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 استقبال و تسجيل المشاركين       9.00-8.30
 

 قاعة المحاضرات :المكان                         االفتتاحية الجلسة                9.00-10.00

 بآيات من القرآن الكرمي افتتاح •
 ، رئيس جامعة بن زهر أكاديرعمر حلي .د •
 سيري، أكاديرت، مدير املدرسة الوطنية للتجارة و البنضو عبد العزيز.د •
 رئيس اجمللس العلمي بأكادير ،مبارك محمد جميل. د •
  السعودية ،اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد و التمويل، الرياض ممثل ،الرزين اهلل عبد. د •
 السعودية، القصيم جبامعة الفقه وأستاذ اإلفتاء عضو ،المصلح اهلل عبد بن خالد .د •
 LaREFA، أكادير ، والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، املنظمة جنةلال رئيس ،شاكر أحمد.د •

 

 اسرتاحة شاي       10.30-10.00
 قاعة المحاضرات: المكان            العامة العلمية الجلسة       10.30-12.30

  المرتكزات، واألدوار االجتماعية و االقتصادية: التمويل األصغر اإلسالمي 

 رئيس اجللسة : اليزيد الراضي، رئيس اجمللس العلمي برتودانت
 اإلقتصادية و اإلجتماعية، جامعة املوىل إمساعيل، مكناس، كلية العلوم القانونية، إدريس شكريبة :املقرر 

 
 المال الحر ودوره في دعم التنميةرأس  :احملاضرة األوىل

  السعودية  ،و مدير مركز تطوير املنتجات املالية بالبنك اإلسالمي للتنمية اقتصادي ،السويلم بن ابراهيم سامي .د
 االقتصادي بصيغ التمويل األصغر اإلسالمي التمكين:  احملاضرة الثانية 

 استشاري لدى هيئات مالية دولية خبري مايل و  ،أنس الحسناوي.د
 دور المجتمع المدني في التمويل االجتماعي االسالمي: احملاضرة الثالثة 

، خبري اقتصادي وباحث يف املالية االسالميةعمر الكتاني.د   
 راتيجية التوازن االقتصاديللتمويل االصغر وإستالتأصيل الشرعي : احملاضرة الرابعة 

 باحث وخبري يف املالية اإلسالمية، الدار البيضاءعبد اهلل الشرقاوي ، . د
  أسئلة و مناقشة

 صالة و غذاء       13.00-14.30

 2014رنوفمب 26 األربعاء: اليوم األول 
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 14.30- 16.15       الجلسات العلمية المتوازية
Sessions parallèles 

 

 التمويل األصغر اإلسالمي صيغو  مبادئ:  1الجلسة 
 قاعة ابن خلدون:  المكان 

 ، كلية العلوم القانونية، اإلقتصادية و اإلجتماعية، جامعة حممد اخلامس، الرباطهشام عطوش : رئيس اجللسة 
 LaREFA،أكادير   والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحثة، قنادل سارة  :  ةاملقرر 
 

 .  تجربة الجزائر: األصغر اإلسالمي المفاهيم والمبادرات التمويل -
  اجلزائر ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد، خالدي خديجة

 اإلسالمي االقتصاد في الصغر والمتناهية الصغيرة المشاريع تمويل -
 قطر/  خليفة بن محد اإلسالمية جامعة الدراسات كلية  حميش، عبدالحق

  – دراسة حالة -  PLS  دراسة أثر البعد الديني على الرغبة المقاوالتية باستخدام  منهجية -
 اجلزائر–جامعة سعيدة  ،صوار يوسف

 اجلزائر–جامعة تلمسان  ،جلول شريفي
 اجلزائر–جامعة معسكر   ،ادريسي مختار

 
  آليات التمويل المصغر الحتواء ظاهرة الفقر حالة الجزائر -
  جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن، يوسفي رشيد 

 جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن، حمودي معمر
 جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن، عبابو الطيب

