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 ديباجة امللتقى: 

الصناعة   و شهدت  املالية  املالية  األزمة  فمنذ   ،  
ً
 جوهريا

ً
تحوال توالت    قطاع  ال   تمسالتي    2008املصرفية 

االنتشار    اتتغيير ال ذلك  في  بما  الرقمية،  التكنولوجيا  مجال  في  املتالحقة  االبتكارات  نتيجة  كبيرة  بسرعة 

الذكية،   الروبوتات  االصطناعي،  الذكاء  الذكية،  املحمولة  الهواتف  مثل  للتقنيات  يم  تعمالسريع 

 وتحليالت البيانات الضخمة وغيرها.الحواسيب واإلنترنت 

املعقدة  لقد   األساسية  التحتية  البنية  بسبب  بالركب  اللحاق  في  بطيئة  القديمة  املالية  املؤسسات  كانت 

امل إلى  لذلكواالفتقار  ونتيجة  عملياتها.  في  املالية     ،رونة  الــــتكنولوجيا  ملؤسسات  التكنولوجي  التقدم  أتاح 

FinTech دار بها الخدمات املالية ومن تجديد القطاع املالي في مجمله
ُ
   .بإحداث ثورة في الطريقة التي ت

  أسرع  من  واحدة  ،2019مليار دوالر أمريكي سنة    135.7التي تقدر قيمتها بأكثر من    املالية  التكنولوجيا  تعد

  في   لالقتصادات  لإليرادات  جديدة  مصادر   وتولد  األشخاص  آالف  توظف  حيث  نمًوا،  الناشئة  القطاعات

 . العاملية املالية التكنولوجيا لسوق  الهائلة القوة على  الضوء  يسلط ما  وهذا، العالم أنحاء جميع 

التكنولوجيا  عت  وضلقد   تجارب  املالية  شركات  لخلق  املالية  الخدمات  لصناعة  عالية  معاييًرا  الرائدة 

األعمال املصرفية التقليدية واملدفوعات الرقمية واألنشطة   جعلتأفضل وعمليات تكامل بسيطة وسلسة  

اإلنجاز  في  أسهل  الصلة  ذات  تكلفةو   األخرى  املؤسسات  أقل  طرف  من  أكبر  اهتماما  أكسبها  الذي  األمر   ،

 . start-up الناشطة وأيضا الشركات الناشئةاملصرفية  

الصناعة  االسالمية    الية املإن   في  الحاصلة  التغييرات  عن  بمنأى  و ليست  العامليةاملالية  فاملصرفية  هي  ، 

كبيرة، و  تحديات  في  تواجه  تبقى  احتى  أجل تسهيل  املنافسة عليها  الحديثة من  التكنولوجيات  لتكيف مع 

إلى   املالية االسالمية، إضافة  والتنظيمية  الخدمات  التشريعية  البيئة  املالية  توفير  التكنولوجيا  البتكارات 

 . الشريعة االسالميةأحكام تتالءم مع  حتى

 مما سبق تتمثل إشكالية امللتقى فيما يلي:

 ؟   FinTechاالستفادة من ابتكارات التكنولوجيا املالية   االسالمية ماليةكيف يمكن لل 

 أهداف امللتقى: 

 يسعى امللتقى لتحقيق مجموعة من األهداف هي: 

اقع الصناعة املالية االسالمية في العصر الرقمي  ▪  .التعرف على و

 . العاملية املصرفيةو   املالية  إلقاء الضوء على أهم التحوالت الرقمية في الصناعة ▪

 . FinTechضبط املفاهيم املتعلقة بالتكنولوجيا املالية   ▪

 الشرعية البتكارات التكنولوجيا املالية.  رؤيةمعرفة ال ▪

 التعرف على دور التكنولوجيا املالية في تطوير أداء املؤسسات املالية االسالمية.  ▪

 التكنولوجيا املالية لالستفادة منها. الناجحة في مجال االطالع على التجارب الدولية  ▪

 



 محاور امللتقى: 

