
 

 

 الفرص والطلب على التمويل اإلسالمي للبنى التحتية في أفريقيا
 7592مايو  91صباحا،  99:90صباحا حتى الساعة  51:90

 فندق هيلتون، جدة( - "ج"القصر قاعة ) 

 
 نظرة عامة

ستثمارات العالم على اال أنحاءجميع  فيالخ(  والصناديق، األطرافالمتعددة  اإلنمائيةيركز المستثمرون في البنية التحتية )المصارف 
مليون دوالر  955-05)الصغيرة البنى التحتية  سوق استثمارات فيالضخمة، بينما يولون اهتماما محدودا بالفجوة االستثمارية الموجودة 

قتصاد المحلى اال وأعظم في أسرعالبنى التحتية صغيرة الحجم تحدث أثرا  فيأمريكي(. وبمرور الوقت، أثبتت التجارب أن االستثمارات 
مما تحدثه االستثمارات الضخمة. وفى الكثير من الحاالت، يتجاهل الفاعلون في األسواق هذه الفرص االستثمارية بسبب صغر حجمها، 

 .أفريقيا فيتقل فيها السيولة مثل االقتصادات الناشئة  التيويتفاقم هذا التجاهل في المناطق 

رص والحلول على استكشاف التحديات والف الجلسةاالستثمار في البنى التحتية الصغيرة، ستعمل هذه  يواجها التيولمعالجة تحديات التمويل 
  .للتنمية ياإلسالمالبنك  في األعضاء األفريقية الدول فيتواجه مشاريع البنى التحتية الصغيرة  التيواالتجاهات الناشئة والتطورات 

مي تقدمه شركة كاتاليست التابعة للمؤسسة. ويتبعه حفل تخرج برنامج "مراس" الذي يعنى كما سيتم عرض عن أحدث نظام مصرفي إسال
 بتأطير وتأهيل قادة الغد في مجال التمويل اإلسالمي.

 

 واالستشارة، المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص األصول إدارةمديرة رضا،  ىدن  السيدة/  مدير المناقشة
 

الرقم 
 التسلسلي

 المتحدثون

 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص -البنى التحتية، استشاري مستقل  فيكاليدو غاديو، الخبير السيد/  1

  اآلسيويالبنية التحتية  في، بنك االستثمار التنفيذي الرئيسد. ج. بانديان،  2

 للتنمية، البنك اإلسالمي تطوير المنشآت مدير إدارة، مجعيمحمد هادى السيد/  3

 االستثمار المباشر، المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص مدير إدارة  المصموديفريد السيد/  4
 

 

 من شركة كاتاليست التابعة للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص الشمول اإلسالميفي  األساسي اإلسالمي المصرفيحل النظام 

 المتحدث

  Lyst Technologiesناجى مقدم، المدير اإلداري،  / عرض السيد
 

 حفل تخرج "مراس"

الرقم 
 التسلسلي

 المتحدثون

 الحفل كلمة عريف 1

"مراس" برنامجحول  للسيد خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص تعليقات وجيزة 2
 عن البرنامجوعرض فيديو 

 II، صاحب السمو األمير سونوسي الريادة في التمويل اإلسالمي عن  الرئيسيوالضيف المتحدث كلمة  3

 عراب عن الشكررسائل قصيرة من ممثلي المتخرجين من البرنامج تفيد اإل 4
 السيد / كريم حقي -
  السيد / عبد هللا هدايات -

 الخريجون والضيف الرئيسيتكريم  5

 


