
 

     

 

 حولالورشة الثانية للمساعدة الفنية 

  "الودائع ضمان"المبادئ األساسية ألنظمة فعالة ل

 1122نوفمبر  12إلى  12تونس من 

------------------------- 

 الورشةبرنامج 

 

 1122نوفمبر  12: اليوم األول

 استقبال وتسجيل المشاركين 8:21 - 8:21

8:21 - 9:11 

 ترحيب بالمشاركين كلمة -

البنك السيد أحمد الطرشي، كاتب عام افتتاح الدورة من طرف  -

 المركزي التونسي

يس ئمدير عام مؤسسة ضمان الودائع األردنية وركلمة السيد معتز بربور،  -

مجموعة دول الشرق األوسط وشمال افريقيا المنضوية تحت الجمعية الدولية 

  (IADIلضامني الودائع )
 وباسمه ( يلقيها نيابة عنهIADIكلمة السيد دافيد والكر )رئيس  -

مدير بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع ) السيد محمد مهراوي

 (IADIالبنكية ونائب رئيس مجموعة دول الشرق األوسط وشمال افريقيا )
 صندوق ضمان الودائعكلمة السيد جعفر ختّاش، مدير عام  -

 -تونس -البنكية 

 ضمان الودائع لالمبادئ األساسية ألنظمة فعالة الجلسة األولى: 

8::1 - 9:11 
ضمان الودائع لعرض حول أسباب إصدار المبادئ األساسية ألنظمة فعالة 

 واألهداف المتوخاة

 والضرورية إلنشاء نظام ضمان الودائع    الشروط المسبقة 21:11 - 9:11

 شاي استراحة 21:21 - 21:11

 ضمان الودائع ل المبادئ األساسية ألنظمة فعالة 1::21 - 21:21

 ثّم زيارة متحف باردو الغداء،  استراحة 1:21 - 1::21

 )تابع(المبادئ األساسية ألنظمة ضمان الودائع فعالة 2:21 - 1:21

 شاي استراحة 2:21 - 2:21

2:21 - ::11 
تقييم مدى امتثال أنظمة ضمان الودائع للمبادئ  عرض موجز حول سبل

 األساسية

::11 - 1:11 
المبادئ األساسية ألنظمة حلقة نقاش مع عرض للتجارب الدولية في تطبيق 

 ضمان الودائع لفعالة 
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 )تابع( الدورةبرنامج 
 

 1122نوفمبر  11الثاني: اليوم 

 الجلسة الثانية: الممارسات في مجال التمويل واالستثمار 

8:21 - 9:21 
 مصادر التمويل في الظروف العادية وكيفية احتسابها 

 دراسة حاالت مختلفة

 مصادر التمويل في الظروف االستثنائية   21:11 - 9:21

 شاي استراحة 21:21 - 21:11

 محفظة االستثمار في مؤسسات ضمان الودائعإدارة  1::21 - 21:21

 تحديد واحتساب حجم األموال الالزمة لصناديق ضمان الودائع  22:21 - 1::21

 حلقة نقاش مع عرض للتجارب الدولية  21:21 - 22:21

 اءدالغ استراحة 1:21 - 1::21

 : الممارسات في مجال تعويض المودعين ةالجلسة الثالث

1:21 - 2:21 
الشروط المسبقة لضمان تعويض فعال للمودعين وفق القانون واآلجال 

 المحددة  

 شاي استراحة 2:21 - 2:21

 المراحل األساسية الستعداد لتعويض المودعين 11:: - 2:21

 أليات وعمليات تعويض المودعين  21:: - 11::

 تعويض المودعين محاكاةتمرين  1:21 - 21::

 شرف المدعوين المركزي التونسي لمأدبة عشاء على دعوة من البنك 2:11
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 1122نوفمبر  12الثالث: اليوم 

 وأساليب توعية الجمهور تالجلسة الرابعة: استراتيجيا

 اهداف توعية الجمهور حول أهمية نظام ضمان الودائع 9:21 - 8:21

 الجمهورالعناصر األساسية لخطة توعية  21:21 - 9:21

 استراحة 1::21 - 21:21

 العناصر األساسية لخطة توعية الجمهور )تابع( 1::21 - 1::21

 ثّم زيارة متحف العملة  ،الغداء استراحة 1:21 - 1::21

 حمالت توعية الجمهور: المحتوى، التوقيت، الميزانية، ووسائل التواصل  2:21 - 1:21

 شاي استراح 2:21 - 2:21

 توعية الجمهور محاكاةتمرين  21:: - 2:21

 ضمان الودائع طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية   1:11 - 21::

 الجلسة الختامية: 

 وتوزيع الشهادات على المشاركين مداخالت وتساؤالت المشاركين 1:21 - 1:11
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