 املحور األول:   الصناعة املالية االسالمية في العصر الرقمي 

اقع الصناعة املالية االسالمية عبر العالم  ▪  و

 للتكنولوجيات الحديثة مسايرة املؤسسات املالية االسالمية  ▪

 املحور الثاني:  التحوالت الرقمية في الصناعة  املالية و املصرفية العاملية 

   الثورة الصناعية الرابعة   ▪

 املصرفية الرقميةاملالية و  الخدمات  ▪

 التحول الرقمي عملية دور املؤسسات الرسمية في  ▪

 املحور الثالث:  دور التكنولوجيا املالية في دعم التحوالت الرقمية

 مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا املالية    ▪

 .....(  ، التأمينعي دفوعات، االقراض، الذكاء االصطنا) امل مجاالت التكنولوجيا املالية  ▪

 االستثمارات العاملية في التكنولوجيا املالية  ▪

 التكنولوجيا املالية والشمول املالي  ▪

 املالية الجانب التشريعي للتكنولوجيا :   رابع املحور ال

 القوانين املنظمة للتكنولوجيا املالية التشريعات و  ▪

 مخاطر التكنولوجيا املالية واألمن السيبراني ▪

 املحور الخامس:   الرؤية  الشرعي ة ال بتكارات  التكنولوجيا املالية 

 املشفرة لعمالت  العمالت االفتراضية وا ▪

 سلسلة الكتل   -شينتقنية البلوك  ▪

 العقود الذكية  ▪

 السحابية الحوسبة   ▪

 أخرى  بتكاراتا ▪

 املحور السادس:   دور  التكنولوجيا املالية في تطوير أداء املؤسسات املالية االسالمية  

 التكنولوجيا املالية واملصارف االسالمية  ▪

 التكنولوجيا املالية ومنصات التمويل الجماعي االسالمية  ▪

 التكافلي  التأمين  ومؤسسات  املالية التكنولوجيا ▪

 وتداول الصكوك االسالمية  التكنولوجيا املالية وإصدار  ▪

 التكنولوجيا املالية وإدارة الزكاة والوقف  ▪



 املحور السابع :  عرض تجارب ناجحة في التكنولوجيا املالية 

 منها املالية االسالمية   وسبل استفادة  تجارب دولية ▪

افية لتبني التكنولوجيا املالية في  ▪  الجزائر   نظرة استشر

 شروط املشاركة: 

 أن يكون البحث أصيال لم يتم نشره سابقا في مجلة أو تظاهرة علمية مسبقة.  ▪

 التقيد باملنهج العلمي املتعارف عليه في إعداد البحوث العلمية. ▪

 أن ينتمي البحث إلى أحد محاور امللتقى.  ▪

 تقبل البحوث باللغة العربية، الفرنسية واالنجليزية.  ▪

املفتاحية   ▪ الكلمات  االنجليزية،  واللغة  العربية  باللغة  البحث  ملخص  األولى  الورقة  تتضمن 

 للبحوث.    JELوتصنيف  

 وبطريقة آلية وغير يدوية.   APAتدرج الهوامش بأسلوب  ▪

العربية   ▪ باللغة  الخط  باللغة    12حجم    Times New Romanو    14حجم    Sakkal Majallaنوع 

 سم لحدود الصفحات في كل االتجاهات.  2، و 1.15طر األجنبية، املسافة بين األس

 صفحة بما فيها املراجع.  20صفحة وال تزيد عن  15يجب أن ال تقل عدد صفحات البحث عن  ▪

 قبل املشاركة في أكثر من بحث.فردين، كما ال تالتي يزيد فيها عدد املشتركين عن ال تقبل املداخالت   ▪

 املداخلة. سال استمارة املشاركة مع إر  ▪

 املشاركة مفتوحة لجميع األساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه واملهتمين.  ▪

 مواعيد مهمة: 

2021يلية جو  15 آخر أجل الستالم املداخالت:  

2021جويلية  30 تاريخ الرد على املداخالت املقبولة:  

