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 2013نومفرب  12-11حبوث و أ وراق معل امللتقى ادلويل املنعقد يويم 

شاكلية امللتقى:  ا 

اليت يواجه النظام املايل ادلويل يف ظل ال زمات املالية املتكررة  العديد من املشالك والاضطراابت 

متس مبارشة اقتصادايت ادلول  ابلرمغ من حماوالت البحث عن حلول لهذه ال زمات واملشالك املالية الناجتة 

عهنا عىل املس توى ادلويل والاقلميي.  وتربز هذه ال زمات  يف عدم اس تقرار ال سواق املالية والنقدية اليت 

يب المتويل الربوية واملضارابت املالية وهو ما امتدت لتشمل اجلوانب الاقتصادية والاجامتعية نتيجة أ سال 

 يؤكد عدم صالحية هذا النظام املايل.

ذا اكنت مجيع ال زمات اليت عرفها العامل منبعها طبيعة النظام الرأ ساميل وأ ليات معهل ومع ذكل ال  وا 

يف الوقت نفسه تزال معظم ادلول تعمتده يف تس يري اقتصادها يف ظل الانفتاح والعوملة الاقتصادية وتعمل 

عىل تطوير العديد من الامنذج الاقتصادية واملالية لتفادي  أ اثر املنتجات املالية ومدى تأ ثر املتغريات 

 الاقتصادية هبا. 

زمات املالية  وابلرمغ من فشل النظرية الاقتصادية الرأ ساملية يف اجياد احللول املناس بة وتفسريها لل 

ية متجهة ابس مترار حنو العوملة مبا تفرزه من هتديدات وصعوابت. ولكن يف والاقتصادية التزال ال سواق املال 

الس نوات ال خرية بدأ ت بوادر تطبيق نظام مايل خمالف للنظام املايل الرأ ساميل يف العديد من ادلول 

ها اال سالمية وغري اال سالمية سامه يف جتنيب الكثري من ادلول من بعض تأ ثريات ال زمات املالية نظرا لمتي 

ابملالية اال سالمية ممثةل يف امليدان ابلبنوك  بتوفري س يوةل مالية كبرية من جراء عوائدها النفطية وهو ما يعرف



جنلرتا وفرنسا والوالايت املتحدة  الاسالمية اليت عرفت انتشارا رسيعا حىت يف ادلول الغربية الرأ ساملية اك 

 ال مريكية وأ ملانيا...اخل. 

ثراء املوضوع ي أ يت هذا امللتقى ادلويل ملناقشة انعاكسات النظام املايل ادلويل وتداعياته عىل وهبدف ا 

الاقتصاد العاملي وطرح املالية الاسالمية كبديل مرتقب يسعى حلل اال شاكليات اليت واهجت النظام املايل 

ىل أ ليات وأ ساليب مناس بة ملساير   ة التطور املعيش.احلر، وكيفية تطبيقه يف اجملمتعات املعارصة اليت حتتاج ا 

 :أ هداف امللتقى

ىل:     هيدف هذا امللتقى ا 
براز دور أ ليات النظام املايل التقليدي يف تنايم ال زمات املالية وتزايد املشالكت الاقتصادية. -1  ا 

 التعريف ابملس تجدات املتعلقة بأ ساليب وصيغ  وأ سس املالية اال سالمية وأ فاقها املس تقبلية. -2

 التطبيقية للاملية الاسالمية عىل مس توى ال ليات واملؤسسات والنتاجئ.دراسة التجارب  -3

طار النظام  -4 اقرتاح برامج لتعممي تدريس الصناعة املالية اال سالمية وصياغة مرشوع تطبيقي يف ا 

 املرصيف واملايل اجلزائري.

 : حماور امللتقى

 والتداعيات.حتليل ظاهرة أ زمات النظام املايل ادلويل:  ال س باب  -1

 أ سس ومقومات ونشأ ة نظام املالية اال سالمية وعوائق التطبيق امليداين.  -2

 التقلبات الاقتصادية واملالية يف ظل اتفاقيات حترير اخلدمات املالية واملرصفية وأ مهية املالية اال سالمية. -3

جيابية البديل ومدى اس تفادته من  املقارنة -4 العملية والعلمية بني المتويل اال ساليم والمتويل السائد لتحديد ا 

 جتربة النظام الالكس ييك. 

