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 :ديباجة امللتقى

 عل     
ً
ى التحوط ضد يشير مفهوم الاستقرار املالي إلى الحالة التي يكون فيها القطاع املالي قادرا

تخصيص مختلف ألازمات، مع الاستمرار في حالة وقوعها في أداء وظيفته املتمثلة في تعبئة و 

طيدة املالية لتحقيق مختلف برامج التنمية الاقتصادية، وهذا ما يوضح العالقة الو  املوارد

رات ألاساسية واملتالزمة بين الاستقرار املالي والتنمية الاقتصادية، وقد يعتبران من بين املؤش

لى التي تحدد رفاه املجتمعات واستقرارها وتطورها، وبالتالي فقد لقيت اهتماما خاصا ع

عى جاهدة لعاملي وحتى على املستوى املحلي للكثير من البلدان، حيث أصبحت تساملستوى ا

 .لتحقيق مستويات متقدمة منها، من خالل العديد من البرامج والسياسات مختلفة

ر وقادر غير أن تحقيق الاستقرار املالي والاقتصادي يتطلب وجود قطاع مالي متطور ومستق   

زيد من فرص الاستثمار املنتجة للثروة والقادرة على توفير امل على توجيه املدخرات لتمويل فرص

مكن اعتباره العمل، ورفع مستويات إلانتاجية ، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع املالي ي

 .نقطة انطالق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي

لتنمية في دى الدعائم ألاساسية لومن أبرز الانشطة املالية التي شكلت في آلاونة ألاخيرة إح          

ت أدوات العديد من املجتمعات العربية وإلاسالمية وغيرها "قطاع املالية إلاسالمية"، فقد أثبت

الالت ومؤسسات املالية إلاسالمية قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الاخت

ملالي عزيز الصلة بين القطاع ااملالية، وذلك بتوفره على ميكانيزمات أو آليات من شأنها ت

ة معاييره والاقتصاد الحقيقي، وبالتالي املساهمة في تحقيق استقرار مالي شامل، من خالل قدر 

فراد ومبادئه املستمدة من الشريعة إلاسالمية على تحقيق الاستقرار النقدي وكسب ثقة ألا 

 واملؤسسات، واملحافظة على استقرار الاصول املالية

بد من أن تواكب الجزائر هذه التطورات الجديدة من خالل اعتماد التمويل الربحي لذلك كان ال 

والتمويل الاجتماعي وإدخال أساليب التمويل إلاسالمي في اختصاصات البنوك العمومية 

والخاصة، وكذا إدماج التأمين التكافلي في سوق التأمين الجزائري، أيضا استحداث الديوان 

ة، وذلك بغية الاستفادة من الصناعة املالية إلاسالمية في الاسهام في الوطني لألوقاف والزكا

 .تحقيق الاستقرار املالي والاقتصادي للجزائر



3 
 

 

 :إشكالية امللتقى

مون مما سبق ذكره، سيعمل امللتقى وكمحاولة منهجية على القيام بإيجاد إجابات حول املض

 :الفكري لإلشكالية آلاتية

ة في الجزائر؟إلاسالمية لتحقيق الاستقرار املالي والتنمية الاقتصاديماهي سبل وآليات املالية   

 :أهداف امللتقى

   :يهدف هذ امللتقى إلى 

 .تسليط الضوء على مختلف املجاالت التي يمكن للمالية إلاسالمية املساهمة في تنميتها -1

 .التعرف على الضوابط الشرعية والقانونية للمالية إلاسالمية -2

 .وتحليل فعالية أدوات ومؤسسات املالية إلاسالمية في التصدي ملختلف ألازمات دراسة -3

     فتح نقاش علمي وتبادل آلاراء وألافكار بين الباحثين والخبراء لتعميق الوعي بأهمية  -4

  .املالية إلاسالمية          

 .بيان أهمية إدماج املالية إلاسالمية في الاقتصاد الجزائري  -5

 .إلقاء الضوء على مسيرة تجربة املالية إلاسالمية في الجزائر وتقويمها -6

   تقديم مقترحات عملية بشأن آليات وإجراءات تطوير وتفعيل دور املالية إلاسالمية في  -7

 .الجزائر، بما يحقق أهدافها التنموية         

 .استفادة الجزائر منهااستعراض التجارب الرائدة في مجال املالية إلاسالمية وسبل  -8

  :محاور امللتقى

 املحور ألاول: الجوانب الشرعية والقانونية للمالية إلاسالمية

 .املعايير والضوابط الشرعية املنظمة لعمل املالية إلاسالمية .1

 التشريعات القانونية املنظمة للمالية إلاسالمية .2
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القانونية والشرعية للمالية إلاسالمية في دور املجلس إلاسالمي ألاعلى في توفير البيئة  .3

