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 المؤتمرأوالـ فكرة 

 ة أمهيذااملؤسسات املالية اإلسالمية مكونا يشهد العامل اليوم صناعة متنامية للمالية اإلسالمية وأضحت 
 مع إمكانات واعدة مل يتم استثمارها حقق التمويل اإلسالمي منوا سنويا كبريا ولقد متزايدة يف النظام املايل الدويل. 

بعد. وعلى الرغم من العديد من التحديات مثل األزمة املالية العاملية واالضطرابات السياسية اليت يشهدها العامل، 
تواصل الصناعة املالية اإلسالمية منوها مع تزايد الطلب يف الدول اإلسالمية الستبدال املنتجات واخلدمات املالية 

 إىل إعادة النظر جبدية يف  اإلسالمية وغري اإلسالمية مما دفع بالعديد من الدولالتقليدية مبنتجات تتوافق مع الشريعة.
.  للتمويل التقليديالرئيس  والبديلاملنافس موقعها يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية،

وبغض النظر عن جاذبيتها األخالقية أو االقتصادية، فإن املالية اإلسالمية يتم إدماجها يف املنظومة املالية 
للدول حسب منوذجني رئيسني. األول: التحول الكامل لنموذج املالية اإلسالمية (مثل: السودان) والثاين: التحول 

بالعمل جنبا إىل جنب مع مكونات التمويل  التمويل اإلسالمي يسمح ملكونات من خالل نظام مايل مزدوج اجلزئي
.  دولة ألخرىبأمهية متفاوتة ونسب خمتلفة من التقليدي، 
املالية  حنو التحول سياسة  تتطلباملخالفة للشريعة املالية الربوية و هتيمن عليها املمارساتبيئة ماليةيف و
اليت ستثري، ال  (بفروعها الثالثة: املصرفية، األسواق املالية، التأمني التكافلي) عددا من اإلجراءات واآلليات اإلسالمية

، من أبرزها: توفري البيئة التشريعية الداعمة، وحتسني البيئة قتصادمتنوعة على املستويني الكلي واجلزئي لالحتديات حمالة، 
االستثمارية اجلاذبة هلا خاصة فيما يتعلق باملعاجلة الضريبية، وتأهيل املوارد البشرية الكفء إلدارة مؤسساهتا، وتطوير 

 .منتجاهتا، واحلوكمة الشرعية املالئمة
 على حنو متزايد يف تنمية البلدان الناشئة يكتسبه هذا املوضوع والبعد االسرتاتيجي الذي ووعيا منا بأمهية

فإننا نطرحه كموضوع رئيس للبحث والنقاش العلمي بني الباحثني واملهنيني يف الدورة (والسيما البلدان اإلسالمية)، 
املختلفة يف اإلقليمية والعاملية التعرف على التجارب من أجل CIFEMA’2015 الثالثة للمؤمتر الدويل للمالية الريادية 

اإلسالمي، أو التحول النوعي يف صناعة التمويل اإلسالمي نفسها)، وحتديد  التحول (سواء من التمويل التقليدي إىل
وحتقيقه يف التقليل من خماطر التحول  هاالستفادة منوالتحديات اليت متر هبا هذه التجارب، هبدف ا أبرز اإلشكاليات

  وضمان أعلى قدر من الفعالية والنجاعة.بأقل تكلفة اجتماعية واقتصادية ممكنة
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 ثانيا : األهداف الرئيسة للمؤتمر

 يف الصناعة نفسها أو للمالية اإلسالمية  العاملية واإلقليمية يف جمال التحولالتجاربعرض أهم  •

  الفرص اليت يتيحها التمويل اإلسالمي وحتديات االندماج يف املشهد املايلعرض •

العديد من يف  املايل املشهد يف اإلسالمية املعامالت إدراج جهود توجيه إىل هتدف وأحباث دراسات تقدمي •

 البلدان من ضمنها املغرب

 .املسامهة يف اجلهود العلمية جلامعة ابن زهر ومؤسساهتا يف البحوث االقتصادية اإلسالمية •

 ثالثا : المحاور الرئيسية للمؤتمر

  مراحل وتجارب،نماذج: اإلسالميةللمصرفية التحول  .1
 حتول للمصرفية اإلسالمية�ج ومراحل ال .1.1
 مزايا وعيوب: البديلة املصرفيةمنوذج نوافذ املنتجات  .1.2
 جتارب بلدان ذات منظومة مصرفية إسالمية كاملة .1.3
 )إسالمية وتقليدية(جتارب بلدان ذات منظومة مصرفية مزدوجة  .1.4

