
 
 

المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية و البنك الدولي

تتشرف هيئة السوق المالية بدعوتكم لحضور المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية والبنك الدولي بعنوان ( أسواق الصكوك – التحديات 
والفرص) والذي سيعقد في قاعة ا�مير سلطان بفندق الفيصلية في الرياض يوم الثالثاء 1438/3/7 هـ  الموافق 2016/12/6 م.

@  فهم المسائل و التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية 

السعودية بشكل خاص و دول الخليج العربي بشكل عام.

@ تعزيز ا�سواق المالية المحلية و ا�قليمية لتوجيه السيولة الفائضة  في المنطقة 

و استخدام ا�موال بشكل فعال لتحقيق النمو المستدام في المنطقة.

@  تعزيز الحوكمة  والتقييس و عمليات السوق لتخفيف المخاطر المحتملة 

المرتبطة بهذا السوق.

@ تحديد أهم المحفزات و تمكين الطلب على ا�دوات المالية ا�سالمية.

@  عرض التجارب و الخبرات و الدروس المختلفة بهدف تطوير أسواق الصكوك 

المحلية والعالمية.

@ ربط سوق الصكوك بالتطور االقتصادي على المدى الطويل.

@ كيف يساهم سوق الصكوك في توفير التمويل المطلوب.
@ تطوير السوق ا�ولية و الثانوية للصكوك.  

@ ا�سواق المالية ا�سالمية في البورصات المنظمة مقارنة بأسواق التداول خارج المنصة.

@ تطوير هياكل منتجات جديدة تعزز التمويل ا�سالمي على المدى الطويل.
@ سلوك المستثمر المؤسسي في التمويل ا�سالمي (صناديق االستثمار، البنوك االستثمارية، صناديق التقاعد...الخ) .

@ تحليل المدى االستثماري و درجة تحمل المخاطر للمستثمرين في التمويل ا�سالمي.
@  المحفزات التي يمكن استخدامها لجذب المستثمرين المؤسسين على المدى الطويل.

@ مناقشة أبرز التحديات في إصدار صكوك البنية التحتية.
@ صكوك البنية التحتية.

@ دور الصكوك في المشاريع التطويرية .
@ المخاوف القانونية المتعلقة بالضرائب.

@ قصص نجاح استخدام الصكوك للتطوير.

@ الجهود التنظيمية ا�خيرة من قبل الجهات المحددة للمعايير الدولية.
@ النقاش حول التقييس و الحوكمة الشرعية.

@ التحديات الرئيسية للجهات المنظمة و المشرفة.
@ المسائل القانونية المهمة.

@ الجهود التنظيمية ا�خيرة من الجهات الحكومية السعودية.
@ دور إصدارات الدين في دعم النمو االقتصادي.

@ خارطة الطريق الستراتيجية المملكة �صدار أدوات الدين.
@ ا�يجابيات و السلبيات �صدار الدين طويل ا�جل.

وتتلخص أهداف المؤتمر كما يلي:

الجلسة ا�ولى:  مقومات أسواق الصكوك 

استقبال الضيوف وتسجيلهم

الجلسة الثانية: ديناميكيات أسواق الصكوك

الجلسة الثالثة: كيف تخلق بيئة فعالة لسوق الصكوك

الجلسة الرابعة: المسائل التنظيمية و الحوكمة

الجلسة الخامسة : دور أسواق الدين في النمو االقتصادي

2016 6
    8:30 صباحًا7:45 –

تالوة من القرآن الكريم    8:40 – صباحًا8:30 

كلمة معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية    9:00 – صباحًا8:40

كلمة د. جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي     9:20 – صباحًا9:00

كلمة معالي وزير المالية    9:40 – صباحًا9:20

استراحة قهوة   10:00 – صباحًا9:40

الجلسة ا�ولى:  مقومات أسواق الصكوك  –11:30 صباحًا10:00

الجلسة الثانية: ديناميكيات أسواق الصكوك مساًء –13:15 11:45

مساًء –17:00 15:45

مساًء –15:30 الجلسة الثالثة: كيف تخلق بيئة فعالة لسوق الصكوك14:15

الجلسة الرابعة: المسائل التنظيمية و الحوكمة

مساًء –18:45 الجلسة الخامسة : دور أسواق الدين في النمو االقتصادي17:00

(أسواق الصكوك – التحديات والفرص)