 
- Moucharaka moutanaqissa  Application à la microfinance islamique 

 Faïrouz BADAJ, LaREFA, ENCG, université Ibn Zohr 

 Bouchra RADI, LaREFA, ENCG, université Ibn Zohr  

 أسئلة و مناقشة
 

 اإلسالمي األصغر تمويللل والقانوني الفقهي اإلطار:  2الجلسة 
 قاعة المختار السوسي:  المكان 

 القرويني جامعة الشريعة، ،كليةالرغبي لحسن: رئيس اجللسة 
 LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، ةباحث ،سكينة الوافي :  ةاملقرر 

 

 رؤية فقهية :في التمويل األصغر( الكسب غير المشروع)المجنبة  األموالتوظيف  -
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 قسم الفقه جبامعة القصيم ،فهد بن صالح الحمود 

   عرض فقهي موجز،  إقراض مستحق الزكاة من مال الزكاة -
 كلية الشريعة بالرياض سعود اإلسالميةجامعة اإلمام حممد بن  ،ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضير

    شرعيةرؤية : زكاة صناديق االستتمار  -
عضو اإلفتاء وأستاذ الفقه جبامعة القصيم، خالد بن عبد اهلل المصلح  

 

  القرض الحسن أحكام وأخالقيات  -
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم،  فهد بن عبداهلل السلمي  

 أسئلة و مناقشة
 

 لتقليديا األصغر ليلتمواو اإلسالمي األصغر التمويل بين نةرمقا تسادرا: :  3الجلسة 
 قاعة القاضي عياض:  المكان 

 ، كلية العلوم القانونية، اإلقتصادية و اإلجتماعية، جامعة املوىل إمساعيل، مكناسإدريس شكريبة :رئيس اجللسة
 LaREFA،أكادير   والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحث،  قاثمحفوظ الو  :  املقرر

 
 .يديلمي والتمويل الصغير التقالسإلا ألصغرابين التمويل  نتشاراإلدراسة مقارنة لمؤشرات الوصول و  -

 لبنان -سلطراب جامعة اجلنان، سليم فيصل النابلسي

 يصغر اإلسالمالفقر واإلقصاء االجتماعي لدى فئة المسنين بين التمويل التقليدي وفق القانون الجزائري والتمويل األ محاربة -
 جامعة احلاج خلضر باتنة اجلزائر ،صليحة بن عاشور

   -دراسة مقارنة –فعالية االستثمار في أموال الوقف لتحقيق التنمية االجتماعية المستديمة  -
     جامعة برج بوعريريج ،عامر حبيبة

 زهر أكادير ، جامعة بنسليمان الدفالي 

 في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالجزائر أثر إلغاء معدالت الفائدة على عمليات تمويل المشاريع -
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة الوادي ـ اجلزائر ،عقبة عبد الالوي

 اجلزائر ـ ورقلة مرباح قاصدي جامعة التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية عمارة، بن نوال
 اجلزائر ـ الوادي جامعة التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ناجية، صالحي

 
- Inclusion des très petites entreprises à la microfinance classique : une étude comparative 

avec la microfinance islamique.  
 Wafaa TANI, ENCG  - Agadir (LaREFA) 

 Bouchra RADI,  ENCG  - Agadir (LaREFA) 

 أسئلة و مناقشة
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  الفقر محاربة في األصغر اإلسالمي التمويل دور :  4الجلسة 
 قاعة المقريزي:  المكان 

  LaREFA ،والتسيري للتجارة الوطنية املدرسةلحسن عبدي،  :رئيس اجللسة 
 LaREFA،أكادير   والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحثة، رقية الوالي :  ةاملقرر 

 

  دور التمويل األصغر اإلسالمي في القضاء على الفقر -
 اململكة العربية السعودية ،قسم الدراسات اإلسالمية ـ جامعة امللك فيصل، عبد اهلل بن محمد السماعيل

   تطبيق إدارة األداء االجتماعي في مؤسسات التمويل اإلسالمي المصغر كآلية لتفعيل سياساتها في  مكافحة الفقر -
 اجلزائر -جامعة مخيس مليانة ،موالدي سليم

