
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الـــديباجـــة
إن المتتبع لمستجدات الصناعة المالية اإلسالمية في الساحة الدولية يجد أن 

هناك تحوالت عميقة طرأت عليها، وصلت بها إلى درجة عالية من الرقي والتطور 

العالم التي تسعى إلى ولوج هذا على جميع األصعدة، وأوصلتها إلى كثير من دول 

ضمن منظوماتها االقتصادية،  الميدان وتعمل على إدماج الصناعة المالية اإلسالمية

مة قوانينها وأطرها التشريعية لتتوافق مع متطلبات هذه الصناعة وتحدياتها بمواء

على المستويين الداخلي والخارجي؛ من خالل اعتماد إجراءات ومنح تسهيالت 

ساهمة الصناعة المالية اإلسالمية، بمؤسساتها الداعمة المختلفة في تحقيق تسمح بم

 .أهداف السياسات االقتصادية واالجتماعية لهذه الدول

لصناعة المالية وفي هذا الصدد، تعمل كل مؤسسة من المؤسسات الداعمة ل

نشر  على تقديم جزء من الهوية العامة لهذه الصناعة، فمنها ما يسعى إلى اإلسالمية

الوعي العام بشأن العمل المصرفي اإلسالمي والتعريف بالمنتجات والخدمات 

المالية اإلسالمية، والعمل على تنميتها وتطويرها، ومنها ما يعمل على إعداد 

وإصدار مختلف المعايير، السيما الشرعية والمحاسبية منها، ومنها ما يهدف إلى 

بشكل يتطابق وأحكام الشريعة اإلسالمية،  إنشاء سوق مالية لتداول األوراق المالية

في حين تُعنى بعض المؤسسات بالرقابة الشرعية واإلشراف على الصناعة المالية 

اإلسالمية، وهناك ما يعمل على توفير األمان وآليات التحوط من المخاطر في 

التعامالت المالية اإلسالمية، وتعمل مؤسسات أخرى على تطوير األدوات المالية 

مناسبة لتلبية متطلبات العمل المصرفي اليومي، من السيولة النقدية واستثمار ال



 .فوائض السيولة

وبهذا كّله تستمد الصناعة المالية اإلسالمية كفاءتها من خالل تحقيق التكامل 

 .الوظيفي بين جميع مؤسساتها وهيئاتها، ُكلٌّ بحسب اختصاصها وموقعها

ؤل العام الذي يجسد إشكالية الملتقى وعلى ضوء ما سبق، يمكن طرح التسا

 :على النحو اآلتي

ما هو أثر التكامل الوظيفي بين مؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية عبر  -

 العالم في تحقيق الكفاءة الشاملة ؟

 :أهداف الملتقى
 

 :يلي يهدف الملتقى إلى تحقيق جملة من األهداف، أبرزها ما  

 اإلسالمية بمختلف مكوناتها عبر العالم؛معالم الصناعة المالية  تحديد 

 اندماج مؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية فيما بينها،  الوقوف على مدى

 ودورها في تحقيق التكامل المنشود؛

  بيان أثر التكامل الوظيفي لمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية في تحقيق

 االجتماعي؛االقتصادية والتكافل  ةاالمتثال الشرعي والكفاء

 تسليط الضوء على التجارب الدولية في هذا المجال؛ 

  المساهمة بورقة توصيات يمكن تجسيدها ميدانيا في الصناعة المالية

 اإلسالمية؛

  محاولة إبرام عقود شراكة وتعاون بين الجامعة والقطاعين االقتصادي

 .واالجتماعي



 :محاور الملتقى

 :ارتأينا أن يعالج الملتقى الدولي المحاور التاليةلإلجابة عن اإلشكالية المطروحة 

: اإلطار المفاهيمي حول التكامل الوظيفي لمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية -1
 ؛....التعريف، األهمية، المتطلبات

مجاالت التكامل الوظيفي ومعالم الكفاءة الشاملة المنشودة لمؤسسات الصناعة  -2
رعي، التسويق، التمويل واالستثمار، الخدمات، السوق االمتثال الش: المالية اإلسالمية

 ؛.....المالية، إصدار المعايير، المسؤولية االجتماعية والبيئية

انفتاح مؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية فيما بينها لتحقيق التكامل، والعقبات  -3
 التي تواجه هذا التكامل بالنسبة للمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية؛

: لتطلعات كل من اع الصناعة المالية اإلسالمية في الجزائر ومدى استجابتهواق -4
السلطات العمومية، المؤسسات المالية والعمالء، وآفاق تحقيق التكامل الوظيفي 

