
 «اسالمی تامین مالی خردیازدهمین نشست جهانی  »
 

 مرکز بانکداری و اقتصاد اسالمی الهدی: برگزارکننده

 پسارویداد(کارگاه روز  2روز نشست +  2) روز 4زمان: مدت

 (2۰22 نوامبر 22-2۱) ۱4۰۱ آذر ۱و  آبان ۳۰ :نشست برگزاریزمان 

 (2۰22نوامبر  24-2۳) ۱4۰۱ آذر ۳و  2 :پسارویداد هایکارگاهبرگزاری زمان 

 امارات متحده عربی، بیدمحل برگزاری: 

 انگلیسیزبان ارائه: 

 حضوریپلتفرم برگزاری: 

 نام: پرداخت هزینهثبت

 event.php-https://www.alhudacibe.com/gimf2022/aboutآدرس اینترنتی: 

ضوع فقر، مرکز توجه جامعه بین تاکنون همواره، ستمو ستردهافراد فقیر  .المللی بوده ا سریع به طیف گ سی  ستر ای از خدمات نیاز به د

احد تواند تک مدیریت ریسببد دارند. خدمات مالی می فردی ک خانوادهیحتاج مامالی برای مدیریت کسببو ک کار، ایداد دارایی، تیمین 

 ،ادیاقتصبب هایرا توانمند سببازد تا دردمد خود را افزایش داده ک نسببهت به ف ببار بضببا تافراد بیزیادی به کاهش فقر کمد کند ک 

 دالت را برای  ک برابریباشببد ک کننده تواند برای افراد فقیر بسببیار حمایتاسببیمی می تامین مالی خردپذیر نهاشببند. در این میان دسببیو

 جامعه به ارمغان بیاکرد.

 اهداف کلیدی برگزاری

  چندجانهه. حامیهای اسیمی در میان افراد، مؤسسات دکلتی ک غیردکلتی ک سازمان تامین مالی خرددر زمینه ایداد دگاهی 

  عه برای های توساسیمی مانند تیمین مالی جمعی، فناکری مالی اسیمی، تکافل خرد، برنامه تامین مالی خرددر صنعت نودکری

 جوانان.

 .ترکیج الگوی تامین مالی خرد اسیمی که با الگوهای تامین مالی خرد رایج تطهیق داشته باشد 

  تامین مالی خردد درک نظام های خیریه ک مؤسببسببات دکلتی برای ایدا، سببازمانتامین مالی خردت ببویق فعا،ن، مؤسببسببات 

 اسیمی.

https://www.alhudacibe.com/gimf2022/about-event.php


  المللی.اسیمی در سطح ملی ک بین تامین مالی خردخلق مسیری مطلوب برای 

  اسیمی به  نوان نظام پایدار در سطح جهان. تامین مالی خردشناسایی 

  ای اجتما ی به جای الگوی مهتنی بر تدارت.اسیمی به  نوان پدیده تامین مالی خردبرداری از بهرهت ویق 

  المللی.اسیمی از طریق اندی مندان ک متخصصین مالی ک بین تامین مالی خردجهانی در زمینه  ملکردهای یادگیری درباره 

 تامین مالی خردهای چند جانهه ک شهکهحامی های ایداد بستری برای گفتگو بین سازمان . 

 اسیمی. تامین مالی خردی مختلف هاائه دانش برکز از جنههار 

 خرد تامین مالیهای های اسیمی ک مؤسسات ک شهکههای خیریه، باندهایی برای همکاری یا م ارکت با سازمانارائه فرصت 

 اسیمی.