دراسة حالة صندوق  –الصغيرة التمويل األصغر اإلسالمي بين المسؤولية االجتماعية والفعالية االقتصادية في دعم المشاريع  -
    -الزكاة الجزائري

 اجلزائر –جبامعة الوادي أستاذة   ،صالحي ناجية
 اجلزائر –أستاذة جبامعة الوادي ، بن عمارة نوال

 اجلزائر –أستاذ جبامعة الوادي ،  مفيد عبدالالوي

  الزكاة الجزائريحالة صندوق "مساهمة التمويل اإلسالمي األصغر في محاربة الفقر والبطالة -
    اجلزائر –كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  جامعة جيجل    ،فرخة ليندة

  اجلزائر –كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  جامعة سطيف  ،بوتيقار هاجر
 

 أسئلة و مناقشة
 

 Session Poster   1  ملصقاتالمشاركات بالفترة 

 

 الصغيرة  المشاريع تمويل في والضرائب الزكاة محاسبة دور -
 فلسطني غزة - وشرعي  مايل ومراقب مدقق  ،جزر ابو الدين صالح

 الجزائر في تطبيقه ومعيقات السعودية العربية المملكة  في الصحية الخدمات لتحسين الوقف توظيف -
 اجلزائر- بومرداس بوقره أحممد جامعة ،مجيد شعباني

 -الجزائر في الزكاة صندوق دراسة -  الشباب مؤسسات تمويل في اإلسالمي األصغر  التمويل أنواع من كــنوع الزكاة -
 اهراس  سوق – مساعدية الشريف حممد جامعة، رحالية بالل 

 اإلسالمية مخاطر المصارف تحجيم في التكافلي التأمين فائض مساهمة -
 اجلزائر – أهراس بسوق مساعدية الشريف حممد جامعة ،الزهراء فاطمة رقايقية

 البشرية التنمية في دوره و االجتماعي االقتصاد -
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 مراكش االنسانية العلوم و اآلداب كلية،  خالد لمسيح

 االسالمية بالصكوك التعامل مخاطر ادارة في ومساهمتها المالية الهندسة  -
- اجلزائر-  تبسة جامعة ،غياط شريف
   -اجلزائر-  تبسة جامعة، المالك عبد مهري

 

 أسئلة و مناقشة
 

 شاي استراحة  16.45 -16.15

   

 

 16.54- 18.03       الجلسات العلمية المتوازية
Sessions parallèles 

 

 االجتماعية و االقتصادية التنمية وتحفيز الفقر محاربة في اإلسالمية واألوقاف الزكاة دور:  5الجلسة 
 قاعة ابن خلدون:  المكان 

 الرباط ،أكدال اخلامس حممد جامعة ،الكتاني عمر : رئيس اجللسة 
 LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحث ،علي كافو  :  املقرر

 
     مشروع مؤسسة مصغرة لكل أسرة التوجه نحو استثمار خراج الوقف وأموال الزكاة في تمويل -

 اجلزائر جامعة  بومرداس ،شعيب شنوف

  وقف النقود وأثره في التمويالت الصغيرة -
 الرياض ةكلية الشريع،محمد بن حسن بن عبدالعزيز آل الشيخ

 أوقاف الشيخ صالح الراجحي ودورها التنموي في العالم اإلسالمي  -
 اإلسالمية الدراسات قسم ، الرتبية كلية سعود امللك جامعة، عبدالرحمن بن عثمان الجلعود

 السعودية العربية اململكة   فيصل امللك جامعة ـ اإلسالمية الدراسات قسم، نذير محمد أوهاب

ــــلدا - الوقف كأحد آليات التمويل االصغر اإلسالمي و دوره في تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية -  نتجـــارب بعـض الـبـ
 -اجلزائـــر -لمسان جامعة ت -العلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية والتسيري و  ،بن عزة هشام

