
 :حول االقليميةالفنية الورشة برنامج 

اإلسالمية"  المالية  "الهندسة المالية و تطوير المنتجات للمؤسسات 
  8102 فريلأ 6إلى  4تونس من 

 

 

  

 8102 فريلأ 5:  اليوم الثاني

08:00 00:09  تسجيل المشاركين و استقبال، 

00:09  30:00 
  المؤسسات المالية االسالمية و دورها في تطوير  -: الرابعةالجلسة

 المنتجات،

30:00  00:00  ،استراحة قهوة 

00:00  30:02 
  الهندسة المالية االسالمية، صناعة  -: الخامسةالجلسة 

 ،حالة عملية -                        

30:02  13:00  ،جلسة تبادل الخبرات 

00: 13 04:00  ، تناول وجبة الغداء 

04:00  04:30  ،جلسة تبادل الخبرات 

04:00  06:00   الهندسة المالية االسالمية،صناعة  منتجات -: السادسةالجلسة   

06:00  و تناول شاي، الثاني اليوم اختتام أشغال 
 

 8102 فريلأ 6:  اليوم الثالث

 08:00 00 :09  تسجيل المشاركين و استقبال، 

00:09  30:00   أدوات التحوط المتوافقة مع الشريعة،    - :السابعةالجلسة 

30:00  00:00  ،استراحة قهوة 

00:00  30:02 
الهندسة المالية في إدارة المخاطر، دور  - :لثامنةالجلسة ا 

  حالة عملية، -                       

30:02  13:00  ،جلسة تبادل الخبرات 

00: 13 04:00   ،تناول وجبة الغداء 

04:00  06:00   بعض التجارب في تطوير المنتجات،   -: التاسعةالجلسة  

06:00  06:01  استراحة شاي، 
06:01  06:41  الورشة اشغال و اختتامدات توزيع الشها. 

 8102 فريلأ 4 اليوم األول:

08:00  08:41  المشاركينتسجيل  و استقبال، 

 
08:41  9:010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

:الجلسة االفتتاحية   
 

  السالم، مدير  السيد مراد عبد قبلكلمة ترحيب بالمشاركين من

 ،التعاون الدولي بالبنك المركزي التونسيو عام الدراسات
 

  السيد أحمد الطرشي، كاتب عام البنك  قبلمن ية افتتاحكلمة

 ،المركزي التونسي
 

  عام المجلس  أمين، عبداإلله بالعتيق السيد قبلمن ية افتتاحكلمة

 ،المالية اإلسالمية العام للبنوك و للمؤسسات
 

 

9:010  9:300  
 

 صورة تذكارية للمشاركين، 
 

9:300  00:41  
  

 :مدخل الى مفهوم الهندسة المالية و تطوير  -الجلسة األولى

 ،االسالمية المنتجات المالية

00:41  00:01    ،استراحة قهوة 

00:01  02:30 
 

مستقبلهاالهندسة المالية و واقع  -: لثانيةالجلسة ا ، 

 حالة عملية،  -                      

30:02  13:00 

 

 ،جلسة تبادل الخبرات 
 

00: 13 04:00  ،تناول وجبة الغداء 

04:00  06:00 الهندسة المالية و منتجاتها،أدوات  -: لثالثةالجلسة ا 

06:00  و تناول شاي، الثاني اليوم اختتام أشغال 



   

2018أفريل    6إلى    4من   ،تونس  

  :ولــح ةـاقليمية ـفنيل ـعمة ـورش

 "الهندسة المالية و تطوير المنتجات
 اإلسالمية"  المالية  للمؤسسات 

 


