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فكرة املؤمتر 

:ديباجة املؤمتر 

الدول صوبالخصو ،العالمدول معظمفيالفقرحدةلزيادةاملؤديةواالجتماعيةاإلقتصاديةاملشاكلمنمجموعةاليومالعالميواجه
منالقمةوحددتركنيويو ،األمريكيةاملتحدةبالوالياتاأللفيةقمةوندواتمؤتمراتلتنظيمالدولياملجتمعاملشاكلهذهدفعتحيثالنامية

.2015بحلول النصفإلىالفقراءخفضلأللفيةاإلنمائيةأهدافهابين
C)تقاريرعدةأظهرتفقد،الصددهذافياملبذولةالجهودورغم GA P)،(2010أندرايردشن)بأحكاماملنضبطغير)التقليديالتمويلأن

.املرجوةاألهدافكامليحققلم(الشريعة
افالسهايهددمما2010عاممنذالتمويلأزمةمنالنوعهذايعرفذلكإلىباإلضافة،للغايةمهددةواالقتصاديةاإلجتماعيةالظروفوكانت

.العالمفياالصغرالتمويلمصادرمنالعديد
.االحتياجاتلتلبيةوخاصةعامةتمويليةوآلياتهياكلالبلدانمنالعديدوضعتاالجتماعيالتمويلأهدافولتحقيق
دالةوالعواملساواةاملجتمعأفرادملساعدةهامةأداةاإلسالمياالجتماعيالتمويلبرز لذلك،آخرى جهةعنالصغيرةاملشاريعأصحاب

.واالقتصاديةاالجتماعية
التمويلبصيغاملشاريعتمويلإلىوالتوجهاملصرفيةبالصناعةللنهوضكآليةاإلسالميةالصيرفةتطويرإلىالعالمبلدانكباقيالجزائرولجأت

.2017سنةمطلعاإلسالميةالشريعةاملبادئوفقاإلسالمي



املصرفيةالبيئةو املنظومةتطويرعلىوالفعاليةالكفاءةعلىيرتكزبكونهاإلسالمياالجتماعيللتمويليمكنهل،الواقعهذاأمام
احتياجاتلتلبيةديلةبالحلول وتقديماملشاريعتمويلتواجهالتيالصعوباتعلىللتغلباإلجتماعيةواألخالقيةالقيمعلىباالعتماد

.التجاري بالتمويليسمىماأوالتقليديالتحويلعرفهاالتيالنقائصعنبعيدةشرعيةضوابطوفقاملجتمع

إلىأدىالتاليبوإسالميغيرالتمويلمصادرعلىواملسؤوليةاإلجتماعيةالعدالةبقوةلإلسالماألساسيةاملبادئتحرصماوبقدر
،،املضاربةكةاملشار ،اإلسالميالتمويلمنتجاتوتطويرابتكارفإنالضعيفةالدخول ذوي املجتمعفرادلدااملاليالشمول ضعف
للمجتمعاتلهائلااملاليللمخزونأرصدةتوظيفأساسعلىتعتمدجديدةمقاربةإلىيؤديالتأمينات،التكافل،االستصناع،السلم

لتحسينسعون يالذيناملجتمعأفرادلداالتوازن تحقيقفيتساهمماليةخدمةفييساهموقدوالزكاةبالوقفواملتمثلاإلسالمية

.التقليديةاملنتجات
األهدافوتحققطويربالتاإلسالميةللمؤسساتيسمحاملاليوالشمول التكافليوالتأميناإلسالمياالجتماعيالتمويلفإنوبالتالي

فيواألعمالاريعهممشالتمويلمجالفيالفاعلينمختلفاحتياجاتلتلبيةبالغةأهميةوذات،بديلةوفرصةواالجتماعيةاالقتصادية
.خرى األ املاليةواملؤسساتالبنوكأواالجتماعيةاملؤسساتأوبالدولةاألمرتعلقسواءوالتكافلياالجتماعياالقتصاد