ــر -جامعة تلمسان  -العلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية والتسيري و  ،الناصر عبد بوثلجة  -اجلزائـ
   التمويل األصغر اإلسالمي القائم على الصناديق الوقفية وصناديق الزكاة -

  جامعة جورج واشنطن ،خديجة بوخبزة

 أسئلة و مناقشة
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 القرض الحسن : 6الجلسة 

 قاعة المختار السوسي:  المكان 
 باملغرب، فاس، كلية الشريعة، جامعة القرويني، إسماعيل شكري :  ةرئيس اجللس

 LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحثة ، فيروز باداج  :  ةاملقرر 
 

  ( دراسة حالة الجزائر  )القرض الحسن كآلية من آليات التمويل األصغر اإلسالمي  -
 ( اجلزائر) املركز اجلامعي البيض   حمزة سايح،

 ( اجلزائر) املركز اجلامعي البيض ،  مجدوبي شهرزاد

   معايير القرض الحسن في النظام النقدي المعاصـر  -
 .املغرب-أستاذ باجلامعة املواطنة املفتوحة، محمد بنتاجة

 حالة التمويل بالقرض الحسن في الجزائر -تمويل المشروعات الصغيرة دور التمويل األصغر اإلسالمي في -
 ،آمال ينون

 ،سامية سرحان

دراسة لفرع والية  -دور صندوق استثمار أموال الزكاة الجزائري في التمويل األصغر اإلسالمي وفق صيغة القرض الحسن  -
    بسكرة

 اجلزائر-   قاملة 5491ماي  80جامعة  ،بن ابراهيم الغـالي
   اجلزائر-   بسكرة خيضر حممد جامعة، رشدي محمد سلطاني

  دراسة حالة والية قالمة دور القرض الحسن في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -
 اجلزائر -قاملة – 5491ماي  0جامعة ، سهام بوفلفل

 اجلزائر -قاملة – 5491ماي  0جامعة  ،محي الدين مكاحلية
 اجلزائر -قاملة – 5491ماي  0جامعة  ،شريف غياط

- Qard Hasan Funds:  A Global and Humane Convention 2  

 Seyed Kazem Sadr, The International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) Kuala 
Lumpur, Malaysia. 

 Timur Rustamov, The International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) Kuala 
Lumpur, Malaysia. 

 Datuk Seyed Othman Al-Habshi, The International Center for Education in Islamic Finance 
(INCEIF) Kuala Lumpur, Malaysia. 

 

 أسئلة و مناقشة
 

 االجتماعية و االقتصادية التنمية تحفيز في األصغر اإلسالمي التمويل دور :  7الجلسة 
 قاعة القاضي عياض:  المكان 

  رئيس اجللسة : بن رجم محمد خميسي،جامعة حممد الشريف مساعدية، سوق أهراس، اجلزائر
 LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحثة ،وفاء التاني :  ةاملقرر 
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 خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطةأدوار ورهانات التمويل األصغر اإلسالمي في  -
 جامعة تلمسان. علوم التسيري والعلوم التجارية.كلية العلوم االقتصادية  ،بودالل  علي 

 جامعة تلمسان. علوم التسيري والعلوم التجارية.كلية العلوم االقتصادية،  عيدوني حليمة
 

   شكلة البطالةخيار ينتظر التفعيل لحّل م: التمويل اإلسالمي األصغر في الجزائر -
                             اجلزائر -جامعة حممد الشريف مساعدية بسوق أهراس، حكيمة حليمي

                  اجلزائر -جامعة حممد الشريف مساعدية بسوق أهراس، زنيزن حليمة
       

 والتطبيق النظرية بين المصغرة للمشاريع اإلسالمية التمويل وصيغ أساليب -
 اجلزائر -مستغامن باديس ابن احلميد عبد جامعة، لبنى معطي

 
- La moucharaka: un mécanisme de financement islamique pour les PME sociales en 

Afrique    
 Hicham ATTOUCH, FSJES Souissi UM5 Rabat 

 Mansour Ndiaye, Président UDR/Dooley Yaakaar. Sénégal 
 

- Micro-finance islamique et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale       
 Mouna TEMSAMANI, Université Abdelmalek Essaadi Tanger 

 

 

- Efficiency of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as Islamic Microfinance Institution in 

Indonesia: An Application of Data Envelopment Analysis   
 Atiqi Chollisni Nasutions,  International Islamic University, Malaysia. 
 Abdul Rahim Abdul Rahman, International Islamic University, Malaysia. 

