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الديباجية:

شهدت ادلالية اإلسالمية خالل السنوات االخرية ربوالت جذرية وعميقة َّ
مكنتها من الظهور على الساحة
ادلالية العادلية بقوة من خالل االستحواذ على مستويات عالية من النمو ،واإلقبال ادلتزايد على ىذا النوع من
اخلدمات ادلالية اليت تُوفر قنوات سبويل واستثمار وإيداع وتأمني متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،خاصة بعد
أن أثبتت جدارهتا يف مواجهة التقلبات االقتصادية اليت عايشها العامل منذ األزمة ادلالية لسنة  ،2002واليت
عصفت بالعديد من البنوك التقليدية ،حيث عرف نشاط ادلؤسسات ادلالية االسالمية انتشارا عرب سلتلف دول
العامل يف البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية على حد السواء ،وىذا ما يثبت أن الصناعة ادلالية االسالمية ربمل
آفاقا بتحقيق نتائج جيدة وفرص منو مرتفعة أسرع بكثري من التمويل التقليدي ،إال أن ىذا االىتمام يضع ضغوطًا
ومسؤولية على الباحثني وادلهنيني يف رلال االقتصاد والتمويل اإلسالمي لتطوير وتعزيز أدوات وآليات متوافقة مع
الضوابط الشرعية ،ميكن تعزيزىا بدمج التكنولوجيا ادلالية.
مدفوعا بانتشار
إن االىتمام دبستجدات التكنولوجيا ادلالية العادلية قد تزايد بوترية سريعة يف السنوات األخرية،
ً
اذلواتف الذكية ،إال أن التكنولوجيا ادلتوافقة مع الضوابط الشرعية قد زبلفت عن الركب ،لذلك جيب أن تسعى
الصناعة ادلالية االسالمية إىل كسب رىان االعتماد على التطبيقات التكنولوجيا سعيا منها دلواكبة الثورة الرقمية
من خالل العقود الذكية وسلسلة الكتل ،والعمالت ادلشفرة ،واألمن السيرباين ،وتكنولوجيا التأمني ،والتمويل
قدرا
اجلماعي ،ومنصات الدفع كقنوات ناشئة ميكن استخدامها يف الصناعة ادلالية اإلسالمية ،حيث توفر ذلا ً
ىائالً من الفرص لتحقيق أىداف اسرتاتيجية متعددة مثل الشمول ادلايل واخلدمات ادلالية ادلوجهة للعمالء والتميز
التشغيلي وادليزة التنافسية ،وما تضمنو من دقة وشفافية عالية.
ويف ظل ما تعانيو الدول ادلغاربية من عدم االستقرار االقتصادي وادلايل والسياسي ،تسعى حكوماهتا للبحث
عن حلول للدفع بعجلة التنمية ادلستدامة من خالل القيام جبملة من االصالحات االقتصادية وادلالية وادلؤسساتية
حيث تصاعد االىتمام بتعزيز التمويل االسالمي يف دول ادلغرب العريب ،من أجل ربقيق التنويع االقتصادي،
وتقدمي حلول ومنتجات جديدة مبتكرة وقادرة على حشد ادلدخرات ادلالية وإحداث حركة مالية واستثمارية بني
سلتلف فئات اجملتمع دبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية ،خاصة وأن االقتصاديات ادلغاربية فتية يف تب ي الصناعة
ادلالية اإلسالمية اذا ما قورنت بباقي الدول العربية كدول رللس التعاون اخلليجي واليت قطعت اشواطا يف ىذا اجملال
وأصبحت من أكثر الدول استحواذا على مؤسساتو ادلالية ومعدالت منوه السنوية ،يف حني صلد أن حكومات
الدول ادلغاربية يف بداية تب ي الصناعة ادلصرفية اإلسالمية من خالل الرتخيص وسن بعض ادلراسيم والقوانني اليت
تسمح لبعض ادلؤسسات ادلالية دبمارسة وتقدمي خدمات مالية شرعية ،لكن يف ظل ضعف االطار القانوين الذي
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حيكم نشاطها وغياب ادلؤسسات ادلالية الداعمة ذلا ،وىو ما حال دون تطورىا وربقيقها لألىداف ادلرجوة منها يف
اغلب الدول ادلغاربية.
إن القضايا المحورية في هذ الملتقى تستدعى اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما ىي متطلبات ادماج مؤسسات الصناعة ادلالية االسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية؟ ما ىو دور مؤسسات الصناعة ادلالية االسالمية يف ربقيق أىداف التنمية ادلستدامة باالقتصادياتادلغاربية؟
 ىل ميكن للنظام ادلايل اإلسالمي أن حيقق االستقرار ادلايل واالقتصادي الذي تفتقر إليو األنظمة الرأمساليةالتقليدية؟
 ما ىي تطورات التكنولوجيا ادلالية وتطبيقاهتا يف مؤسسات ادلالية االسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية ،وما-

