
قسم المصارف اإلسالمية/  كلية الشريعة

يقيم مؤتمره  الدولي الرابع للمصارف اإلسالمية 

بعنوان:

األسواق المالية من منظور المالية 
اإلسالمية والمعايير الدولية 

بدعم من

بالتعاون مع

أسماء اللجنة التحضيرية للمؤتمر:
األستاذ الدكتور  محمد الخطيب - عميد كلية الشريعة   -

- الجامعة األردنية / رئيسًا للمؤتمر             
الدكتورة هيام الزيدانيين السعودي - رئيس قسم المصارف   -

اإلسالمية - كلية الشريعة - الجامعة األردنية/ مقررًا
للبنك  العام  المدير  نائب   - سعيد  حسين  الدكتور   -

اإلسالمي األردني/ عضوا
الشريعة   كلية  عميد  نائب   - الزيادات  عماد  الدكتور   -

للشؤون األكاديمية / عضوًا
الشريعة   كلية  عميد  ن��ائ��ب  ال��ش��اع��ر  ب��اس��ل  ال��دك��ت��ور   -

للشؤون اإلدارية / عضوًا
الفقه  قسم  رئيس   - الصيفي  اهلل  عبد  الدكتور  األستاذ   -

وأصوله كلية الشريعة - الجامعة األردنية / عضوًا
  - الشريعة  كلية   - مؤنس  أبو  نصري  رائد  الدكتور   -

الجامعة األردنية / عضوًا
اإلسالمية  المصارف  قسم   - سرحان  أبو  أحمد  الدكتور   -

كلية الشريعة - الجامعة األردنية / عضوًا
قسم  متفرغ  غير  محاضر  الرحامنه  عبدالمجيد  الدكتور   -
المصارف اإلسالمية  كلية الشريعة - الجامعة األردنية/ عضوًا
الدكتورة آمنة العقيلي - قسم الفقه كلية الشريعة -   -

الجامعة األردنية/ عضوًا
السيدة آمنة القطيفان - سكرتاريا المؤتمر  

السيد حسن  »محمد علي« اصرف
السيد إبراهيم ملحم/عالقات عامة

السيد سمير اللوباني/وحدة الشؤون المالية
المشاركة والدفع:

موقع  على  الموجودة  الحضور  استمارة  تعبئة  يتم   -
والسيرة  السفر،  جواز  صورة  إلى  باإلضافة  المؤتمر 
البريد  على  وإرسالها  شخصية،  وصورة  الذاتية، 

Islamic.finance@ju.edu.jo :اإللكتروني
رسوم حضور المؤتمر من خارج األردن )100( دوالر، ويتحمل   -

المشارك تكاليف اإلقامة واإلعاشة.
رسوم حضور المؤتمر من داخل األردن )50( دينار لكل مشترك.  -
ومحتوياتها  المؤتمر  حقيبة  على  المشارك  يحصل   -

وحضور الغداء لليومين.

رسوم المؤتمر
وتدفع من خالل:

أ- بنك القاهرة – عمان:

IPANرقم الحساب بالدوالر
JO13 CAAB 11 000 000 000 9000 2646993

IPAN  رقم الحساب بالدينار
JO35 CAAB 11 000 000 000 9000 2646985

ب- عند التسجيل يوم االفتتاح 2017/8/16 من الساعة 
طالل/عمادة  بن  الحسن  مدرج  في  صباحًا   )10-8(

شؤون الطلبة

الجهات المشاركة في المؤتمر
 البنك المركزي األردني

هيئة األوراق المالية
البنوك اإلسالمية األردنية

سوق عمان المالي 

الجهات الداعمة 

الشريك االستراتيجي

  للتواصل:
 islamic.finance@ju.edu.jo البريد اإللكترون

الموقع االلكتروني 
/http://conferences.ju.edu.jo/sites/islamic2017

مقررة اللجنة التحضيرية
الدكتورة هيام الزيدانيين السعودي

الخلوي: 00962772401885 
هاتف: 00962-6-5355000/ فرعي: 24043

 كليةالشريعة
S C H O O L  O F  S H A R I A H

2017/8/17-16



مقدمة 
المالية  المؤسسات  أهم  المالية من  تعداألسواق 
إلدارة وتنظيم تبادل الفوائض المالية، واألصول المالية 
بين األطراف ذوي العالقة، وقد تطورت األسواق المالية 
في العصر الحديث بفعل تظافر عوامل متعددة في 
مقدمتها: التطور الهائل في التكنولوجيا واالتصاالت 
عريضا  نطاقا  المالية  األسواق  من  جعل  الذي 
حاجات  تلبية  إلى  تهدف  ومعقدة  متنوعة  لعمليات 
عمل  ومعايير  قواعد  ضمن  المتعاملين  ورغبات 
وعمليات  منتجات  تقديم  الماليين  للمطورين  تتيح 
تغطي كافة قطاعات األنشطة االقتصادية، وبصورة 
اتباع  ظل  في  والتعقيد  الغموض  من  شيئا  أضفت 
من  المخاطر  وتبادل  إلدارة  متعددة  استراتيجيات 

خالل عمليات األسواق المالية.
مرحلة  في  اإلسالمي  االقتصاد  كون  ظل  وفي 
النهوض الحضاري، واتساع نطاق تطبيق أدواته من 
التي تحمل قيمه وأهدافه؛  خالل أعمال المؤسسات 
إيجاد  إلى  ماسة  بحاجة  اإلسالمية  المصرفية  فإن 
مداخل لها نحو األسواق المالية، بل إن الحاجة أكثر 
أهمية في تكوين وإطالق أسواق مالية إسالمية تتفق 