 

 

 و مناقشة أسئلة
 

 والمشاريع الصغيرة  اإلسالمي األصغر التمويل : 8الجلسة 
 قاعة المقريزي:  المكان 

 

 رئيس اجللسة : سيدي محمد ركار،كلية العلوم القانونية، اإلقتصادية و اإلجتماعية، جامعة القاضي عياض
 LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحثة ،االدريسي سلمى :  ةاملقرر 

 

- La microfinance islamique et la problématique de  financement des TPE  

 Rachid ZAMMAR, Faculté des Sciences de Rabat- Université Mohammed V- 

Agdal Rabat 

 Noureddine ABDELBAKI, Université Ibnou Zohr Agadir. 

 

- Modèle alternatif de financement des activités génératrices de revenus  à base de 

Moucharaka    
Abderrazzak ELMEZIANE,  EST- salé, Université Mohammed V-Suissi 
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- Appui à la création de la micro-entreprise : Expérience de l’Association Souss Massa 

Draa Initiative 

 Abdelaziz BENDOU, ENCG Agadir 

 Mohamed ELMOUDDEN, CCIS Agadir 

 Juan Carols MARTIN, ULPGC Espagne 

 

- Zakat, waqf & microfinance islamique : quelle combinaison ?  
Ahmed TAQI, Faculté Polydisciplinaire Tétouan 

- Financing Micro Businesses in Morocco: Case studies 
 Sakina EL OUAFY, E.N.C.G (LaREFA)  - Université Ibn Zohr – Agadir 

 Ahmed CHAKIR, E.N.C.G (LaREFA)  - Université Ibn Zohr – Agadir 

 أسئلة و مناقشة
 

 Session Poster   2  ملصقاتالمشاركات بالفترة 

 

- Analyse de la performance des établissements de microfinance : Etude comparative entre 

deux associations qui opèrent dans la région de SMD : AL AMANA et FONDEP (Salaf Al 

Baraka) 
 Sara KNADEL, ENCG d’Agadir- Université IBN ZOHR 

  

- L’éthique comme fondement de la finance islamique, une lecture à partir de la banque 

islamique 
 Hamid BELHOCINE, Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou ; Algérie   

 
- Impact du risque opérationnel bancaire sur la performance financiere dans les banques 

islamiques : analyse en données de panel . 

  IMANE BARI, ENCG D’Agadir. UNIVERSITE IBN ZOHR  

 

- La microfinance participative : principes, defis et perspectives de développement au Maroc   

 Youness BOUTHIR, ENCG Settat. 

 

- Exclusion sociale, enjeux et perspectives de la microfinance islamique au Niger. 

 DJIBO Oumarou Faroukou, Université de Tahoua (Niger) 

 

- LE ROLE DE ZAKAT ET WAQF DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 Hamida LAHJOUJI, Faculté Pluridisciplinaire de KHOURIBGA - Université : Hassan 1er 

 

 أسئلة و مناقشة
 

 

 

 

 



 

 Islamic Microfinance :  

Locomotive in the service of social and solidarity economy 

 

CIFEMA’2014  ENCG-Agadir, Morocco November 26
th

-27
th

  
 

 

 

 

 قاعة المحاضرات: المكان                   العامة العلمية الجلسة           8.30-10.30

 التجارب الدولية: التمويل األصغر اإلسالمي 
 املدرسة الوطنية للتجارة و التسيري، جامعة بن زهر، يرسعزيز : رئيس اجللسة 