  2021 أكتوبر  06   :امللتقى  انعقاد تاريخ

 مالحظات: 

  fintech.islamic@yahoo.comالبريد االلكتروني:يتم استقبال البحوث على 

 ZOOM امللتقى افتراض ي يتم انعقاده عن طريق تقنية

  Guechimeriem10@yahoo.fr: البريد االلكترونيعلى  ي استفسار  االتصال ب د/ مريم قش ي  أل 

 



 اللجنة العلمية: 

 

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

قسنطينةجامعة األمير عبد القادر   

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة أكلي محند اولحاج البويرة

عبد الحميد مهري  02جامعة قسنطينة  

عبد الحميد مهري  02جامعة قسنطينة  

عبد الحميد مهري  02جامعة قسنطينة  

عبد الحميد مهري  02جامعة قسنطينة  

د مهري عبد الحمي 02جامعة قسنطينة  

عبد الحميد مهري  02جامعة قسنطينة  

عبد الحميد مهري  02جامعة قسنطينة  

عبد الحميد مهري  02جامعة قسنطينة  

 املدرسة العليا للمحاسبة واملالية قسنطينة 

 املدرسة العليا للمحاسبة واملالية قسنطينة 

 املدرسة العليا للمحاسبة واملالية قسنطينة 

للمحاسبة واملالية قسنطينة املدرسة العليا   

 املدرسة العليا للمحاسبة واملالية قسنطينة 

سكيكدة  1955أوت  20جامعة   

سكيكدة  1955أوت  20جامعة   

 جامعة عباس لغرور خنشلة 

 جامعة العربي التبس ي تبسة 

 جامعة عبد الحفيظ بوالصوف ميلة 

 جامعة محمد الصديق يحي جيجل 

البواقي جامعة العربي بن مهيدي أم   

البواقي  أم   مهيدي بن  العربي جامعة  

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 

 

 د/ نور الدين بوكرديد 

 د/ كمال العرفي 

 د/ عبد املجيد خالدي

 د/عبد الرحمان خلفة 

 د/ زكرياء بن تونس 

 د/ فارس خداش 

 د/ خليل طيار 

 د/ سميرة لطرش 

 د/ هدى بن محمد 

 د/ ابتسام طوبال 

فتحة د/ أميرة    

 د/ كنزة ساحلي 

 د/ أحالم بوقفة

 د/ إيمان بركان 

 د/ منى يحي الشريف 

 د/ وفاء بوعون 

 د/ ريمة مناع 

 د/ سمية لرقط 

 د/ مربم عمارة

 د/ سوسن زيرق 

 د/ غنية بن حركو 

 د/ فاطمة بن صغير 

 د/ نوال بيراز 

 د/ عمار عريس 

 د/ ليليا غضابنة 

 د/ نوفل بعلول 

 د/ زكرياء خلف للا 

األمير عبد القادر قسنطينةجامعة   

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

األمير عبد القادر قسنطينةجامعة   

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

قسنطينةجامعة األمير عبد القادر   

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 أ.د/ كمال لدرع 

 أ.د/ وسيلة شريبط 

 د/ شعيب يونس  

 د/ جابر سطحي 

 د/ سحنون عقبة 

 د/ موس ى كاسحي  

 د/ حسيبة سميرة  

 د/ عبد الناصر براني 

 د/ محمد دمان ذبيح 

لعابدد/ صونيا ا  

 د/ حليمة بزاز  

 د/ أسماء فرادي 

د/ ابتسام منزري    

فوزية العايب  / د  

 د/ سارة دريدي 

 د/ مريم قايد

العايب د/ سناء  

 د/ سارة عاللي 

 د/ فضيلة بارش 

 د/ مريم شطيبي محمود  

 د/ عبد الوهاب شلي 

 د/ عبد للا عابدي 

 د/ نادية رازي 

 د/ نادية سخان 

 د/ حكيمة مناع 

 د/ سعاد قصعة  

 د/ ليندة بومحراث 
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