
 
  

 :ديباجة امللتقى

من  4102يف فيفري   مرة الإساليم لأولُاس ُتخِدم مفهوم المتويل الاجامتعي 

 املعهد الإساليم للبحوث و التدريب)معهد البنك الإساليم للتمنية  طرف

(IRTI)  أأو استامثر اجامتعي موجه لغرض لك متويل به  و يقصد  ،(سابقا

كام يشري اإىل تقدمي  ،وقواعدها ومقاصدها حاكم الرشيعة الإسالميةلأ  وخيضع 

عادة توزيع الرثوة توزيع ا  ضامنلاخلدمات املالية للطبقات الضعيفة من اجملمتع  اإ

نه متويل . من مث حتقيق الشمول املايل فالرفاه الاجامتعي والاقتصادي و  ،عادل اإ

  :ىلاإ ينقسم  المتويلية، حيثالأساليب  ومتعددمتنوع 

و هو قامئ عىل التربعات و الرب و : (رحبيغري )المتويل الاجامتعي اخلريي . ا 

التطوعية و الزاكة و الوقف و التأأمني  الإحسان؛ اكلقرض احلسن و الصدقات

 . ... التاكفيل والنذور و الوصااي والكفارات

اليت تراعي اجلوانب  قامئ عىل الرحبية وهو: المتويل الاجامتعي الرحبي.  ب

بدوره  المتويل، وينقسميف الوقت نفسه لضامن اس تدامة  وتسعى الاجامتعية،

 .ابملشاركةضة والمتويل الاجامتعي و الاجامتعي ابملعا المتويل :اإىل

ماي  00اليوم  ، ويف01-ففامي ل يزال العامل يتخبط يف مواهجة جاحئة كوفيد

أأطلقت الأمم املتحدة، ابلرشاكة مع البنك الإساليم للتمنية، مبادرة  دلمع  4140

 : بني ما ورد فيه ومنهجود متويل التعايف بشلٍك أأفضل 

الاجامتعية والاقتصادية واحضة للعامل أأمجع، يف حني ابتت هشاشة الأنظمة "

خاصة  يف زمن اجلاحئة، توفر أأدوات المتويل الاجامتعي الإساليم فرصة  

فاإين عىل ثقة أأن الزاكة والصدقة والوقف والمتويل الإساليم الأصغر .... للصمود

، أأدوات تتيح اعامتد هنٍج تمنوّي أأكرث مرونة ومشول ، ينطلق من القاعدة الشعبية

ين أأتطلع اإىل العمل مع رشاكئنا يف الأمم املتحدة لتعممي هذه الأدوات لتلبية  واإ

 (4140 جحاز،دمحم )'' الاحتياجات امللحة وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة

ن المتويل الاجامتعي الإساليم اذلي يقوم عىل مبادئ الإنصاف والعداةل من اإ "

ملالية ونقص المتويل وانعدام املساواة شأأنه أأن يدمع السعي للتغلّب عىل القيود ا

يف المتويل، وأأن يفتح أ فاق ا جديدة لتحفزي النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاهية 

 وابس تخدام ....الاجامتعية وحتقيق الإدماج املايل والازدهار املشرتك 

دارة  من واذلاكء الاصطناعي، ميكننا( fintech)تكنولوجيا اخلدمات املالية  اإ

رول دش يت، ) ".الأوقاف والمتويل الأصغر الإساليم عىل حنو أأفضل الزاكة و 

4140) 

فأأدوات المتويل الاجامتعي الإساليم تساعد احلكومات واجملمتعات عىل تلبية 

غري أأن الاس تخدام الرمسي لهذه الأدوات لرعاية  مجموعة من احتياجات التمنية

ا  .الفقراء واملعوزين واحملرومني ليزال حمدود 

 
 

                                         
 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة أأبو بكر بلقايد تلمسان

 لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري

 MECASخمرب اإدارة املؤسسات وتس يري رأأس املال الاجامتعي

 فرقة املرصفية الإسالمية والشمول املايل

 :حول( عن بعد)مؤمتر دويل  ينظم

 

 

 

