
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجزائر 3

مخبر العولمة والسياسات االقتصادية 
(PRFU) بالتعاون مع فرقة البحث التكويني

F03N01UN160320190004  التمويل اإلسالمي والهندسة المالية

ينظمون  الملتقى العلمي الوطني حول:

التحول الرقمي وأثره على الصناعة المالية اإلسالمية 

يوم 22 أكتوبر 2022

الرئيس الشرفي للملتقى:  د. مزرق مختار  - مدير جامعة  الجزائر 3
المشرف العام للملتقى:  د. سمير عز الدين  - عميد الكلية
رئيسة الملتقى:  د. فلياشي سامية   - رئيسة فرقة البحث

رئيس اللجنة العلمية:  د.العمراوي حنان   - جامعة الجزائر 3
رئيس اللجنة التنظيمية:  د.كينة عبد الحفيظ   - جامعة الجزائر 3

 

برنامج الملتقى

   يتميز المحيط االقتصادي بالتغير الدائم، وعلى المؤسسات
الراغبة في البقاء أن تواكب هذه التغيرات، وتواجه مختلف
التحديات في سبيل استمراريتها، فالمحيط االقتصادي اآلن
يعيش ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، ويشهد تحوالت
رقمية كبرى لتحفيز للنمو االقتصادي  ولالستفادة من الفرص
التي توفرها التكنولوجيا المالية وتقنيات البنوك تشين
 “Blockchain”  بالوصول إلى السوق بأقل التكاليف الممكنة،
ولتطوير منتجات وخدمات جديدة مالية جديدة. لكي تضمن
الصناعة المالية اإلسالمية نجاحها وتطورها، فالبد لها من
مواكبة هاته التحوالت الرقمية، لرفع قدراتها التنافسية،
وتلبية رغبات المتعاملين في تسهيل إجراء المعامالت
المالية وخفض التكاليف، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية

في مجال الصناعة المالية اإلسالمية.
   بناًء  على  ما  سبق  تبرز  إشكالية  الملتقى  كالتالي:

ما المقصود بالتحول الرقمي؟ وما هو أثره على الصناعة
المالية اإلسالمية؟

أهداف الملتقى:
 يهدف هذه الملتقى إلى تبيان أثر التحول الرقمي على
الصناعة المالية اإلسالمية، سواء في مجال الخدمات المالية
أو في مجال السياسة النقدية، أو في مجالي التأمين التكافلي
والسوق المالية اإلسالمية، مع تبيان في المجالين االجتماعي
واالقتصادي، باإلضافة إلى تبيان التحديات التي تواجهها
محليا وعالميا، مع إثراء النقاش حول أهم المواضيع المرتبطة

برقمنة الصناعة المالية اإلسالمية.
 

محاور الملتقى:
- المحور األول:  مفاهيم عامة حول التحول الرقمي.

- المحور الثاني : أثر التقنيات المالية على الخدمات المالية
اإلسالمية.

- المحور الثالث: السياسة النقدية اإلسالمية والتحول الرقمي
- المحور الرابع: أثر الرقمنة على سوق التأمين التكافلي.

- المحور الخامس: أثر الرقمنة على األسواق المالية اإلسالمية 
- المحور السادس: رقمنة الصكوك الوقفية لتحقيق األهداف

االجتماعية والشمول المالي.
- المحور السابع: واقع وتحديات رقمنة قطاع التمويل اإلسالمي

في الجزائر.
- المحور الثامن: رقمنة الصناعة المالية اإلسالمية (تجارب

عربية ودولية).
شروط المشاركة:

1.   أن يتسم البحث باألصالة والجدية العلمية، واألولوية تكون
للدراسات التحليلية والميدانية؛

2.   أن يكون البحث غير مقدم للنشر في أي جهة كانت، أو تمت
المشاركة به في أي تظاهرة علمية وطنية كانت أو دولية؛
3.   تقبل البحوث باللغة العربية والفرنسية واالنجليزية؛