 واآلفاق  النظرياإلطار: السوق المالية اإلسالمية .2
 اإلسالمية املالية األوراق سوق منوذج .2.1
 اإلسالمي النقد وسوق السيولة إدارة .2.2
 الصكوك سوق .2.3
 اإلسالمية املالية األوراق سوق مؤشرات واالستثمارية الصناديق .2.4

 اإلسالميةدور التأمين التعاوني في التحول للمالية  .3
 اإلطار الشرعي التنظيمي والتطبيقي: لتأمني التعاوينا .3.1
 وجتارب مناذج: العملي إلطارا .2.3
 املخاطر وإدارة التعاوين التأمني .3.3
 الشرعية اإلشكاالت: التعاوين التأمني .4.3
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 البيئة التشريعية واالستثمارية الداعمة للتحول للمالية اإلسالمية .4
 يف املواءمة بني ممارسات التمويل اإلسالمي)  ... AAOIFI ،IDB،IFSB(دور اهليئات الدولية املساندة  .4.1
 لرقابة البنوك املركزية ودورها يف مرحلة التحو .4.2
 للمؤسسات املالية اإلسالمية) Bâle (قابلية تطبيق اتفاقيات بازل .4.3
 العقبات القانونية والضريبية لقطاع التمويل اإلسالمي .4.4
 املعايري احملاسبية لعمليات التمويل اإلسالمي .4.5

 الموارد البشرية دعامة إلنجاح مرحلة التحول للمالية اإلسالمية .5
 املؤهالت البشرية الضرورية للمؤسسات املالية اإلسالمية .5.1
 العقبات والتحديات، الوضع الراهن: يف جمال الصناعة املالية اإلسالميةدريب الت .5.2
 املناهج والربامج الرتبوية :التكوين اجلامعي يف املالية اإلسالمية .3.5
 التكوين واملهارات الضرورية: اهليئات الشرعية .5.4
 اهلندسة املالية اإلسالمية يف مرحلة التحول للمالية اإلسالميةالبحث والتطوير: دور  .5.5

 رابعا:نشر األوراق البحثية

سيتم حتكيم مجيع األوراق واألحباث العلمية اليت ستقدم للمؤمتر، وسيتم اختيار أفضلها من طرف 
 العلمي للمؤمتر. وسيتم أيضا اللجنة العلمية للتقدمي يف املؤمتر، وسيتم نشر بقية األحباث املقبولة يف الكتاب

نشر أفضل األحباث العلمية يف إحدى اجملالت العلمية الدولية احملكمة بعد تنقيحها وحتريرها حسب 
 مواصفات النشر املعتمدة.

 

 خامسا: تدابير عملية  

 تواريخ مهمة:
 م : آخر أجل الستالم النص الكامل للمسامهة2015أكتوبر  15
 م : إشعار املسامهني بالقرار النهائي للجنة العلمية بقبول أو رفض املسامهة2015 نوفمبر 15
م : تاريخ انعقاد املؤمتر 2015  ديسمبر11-12  
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 لمؤتمر لغات المشاركة في ا
 العربية، الفرنسية أو اإلجنليزية 

 

 رسوم التسجيل واللوجيستك

 . والقهوة والشاي الرئيسية، والوجبات, احلقيبة رسوم لتغطية وذلكتكاليف التسجيل يف املؤمتر، 
   دوالر أمريكي200:   خارج املغرباملشاركون من
 دوالر أمريكي 100:  املغرب املشاركون من

 ( يتم إعفاء الطلبة الباحثون يف جامعات اململكة املغربية من رسوم التسجيل )  دوالر أمريكي 50: الطلبة الباحثون 
العاملية لالقتصاد والتمويل  اإلسالمية وتودع يف احلساب البنكي للهيئة 

 اسم المستفيد: الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل .
اسم البنك : بنك البالد . 
الفرع : المركز الرئيس . 

 SA9215000999114258670008رقم اآليبان : 
 ALBISARIXXXالسويفت كود : 

 abdullah@iifef.comوإرسال صورة اإليداع على االمييل 
 

وخارجه، علما أن اللجنة  املغرب داخل من املشاركني للباحثني اإلقامة والسفر نفقات اجلهة املنظمة بتغطية ال تتكلف
 التنظيمية ستسهل عملية احلجز باقرتاحها الئحة الفنادق ذات العروض املناسبة.