 املدرسة الوطنية للتجارة و التسيري، جامعة بن زهر ،عبد الحميد أيت بهي :املقرر
 

- Funding Sources for Islamic Microfinance Institution 

Mr. MUGHAL Muhammad Zubair (Al-Huda Centre of Islamic Banking and Economics, Pakistan) 

- Kiva's experience with Islamic Microfinanace in the MENA region 

Mr. Lev Plaves, Kiva Istanbul Turkey 

 الواقع والتحديات: المؤسسات المالية اإلسالمية الماليزية والتمويل األصغر اإلسالمي -
 كبري باحثني باألكادميية العاملية للبحوث الشرعية ، كوالملبور، ماليزيا،  هسعيد بوهراو الدكتور 

- Plaidoirie pour une émergence basée sur une «  économie solidaire » et une 

« justice distributive »  

Mr. Mansour NDIAYE, Expert en Microfinance, Président UDR/Dooley Yaakaar. 

Sénégal 

- Crowdfunding  et microfinance ;  réflexions  autour de  l'expérience 

de 570easi  

Mr. Amine NAIT-DAOUD, Responsable Développement , 570 Asset Management, 

Paris France 

 أسئلة و مناقشة
 

 

 

 شاي استراحة  10.45 -10.30

 

 

 

 2014نوفمبر 27 الخميس: اليوم الثاني 
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 10.45- 12.30       الجلسات العلمية المتوازية
Sessions parallèles 

 

 اإلسالمي األصغر التمويل مجال في الدولية التجارب : 9الجلسة 
 قاعة ابن خلدون:  المكان 

 زهر بن جامعة ،التسيري و للتجارة الوطنية املدرسة ،البدراوي خالد: رئيس اجللسة 
  LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، باحثة ،سناء بلعباس : ةاملقرر 

  (0300-0303)إمكانية االستفادة من التجربة السودانية في مجال التمويل األصغر اإلسالمي  -
 املركز اجلامعي تيسمسيلت ،حكيم براضية

 الشلف بوعلي، بن حسيبة جامعة، عراب سارة

   بعض التجارب العربية واإلقريقية  التمويل األصغر اإلسالمي من خالل  -
 ، جامعة عبد احلميد بن باديسأحمد عمور عمور

- Impact of microfinance factors and opportunity on women entrepreneurs’ performance 

in Tunisia  
 Bassem BEN SOLTANE, Higher Institute of Management, Tunisia  
 Imen ELMEZNI, Higher Institute of Management, Tunisia 

 

  تجربة بنك األسرة البحريني -التمويل األصغر اإلسالمي بين االبتكار و التطبيق لدعم المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر  -
   جامعة مستغامن ،قصاص زكية

  جامعة مستغامن، دحمون سعيد
 

  دراسة تجربتي صندوق الزكاة الجزائري والماليزي دور استثمار أموال الزكاة في الحد من ظاهرة الفقر -
 جامعة اجلياليل ليابس، سيدي بلعباس، سمرد نوال

 جامعة اجلياليل ليابس، سيدي بلعباس، بشوندة رفيق
 

م بتمويل النساء الماكثات في البيوت من خالل البرنامج النموذجي عرض وتقييم تجربة بنك البركة الجزائري في مجال اإلهتما  -
 للتمويل األصغر اإلسالمي

 اجلزائر –جامعة املسيلة ، عمران عبد الحكيم

 

 أسئلة و مناقشة
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 (مكرر) اإلسالمي األصغر تمويللل والقانوني الفقهي اإلطار: :  01الجلسة 
 قاعة المختار السوسي:  المكان 

 السعودية ، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل،سلمان الدخيل : رئيس اجللسة 
 كلية العلوم القانونية،اإلقتصادية و اإلجتماعية، جامعة بن زهر، املغرب ،الحسين الراوي : املقرر

 

      الرسوم اإلدارية في القروض -
 الرياض، كلية الشريعة،  عمر بن محمد العجالن

 الصناديق الوقفية والزكوية بين تطلعات الفقراء واجتهادات الفقهاء -
 ، املغربمي الساإلقتصاد لإلاجلمعية املغربية ، عبد السالم ميصور