التامينفانواإلسالمياالجتماعيالتمويلتبنيمتطلباتإلىالفرصفيالتفكيرتعميقأجلومنامللتقىإشكاليةخاللمنوكفرضية
رقمالتنفيذيرسومموفقالجزائرفيالتكافليللتامينالحديثإصدارفيخصوصاالجزائراملشرعقبلمنباهتمامحظيالتكافلي

وركيزةوالتكافلياالجتماعياالجتهادلخدمةقاطرةليصبحوالقانونيالوطنياملستوى علىتطويرهإمكانياتوتحديد2021،سنة21-81
الوعيونشركرةفتعزيزمناملحدودةالدخول لذوي فرصوتوفيراالجتماعياالقتصادوتحسيناملستدامةالتنميةلتحقيقأساسية

فياالسالميةاملاليةالصناعةبللنهوضكاليةاملاليوالشمول التكافيوالتاميناالسالمياالجتماعيالتمويلبينالتكاملتحقيقملتطلبات

,02/20االسالميةالصيرفةقانون اليهاشارماوخصوصاالجزائر



األهداف الرئيسية للمؤمتر

براء الحوار وتبادل التجارب واألفكار بين األكاديميين والخ

.واملهنيين بقضايا املالية اإلسالمية 

.التوعية بآهمية  التمويل االجتماعي اإلسالمي والتأمين التكافلي 

إلىركيةالتشااملاليةأساليبتوجيهإلىامللتقىيهدف
اإلجتماعيةلألعمالالداعميناألعمالوسيداترجال

املاليالشمول تحقيقفيودورها

ن دراسة واقع وآفاق التمويل االجتماعي اإلسالمي والتأمي

التكافلي مع عرض أهم التجارب العاملية 

ألكاديمياالتعليمبربطالعامليةالجهودفياملساهمة
المجفيكبحوثاإلسالميةاملاليةباملؤسسات

.اإلسالمياالقتصاد



حماور الرئيسية للمؤمتر  

إلطار القانوني والشرعي للتمويل✓

.االجتماعي والتكافلي 

إدارة خماطر التمويل االجتماعي  ✓

والتكافلي  

األدوات  –األنواع  –املفاهيم ✓

.ا والصيغ املختلفة واملقارنة بينه

املؤامة بني اهلندسة املالية ✓

التقليدية واهلندسة اإلسالمية  

بتطوير التمويل االجتماعي  

اإلسالمي والتكافلي  

املبادئ ، املفاهيم التأمني التكافلي  ✓

التكامل بني التأمني التكافلي  ✓

االجتماعي اإلسالمي والتأمني  

التكافل التجاري  

العالقة بني التأمني التكافلي  ✓

.االجتماعي اإلسالمي 

التكامل  وتطوير مجع الزكاة  ✓

.وتوزيعها من خالل البنوك اإلسالمية 

التمويل االجتماعي اإلسالمي والتأمني  ✓

التكافلي  

: التمويل االجتماعي اإلسالمي ✓

األسس واملرتكزات  

اجلوانب الثقافية والسلوكية  ✓

للتمويل االجتماعي واإلسالمي  

أدوات التمويل االجتماعي اإلسالمي ، ✓

.صناديق االستثمار الزكاة 

التمويل االجتماعي اإلسالمي  ✓

-الواقع واألفاق

تطوير برجميات التمويل االجتماعي  . ✓

االبتكار التحديات  

010203

:  التمويل االجتماعي اإلسالمي 

ة املفاهيم ، املبادئ   ، األدوات املالي

.