 للمؤمتر الرمسي املوقع من املعلومات عن إجراء تسديد تكاليف التسجيل يرجى زيارة صفحة التسجيل يف للمزيد
                                  http://www.encg-agadir.ac.ma/cifema الرابط التايل :

 :واالستعالم لالتصال
 ملؤمتر لاإللكرتوين الربيد على ترسل أن جيب اإلجنليزية، أو الفرنسية بالعربية، احملررة، البحثية املسامهات

cifema2015@gmail.com 
    00212661628247    المغرب ( نقال )

  00966552266016  الریاض ( نقال )
 00966114566481فاكس رقم 
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 سادسا: لجان المؤتمر
 اللجنة الشرفية

 عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر أكادير، املغرب
 ، املغربعبد العزيز بن ضو، مدير املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، أكادير

 (AAOIFI)د.حامد بن حسن مرية، أمني عام هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 ، املغربحممد مجيل مبارك، رئيس اجمللس العلمي بأكادير
 ، املغربعمر الكتاين، جامعة حممد اخلامس أكدال الرباط

 اللجنة المنظمة 
 أمحد شاكر، رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)

 جامعة ابن زهر، املغرب)عبد العزيز بن ضو، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، 
 )، السعودية العاملية لالقتصاد والتمويل اإلسالمياهليئة(اهللا الزامل،  يوسف بن عبد

 )، السعودية اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويليئة(اله، عبد اهللا فرح صاحل
 بشرى الراضي، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)

  (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)خدجية أنكاد،
 حلسن عبدي، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)

  (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)فاطمة القندوسي،
  (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)عبد احلميد أيت هبي،
  (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)موىل هشام الفضيلي،

 (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب) سليمان الدفايل، 
 صديق أكدمي، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)
 حممد كنتاوي، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)

 فاطمة البشري، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)

أمساء السباعي، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب) 

 علي كافو، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)
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 اللجنة العلمية 

 )، السعودية العاملية لالقتصاد والتمويل اإلسالمياهليئة(حممد بن إبراهيم السحيباين، 
 )، السعودية العاملية لالقتصاد والتمويل اإلسالمياهليئةعبد اهللا بن حممد العمراين، (

 )، املغربعمر الكتاين، (جامعة حممد اخلامس الرباط
 )، السعودية اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويلاهليئةخالد بن عبد الرمحن املهنا، (

  املغرب)ءعبد اهللا الشرقاوي، (باحث وخبري يف املالية اإلسالمية، الدار البيضا
   )العاملية مباليزيا اجلامعة اإلسالمية( ،يونس صواحلي

 )، السعودية العاملية لالقتصاد والتمويل اإلسالمياهليئةسليم عبد السالم املسدي، (
 )، السعودية العاملية لالقتصاد والتمويل اإلسالمياهليئةسلمان بن صاحل الدخيل، (

  (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، املغرب)إبراهيم الوايف،
  (كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، جامعة حممد اخلامس، الرباط)هشام عطوش،

 أمحد شاكر، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)
 )، ماليزيا العاملية للبحوث الشرعيةسعيد بوهراوة، (األكادميية

  (املدرسة العليا للتكنولوجيا، جامعة ابن زهر، املغرب)حلسن املسكني،
 ) اجلزائر،سوق أهراس، جامعة حممد الشريف مساعدية، (بن رجم حممد مخيسي

 )باملغرب، فاسإمساعيل شكري، (كلية الشريعة، جامعة القرويني، 
 إدريس شكريبة، (كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، جامعة املوىل إمساعيل، مكناس)

 سيدي حممد ركار، (كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، جامعة القاضي عياض)
 مصطفى زيكي، (كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، جامعة القاضي عياض)

 بشرى الراضي، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)
 حلسن عبدي، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)

  (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)خدجية أنكاد،
  (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة ابن زهر، املغرب)فاطمة القندوسي،

  (كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، جامعة حممد األول، وجدة)عبد الكبري العكري،
 عبد احلق صاحب الدين، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة شعيب الدكايل، اجلديدة)

 عبد الرزاق املزيان، (جامعة حممد اخلامس، سال، املغرب)
 (كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر، املغرب) احلسني الراوي،

 ابراهيم بوزهري، (املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، جامعة شعيب الدكايل، اجلديدة)
 



 
 
 
 

 
 الشركاء العلمیون

 
 

