتاتيجية وهي 1( دعم ال�سيا�سات والنظم الرقابية 2( البحوث واملن�سورات 3( ن�سر الوعي 

وتبادل املعلومات 4( دعم التطوير املهني.

البنك املركزي التون�سي
هي املوؤ�س�سة املالية املركزية املكلفة باإ�سدار النقد والإ�سراف على القطاع البنكي يف تون�ص كما تقوم 
باإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي واإدارة ال�سيا�سة النقدية. يقوم البنك اأي�سا باإ�سدار تقارير 
يقّيم فيها الو�سع القت�سادي العام ويقوم باإقراح الإجراءات املمكن اإتخامها لتح�سينه. اأن�سئ البنك يف 
19 �سبتمرب 1958 وهو موؤ�س�سة عمومية تتمتع بال�سخ�سية املدنية وبال�ستقالل املايل وله 12 فرعا يف 
كل من تون�ص العا�سمة، بنزرت، �سو�سة، �سفاق�ص، نابل، قاب�ص، قف�سة، الق�سرين، القريوان، املن�ستري، 

جندوبة، مدنني. ي�سرف على البنك حمافظ ونائب له وجمل�ص اإدارة يجتمع �سهريا.

5.   م�سوؤولو التمويل.

باإ�سدار النقد والإ�سراف على القطاع البنكي يف تون�س كما تقوم  هي املوؤ�س�سة املالية املركزية املكلفة 
باإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي واإدارة ال�سيا�سة النقدية. يقوم البنك اأي�سا باإ�سدار تقارير 
يقّيم فيها الو�سع القت�سادي العام ويقوم باإقرتاح الإجراءات املمكن اإتخاذها لتح�سينه. اأن�سئ البنك 
يف 19 �سبتمرب 1958 وهو موؤ�س�سة عمومية تتمتع بال�سخ�سية املدنية وبال�ستقالل املايل وله 12 فرعا يف 
كل من تون�س العا�سمة، بنزرت، �سو�سة، �سفاق�س، نابل، قاب�س، قف�سة، الق�سرين، القريوان، املن�ستري، 

جندوبة، مدنني. ي�سرف على البنك حمافظ ونائب له وجمل�س اإدارة يجتمع �سهريًا.



الت�سجيل وقهوة ال�سباح8:30 - 9:00

9:30 - 9:00
اجلل�سة الفتتاحية

كلمة افتتاحية من قبل البنك املركزي التون�سي
كلمة افتتاحية من قبل املجل�ص العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

ا�سرتاحة9:30 - 11:00

اجلل�سة الأوىل11:00 - 11:30
مدخل اإىل مفهوم الهند�سة املالية وتطوير املنتجات املالية

13:00 - 11:30
اجلل�سة الثانية

واقع الهند�سة املالية وم�ستقبلها
حالة عملية

ا�سرتاحة �سالة ووجبة غداء13:00 - 14:00

16:00 - 14:00
اجلل�سة الثالثة

اأدوات الهند�سة املالية ومنتجاتها

اجلل�سة الأوىل9:30 - 11:00
املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ودورها يف تطوير املنتجات

ا�سرتاحة11:00 - 11:30

13:00 - 11:30
اجلل�سة الثانية

�سناعة الهند�سة املالية الإ�سالمية
حالة عملية

ا�سرتاحة �سالة ووجبة غداء13:00 - 14:00

اجلل�سة الثالثة14:00 - 16:00
منتجات �سناعة الهند�سة املالية الإ�سالمية

اجلل�سة الأوىل9:30 - 11:00
اأدوات التحوط املتوافقة مع ال�سريعة

ا�سرتاحة11:00 - 11:30

13:00 - 11:30
اجلل�سة الثانية

دور الهند�سة املالية يف اإدارة املخاطر
حالة عملية

ا�سرتاحة �سالة ووجبة غداء13:00 - 14:00

اجلل�سة الثالثة14:00 - 16:00
بع�ص التجارب يف تطوير املنتجات

حفل اختتام ور�سة العمل الفنية16:00 - 16:30

اليوم الأول: ** مار�س  2018

اليوم الثاين: ** مار�س 2018

اليوم الثالث:** مار�س 2018

اليوم الأول: 4 اأبريل 2018

اليوم الثاين:  5 اأبريل 2018

9:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

9:30 - 11:0011:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:30

الت�سجيل وقهوة ال�سباح9:00 – 8:30

9:00  - 9:30

اجلل�سة الفتتاحية
كلمة افتتاحية من قبل البنك املركزي التون�سي

كلمة افتتاحية من قبل املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ا�سرتاحة10:00 – 9:30

10:00 – 11:30
اجلل�سة الأوىل

مدخل اإىل مفهوم الهند�سة املالية وتطوير املنتجات املالية الإ�سالمية

11:30 – 12:30

اجلل�سة الثانية
واقع الهند�سة املالية وم�ستقبلها

حالة عملية
جل�سة تبادل اخلربات13:00 – 12:30
ا�سرتاحة �سالة ووجبة غذاء14:00 – 13:00

14:00 – 16:00
اجلل�سة الثالثة

اأدوات الهند�سة املالية ومنتجاتها

9:30  - 11:00
اجلل�سة الأوىل

املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ودورها يف تطوير املنتجات
ا�سرتاحة11:30 – 11:00

11:30 – 12:30

اجلل�سة الثانية
�سناعة الهند�سة املالية الإ�سالمية

حالة عملية
جل�سة تبادل اخلربات13:00 – 12:30
ا�سرتاحة �سالة ووجبة غذاء14:00 – 13:00
جل�سة تبادل اخلربات14:30 – 14:00

14:30 – 16:00
اجلل�سة الثالثة

منتجات �سناعة الهند�سة املالية الإ�سالمية

9:30  - 11:00
اجلل�سة الأوىل

اأدوات التحوط املتوافقة مع ال�سريعة
ا�سرتاحة11:30 – 11:00

11:30 – 12:30

اجلل�سة الثانية
دور الهند�سة املالية يف اإدارة املخاطر

حالة عملية
جل�سة تبادل اخلربات13:00 – 12:30
ا�سرتاحة �سالة ووجبة غذاء14:00 – 13:00

14:00 – 16:00
اجلل�سة الثالثة

بع�س التجارب يف تطوير املنتجات
حفل اختتام ور�سة العمل الفنية16:30 – 16:00

اليوم الثالث:6 اأبريل 2018



ا�ستمارة الت�سجيل

Name (االسم) --------------------------------------------------------------------------------
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Position ( المسمى الوظيفي ) ------------------------------------------------------------------
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Address( العنوان) ----------------------------------------------------------------------------
Country ( الدولة ) ----------------------------------------------------------------------------
Email ( البريد اإللكتروني ) ---------------------------------------------------------------------
Telephone( الهاتف) ---------------------------------------------------------------------------
Fax(الفاكس)-------------------------------------------------------------------------------------
Mobile (الجوال) -------------------------------------------------------------------------------
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تفا�سيل الربنامج
يحق لأع�ساء املجل�ص العام احل�سول على مقعدين جمانيني

ر�سوم املقاعد الإ�سافية  لالأع�ساء 900 دولر اأمريكي
ر�سوم امل�ساركة لغري الأع�ساء 1200 دولر اأمريكي

يرجى اإر�سال النموذج املعباأ اإىل الأمانة العامة
هاتف: 17357300  973 + | فاك�ص: 17324902 973 +

events@cibafi.org :الربيد اللكرتوين
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