  صوره وأحكامه: العوض اليسير في العقود  -
 جامعة القصيم-عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،عبد اهلل بن أحمد الرميح

   القيود الواردة على الملكية -
 أستاذ الفقه يف جامعة القصيم ، اهلل بن عمر السحيباني عبد 

 الزكاة  مفهومها وحكمها ومصارفها وأثرها في التمويل -
العراق ،جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية، مقتدر حمدان الكبيسي  

- Development of Shari’ah compliant framework of  Islamic microfinance for the 

socioeconomic development in Muslim countries. 
 Azam Ali, State Bank of Pakistan. 
 Mahmood Shafqat, State Bank of Pakistan. 

 أسئلة و مناقشة
 

 اإلكراهات وآفاق التطوير اإلسالمي األصغر التمويل : 11الجلسة 
 قاعة القاضي عياض:  المكان 

 ، جامعة حممد اخلامس، السويسي، سالعبدالرزاق المزيان :رئيس اجللسة 
  شعيب الدكايل، املدرسة الوطنية للتجارة و التسيري، جامعة ابراهيم بوزهير :املقرر 

 
  .التحديات و سبل التفعيل: صناعة التمويل األصغر اإلسالمي  -

 اجلزائر -سوق أهراس كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعةعميد   : بن رجم محمد خميسي

   إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل: التمويل اإلسالمي األصغر في البلدان العربية  -
  اجلزائر سكيكدة – 5411أوت  08جامعة  ، زرزار العياشي

 اجلزائر  -جامعة جيجل  يريكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التس،  غياد كريمة
 

-  la gestion des risques liés aux opérations de la microfinance 
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 Ali KAFOU,   E.N.C.G (LaREFA) - Université Ibn Zohr - Agadir  

 Ahmed CHAKIR, E.N.C.G (LaREFA)  - Université Ibn Zohr – Agadir 

 

- Face aux crises du modèle capitaliste, quelle place pour l’économie sociale et solidaire 

(ESS) en matière de protection et de prévoyance sociale : cas de l’assurance « Takaful ». 
 Chkiriba Driss, FSJES –Meknès 

 

- La microfinance islamique : mode de fonctionnement et exemples d’application 

 Abdelbari El KHAMLICHI, ENCG, université  Chouaib Doukkali, El Jadida. 

 

 أسئلة و مناقشة
 

 Session Poster  3  ملصقاتالمشاركات بالفترة 

  السعودية سند شركة تجربة التكافلي الَتأمين شركات في الحوكمة على تأثيرها و الشرعية الرقابة آليات -
 اجلزائر – أهراس بسوق مساعدية الشريف حممد جامعة، الزهراء فاطمة رقايقية

 الممولة المؤسسة من المخاطر المال رأس لخروج كآلية اإلسالمية الصكوك إصدار -
   اجلزائر– للتجارة العليا املدرسة، القادر عبد بريش

  التمويل األصغر اإلسالمي رافعة للتنمية االقتصادية و االجتماعية بالمغرب -
 LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة، رقية الوالي

 LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية املدرسة ، ر شاكر أحمد 

 .المجتمع في االسالمي االستثمار و األصغر اإلسالمي التمويل دور -
               -اجلزائر -الوادي جامعة ،عزه األزهر

-  Essai d’analyse de l’expérience indonésienne dans la microfinance islamique  

 LYNDA OUENDI, université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou – Algérie 

 

- La micro-finance islamique : peut-elle avoir une place dans le paysage financier ? 

 Salma DRISSI, E.N.C.G (LaREFA) - Université Ibn Zohr - Agadir 

 Khadija ANGADE, E.N.C.G (LaREFA) - Université Ibn Zohr - Agadir 
 

 أسئلة و مناقشة
 

 العلمي  لمؤتمراختتام أشغال ا  14.00- 13.00
 عرض تقارير و توصيات اجللسات العلمية

 و هللا ولي التوفيق
 

 

 صالة و غذاء       14.00-15.00