 والكفاءة الشاملة؛

 .التجارب الدولية في التكامل الوظيفي للصناعة المالية اإلسالمية -5

 

 :شروط المشاركة
باألصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في البحوث العلمية، ضرورة التقيد 

 :واحترام الشروط التالية
 أن يكون البحث أصيال ومرتبطا بأحد محاور الملتقى، وأن يتسم بالجدية؛ -1

 أن يتقيد الباحث بشروط إعداد الورقة البحثية؛ -2

 ال تكون الورقة البحثية قد قدمت في نشاط علمي آخر أو نشرت من قبل؛ أن -3

 11وبمقياس  Arabic Traditionalتحرر الورقة البحثية باللغة العربية بخط  -4
 11للنص و 14مقياس  Roman New Times الهوامش، وخط 12ومقياس  للنص

 ؛APAبطريقة للهوامش بالنسبة للغتين االنجليزية والفرنسية، ويكون وضع الهامش 

 .ترفق الورقة البحثية باستمارة المشاركة -5
  



 مواعيد ومعلومات هامة
 ؛2122 ماي 14 :آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة 
 2122 ماي 15: آخر أجل للرد على المداخالت المقبولة. 

ة العلوم اإلسالمية، قسم ، كلي11جامعة الحاج لخضر باتنة : مكان انعقاد الملتقى
 باتنة -طريق بسكرة بجوار مسجد أول نوفمبر الشريعة؛ 

 :ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني التالي
            c.financeislamique@gmail.com 

 :التالي بالرقملالستفسار اتصلوا 
11213551152203 

0021333253400 
  



 :اللجنة العلمية
 شهر الدين قالةد .أ :رئيس اللجنة العلمية 

 المؤسسة االسم واللقب
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د شهر الدين قالة.أ
 اإلمارات العربية المتحدة –مركز جمعة الماجد  عز الدين بن زغيبة. د

 السعودية –معهد البحوث والتدريب  د العياشي فداد.أ
 أميركا –رقابة لالستشارات  د عبد الباري مشعل.أ

 مصر –الجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي  د محمد البلتاجي.أ
 السعودية –البنك األهلي التجاري  د موسى آدم عيسى.أ

 تونس –جامعة الزيتونة  د إلياس دردور.أ
 ماليزيا –معهد إسراء  د يونس صوالحي.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د صالح بوبشيش.أ

 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د عبد القادر بن حرز اهلل.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د عبد الكريم حامدي.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة صليحة بن عاشورد .أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة صحراوي مقالتيد .أ

 سطيف –جامعة فرحات عباس  صالحيد صالح .أ
 ورقلة –جامعة قاصدي مرباح  ناصر سليمان د.أ

 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة جمــال بن دعاس د.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د رشيد درغال.أ

 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة عبد الرحمن رداد د.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د عزوز مناصرة.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة مليكة مخلوفي د.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د عبد الحفيظ هالل.أ

 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة سكينة بويلي. د
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د جميلة قارش.أ
 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس  د محمد رمضاني.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د حورية تاغالبت.أ

 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة د الطاهر قانة.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة الخامسة مذكور. د



 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة طروب كامل. د
 تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد  عبد اللطيف حابي. د

 مصرف السالم الجزائر إبراهيم أوراغ. د
 مصرف السالم الجزائر/ المعهد العالي للعلوم  علي محمد بورويبة. د

 خنشلة –عباس لغرور جامعة  عبد اهلل بلعيدي. د
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة حبيبة معنصر. د
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة منير معمــري.أ

 
 

 :اللجنة التنظيمية
 عبد اللطيف بعجي. د :رئيس اللجنة التنظيمية

 المؤسسة االسم واللقب
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة عبد اللطيف بعجي. د

 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة أحمد أمداح. د
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة جمال بلعشي. أ

 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة موسى لطرش
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة رضوان كتال.أ

 لخضرالحاج  -1باتنة  جامعة محي الدين بن عبد العزيز.أ
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة رضوان مراردة
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة محمد صالح 
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة هدى عولمي
 الحاج لخضر -1باتنة  جامعة مديازة دليلة

 
 
 

  



 :استمارة المشاركة
 

 ……………………….………………………:  االسم واللقب
 …………….…………….………………………:العمل مكان

 ……………….….…………………………………: الوظيفة
 …………….…………………………………: ةالعلمي الدرجة

 …………………….……..…………………………:العنوان
 ……………………..………………………:اإللكتروني البريد

 …………………………………………………: الهاتف رقم
 …………………………………………………البحث عنوان

 …..……………………………………………:البحث محور

 