 :الرئيس الرشيف للملتقى

 د مغاشو مراد رئيس جامعة أأيب بكر بلقايد تلمسان.أأ  

 :املرشف العام عىل امللتقى

 معيد اللكية-دلمغ فتحي بن.د.أأ  

 :املنسق العام للملتقى

 مدير اخملرب-بن حبيب عبد الرزاق .د.أأ  

 خادلي خدجية .د: رئيس امللتقى

 بن حبيب عبد الرزاق .د. ا: العلميةرئيس اللجنة 

 قراري ميينة. د: رئيس اللجنة التنظميية

 

 

 

 

يف هذا الس ياق اجتهت اجلزائر يف ال ونة الأخرية اىل حث مجيع البنوك 

لعلها . ىل فتح نوافد للمرصفية الإسالميةاإ الوطنية والأجنبية العامةل ابجلزائر 

ابدرة خري لفتح اجملال حنو أأدوات المتويل الإساليم بصفة عامة وأأدوات  تكون

 . المتويل الاجامتعي بصفة خاصة

هذه التظاهرة العلمية تقدمي حلول ل  الأوراق البحثية املقدمةونأأمل من خالل 

 .هذا الصدد تفيد صانعي القرار وختدم الطبقات املس هتدفة مالية يفوابتاكرات 

 

 :أأهداف املؤمتر

 

 .و مؤسساتهالمتويل الاجامتعي الإساليم تسليط الضوء عىل مفهوم  -

 .و طرق تطبيقها الاجامتعي الإساليمتقدمي منتجات المتويل -

 .عرض جتربة المتويل الاجامتعي الإساليم يف اجلزائر-

عرض جتارب عاملية انحجة يف جمال المتويل الاجامتعي الإساليم لالس تفادة  -

 .مهنا

 

 :امللتقىحماور 

 .مفهوم المتويل الاجامتعي الإساليم: احملور الأول

 .مؤسسات المتويل الاجامتعي الإساليم :احملور الثاين

 .منتجات المتويل الاجامتعي الإساليم: احملور الثالث

 .الشمول املايل :احملور الرابع

 (.التقنية املالية)تكنولوجيا اخلدمات املالية الإسالمية  :احملور اخلامس

: مبادرات ومؤسسات المتويل الاجامتعي الإساليم يف اجلزائر: السادساحملور 

 .الفرص والتحدايت

 .مبادرات عاملية انحجة: المتويل الإساليم الاجامتعي : لسابعاحملور ا

 

:المتويل الاجامتعي الإساليم  

 يف اجلزائرتحدايت ال فرص و ال



 
 .جامعة ادرار.                صاحل دعيا.د

 .جامعة اجلزائر.            عينوس رضوان.د

 .جامعة تلمسانبن عزة هناء               .د

 جامعة تلمسان.              ميد قوراري مر

 جامعة مس تغامن              .قصاص زكية.د

 تلمسان. املدرسة العليا لإدارة الأعامل     .           براشد امينة.د

 جامعة عني متوشنت     .       كوديد سفيان. د

 جامعة تلمسان               مجيةلقادري .د

 جامعة تلمسان    طالب العشعايش مرمي .د

 

