
 حول:  توصيات الملتقى العلمي الدولي

 " النظام المالي الّدولي والمالية اإلسالمية"
 2013نوفمرب  12-11هـ املوافق لـ: 1435م حمر   07-08

 قسنطينة -جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
نظمت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة امللتقى الد ويل الثاين حول: الن ظام املايل 

الوطن وخارجه، حيث ألقيت  ، من داخل2013نوفمرب  12-11الدويل واملالية اإلسالمية يومي  
امللتقى بوافر الشكر ، وتتقدم جلنة توصيات ورقة حبثية خالل يومني يف األشغال أمثرت نقاشاً ثرياً  38

والتقدير إىل رئيس اجلامعة وعميد الكلية ورئيس اللجنة العلمية للملتقى ملا قدموه من دعم وتوجيه 
ونتمىن أن تكون أعمال امللتقى مسامهة جادة يف تل  مراحله ال ي تكللت بالنجا،، للملتقى يف خم

 حقل املعرفة والتطبيق يف اجملال املايل واملصريف.
 جنة التوصيات المكونة من :اجتمعت ل

 اجلزائر أ.د حممد ناصر ثابت  املدرسة العليا للتجارة -
 أ.د علي العلوي  جامعة الزيتونة تونس -
 أ.د أمحد مجيل   جامعة البويرة -
 2أ.د حممد حشماوي  جامعة اجلزائر -
 السودان –النيل أ.د عبد املنعم حممد الطيب  -
 اجلزائر  سة العليا للتجارةأ.د عبد القادر بريش   املدر  -
 أ.د بن علي بلعزوز  جامعة الشل  -
 أ.د عبد السالم خملويف  جامعة بشار -
 2د. زهية حوري جامعة قسنطينة  -
 أ. صونيا عابد   جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية. -
 أ. يونس شعيب     جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية. -
 سفيان خوجة عالمة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية.أ.  -
 :اآلتية وخلصت الّلجنة إلى التوصيات 



 دوره اهلام يف املعامالت املصرفية واملالية اإلسالمية.و اجلانب األخالقي  إيالءالعمل على  -1
ريفة واملالية االهتمام بالتعليم والتكوين والبحث العلمي النظري والتطبيقي يف جمال الص -2

 اإلسالمية.
 .كفاءهتاالعمل على توسيع دائرة أدوات املالية اإلسالمية، والرفع من   -3
 االنفتا، على التقنيات احلديثة مع احملافظة على خصوصية الصريفة اإلسالمية. -4
فتح قنوات اتصال بني املصارف اإلسالمية واملصارف واهليئات الدولية األخرى قصد تعظيم  -5
 ستفادة من خرباهتا.اال
 توسيع دائرة التقنني اخلاصة بالصريفة اإلسالمية حتت رعاية اهليئات الر مسية. -6
تعزيز التعاون والتكامل بني الد ول اإلسالمية يف جمال املالية اإلسالمية لرتشيد وحوكمة استغالل  -7
 فرات املالية.و ال
 اعتماد هيئات إشراف داخلية وخارجية يف جمال الرقابة الش رعية والتقنية. -8
 انفتا، كليات االقتصاد على كليات الشريعة حىت يستفيد بعضهم بعض. -9
انفتا،  و  وأخريًا توصي الل جنة مبواصلة عقد امللتقيات والندوات يف الصريفة واملالية اإلسالمية     

 .ت املالية واالقتصاد اإلسالميكليات االقتصاد على ختصصا
ؤسساتنا اجلامعية ألداء املعرفة والسري قدمًا حنو الرقي مبونسأل اهلل عز وجل  أن يوفقنا خلدمة العلم و 
و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني إن ه ية واإلدارية أفضل ومتمي ز ملا يسهم يف التنمية االقتصاد

 نعم املوىل ونعم الن صري.
 

 