ىي الفرص اليت تتيحها وادلخاطر اليت تنطوي عليها؟
ما مدى تأثري تقنيات التكنولوجيا ادلالية يف دعم وتطوير الصناعة ادلالية االسالمية؟
ما ىو دور تطبيقات وتقنيات التكنولوجيا ادلالية يف ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسات ادلالية اإلسالمية
باالقتصاديات ادلغاربية؟
ماىي أىم متطلبات وآليات تطبيق التكنولوجيا ادلالية يف الصناعة ادلالية اإلسالمية يف دول ادلغرب العريب؟
ماىي آفاق تطور ادلالية اإلسالمية (التحديات :الفرص والتهديدات) إىل غاية 2030م؟

أهداف الملتقى:

نسعى من خالل ىذا ادللتقى إىل ربقيق مجلة من األىداف نوجز أمهها فيما يلي:
 التعرف على واقع الصناعة ادلالية اإلسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية واستعراض الصعوبات والتحدياتاليت تعرتض سبيلها ،وتعيقها عن ربقيق أىدافها التنموية ادلنشودة؛
 الوقوف على دور الصناعة ادلالية اإلسالمية يف ربقيق التنمية الشاملة وادلستدامة يف االقتصاديات ادلغاربية؛ تسليط الضوء على النجاحات اليت حققتها الصناعة ادلالية اإلسالمية على الساحة الدولية؛ ربديد متطلبات ادماج مؤسسات الصناعة ادلالية االسالمية واسس تعاملها مع االنظمة ادلالية السائدة يفاالقتصاديات ادلغاربية؛
 استقاء الدروس وزلاولة االستفادة من ذبارب الدول الرائدة واليت حققت صلاحا يف ادماج الصناعة ادلاليةاإلسالمية يف اقتصادياهتا؛
 دراسة وربليل ادلفاىيم ادلتعلقة بالتكنولوجيا ادلالية والدوافع وراء انتشارىا ،وتسليط الضوء على أىمتطوراهتا واذباىاهتا احلديثة؛
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إبراز الدور الكبري الذي تلعبو التكنولوجيا ادلالية يف تسهيل ادلعامالت وتطوير الصناعة ادلالية االسالمية؛
رصد اآلثار اإلجيابية ادلنجرة عن اعتماد ادلؤسسات ادلالية االسالمية على تطبيقات التكنولوجيا ادلالية يف
ربسني أدائها ادلايل والتشغيلي؛
إثراء نظرية االبتكار ادلايل اإلسالمي ودوره يف سبويل ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة؛
تسليط الضوء على أمهية التكنولوجيا ادلالية ( )FinTechوشلارسة التأمني الرقمي واخلدمات ادلصرفية؛
معاجلة سلتلف القضايا اليت تواجهها تكنولوجيا التمويل اإلسالمي حاليًا؛
تقييم اجلهود ادلبتكرة احلالية لصناعة التمويل اإلسالمي.

المحاور األساسية للملتقى:
سيتم معاجلة اجلوانب ادلختلفة دلوضوع ىذا ادللتقى ضمن احملاور األساسية التالية:

المحور األول :الوضع الحالي لمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية ومعوقاتها في االقتصاديات المغاربية
 واقع الصناعة ادلصرفية اإلسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية؛ واقع ادلؤسسات التكافلية (الوقف والزكاة) يف االقتصاديات ادلغاربية؛ واقع مؤسسات التامني التكافلي واالسواق ادلالية االسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية؛ -معوقات الصناعة ادلالية االسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية.

المحور الثاني :متطلبات ادماج مؤسسات الصناعة المالية االسالمية في االقتصاديات المغاربية
-

االسس الشرعية والقانونية والتنظيمية إلدماج الصناعة ادلالية االسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية؛
االسس النقدية وادلالية واحملاسبية إلدماج الصناعة ادلالية االسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية؛
األسس االعالمية والتسويقية إلدماج الصناعة ادلالية االسالمية يف االقتصاديات ادلغاربية؛
االسس ادلرتبطة بالبنية األساسية واذليئات الداعمة وادلؤسسات ادلكملة للصناعة ادلالية االسالمية.

المحور الثالث :دور مؤسسات الصناعة المالية االسالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
باالقتصاديات المغاربية

 -عالقة الصناعة ادلالية االسالمية بأىداف التنمية ادلستدامة؛

 الصناعة ادلالية االسالمية والشمول ادلايل؛ الصناعة ادلالية االسالمية واالستقرار االقتصادي وادلايل؛ -احلوكمة الرشيدة بادلؤسسات ادلالية االسالمية والتنمية ادلستدامة.