قواعد عملها مع قواعد عمل المصرفية اإلسالمية .
اإلسالمية  المصارف  قسم  فإن  السياق؛  هذا  وفي 
في كلية الشريعة في الجامعة األردنية وبالتشارك مع 
للبحوث  العالمية  واألكاديمية  األردني  اإلسالمي  البنك 
إبراز ما يملكه  الشرعية »اسرا« ماليزيا قد اتفقوا على 
منظومة  من  اإلسالمية  والمالية  اإلسالمي  االقتصاد 
اإليجابي  التغيير  إلحداث  صالحة  متكاملة  اقتصادية  

عند اتباعها.
فكانت الدعوة إلى عقد مؤتمر علمي متخصص في 
المالية  من منظور إسالمي سعيا الستدعاء  األسواق 
المصرفية  تطوير  في  تسهم  متكاملة  منظومة 
اإلسالمية وأدواتها  بما يقلل من المخاطر ويعمل على 

المحافظة على الثروة لصالح  األجيال القادمة.

أهداف المؤتمر 
األسواق  قضايا  مناقشة  إلى  المؤتمر  يهدف 
المالية والعمليات المنفذة في ردهاتها  من منظور 

الشريعة اإلسالمية بما يحقق األمور األتية: 
بنصوصه  اإلسالم  في  المالية   األسواق  مكانة  إبراز   .1
وأحكامه ومقاصده وقيمه بما يكشف عن رؤية الشريعة 

ورسالتها نحو األسواق المالية  في العالم المعاصر.
التشارك بين علماء الشريعة وهيئاتهم العلمية   .2
المالية   األسواق  قضايا  في  المهتمة  الجهات  مع 
خدمة  في  وعالميتها  الجهود  لتكاملية  تحقيقا 
اإلسالمية  والمصرفية  عموما،  اإلسالمي  االقتصاد 
والخطط  المناهج  رفد  في  واإلسهام  خصوصا، 

الدراسية بمقترحات تخدم هذا الهدف.
تقديم رؤى وأفكار وعرض تجارب حول قضايا األسواق   .3

المالية على المستويين المحلي والعالمي.

محاور المؤتمر 
يتناول المؤتمر المحاور اآلتية: 

األسواق المالية أنواعها وخصائصها    المحور األول: 
ع��م��ل��ي��ات األس������واق ال��م��ال��ي��ة: ال��واق��ع  المحور الثاني: 

واإلشكاليات
األسواق  في  للتعامل  الشرعية  الضوابط  المحور الثالث: 
المالية والتشريعات القانونية الحاكمة لها 
ت����ج����ارب األس����������واق ال���م���ال���ي���ة ع��ل��ى  المحور الرابع: 
ال��م��س��ت��وي��ي��ن ال��م��ح��ل��ي وال��ع��ال��م��ي. 
)يعرض هذا المحور نماذج من أسواق 
مالية وتجاربها وأنظمة العمل فيها(

شروط المشاركة 
تكون المشاركة في المؤتمر من خالل : 

المشاركة بورقة علمية معدة وفق أصول البحث   *
العلمي بحيث ال يزيد عدد صفحاتها عن 30 ورقة 
مع إثبات الهوامش وقائمة المصادر حسب المقرر 

في البحث العلمي .
المشاركة بعرض تجربة أو فكرة مبتكرة .  *

المشاركة بحضور أعمال المؤتمر.  *

ستخضع  ال��م��ق��دم��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  األوراق  ب���أن  ع��ل��م��ًا 
للتحكيم العلمي وفق األصول وسيتم نشر األوراق 
العلمية المقبولة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر .

لغات المؤتمر  
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية.

مواعيد مهمة 
2017/7/20م.  الملخصات  لقبول  موعد  آخر   -

ويكون الملخص بحدود 300 كلمة.
آخر موعد الستالم البحث كامال 2017/7/30  -

بالقبول  أبحاثهم  المقبولة  الباحثون  يعلم   -
2017/8/3

موعد انعقاد المؤتمر 2017/8/17-16  -
مكان انعقاد المؤتمر: الجامعة األردنية / عّمان- األردن  -

اسماء اللجنة العلمية للمؤتمر
كلية  عميد  الخطيب  محمد  الدكتور   األستاذ   -

الشريعة بالجامعة األردنية / رئيسًا
األستاذ الدكتور أكرم آلل الدين رئيس األكاديمية   -

العالمية للبحوث الشرعية )اسرا(/ عضوًا
األستاذ الدكتور علي الّصوا الجامعة األردنية / عضوًا  -
األستاذ الدكتور/ أحمد ياسين القرالة  جامعة آل   -

البيت /عضوًا
جامعة  السبهاني  الجبار  عبد  الدكتور  األستاذ   -

اليرموك / عضوًا
عميد  الحنيطي  محمد  هناء  الدكتورة  األستاذ   -
اإلسالمية  العلوم  جامعة  العلمي  البحث 

العالمية/ عضوًا
كلية  عميد  الطالب/  غّسان  الدكتور  األستاذ   -
األعمال جامعة العلوم اإلسالمية العالمية / عضوًا

الزرقاء/  جامعة  سمحان،  حسين  الدكتور  األستاذ   -
عضوًا

عجلون/  جامعة  العاني/  أسامة  الدكتور  األستاذ   -
عضوًا