4.   يرفق البحث بملخص بلغتين لغة البحث ولغة أخرى، بما ال
يتعدى عشر سطور إضافة إلى الكلمات المفتاحية و التصنيف

االقتصادي JEL؛
5.   يكتب البحث بخط Simplified Arabic أن يستعمل الخط 14

للمتن التباعد بين األسطر (01) بالنسبة للبحوث باللغة العربية
بخط Times New Roman وأن يستعمل الخط (12) للمتن،

والتباعد بين السطور (01) بالنسبة للبحوث باللغة األجنبية؛
 



 
6. أن تكون هوامش الصفحة على النحو اآلتي: أعلى وأسفل

الصفحة 2.5 سم، 03 سم عن اليمين، 03 سم على اليسار؛
7. تدوين المراجع يكون في آخر المقال وباعتماد أسلوب
(APA) وذلك بذكر صاحب المرجع، السنة والصفحة في قلب
النص بصفة آنية، على أن يدون المرجع كامال في قائمة

المراجع؛
8. ال يقل البحث عن عشر صفحات، وأن ال يزيد عن خمسة

عشرة صفحة من الحجم العادي للصفحة A04؛ 
9. تقبل البحوث الفردية والثنائية فقط مع إلزامية توضيح
أسماء المؤلفين كاملة، اسم المؤسسة الجامعية، اإليمايل
ا

ً
واسم مخبر االنتماء إن وجد؛ وأن يكون البحث مرفوق

بالسيرة الذاتية للباحث؛
10. تنشر أفضل البحوث في عدد خاص من المجلة الجزائرية

للعولمة والسياسات االقتصادية؛
11. في حالة وجود سرقة علمية سيتم اتخاذ اإلجراءات
المناسبة حسب القرار الوزاري رقم 933، دون الرجوع

للباحثين.
المدعوون للمشاركة:

- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
- اإلطارات والمسيرين في القطاع المصرفي.

- طلبة الدراسات العليا بالجامعات.
- ذوو االهتمام واالختصاص بموضوع المؤتمر.

 
 

 
تواريخ مهمة:

 
اإلعالن عن الملتقى:  22 جويلية 2022.

آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة:  01  أكتوبر 2022.
الرد على المداخالت المقبولة:  10  أكتوبر 2022.

تاريخ انعقاد الملتقى:  22 أكتوبر 2022
 

معلومات لالتصال:
* ترسل البحوث الكاملة على العنوان االلكتروني:

digital.transformation.algeria@gmail.com
* أي استفسار يرجى االتصال على األرقام التالية:

   رئيسة الملتقى:  0556315868
 

أعضاء اللجنة العلمية:
أ.د. قدي عبد المجيد - جامعة الجزائر 3

أ.د. حروش رفيقة - جامعة الجزائر 3
أ .د. ناصر سليمان - جامعة ورقلة

أ.د. بواشري أمينة - جامعة الجزائر3
أ.د. عالوي صفية  - جامعة األغواط

د. كرميش آمال - جامعة الجزائر 3
د. عيسى نجاة - جامعة الجزائر 3

د. بن زكورة العونية - جامعة معسكر
د. بأحمد أسماء - مدرسة الدراسات العليا التجارية

د. علي حدو - جامعة البليدة 2
د. مشراوي سميرة - جامعة األغواط

 
د . دريسي أسماء - جامعة الجزائر3

د. بلحسن فاطمة - جامعة بشار
د. لوعيل نعيمة - جامعة الجزائر3

د. بن عاشور رتيبة - جامعة الجزائر3
 

المدعوون للمشاركة:
- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.

- اإلطارات والمسيرين في القطاع المصرفي.
- طلبة الدراسات العليا بالجامعات.

- ذوو االهتمام واالختصاص بموضوع المؤتمر.
 

أعضاء اللجنة التنظيمية:
معروف آمال

عبد الحفيظي امحمد
بومبالي بشير

فراح فريال
قريسي ياسين

قيراط فريال
إشعالل سارة

طبني نسرين
 
 