 :اللجنة التنظميية

 محويت صاحل                      ةهمجور مميون

                                  زندايق امينة                مايم سامعيل امينة

 بن حيي شهرزاد                         اكشا سامية  

 : رشوط املشاركة

أأن ل يكون البحث قد س بق املشاركة به يف أأي ملتقى أ و يوم درايس او  -

 .نرش يف جمةل علمية

 "من مضن حماور امللتقى لإحدى اللغات الثالث  الورقة البحثية أأن تكون  -

 ".العربية ، الفرنس ية  الاجنلزيية

أأن يتضمن البحث ملخص بلغة البحث و لغة مغايرة عىل أأن ل يتجاوز  -

 لكمة  011

 .أأن  تمتزي الورقة البحثية ابدلقة العلمية و الأصاةل و املهنجية احملمكة -

 Traditional ابللغة العربية مكتوبة ابخلط الأوراق البحثية أأن تكون  -

Arabic  و ابلغة الأجنبية  بني السطور، 0.01للنص و املسافة  02جم حب

بني  0.01للنص و املسافة  04حبجم   Time New Roman خط 

 .مس حلدود الصفحات يف لك الاجتاهات 4السطور ، و 

صفحة مبا فهيا الهوامش و  41لورقة البحثية اأأن ل يتجاوز  عدد صفحات   -

 .املراجع

 .بطريقة أ لية APAت و املالحق بأأسلوب تدرج الهوامش و الإحال -

مع  بياانت الباحث  الورقة البحثيةجيب كتابة احملور املس هتدف يف بداية  -

 ."امس و لقب الباحث الرتبة العلمية ،اجلامعة، خمرب الانامتء اإن وجد "

 .اليت تقبلها اللجنة العلميةالأوراق البحثية ل بمت الرد اإل عىل  -

 

 :اللجنة العلمية 

 .بن حبيب عبد الرزاق            جامعة تلمسان. د.أأ 

 .اململكة العربية السعودية                    د دمحم السحيباين .أأ 

 جامعة املكل عبد العزيز                        بلوايف  أأمحدد .أأ 

 مجهورية مرص العربية -جاممعة الأزهر                          د مىن عامر .أأ 

 د سعيد بوهراوة                      مالزياي.أأ 

 .جامعة تلمسان    .        ملييك مسري هباء ادلين. د.أأ 

 جامعة تلمسان                       امال ثايناكزي .د.أأ 

 اململكة املتحدة             د بوجالل بن جياليل   .أأ 

 .جامعة تلمسان.          بن أأش هنو س يدي دمحم. د.أأ 

 .جامعة تلمسان .             بن منصور عبدهللا. د.أأ 

 تركيا -الزعميجامعة صباح ادلين              د شايش عبد القادر   . أأ 

 جامعة الإمام دمحم بن سعود الإسالمية                       د اندر النيفر .أأ 

 جامعة جباية   .                اوقايس كامل . د.أأ 

 جامعة قس نطينة   شريايب عبد العزيز           . د.أأ 

 جامعة الإمام دمحم بن سعود الإسالميةادلين                 د س يف اتج.أأ 

 CREAD عبدو عبد الرحامن             . د.أأ 

 جامعة ورقةل .                 بنقرينة محزة .د.أأ 

 جامعة ورقةل                   رمزي س ياغ. د.أأ 

 جامعة تلمسان                  ساميح امحد.د.أأ 

 جامعة تلمسان         طافر زهري           . د.أأ 

 جامعة س يدي بلعباس               .بن سعيد دمحم . د.أأ 

 جامعة الإمام دمحم بن سعود الإسالمية                  سهيل المتميي . د

 جامعة تلمسان                 خادلي خدجية. د

 جامعة الإمام دمحم بن سعود الإسالمية                توفيق البشري . د 

 جامعة عني متوشنت                يس دمحم كامل.. د

 جامعة تلمسان                 . فروانة حازم. د

 .جامعة ادرار                    عياد ليىل .د

 جامعة تلمسان  .              مرابط أأمينة.د.أأ 

 جامعة تلمسان   قراري ميينة               .د

 تلمسان. املدرسة العليا لإدارة الأعامل   .         سعيدي طارق.د

 املركز اجلامعي البيض    بن عالل بلقامس         .د

 .براشد وفاء                جامعة تلمسان.د

 .جامعة تلمسان.              أأسامء بلقايد.د

 .جامعة تلمسان.        عيل بلحاج ايسني.د

 جامعة تلمسان.              بودية فوزي.د

 .جامعة تلمسان مرابط سلامين            .د

 
   :هممةتوارخي 

 
 01/10/4144:  اخر اجل لس تقبال املداخالت اكمةل 

  00/11/4144: الرد عىل املداخالت املقبوةل 

 اترخي اتعقاد املؤمتر ادلويل : 

 81/81/2122-81 يويم

  : ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني التالي
 
 
 
 
 

سوف تنرش عىل املقالت املمتزية و اخلاضعة للمعايري العلمية  :  هممة  مالحظة

 MECAS.مضن جمةل   ASJPمنصة 

E-Mail : grarimina@yahoo.fr 

 


