
 

                       
 

    

 تزامنا مع ملتقى صفاقس الدولي السادس للمالية اإلسالمية

 ينظم

  معهد البنك اإلسالمي للتنمية

 بالتعاون مع

 مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي ألصول الدين

                                   جامعة الزيتونة  

 

 دريبية مجانيةدورة ت

  والباحثين المسجلين بالملتقىللطلبة 

 حول

  دور التقنيات المالية

 منتجات المالية اإلسالميةللابتكار الحلول في  

 

 2021أكتوبر  29-28-27من 

 الحمامات، الجمهورية التونسية



 

  الدورة بذة عنن -1

 دور التقنيات المالية معهد البنك اإلسالمي للتنمية دورة تدريبية باللفة العربية حول " ينظم

اقس فتزامنا مع ملتقى ص"وستعقد الدورة  في تطوير المنتجات المالية اإلسالمية الحديثة

 ،الحماماتفي  2021 أكتوبر 29إلى  27في المدة من الدولي السادس للمالية اإلسالمية 

 .بالجمهورية التونسية

 قطاع التمويل اإلسالميفي  الماليةالتقنيات ستغطي الدورة األمثلة الحديثة لتطبيقات 

 . المنتجات المالية اإلسالميةواستخداماتها المرتقبة في مجال 

 دورةالمن  فهدال. 2

وتسليط الضوء على نماذج من تطبيقاتها  تهدف الدورة للتعريف بالتقنيات المالية الحديثة

عـن المميـزات التـي تقدمهـا هـذه  ، فضالةاإلسالمي المنتجات الماليةالعديدة في مجال 

 التصرف وإدارة مؤسسات األوقاف. مـن منظومـة  الحديثة اتالتقنيـ

 

 (ثالثة أياممحاور الدورة )  3 .

 اليوم األول

  :المبتكرة بقصد القربى والتنمية المستدامة المنتجات  الوقف منالمحور األول 

  ةاإلسالمي الحضارةالمنتجات المالية في مقدمة حول 

  باعتباره منتجا ماليا مبتكرا الوقف 

 منتجات األوقاف المالية للتنمية المستدامة 

  ةواالجتماعي ةاالقتصادي التنميةو الوقف :الثانيالمحور 

  االقتصادي األصول الشرعية والعقدية وعملية التحليل بين العالقة 

  نفاق الحكومي واالقتراض االتخفيض واألوقاف 

  لالستثمار واالنتاج في القطاع الخاص دعمواألوقاف 

  االقتصادي واالجتماعيتمكين ودعم االدماج المالي والاألوقاف 

 



 اليوم الثاني

 صناعة التقنيات الماليةلثالمحور الثا : Fintech  

  تعريف التقنيات المالية 

 عناصر صناعة التقنيات المالية 

 التكنولوجيات المستعملة في صناعة التقنيات المالية 

 أساسيات سالسل الكتل: رابعالمحور ال Blockchain 

 تعريف سالسل الكتل 

  كيفية عمل سالسل الكتل 

  أنواع سالسل الكتل 

 استخدامات سالسل الكتل 

 اليوم الثالث

 الوقف نموذجاتطبيقات التقنيات المالية في صناعة المالية اإلسالمية: خامسالمحور ال : 

 العقود الذكية  Smart Contracts  

 العمالت المشفرة  Cryptocurrencies 

 وقافألتطبيقات التقنيات المالية في ا 

 

 المستهدفون. 4  

 الطلبة والباحثين المسجلين في الملتقىسيستفيد من هذا البرنامج      

 

 

 لغة الدورة التدريبية 5.

 اللغة العربية      

 

 . شهادة تكوين6

معهد البنك اإلسالمي للتنمية كل مشارك في الدورة على شهادة تكوين من  سيتحصل    

 بجدة.

 

 

 



 . المدربون7

  :المبتكرة بقصد القربى والتنمية المستدامة المنتجات الوقف من المحور األول 

  :بمعهد البنك اإلسالمي للتنميةكبير الباحثين د. العياشي فداد، المدرب 

 

  

 

  الوقف والتنمية االقتصادية واالجتماعية :الثانيالمحور 

  :أستاذ تعليم عالي في االقتصاد والتمويل اإلسالمي  برهان الطريقي:د. المدرب 

 وعميد سابق بكلية العلوم االقتصادية والتصرف                                   

 بجامعة صفاقس                                    

        

 

 صناعة التقنيات الماليةلثالثا المحور : 

 أساسيات سالسل الكتلرابعالمحور ال : 

 الوقف نموذجا: تطبيقات التقنيات المالية في صناعة المالية اإلسالميةخامسالمحور ال : 

  :أخصائي أول حلول المعلومات بمعهد البنك اإلسالمي للتنميةد. أنيس بن خضر، المدرب    

 

                                                           

 



 منسق الدورة. 8

 د. أنيس القزي، المعهد األعلى للشريعة، تونس

 51155022أو  54090485الهاتف: 

 yahoo.fr @ anisguezziالبريد: 

 

 . كيفية المشاركة والتسجيل9 

 ةموقع ملتقى صفاقس الدولي للمالية اإلسالمي

    www.sifif.tn 

 

 

http://www.sifif.tn/
http://www.sifif.tn/

