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UNSD 

    
 

 
 

 
 

  ورشة عمل حول التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية

2017أكتوبر /تشرين األول 26 – 24  
 بيروت، لبنان

Mezzanine Hall – بيت األمم المتحدة 

 جدول األعمال المقترح

2017أكتوبر / تشرين األول 24 في الثالثاء  

  تسجيل المشاركين في ورشة العمل  09.00 – 08.30

 الجلسة االفتتاحية 09.30 – 09.00
  الترحيب كلمات •
 
 
 فقرة التعارف •
 أهداف ورشة العمل •
مجلس الخدمات المالية اإلسالمية واإلضاءة حول الرابط بين نشاطاته  صاصتخإ •

 ونظام الحسابات القومية

 
يوراي السيد 
 السيد اإلسكوا،/رتشان

شعبة /هرمان سميث
اإلحصاءات في األمم 

 المتحدة
 

 راسل كروغرالسيد 

 /بنسون سم السيد ما يجب القيام به؟: التمويل اإلسالمي في نظام الحسابات القومية 10.00 – 09.30
شعبة اإلحصاءات في 

 األمم المتحدة

 متعلّقة بعملية قياس التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية نهجيةمقضايا  10.45 - 10.00
 

 السيد أليك مجوما
المعهد / نياسولو

اإلحصائي لدول آسيا 
 والمحيط الهادئ

  مناقشةسة لج 11.00 - 10.45

 استراحة 11.30 – 11.00

التقليدية في مراجعة ومعالجة لمنتجات المصارف اإلسالمية مقابل منتجات المصارف  12.15 – 11.30
 إطار الحسابات القومية

 

/ عمر هاكوزالسيد 
رغيد السيد اإلسكوا، و

جامعة رفيق / المغربي
 الحريري في بيروت
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 : عروض الدول 12.45 – 12.15
 أفغانستان في اإلسالمية المصرفية الخدمة •

 
 الممارسات والتحديات الحالية: التمويل اإلسالمي في بنغالدش •

السيد محمد إبراهيم 
 أفغانستان/ نعيمي

 
شهابيدين  .مالسيد 

 بنغالدش/ساركير
 

  مناقشةجلسة  13.00 – 12.45

الغذاءاستراحة صورة جماعية و 14.00 – 13.00  

 عروض الدول 14.30 – 14.00
 العنوان سيُؤكد الحقاً  •
 ساحل العاج ، تجربةةيفرمصلا ةطشنألل جاتنإلا تانايبعملية تجميع  •

 
بن السيد يوسف 

 تشاد/علي
/ السيدة كوتو إهو مبويا

 ساحل العاج
 راسل كروغرالسيد  ةيمالسإلا فراصملل ةيمومعلا تاينازيملا و لخدلا مئاوق 15.15 – 14.30

في  ومعالجة النوافذ اإلسالمية القطاعات تقسيم الشركات المالية اإلسالمية بين 16.00 – 15.15
 الحسابات القومية  

 راسل كروغرالسيد 

  جلسة مناقشة 16.30 – 16.00

 2017أكتوبر / تشرين األول 25األربعاء في 

09.00 – 10.00 
 

 عروض الدول
 العنوان سيُؤكد الحقاً  •

 
 إندونيسيادولة في  ةاإلسالمي ةيلاملا مؤسساتلا طورت •
 
  الحسابات القومية التعامل مع المصارف اإلسالمية في إطار ةيجهنم •

 
 القومية لدولة الكويتالتمويل اإلسالمي في الحسابات  •

 
السيدة أماني عبد 

 مصر/الخالق
السيد 

 إندونيسيا/سوسوندي
. السيد محمود أ

 األردن/أبودلو
السيدة منى بن 

  الكويت/غيث

10.00 – 10.45 
 

مشروع تطوير قاعدة بيانات لقطاع التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء لمنظمة 
 نتائج المسح: المؤتمر اإلسالمي