  )دو روز( نشستاصلی برنامه 

 آبان( ۳۰روز اول )

 افتتاحیهجلسه 

 قرائت قردن 

 خیرمقدم گویی 

 سخنرانی افتتاحیه ک کلیدی 

 کس جمعی  

 اسیمی تامین مالی خرد: توسعه جهانی ک توان بالقوه دتی ۱جلسه فنی 

 جهانی ک رکندهای نوظهور سناریو –اسیمی  تامین مالی خرد 

 اسیمی تامین مالی خردمقررات های تنوع نهادی، نظارت ک تنظیمچالش 

  هاچالشها کفرصت –اسیمی  تامین مالی خردگسترش 

  اسیمی تامین مالی خردنودکری، ارزیابی اثر ک توان بالقوه دتی 

 اسیمی ک راههردها تامین مالی خردکیم اثرگذار: دسترسی 

  شوددر حوزه تیمین مالی اسیمی که توسط اندی مند مالی اسیمی هدایت می تامین مالی خردگفتگو با ید نهاد 

 اسیمی تامین مالی خردرشد صنعت منابع تیمین مالی برای  : ۲جلسه فنی 

 اسیمی تامین مالی خردهای تیمین مالی نهادهای چالش 

  ؟اسیمی را باید تیمین نمود تامین مالی خردچگونه نهادهای 



 اسیمی تامین مالی خردهای تیمین مالی برای نقش سازمان 

 ییک رکستاگفتگوی خودمانی: مالی اسیمی در بخش ک اکرزی 

  تسهیل نماید؟تواند بخش مالی رکستایی را اسیمی می تامین مالی خردچگونه 

  محصول ک ک اکرزمربوط به دل برای تیمین نیازهای سازککاری ایده –مالی اسیمی در بخش ک اکرزی 

  ک ترکیهی برای بخش مالی ک اکرزی ک رکستایی سلفمحصو،ت 

 دهی رکستاییاسیمی در بخش ک اکرزی ک رکستایی با الگوهای رایج کام دهی از طریق مالیتطابق محصو،ت کام 

 های بخش ک اکرزینیاز تیمین مالی برای فعالیت 

 (آذر ۱) دومروز 

 های توانمندساز در بخش شمول مالی اسیمیبومایداد زیست: ۳جلسه فنی 

  کننداسیمی را محدکد می تامین مالی خردتنگناها در راههردهایی که رشد 

  اسیمی تامین مالی خردای از طریق فنی حرفهتوسعه جوانان ک برنامه سواددموزی 

 اسیمی تامین مالی خردهای رکدررکی ها ک چالشفرصت 

 اسیمی تامین مالی خرد ناصر حامی  –تکافل خرد، کقف ک زکات : ۴جلسه فنی 

  اسیمی دتامین مالی خرالگوهای مهتنی بر کقف برای 

  اسیمی تامین مالی خردتکافل خرد به  نوان ابزار مدیریت ریسد 

  اسیمی، تیمین مالی بخش ک اکرزی ک رکستایی تامین مالی خردمحصو،ت تکافل خرد برای 

  اسیمی تامین مالی خردکجوه شریعت در 

 اسیمی است؟ تامین مالی خردکننده برنامه دیا زکات تکمیل 

 ارزها تیمین مالی جمعی ک رمزکیم اثرگذار: 

 اسیمی به دنیای دیدیتال تامین مالی خردکرکد  –همتا -به-های همتاارزها ک شهکه رمز 

 اسیمی تامین مالی خردگذاری برای توسعه طرح ابتکاری مورد نیاز برای طراحی چارچوب سیاست 

  مالیهای تیمین ایداد فرصتجمعی ک بستر فناکری به منظور تیمین مالی 

  های پسارویداد )دو روز(کارگاهبرنامه 

 (آذر 2روز اول )



 اسیمی برای بخش ک اکرزی ک رکستایی تامین مالی خرداصول 

 اسیمی، ک اکرزی ک رکستایی چیست؟ تامین مالی خرد 

 مقدمه ک انواع مختلف ربا 

 پدیده فقر ک فرصت اقتصادی پایین 

 ک رکستایی به  نوان ابزارهایی برای کاهش فقر تامین مالی خرد 

  اسیمی در انطهاق با شریعت در کاهش فقر تامین مالی خردرکش 

 اسیمی تامین مالی خردهای نهادهای ها ک فرصتچالش 

  اسیمی برای توسعه اجتما ی تامین مالی خردتوان بالقوه 

 اسیمی ک رکستایی  تامین مالی خردمحصو،ت 

 مضاربه

 اسیمی قراردادها قانون 

 درک مفاهیم کلیدی مضاربه 

 ساختار محصول مضاربه 

  اجرای  ملیاتی نظام( صندکق جهانی پولIMF) 