 المتويل اال ساليم يف اجلزائر وأ فاقه. -5

 ة.التجارب امليدانية لبداية النظام البديل ) املالية اال سالمية( يف ادلول الغربية والاسالمية والعربي -6

 :رشوط وكيفية املشاركة

 املشاركة مفتوحة مجليع ال ساتذة والباحثني واخلرباء. -

 أ ن ال تكون البحوث قد قدمت يف ملتقيات أ خرى أ و قد نرشت.  -

شاكلية امللتقى. -  أ ن تتوافق البحوث مع أ حد احملاور الوارد ذكرها يف ا 

 لعلمي يف التوثيق.أ ن تكون املواضيع حمددة بدقة وملزتمة مبهنجية البحث ا  -



 (.Traditional Arabic) 18( وخبط A4صفحة من جحم ) 25أ ن ال تتعدى صفحات املداخةل  -

رسال اس امترة املشاركة وملخص سرية ذاتية مرفقة مبلخص املداخةل يف حدود  - لكمة قبل  300-250ا 

 .2013ماي  15

 .2013جوان  01يمت اال شعار بقبول امللخص قبل  -

رسال نسخة من املداخةل مطبوعة اكمةل، وعىل ) - ( أ و عن طريق الربيد اال لكرتوين للملتقى CDا 

 .2013سبمترب  10قبل 

 .2013سبمترب  30يمت اال شعار بقبول املداخةل قبل  -

 مدير اجلامعة أ .د. عبد هللا بوخلخال:  الرئيس الرشيف للملتقى

 معيد اللكية  أ . د دلرع كامل: مدير امللتقى

 د. السعيد درايج: رئيس اللجنة العلمية  والتنظميية للملتقى

 :أ عضاء اللجنة العلمية للملتقى

 أ .د. دلرع كامل          جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية  قس نطينة -    

 أ .د. أ محد بوراس        جامعة العريب بن هميدي أ م البوايق -    

  1جامعة قس نطينة   أ .د محمود حسنون       -    

 أ .د. صاحل صاحلي       جامعة فرحات عباس سطيف -    

 قس نطينة  1أ .د.عبد احلق بوعرتوس جامعة قس نطينة -   

  3أ . د.عبد اجمليد قدي      جامعة اجلزائر -   

 سكيكدة 1955أ وت  20أ .د فريد كرتل           جامعة  -   

 السودان   -أ اكدميية السودان للعلوم املرصفية واملاليةأ . د. محمد الطيب عبد املنعم   -   

 أ .د. رجال السعدي جامعة العريب بن هميدي أ م البوايق -   

 جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية  قس نطينةأ . د.سعاد سطحي  -   

 د. مسري جاب هللا جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية  قس نطينة -   

 . عبد الوهاب دادن جامعة قاصدي مرابح  ورقةلد -   

 جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية  قس نطينةد.عبد احلق ميحي  -   

 أ . خادل رويبح  جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية  قس نطينة -   

 أ . موىس اكحسي جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية   قس نطينة -   



 جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية  قس نطينةأ . زينات درايح  -   

 :اللجنة التنظميية للملتقى
 أ . موىس اكحسي رئيس القسم -  

 أ . خادل رويبح رئيس اللجنة العلمية للقسم - 

 أ . سفيان عالمة انئب رئيس القسم للبيداغوجيا -

 العلياأ . عقبة حسنون انئب رئيس القسم لدلراسات  -

 أ . ايسني بوضاموز -أ . زينات درايح          -

 أ .حمسن بن حبيب  -أ . صونيا عابد             -

 أ . مرمي قايد -أ . حلمية بزاز              -

 أ . مسرية حسيبة -أ . شعيب يونس            -

 الس يد طارق مرمول ال مني العام لللكية -أ .جابر سطحي             -

 الس يدة عائشة بلهادف -ياح              أ . نذير م  -

 الس يد فيصل بن عامر -الس يدة فريدة محالوي     -
ىل العنوان:  :االتـصـال  ترسل اس امترة املشاركة وامللخصات والبحوث ا 

  رئيس اللجنة العلمية  والتنظميية للملتقى، لكية الرشيعة والاقتصاد جامعة ال مري عبد القادر للعلوم اال سالمية، 

 031924542الفاكس:       031924440 -   031931741الهاتف:    اجلزائر -25000قدور بومدوس قس نطينة  137ص.ب 

 rmoultaka2_ce@yahoo.f    Derradji1@yahoo.frأ و: عن طريق  العنوانني الربيديني اال لكرتونيني ال تيني: 
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