التأمني التكافلي
احلوكمة وهيئات الرقابة الشرعية 



حماور الرئيسية للمؤمتر  

الميفي مجال التمويل االجتماعي اإلس✓

في مجال التامين التكافلي ✓

في مجال  الشمول املالي ✓

مار في مجال تفعيل صتاديق االستث✓
اإلسالمية بهدف تحقيق التمويل

.املستديم

اإلطار القانوني للصريفة اإلسالمية ✓

القواعد واملبادئ التنظيمية  للصريفة ✓

اإلسالمية يف اجلزائر 

ى احملاسبة  والتدقيق والتقارير الرقابية عل✓

املنتجات املالية اإلسالمية

أساسيات حول الشمول املالي✓

اخلدمات البنكية من خالل تطبيق الشمول ✓

املالي 

املنتجات املالية واليات الشمول املالي ✓

التجارب العربية والدولية حول تطبيق ✓

الشمول املالي

متطلبات فتح النوافذ االسالمية يف البنوك ✓

.التقليدية

040506

جتارب بعض الدول يف جمال الشمول املالي  

:الصريفة االسالمية 

الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر يف

20/02ظل قانون 



شروط املشاركة يف املؤمتر

:التاليةالشروطامللتقىاملقدمةاألحباثتتوفرأنجيب

.العلميةالبحوثيفعليهاملتعارفالعلميباملنهجالتقيدضرورة1.

.أخرعلمينشاطيفتقدميهايتموملأصيلةاملداخلةتكونأن2.

.امللتقىحماورعنامللتقىإىلاملرسلةاملداخالتخترجالأن3.

.املشاركةاستمارةيفتدرجالذاتيةسريتهمعنموجزةنبذةالباحثونيرسل4.

Sakkalخبطاملداخالتتكتب5. Majalla15وخبطالعربيةللغةبالنسبةTimes New Roman
.األجنبيةللغةبالنسبة

.واملالحقاملراجعقائمةفيهامباصفحة20إىل12منالبحثصفحاتعدديرتاوح6.

.امللخصوقالباملداخلةبقالبالتقيدوااللتزامضرورة
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 الجامعة املنتسب إليها اسم األستاذ الجامعة املنتسب إليها اسم األستاذ

 -ماليزيا –الجامعة اإلسالمية العاملية  يوسف ناصر . د.أ )الجزائر( -أم البواقي– جامعة العربي بن امهيدي  زبير عياش . د.أ

 -القاهرةلالقتصاد السياس ي  عضو الجمعية املصرية أ.د. سيد قاسم الجزائر)الجزائر(  -03جامعة الجزائر  خلف هللا النذير .د.أ

 -تركيا –أحمد باشا جامعة    .عبد القادر شاش يدأ. )الجزائر( -االغواط -جامعة عمار ثليجي فرحي محمد  .د.أ

 - مصر -  االزهرجامعة  د. احمد عرفة )الجزائر( -االغواط -جامعة عمار ثليجي عياش قويدر .د.أ

  -العراق –جامعة تكريت  احمد الجبوري  خضرأحمد  .د )الجزائر( -االغواط -جامعة عمار ثليجي قويدري قويدر .د.أ

 - العراق –Federal Public Service Council عباس  نوري صباح املحياوي .د )الجزائر( جامعة غرداية أ.د عجيلة محمد

 - ماليزيا – االسالميةجامعة ال سعيد بوهراوة د.  )الجزائر( املدية  -د. يحي فارس جامعة سماي عليأ.د. 

 - القاهرة – النوعية للدراسات العالي املعهد د. انس سكر  )الجزائر( جامعة زيان عاشور الجلفة  ضيف أحمد. د.أ

 - العراق–جامعة تكريت  حنظل  احمد قاسم. د )الجزائر( -االغواط -جامعة عمار ثليجي حمدي ابو القاسم  .د.أ

 - جامعة تركيا د هندي مكيك  )الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة موالي لخضر عبد الرزاق أ.د 

 - العراق –جامعة تكريت  العنزي  عبدهللا نعمان مازن . د )الجزائر( جامعة زيان عاشور الجلفة  حميدة املختار . د.أ

 - انقرا –انقرا جامعة  . هرش أحمد د )الجزائر( الجزائر -03جامعة الجزائر  قدي عبد املجيد  د.أ