 زهرة زومرتالسيدة 
مركز /سلجوك

األبحاث اإلحصائية 
واالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب 
 للدول اإلسالمية

  جلسة مناقشة 11.00 – 10.45

 استراحة 11.30 – 11.00
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 عروض الدول  12.00 - 11.30
 التجربة الماليزية: تجميع وتقدير إحصاءات التمويل اإلسالمي •

 
 )ةالتجربة المغربي( الحسابات القوميةإدراجه في : التمويل اإلسالمي •

 
السيد محمد يزيد 

 ماليزيا/قاسم
 ىبشردة السي

 المغرب /فرغسوي

12.00 – 12.45 
 

السيد عزيز  لمتعلقة بالقطاع المالي اإلسالميالمعلومات امشروع حول 
مجموعة  /غولوموف

 البنك اإلسالمي للتنمية

  جلسة مناقشة 13.00 – 12.45

 استراحة الغذاء 14.00 – 13.00

 :عروض الدول 14.45 – 14.00
 العنوان سيُؤكد الحقاً  •

 
 

 في دولة فلسطين التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية •
 

 السوداندولة في  التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية •
 

 خاص على القطاع المصرفيلحسابات القومية في سورينام مع تركيز ا •
 

 
السيد حمود محمد 

ة المملك /السوراي
 ةالعربية السعودي
 /يبالسيدة أمينة خس

 دولة فلسطين
السيدة سناْء عبدهللا 

دولة  /عمر زروق
 السودان

السيدة دنيس 
-سجهكيت

 سورينامدولة /ويغمان
 

 ولوشمال أفريقيا غير د األوسط الشرق منطقة في اإلسالمية المصارف دراسة عن 15.30 – 14.45
 لبنان من أدلة: الخليجي التعاون مجلس

/ السيد رغيد المغربي
جامعة رفيق الحريري 

 في بيروت

 تصنيف األدوات المالية اإلسالمية 16.00 – 15.30
 السيد أرتاك 
صندوق /هاروتيونيان
 النقد الدولي

 السيد راسل كروغر المرتبطة باألدوات المالية اإلسالمية ةيكمللا لوخدتصنيف  16.15 –  16.00

  جلسة مناقشة 16.30 – 16.15
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2017كتوبر أ/تشرين األول 26الخميس في      

 :عروض الدول 09.30 – 09.00
 الحسابات القومية لدولة أوغنداحسابات التمويل اإلسالمي في  •

 
 العنوان سيُؤكد الحقاً  •

السيد سولومي 
 أوغندا/بامانيا

السيد عبد الشافي 
اإلمارات  /العشماوي

  العربية المتحدة

السيد عبد الشافي  العالقة بين التمويل اإلسالمي والقيمة المضافة 10.15 – 09.30
اإلمارات  /العشماوي

، السيد العربية المتحدة
مركز /العاكومإبراهيم 

رأس الخيمة 
لإلحصاءات 

 والدراسات

  جلسة مناقشة 10.30 – 10.15

 استراحة 11.00 – 10.30

المكانية  المصرفية اإلحصاءات ضمن ميةاإلسال المالية لمؤسساتل اإلبالغ   ممارسات 11.45 – 11.00
 الدولية التسويات بنك في

 / السيدة سيو كون غوه
 الدولية التسويات بنك

 :عروض الدول 12.00 – 11.45
 إدراج التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية •

 
السيد حمدي علي 

 اليمن/بيالشرج

  جلسة مناقشة 12.30 – 12.00

 غداءالاستراحة  13.30 – 12.30

خدمات المالية اإلسالميةمخرجات ال احتساب 14.15 – 13.30  روغراسل كرالسيد  

  جلسة مناقشة 15.00 – 14.15

15.00 – 16.00 

 الخطوات المستقبلية

 جلسة تقييمية

 الجلسة الختامية

سكوا، شعبة اإل
األمم ءات في اإلحصا
 المتحدة

 