 .الجزائر

دور مؤسسات التعليم العالي واملراكز البحثية في مرافقة توفير املالية إلاسالمية في  .4

 .الجزائر

 املحور الثاني: دور املالية إلاسالمية في تحقيق الاستقرار املالي

 يةمحددات الاستقرار املالي في مؤسسات املالية إلاسالم .1

 .آلاليات والضوابط الترشيدية والعالجية لألزمات في مؤسسات املالية إلاسالمية .2

كفاءة وفعالية املالية إلاسالمية في تحقيق الاستقرار املالي في ظل ألازمات املالية  .3

 .املعاصرة

 .تقييم ألاداء املالي للمؤسسات املالية إلاسالمية في ظل ألازمات املالية .4

 .ام الصناعة املالية إلاسالمية في استقطاب ألاموال املتداولة في السوق املوازيةمدى إسه .5

 املحور الثالث: دور املالية إلاسالمية في تمويل التنمية الاقتصادية

 .دورها في تمويل مشاريع البنية التحتية .1

 .دورها في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .2

 الخارجيةدورها في تمويل التجارة  .3

 .دورها في تمويل التنمية املحلية .4

 (...دورها في تمويل مشاريع مختلف القطاعات الاقتصادية )فالحة، صناعة، خدمات .5

 املحور الرابع: عصرنة مؤسسات املالية إلاسالمية في ظل الرقمنة والتكنولوجيا املالية

 .املصارف إلاسالمية والتكنولوجيا املالية .1

 .التكافلي والتكنولوجيا املاليةالتأمين  .2

 .ألاسواق املالية إلاسالمية والتكنولوجيا املالية .3

 .مؤسسات الزكاة والوقف والتكنولوجيا املالية .4
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 املحور الخامس: واقع وآفاق تطبيق املالية إلاسالمية في الجزائر

 .هذا النظامواقع النظام املالي في الجزائر وتحديات املالية إلاسالمية في ظل  .1

 .تقييم مسيرة املالية إلاسالمية في الجزائر .2

 .آليات ومتطلبات دعم الصناعة املالية إلاسالمية في الجزائر .3

 .دور الجامعة في تطوير املالية إلاسالمية في الجزائر .4

 املحور السادس: تجارب دولية حول اسهامات املالية إلاسالمية في تحقيق الاستقرار املالي

 لتنمية الاقتصاديةوا

 .تجارب حول إسهامات املالية إلاسالمية في الدول العربية إلاسالمية .1

 .تجارب حول إسهامات املالية إلاسالمية في الدول الغربية .2

 :شروط وكيفية املشاركة

 .املشاركة مفتوحة لجميع ألاساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه .1

ملتقيات أخرى أو نشرت في مجالت أو مستلة من  أن ال تكون البحوث قد قدمت في .2

  .الرسائل الجامعية

 .أن تتوافق البحوث مع أحد املحاور الوارد ذكرها في إشكالية امللتقى .3

 .أن تكون املواضيع محددة بدقة وملتزمة باملنهجية العلمية املتعارف عليها .4

 .حةصف 20صفحة وال تزيد عن  15أن ال تقل صفحات البحث عن  .5

 14مقاس  (sakkal Majalla ) تراعى في كتابة البحث املقاييس آلاتية: نوع الخط .6

للمداخالت باللغة  12مقاس  (Times New Roman) للمداخالت باللغة العربية، وبخط

 .ألاجنبية

يجب أن تتضمن الصفحة ألاولى من املداخلة اسم ولقب املتدخل، الرتبة العلمية،  .7

 .والبريد الالكتروني، إلى جانب ملخص باللغة العربية وملخص باللغة ألاجنبيةمؤسسة الانتماء 

 .APA التهميش يكون بطريقة آلية، وفي كل صفحة، وحسب طريقة    .8
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 :مواعيد هامة

تقى إرسال استمارة املشاركة مع نسخة من املداخلة عن طريق البريد إلالكتروني للمل -

2022فيفري  25قبل  . 

2022مارس  31إلاشعار بقبول املداخلة قبل يتم  - . 

2022أفريل  17-16موعد انعقاد امللتقى:  - . 

