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 إشكالية الملتقى:

 

ن أثبتت مرة أخرى األزمة املالية اليت عصفت بأكرب البنوك العاملية وم  
مدى هشاشة النظام  2008مث االقتصاد العاملي يف هناية عام 

وأمام اهلزات  ،املصريف واملايل الليربايل املبين على سعر الفائدة ) الربا (
أضحت صورته هتتز يف  ،املالية اليت تعرتي هذا النظام دون إنذار مسبق

ارع نظر الرأي العام السيما متعامليه.وأمام هذا اإلشكال )األزمة ( س
قادة ومفكرو النظام الرأمسايل إىل ترميم الصدع بإطالق شعارات إعادة 

وذلك بالبحث عن البديل الذي يقي االقتصاد  ،بناء النظام وترميمه
 من األزمات املتكررة واليت تقلص معاودة نشاطها. 

وإذا كانت املصارف هي احملرك األساسي لالقتصاد واملرتكز لبناء أي   
ه من الضروري البحث عن نظام مصريف يقوم على فإن ،نظام مايل

وتقدم جمموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية  ،أساس غري أزمي
املنشودة بعيدا عن األدوات األزمية واليت نراها خمتلفة عن سعر الفائدة 

من اجل  ،وبذلك تكون البنوك اإلسالمية هي املؤهلة لذلك ،)الربا(
لذي أصبح يكتسي طابع االنشغال إثبات صالحيتها. وهو املوضوع ا

باإلضافة إىل جل  ،الكبري لشعوب ومفكري  الدول الغربية نفسها
 الشعوب اإلسالمية ومفكريها.

وللوقوف على مدى سالمة نشاط البنوك اإلسالمية من العوامل   
 األزمية اليت ميليها الربا نقرتح يف هذا امللتقى مناقشة احملاور التالية:

 

 

 

 

 

 

 
 :لملتقىمحاور ا

 أسبابها وتداعياتها. ،تحليل ظاهرة األزمة المالية الحالية -1
حظوظ وإمكانية  إنشاء  مصرف ال ربوي في ظل نظام مالي  -2

ومدى إمكانية  تحويل المصارف الربوية  ،ومصرفي  ربوي
 تدريجيا. 

عقد مقارنة علمية وعملية بين النشاط المصرفي الربوي  -3
 ية البديل. والالربوي لتحديد إيجاب

تحليل مدى تأثير تحرير رؤوس األموال واتفاقيات بازل على  -4
 البنوك اإلسالمية

سياسة التمويل والتقنيات التي تستعملها البنوك اإلسالمية في  -5
 توظيف األموال.

 

 :شروط وكيفية المشاركة
 املشاركة مفتوحة جلميع األساتذة والباحثني واخلرباء - 
 امللتقى إشكاليةأن تتوافق البحوث مع أحد احملاور الوارد ذكرها يف  - 
 االلتزام مبنهجية البحث العلمي يف التوثيق - 
( A4صفحة من حجم ) 25أن ال تتعدى صفحات املداخلة  - 

 (Traditional Arabicوخبط ) 
فيفري  01إرسال استمارة املشاركة مرفقة مبلخص املداخلة قبل  - 

2009 
 2009 فيفري 10بقبول املداخلة قبل  اإلشعاريتم  - 
( قبل CD) علىو  ،كاملة  مطبوعة املداخلة نسخة من  إرسال - 

  2009مارس 10

 

 أ.د. عبد اهلل بوخلخال : الشرفي للملتقىالرئيس

 ةاجلامع مدير                                     
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 :اللجنة العلمية للملتقى

 
 أ.د. رجال السعدي الرئيس الشرفي للجنة:

 د. حممود سحنونرئيس اللجنة: 
 أ.د. أمحد بوراس -    
 أ.د عبد الكرمي بن أعراب -    
 أ.د. صاحل صاحلي -    
 د.موسى زواوي -   
 د.عبد احلق بوعرتوس -   
 د.الطيب داودي -   
 د. زغيب مليكة -   
 د. الطيب حليلح -   
 أ. عزوز محيمص -   
 يأ.زينات دراح -   
 أ. السعيد دراجي -   
 أ. صونيا عابد -   
 أ. حليمة بزاز -   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اللجنة التنظيمية للملتقى

 
 : أ.د. أمحد صاري عميد الكليةلرئيس الشرفي للجنةا

 :أ. زينات دراحي رئيسة القسم رئيس اللجنة
 د. عبد الوهاب بوشليحة رئيس اجمللس العلمي للكلية - 
 يس اللجنة العلمية للقسمأ. خالد رويبح رئ - 
 أ. السعيد دراجي نائب رئيس القسم -
 أ. رياض بن الشيخ احلسني األمني العام للكلية -
 أ. صونيا عابد -
 أ. حليمة بزاز -
 أ. موسى كاسحي -
 أ. عزيز حداد -
 حممود بن زغدةالسيد  -
 السيد: طارق مرمول املدير الفرعي للميزانية -

 

 

 :أمانة الملتقى

 
 يدة: فريدة محالويالس -

 السيدة: شريفة عباسي  -

 معزيز نسة: كرميةاآل -
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