 University of Portsmouth . حسيني خالد د )الجزائر( -غرداية–جامعة  بن سانية عبد الرحمان  .د.أ

 - فلسطين-جامعة القدس املفتوحة د. .ملهم مجد  )الجزائر( -غرداية–جامعة  بلعور سليمان . د.أ

   -القاهرة –جامعة عين شمس  محمد عطيات   .د )الجزائر( -االغواط -جامعة عمار ثليجي رمضاني لعال . د.أ

 Sultan Qaboos University اوكيل عمر. .د )الجزائر( -غرداية–جامعة   أ.د. مصيطفى عبد اللطيف

 UNIVERSITY OF PITEȘTI, ROMANIA د. . بيسكارو مارية  )الجزائر( قاصدي مرباح ورقلةجامعة  أ.د غريب بولرباح 

 University Faisalabad, Pakistan   د. . ريزا أحسن )الجزائر( -غرداية–جامعة  أ.د غزيل مولود 

  -تونس  -جامعة املهدية  د. . صدراوي طارق  )الجزائر( -بشار –جامعة طاهري محمد  أ.د بوعبدلي أحالم

 - مصر–جامعة القاهرة  د. . احمد شوقي )الجزائر( -شلف-حسيبة بن بوعلى   جامعة أ.د قورين حاج قويدر 

 - العراق–جامعة تكريت  الجميلي  صباح شعير د . حاضر )الجزائر( -زيان عاشور الجلفة جامعة د.معاش قويدر 

 العصرية  نواكشوط جامعة د.  الطالب مصطفى ولد حام  )الجزائر( -تيسمسيلت  -املركز الجامعي الونشريس ي  إبراهيم د. لجلط 

 -السعودية  -الرياض–جامعة الدراسات العليا  د. مصبح عماد الدين  )الجزائر( -تيارت –جامعة ابن خلدون  د. عدة عابد

 - ليبيا -املختار عمر جامعة جبريل وائل محمد  .د )الجزائر( -تيارت –جامعة ابن خلدون  ساجي فاطمة . د

 universitée Paris 8 France دبيش ي عقيلةد.  )الجزائر( -غرداية–جامعة  د. رواني بوحفص 

 مصر  – املعلومات لإلدارة العالي العبور  معهد ادوارد د. نشأت  )الجزائر( -الوادي–جامعة الشهيد حمة لخضر  عبد النعيم دفرور د. 

 - العراق– املستنصرية الجامعة زيا شبل عامر زاخوي د.  )الجزائر( -غرداية–جامعة  د. دحو سليمان

 السعودية  العربية اململكة الجوف  جامعة د. زهير غراية )الجزائر( -غرداية–جامعة  د. تيماوي عبد املجيد 

 - العراق- الشمالية التقنية الجامعة فتحي  الرحمن عبد سلطاند.  )الجزائر( -سطيف -جامعة فرحات عباس د. رجم خالد

 السودان  – كسال جامعة  ى فتحيمصطف محمد سميةد.  )الجزائر( -جامعة العربي بن املهيدي أم البواقي عسول محمد األمين د. 

 السعودية –جامعة الجوف  د. براضية حكيم  )الجزائر( -تيارت–ابن خلدون جامعة  دويس عبد القادر د. 

 - القاهرة– الخرطوم فرع/  القاهرة جامعة سويلم جودة سعيد د.  )الجزائر( -بشار –جامعة طاهري محمد  بن زاير مباركد. 

 -السعودية -جامعة رياض  مشعل  عبدالباري  د. )الجزائر( املدية  -د. يحي فارس جامعة السعيدي أحمد يوسف د. 