 :الاتـصـال

 :ترسل استمارة املشاركة والبحوث حصريا عبر البريد إلالكتروني الخاص بامللتقى

islamicfinance2022@yahoo.com 

 :العلميةولالستفسار  يرجي التواصل عبر البريد إلالكتروني لرئيس اللجنة 

y.chouaib@hotmail.com 

 

 :الرعاية الشرفية للملتقى
 أ.د أبو عبد هللا غالم هللا                     رئيس املجلس إلاسالمي ألاعلى        

 مدير جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية              السعيد دراجي                 أ.د.       

  :إدارة امللتقى                                           
   أ.د بوزيد بومدين                               ألامين العام للمجلس إلاسالمي ألاعلى      

 أ.د. كمال لدرع                                   عميد كلية الشريعة والاقتصاد      

 

 :والتنظيمية للملتقىرئيس اللجنة العلمية 
 د. شعيب يونس

 :أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

 قس نطينة –أأ.د السعيد درايج                جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية  

   أأ.د بوزيد بومدين                     اجمللس الإساليم الأعىل، اجلزائر 

   قس نطينة –جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية           أأ.د كامل دلرع                   

 اجمللس الإساليم الأعىل، اجلزائر           أأ.د محمد بوجالل               
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 أأ.د السعيد بويزري              اجمللس الإساليم الأعىل، اجلزائر

 أأ.د وس يةل خلفي                 اجمللس الإساليم الأعىل، اجلزائر 

جو               اجمللس الإساليم الأعىل، اجلزائرأأ.د مصطفى اب   

2أأ.د عبد اجمليد قدي                  جامعة أأبو القامس سعد هللا اجلزائر   

 أأ.د محمد فريح                        جامعة عامر ثليجي الأغواط 

مالزياي–أأ.د احسن حلساس نة             أأاكدميية صاحلني للاملية الإسالمية    

مالزياي -أأ.د يونس صواحلي                اجلامعة الإسالمية العاملية   

براهمي رحامين                جامعة الشهيد محه خلرض، الوادي   أأ.د اإ

2قس نطينة  –أأ.د محمود حسنون              جامعة عبد امحليد همري    

1أأ.د مسعود فلويس               جامعة احلاج خلرض، ابتنة    

1أأ.د صاحل بوبشيش              جامعة احلاج خلرض، ابتنة    

1سطيف  -أأ.د صاحل صاحلي                 جامعة فرحات عباس      

أأم البوايق -أأ.د الزوبري عياش                 جامعة العريب بن هميدي    

1اجلزائر –أأ.د نور ادلين بومحزة          جامعة بن يوسف بن خدة    

1سطيف  -كرتل                      جامعة فرحات عباس  أأ.د فريد     

ةقس نطين -د. عبد النارص براين            جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة -د. مسرية حسيبة                جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة -الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية د. موىس اكحسي                جامعة    

قس نطينة -د. عقبة حسنون              جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة -د.جابر سطحي                 جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    
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قس نطينة -القادر للعلوم الإسالمية د. حلمية بزاز                  جامعة الأمري عبد   

قس نطينة –د. أأسامء فرادي              جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة –د. مرمي قيش                  جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة –الإسالمية  د. سارة عاليل                 جامعة الأمري عبد القادر للعلوم   

قس نطينة –د. سارة دريدي                جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة –د. مرمي شطييب محمود      جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

1سطيف  -د. اسامعيل مومين          جامعة فرحات عباس      

1سطيف  -جامعة فرحات عباس       د. أأمني عوييس             

1سطيف  -د. فرج هللا أأحالم            جامعة فرحات عباس      

 د. ميلود زنكري              جامعة محمد البشري الابراهميي برج بوعريرجي 

 د. موىس بن منصور        جامعة محمد البشري الابراهميي برج بوعريرجي 

قس نطينة -جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    د. كامل العريف              

قس نطينة -د. ليندة بوحمراث           جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة -د. سعاد قصعة              جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية    

قس نطينة -لقادر للعلوم الإسالمية د. نور ادلين بوكرديد      جامعة الأمري عبد ا   

البويرة -د. زكراي بن تونس           جامعة أألكي حمند أأوحلاج    

ورقةل -د. حمسن بن احلبيب       جامعة قاصدي مرابح قاصدي مرابح    

الشلف -د. سفيان ش برية              جامعة حسيبة بن بوعيل    

سوق اهراس -رشيف مساعدية د. س يف ادلين رحايلية       جامعة محمد ال    

2وهران–د. عز ادلين دراعو              جامعة محمد بن أأمحد    
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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي
 

 للعلوم الإسالمية                                 اجمللس الإساليم الأعىل جامعة الأمري عبد القادر

 -قس نطينة-           
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