المحور الرابع :تطورات التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مؤسسات المالية االسالمية في االقتصاديات
المغاربية (الفرص والمخاطر)

 -األمهية االقتصادية للتكنولوجيا ادلالية يف دعم الصناعة ادلالية اإلسالمية؛
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منصات التمويل اجلماعي ،البيانات الضخمة ،البلوكتيشن ،العقود الذكية ،والتمويل اإلسالمي؛
النقود الرقمية بني الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية؛
الدور الذي تلعبو تقنيات التحول الرقمي وتقنيات ( )blockchainيف اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية
والتأمني اإلسالمي؛
ذبارب دولية حول تطبيقات التكنولوجيا ادلالية االسالمية.

المحور الخامس :مستقبل الصناعة المالية اإلسالمية في دول المغرب العربي في ظل التحديات
التكنولوجية الحالية

 -استكشاف ميول تطور التكنولوجيا ادلالية يف دول ادلغرب العريب؛

 استكشاف ميول تطور الصناعة ادلالية اإلسالمية يف دول ادلغرب العريب؛ آفاق فتح نوافذ إسالمية يف البنوك التقليدية وشركات التامني كمدخل لتطوير الصريفة اإلسالميَّة يف دولادلغرب العريب؛
 -رؤية معيارية للصناعة ادلالية االسالمية مطلع 2030م يف دول ادلغرب العريب (ادلستقبل األكثر اشراقا).

شروط المشاركة:


أن يقع موضوع البحث ضمن احد زلاور ادللتقى؛
أن يلتزم الباحث بادلنهج العلمي ادلتعارف عليو يف إعداد البحوث وكتابتها؛
أن يكون البحث مكتوبا بإحدى اللغات التالية :العربية ،االصلليزية ،الفرنسية ،مع ضرورة ان تتضمن األحباث
ملخصني؛ االول بلغة البحث ،وآخر بلغة مغايرة للغة البحث ،وملخص عن السرية الذاتية للباحث؛
أ ن ربتوي الصفحة االوىل من ادلداخلة على مجيع ادلعلومات اخلاصة بادلتدخلني :االسم الكامل ،الرتبة العلمية،
مؤسسة او جامعة االنتساب ،الربيد االلكرتوين ،رقم اذلاتف ،عنوان ادلداخلة وكذا احملور التابعة لو؛
تكتب البحوث على ورقة من حجم ( ،)A4وزلررة خبط حجمو  ،16نوع اخلط )(Traditional Arabic
بالنسبة لألحباث باللغة العربية ،وخبط حجمو  ،14نوع اخلط ) (Times New Romanبالنسبة لألحباث
باللغة الالتينية ،تباعد االسطر  ،1مع ترك مسافة  2.5سم على احلواف؛



أن ال يتجاوز حجم البحث  15صفحة دبا يف ذلك ادلالحق وقائمة ادلراجع؛
ال جيوز تقدمي حبوث سبق أن قدمت دلؤسبرات أو ندوات سابقو أو نشرت يف رلالت علمية؛
إعداد األحباث يكون بصورة فردية أو ثنائية فقط؛ مع ضرورة ربديد ادلؤلف الرئيسي الذي يتم التواصل معو يف
حالة البحوث ادلشرتكة بني باحثني إثنني؛
زبضع كافة األحباث الواردة إىل ىيئة ادللتقى للتحكيم العلمي من طرف جلنة متخصصة؛










 سيتم تقدمي ادلداخالت عن طريقة التحاور االفرتاضي عن بعد ( التطبيق المعتمد سيتم تحديده الحقا).
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 سيتم نشر احسن البحوث ادلقدمة للملتقى يف رللة إنارة التابعة لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
جامعة فرحات عباس سطيف.
المستهدفون من الملتقى:

 طلبة الدكتواره؛ األساتذة والباحثني؛ اذليئات وادلؤسسات العامة واخلاصة ذات العالقة بادلوضوع.فترة ومكان الملتقى:
ادلداخالت
ارسال
 -يتم

كاملة

عرب

الربيد

االلكرتوين

اخلاص

بادللتقى

( )riifmagsetif2021@gmail.comقبل تاريخ.2022/03/20 :

 -يتم الرد على ادلداخالت ادلقبولة وادلرفوضة للمشاركة يف ادللتقى قبل تاريخ.2022/04/30 :

 يتم إنعقاد ادللتقى أيام 00 :و 00ماي  2022بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعةسطيف / -1-اجلزائر.
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