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لقد اكتسب موضوع التنمية المستدامة اهتماما عالميا كبيرا من خالل ما  

اللجنة   عن  الصادر  المشترك"  مستقبلنا   " بروندتالند  تقرير  إليه  توصل 

للتنمية والبيئة التابعة لألمم المتحدة سنة   ، والذي أكد على  1987العالمية 

ات التنمية  ضرورة البحث عن طريق جديد للتنمية، بعد أن فشلت استراتيجي 

 الوضعية وما أسفرت عنه من استنزاف للموارد وتلويث للبيئة.   

أحد أهم البدائل التي يمكن أن تساهم فيتسريع  اإلسالمي  ويعتبر التمويل  

يوفره من أساليب تمويلية متعددة تتسم    لماستدامة، خاصة  لم عجلة التنمية ا

جتماعية، حيث يضع  الا  قتصادية والبعاد ال عتبار ااال  وتأخذ بعين  ،  رونةلمبا

أولوياته   االمن  وا المسؤولية  أهداف  اللت جتماعية  الدينيةلتحقيق  زامات 

اإلسالما  القتصاد ا العدالة  بما في ذلك  والتوالي،  للثروة  زجتماعية  العادل  يع 

 القتصادية. وتعزيز التنميةا

التي انطلقت شرارتها من الصين لتمتد بعد    19  -كوفيد  جائحة  أدت  وقد  

إلى إعادة بعث التفكير فيما ينبغي عمله لمواجهة مثل    ،أرجاءالعالمذلك لكل  

أن آثارها كبيرة جدا وقد تمتد    ال والتي بالرغم منقلة تكرارها إالخطار،    هذه 

 . إلى أجيال

العديد من    ، أطلقت  هذه الجائحةفيما ال يزال العالم يتخبط في مواجهة  و

ضل. ففي ظّل الزمة العالمية  لدعم جهود تمويل التعافي بشكٍل أف المبادرات  

المدقع،   الفقر  براثن  في  الماليين  أوقعت  التي  واالقتصادية    قّدم تالصحية 

اإلسالميمؤسسات   إسالمية،    -التمويل  مصارف   ( أشكالها  بمختلف 

إمكانية توفير    -مؤسسات التأمين التكافلي، مؤسسات التمويل التضامني...( 

الفقر  حّدة  من  للتخفيف  العاجل  االقتصادي    الدعم  التعافي  عجلة  ودفع 

 وتعزيز التنمية المستدامة.   مواجهة الجائحةو

الزمات معالجة  في  ومنهجي  فعال  دور  لعب  على  اإلسالمية  المالية  قدرة   إن 

جعلها محل ثقة وتقدير من المؤسسات الدولية وتتويجا    وتحقيق التنمية المستدامة

العالمي سنة    لذلك الزكاة  منتدى  بالشراكة مع  اإلنمائي  المتحدة  المم  برنامج  أطلق 

ماي  2019 في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالشراكة  المتحدة  المم  مبادرة  وكذا   ،

 ة. حول دور التمويل التضامني في تعزيز التنمية المستدام  2021

اإلشكالية   لمعالجة  الملتقى،  هذا  تنظيم  دواعي  تحددت  سبق،  ما  على  تأسيسا 

 التالية:

ما مدى مساهمة مؤسسات التمويل االسالمي في تعزيز التنمية  

 ؟19المستدامة  في أعقاب جائحة كوفيد 

 

 
 

اإلطار العام للتنمية المستدامة ) المفاهيم والرؤى، المؤشرات    المحور الول:
 والتقارير، التحديات والصعوبات، منظور االقتصاد االسالمي...( 

 . 19واقع مؤسسات التمويل اإلسالمي في ظل جائحة كوفيد   :.المحور الثاني
 المستدامة. مؤسسات التمويل اإلسالمي ودعم وتيرة التنمية   :المحور الثالث 

الرابع  التنمية   :.المحور  تحقيق  ورهانات  اإلسالمي  التمويل  مؤسسات 
 . المستدامة في الجزائر

التجارب والجهود الدولية في تعزيز التنمية المستدامة عن  :  المحور الخامس
 طريق التمويل اإلسالمي 

 

 

ى يجب على السادة األساتذة والباحثين الراغبين في المشاركة في هذا الملتق

 : العلمي  االلتزام بمايلي

 أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في تظاهرات علمية سابقة؛  ❖
أن يتوافق البحث مع أحد محاور الملتقى ويراعي منهجية وأصالة البحث   ❖

 العلمي المتعارف عليها؛
عدد الباحثين المشاركين في البحث الواحد ال يتجاوز  االثنين واألولوية   ❖

 للمشاركات الفردية؛ 
  TraditionalArabicأن تكون المداخالت باللغة العربية مكتوبة بخط  ❖

وبحجم   Times New Roman، وباللغة األجنبية بخط  16وبحجم 
 ؛12

ال يتم برمجة أي مداخلة إال بعد إرسال نصها الكامل إلى اللجنة العلمية   ❖
 للملتقى؛ 

بما في ذلك قائمة  صفحة  20التزيد صفحات البحث المقدم عن  ❖
 المراجع والمالحق؛ 

 يتضمن كل بحث ملخصا باللغة العربية وإحدى اللغات األجنبية؛ ❖
تخصص الصفحة األولى لبيانات الباحث ) االسم واللقب، البريد   ❖

اإللكتروني، الهاتف، الجامعة أو  المركز والمخبر الذي ينتمي إليه،  
الذي تندرج تحته  الدرجة العلمية والرتبة المهنية، محور البحث 

 المداخلة، عنوان المداخلة(. 

 

 

 2022جوان    09آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة: -

 2022جوان   19الرد على المداخالت المقبولة: -

 2022 جوان 30تاريخ انعقاد الملتقى:      -

 : ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني التالي: مالحظة مهّمة

E-Mail : 

conf.islamicfinancialinstitu@gmail.co

m 

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  

 الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد 

وعلوم   التجاريةو العلوم االقتصادية كلية

 التسيير 
 

 

 ينظم مخبر البحث

 النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي 
Monnaie Et Institutions Financières Dans Le 

Maghreb Arabe 

حول:الملتقى الوطني االفتراضي   

مؤسسات التمويل اإلسالمي وتعزيز التنمية المستدامة  

19في أعقاب جائحة كوفيد   

Islamic financial institutions and promoting 

sustainable development in the wake of the 

COVID-19 pandemic 

 

 2022 جوان 30يوم 

محاور   ديباجة الملتقى 

 الملتقى

شروط  

 المشاركة 

 مواعيد الملتقى 
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