 - مصر -جامعة القاهرة ابراهيم  املنعم عبد نجالءد.  )الجزائر( -الجلفة -جامعة زيان عاشور  جوال محمد السعيد  د.

https://www.asjp.cerist.dz/users/DJbO9Px6oln3pVWeEgLM
https://www.asjp.cerist.dz/users/DJbO9Px6obeYRVWeEgLM


 

 أعضاء الهيئة العلمية للمؤتمر الدولي 
  رئيس اللجنة العلمية : الدكتور عمارة البشير

 

 الجامعة املنتسب إليها اسم األستاذ الجامعة املنتسب إليها اسم األستاذ

 املركز الجامعي -أفلو-)الجزائر( د.بريطل فاطمة زهرة جامعة يحي  فارس -املدية -)الجزائر(  .      ا  ة 

 املركز الجامعي -أفلو-)الجزائر( أ.بن عوالي خالدية املركز الجامعي -أفلو-)الجزائر( أ .عليلي وهيبة

 املركز الجامعي -أفلو-)الجزائر(  بدارنية حوريةأ. املركز الجامعي -أفلو-)الجزائر( قورين فاطنة.أ

   CU-AFLOU -PRFU عضو فرقة بح   قاس ي منيرد.  -PRFU   CU-AFLOUعضو فرقة بح   د.عجيلة حورية

 )الجزائر( -االغواط -جامعة عمار ثليجي د. بعداش طاهر  )الجزائر( -شلف-حسيبة بن بوعلى   جامعة  فالق محمدد.

 ( )الجزائر-تيسمسيلت   -املركز الجامعي الونشريس ي  د. كروش نور الدين  )الجزائر( ورقلة –جامعة قاصدي مرباح  د. خامرة بوعمامة

 )الجزائر( -االغواط -جامعة عمار ثليجي د.شتاتحة عائشة )الجزائر( -أفلو -املركز الجامعي موالي عبد القادر جياللي  شنافيد. 

 )الجزائر( -أفلو–املركز الجامعي  شتوح دالل د. )الجزائر( -البيض -املركز الجامعي نور البشير سايح حمزة د. 

 )الجزائر( -أفلو–املركز الجامعي  بريطل فاطمة زهرةد.  )الجزائر(-البيض–املركز الجامعي نور البشير  د.بن عالل بلقاسم 

 )الجزائر( جامعة غرداية الجزائر بهاز لويزة  د. )الجزائر(  -بريكة -املركز الجامعي أحمد س ي الحواس عيساني الربيع د. 

 )الجزائر( 02جامعة قسنطية  عبد هللا  د. لفايدة )الجزائر( معسكرجامعة  د. صدوقي غريس ي 

 - أفلو–املركز الجامعي  العربي بلخير أحمد د.  )الجزائر( -جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان بوقنديل محمد د. 

 )الجزائر(-الواد  –الشهيد حمة لخضر  جامعة د. مسعودي محمد  )الجزائر( -أفلو -املركز الجامعي زاوي عيس ي د. 

 تيسمسيلت)الجزائر(   -املركز الجامعي الونشريس ي  د. جياللي بوزكري  )الجزائر( -املدية – د.يحي فارسجامعة  عبد الحكيم  بوجطود. 

 - بسكرة–جامعة  محمد خيضر  د.عبد الرزاق بن الزاوي  )الجزائر( -وادي سوف  –الشهيد حمة لخضر  جامعة د. زواري سليمان فرحات 

 

 

  

 

 محد أبلخري العريب : الدكتور   التنظيميةرئيس اللجنة  

 

 

 

 

 

 

 

  

 للمؤتمر الدولي  ة التنظ مأعضاء اله ئة 



:ترسل املداخالت إىل الربيد اإللكرتوني التالي 

colloque.islamique@gmail.com

:أو عن طريق الرابط التالي 

https://forms.gle/hWJjHPjfWEp9Rq549

مهمةتواريخ

2021ماي 10كاملة ، آخر أجل الستالم املداخالت 

2021ماي 18، آخر أجل للرد على املداخالت املقبولة

2021ماي 25،انقعاد امللتقى 

https://forms.gle/hWJjHPjfWEp9Rq549