 ک استصناع قرارداد سلف

  قرارداد سلف موازیک  قرارداد سلفمقررات پایه ک انواع مختلف  

  قرارداداستصناع 

 ( اجرای  ملیاتی در نهادهای مرتهط با صندکق جهانی پولIMF) 

 مضاربه ک م ارکت

 مضاربه ک م ارکت چیست؟ 

 ساختار درکنی محصول 

  سود ک توزیع خسارت 

 ا ب توانمی چگونه( صندکق جهانی پولIMF )همکاری کرد؟ 

 (آذر ۳) دومروز 

 اجاره



 ینگ لیز اجاره به  نوان جایگزینی برای 

 ساختار محصول برای تیمین مالی اجاره 

  های باند جهانی پولدستورالعملسازککار اجازه ک  مل به 

 تعدیل شده م ارکت 

 مفهوم ک تعریف 

 تعیین سازککار اجاره 

 سازککار کاحد فرکش 

  برای تهیه مسکن تامین مالی خرد به  نوان تعدیل شدهم ارکت 

 تکافل خرد

 اصول کسو ک کار تکافل 

 کجه  ملیاتی تکافل خرد 

 باند به  نوان کانال توزیع تکافل خرد-تکافل 

 اسیمی ک رکستایی تامین مالی خردصکوک اجتما ی برای 

 صکوک چیست؟ م رک یت شر ی صکوک 

  تامین مالی خردصکوک برای بخش 

 اسیمی تامین مالی خردنودکری ک توسعه بخش 

 اسیمی تامین مالی خردبرداری از فناکری در بخش بهره 

  اسیمی تامین مالی خردمحصو،ت نودکرانه برای بخش 

 رکیکردی جدید –اسیمی مهتنی بر کب  لی خردتامین ما 

 مطالعه موردی –اسیمی  تامین مالی خردالمللی رکندهای بین 

  اسیمی تامین مالی خردمنابع تیمین مالی 

  مفید هستند؟ های حامیسازمانصندکق جهانی پول برای چگونه 

 های مهمتاریخ

 (۲۰۲۲نوامهر  ۲۲-۲۱) ۱۴۰۱دذر  ۱دبان ک  ۳۰زمان برگزاری ن ست: 



 (۲۰۲۲نوامهر  ۲۴-۲۳) ۱۴۰۱دذر  ۳ک  ۲های پسارکیداد: زمان برگزاری کارگاه

 نامثبت هزینه

 مللیالکننده بینهزینه برای شرررکت عنوان رویداد

 )دالر(

 کننده پاکستانی هزینه شرکت

 )روپیه(

مالی خرد ین بببسبببت جهان نیازدهمی  تامین 

 ی؛اسیم

 (۲۰۲۲نوامهر  ۲۲-۲۱) ۱۴۰۱دذر  ۱دبان ک  ۳۰

 رکپیه پاکستان ۳۴۰۰۰ رکز( ۲د،ر ) ۲۴5

 ؛بازدید میدانیک  دادیپسارک یهاکارگاه

 (۲۰۲۲نوامهر  ۲۴-۲۳) ۱۴۰۱دذر  ۳ک  ۲ 

 رکپیه پاکستان 65۰۰۰ رکز( ۲د،ر ) ۳5۰

 پاکستانرکپیه  99۰۰۰ رکز( ۴د،ر ) 595 ن ست + کارگاه + بازدید میدانی

 تخفیف

  :درصد تخفیف ۲۰پنج نفر یا بی تر از ید سازمان 

 درصد تخفیف ۲۰نام زکدهنگام پیش از ید ماه به تاریخ رکیداد: ثهت 

 تماس

 ۰۰97569۲8666۴تلفن: 

 ۰۰97۱559۳899۰۰همراه: 

 info@alhudacibe.comایمیل: 