 

 
 سابعا: الشركاء العلميون

 املغرب  –* جامعة بن زهر بأغادير 
 اهليئة العاملية لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي  - الرياض   *

* اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا  
  ( االيويف )  - البحرين هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية* 

  في المؤتمرمواصفات المشاركةثامنا: 
 قيوالتوثكمة، املح ية�جوامل، العلمية واألصالة، للموضوع الدقيق التحديد من عليه متعارف هو مبا البحث تصف أن ي-

  واملراجع.ملصادراملستوعب ل
 نوع امللف: جيب أن يقدم البحث بصورة ملف وورد.- 

 ، جيب مراعاة القواعد والشروط اآلتية:سكرتارية املؤمترمن أجل تـوحيد شكل املقاالت الواردة على 
 املقال املراد نشره وفق املقاييس التالية: حيرر

 1,15تباعد األسطر: 
 ) مرقونا على وجه واحد. A 4 (²) مم210X297مقاس الورق: (

 Traditional Arabicنوع اخلط: 
  14حجم اخلط: 

 )2.5": (اليسار واألعلى، األسفل، اليمني "أن تكون هوامش الصفحات
املراجع والرسوم  يشمل  وهذا،األحوال من حال بأي، صفحة 20 عن البحث يزيد ال أن جيب الصفحات: عدد

واجلداول. 
وبريده  احلايل ومنصبه املؤلف اسم ،البحث عنوان: على األوىل الصفحة ملتتش أن جيب:  األوىلالصفحة -   

 ، مع ضرورة ترمجته إىل اإلجنليزية. كلمة تقريبا500وملخص البحث يشمل  .هرقم هاتف واإللكرتوين

http://www.aaoifi.com/ar
http://www.aaoifi.com/ar


 
 
 
 

 
 الشركاء العلمیون

 
 

 

 
  :بالنسبة لكتابة للعناوين، جيب احرتام مواصفات الكتابة املدرجة يف اجلدول التايل 

 
 حجم اخلط العنوان
 16 عنوان املقال  

 15قدمــة امل

 15 اخلامتة

  15  األول:.......املبحث

 14  األول:.......املطلب

  خبط مائل14 :....... األوىل:الفقرة
 15 املصادر واملراجع

 12 اهلوامش

  ترقـم اإلحاالت بشكل تسلسلي، وتكون يف أسفل الصفحة وال تستخدم لغرض اإلشارة إىل املراجع اليت
يستـشهد هبا الباحث.  

  :تكتب املصادر داخل النص بني قوسني وحتمل املعلومات التالية: اسم الكاتب، سنة اإلصدار. مثال
ب) بالنسبة للكتاب الذين أصدروا أكثر من مرة يف 1998 أ، 1998) أو (احلسين، 1996(احلسين، 

غضون نفس السنة. 
  عند االستشهاد بالقرآن الكرمي، تكتب السورة واآلية بني قوسني، أما احلديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة

 (صحيح، حسن، ضعيف).
  حترتم املصادر يف البيبليوغرافيا التسلسل األلفبائي السم أول كاتب، وتكون على الشكل التايل: النسب

واإلسم. تاريخ النشر. عنوان املصدر (خط مائل). دار النشر. مكان النشر. 
ترقم الرسوم البيانية واجلداول بأرقام عربية بشكل تسلسلي وتكتب يف النص كما يلي: (الرسم البياين رقم:..) أو 

(اجلدول رقم:..) كما يكتب املصدر يف األسفل. 
 

 



 
 
 
 

 
 الشركاء العلمیون

 
 

 

 

 

 استمارة المشاركة

 :...................................................................................................................................................االسم الثالثي 
 :.................................................................................................................................................................الهاتف

 :...........................................................................................................................العنوان اإللكتروني والفاكس
 :...................................................................................................................................................الدرجة العلمیة

 :......................................................................................................................................................جهة العمل 
 :................................................................................................................................................محور المشاركة
 :.....................................................................................................................................................عنوان العرض

  :ملخص العرض
................................................................................................................................................................................: 

................................................................................................................................................................................: 

................................................................................................................................................................................: 

................................................................................................................................................................................: 

................................................................................................................................................................................: 

 ملزيد من املعلومات وإلرسال استمارة املشاركة 
cifema2015@gmail.com 

    00212661628247    المغرب ( نقال )
  00966552266016  الریاض ( نقال )

 00966114566481فاكس رقم 
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