


أهداف المؤتمر :

٢. المسؤولية االجتماعية ومحاسبتها في المصارف اإلسالمية .مقدمة :

٣. حوكمة المصارف اإلسالمية .

٤. تقييم الكفاءة اإلدارية والمالية والتسويقية للمصارف اإلسالمية.

السيرة  ونبذة عن  المشاركة  استمارة  البحث مع  يرسل ملخص   -١

العلمية للباحث في موعد أقصاه 5/1/2017 على أن يقع ضمن 

محاور المؤتمر.

٢-  بعد قبول الملخص يرسل البحث باللغة العربية ، أو االنجليزية 

ُمرِفقًا  الملخص باللغتين.

٣- يخضع البحث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.

٤- يرسل البحث مطبوعًا على ملف word  وإرساله  بالبريد االلكتروني 

في موعد أقصاه 15/3/2017 على أن تكون :-
 Traditional) بنوع   14 خط  بحجم  العربية  باللغة  البحوث     

.(Arabic
 Times New) نوع   12 الخط  بحجم  االنجليزية  باللغة  البحوث      

(Roman
      عدد صفحات البحث 25 صفحة كحد أقصى شامله األشكال 

والمالحق.
أو قبلت   ، التي قبلت في مؤتمرات سابقة  البحوث  ال تقبل        

للنشر في مجالت علمية.
      ال تتحمل الجامعة تذاكر السفر  للمشاركين من خارج األردن .

        رسوم المؤتمر حضورًا أو مشاركة ببحث من خارج األردن (300) 

دوالر أمريكي وتشمل:

 1. نفقات اإلقامة(ثالث لياٍل بما فيها يومي المؤتمر ).

2. الوجبات داخل الجامعة.

3.التنقالت المتعلقة بالمؤتمر.

تواريخ مهمة :

تعليمات المشاركة في المؤتمر:

2017/1/5         :  آخر موعد الستالم الملخص.           
2017/3/15     :  آخر موعد الستالم البحوث.

2017/4/15       :  آخر موعد إلشعار قبول البحث.
10-2017/5/11  :  فترة إنعقاد المؤتمر

.( IFSB ) ٣. مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
٤. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.

. (IIFM) ٥. األسواق المالية اإلسالمية الدولية
.( IIRA) ٦. الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف

.( LDB).  ٧. البنك اإلسالمي للتنمية
٨. مجمع الفقه اإلسالمي الدولي .

٩. منظمة التعاون اإلسالمي .

المحور الثاني : تقييم المنتجات والخدمات المالية 
اإلسالمية وآلية تطويرها وتشمل البنود اآلتية :

١. الهندسة المالية اإلسالمية ودورها في تطوير العمل المصرفي.
٢. تقييم المنتجات المالية اإلسالمية .
٣. تقييم الخدمات المالية اإلسالمية .

المحور الثالث : دور المصارف اإلسالمية في 
تحقيق االستقرار االقتصادي وتشمل البنود اآلتية:

١. االستقرار النقدي في ظل الخدمات المصرفية اإلسالمية .
٢. دور المصارف اإلسالمية في تحقيق إستقرار الودائع.
٣. المصارف اإلسالمية والمؤشرات االقتصادية الكلية .

المحور الرابع : تقييم عمل هيئات الرقابة 
والتدقيق الشرعية في المصارف اإلسالمية وتشمل 

البنود اآلتية :
١. أسس اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ومدى انضباطهم في 

المعايير .
٢. العالقة بين هيئات الرقابة الشرعية وإدارة المصارف .

٣. تقنين عمل هيئة الرقابة الشرعية .
٤. مهننة الرقابة الشرعية .

المحور الخامس : الدور االجتماعي والتنموي 
للمصارف اإلسالمية وتشمل البنود اآلتية :

١. تحقيق التنمية المستدامة في ظل المصارف اإلسالمية.
 

محـــاور المؤتمـــــر :

التطور  مع  يتوازى  سريعًا  تطورًا  اإلسالمية  المصارف  شهدت 
والمالية،  االقتصادية  الحياة  مجاالت  جميع  في  المتسارع 
وعكست صورة مشرقة لالقتصاد اإلسالمي كنموذج تطبيقي 
وعدم  المالية  األزمات  تجنب  على  قدرتها  للعالم  أثبتت  ثم  له. 
الدول  إن  بل  واالنتشار.  النمو  في  استمرارها  بدليل  بها،  التأثر 
األوروبية بدأت بتجربة العمل المصرفي اإلسالمي، إما عن طريق 
بنوك  أو  اإلسالمية،  الفروع  أو  بنوكها،  اإلسالمية في  النوافذ 
لها  أنشأت  التقليدية  البنوك  بعض  أن  كما  مستقلة،  إسالمية 

فروعًا أو نوافذ إسالمية.  
المصارف،  هذه  تقييم  من  ال بّد  عليها  عقود  أربعة  مرور  وبعد 
المنتجات والخدمات  الداعمة لها، وتقييم  ودراسة المؤسسات 
االستقرار  تحقيق  في  دورها  بيان  ثم  للمجتمع،  تقدمها  التي 
االقتصادي، وتناول دور هيئات الرقابة الشرعية في ضبط عملها 
وسبل تطويره، وكذلك مناقشة قدرة اإلدارات القائمة عليها من 

تسييرها لتؤدي دورها االجتماعي والتنموي.
يأتي المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر تحت عنوان" الصيرفة 
لسياسة  استمرارًا  نشأتها"  على  عقود  أربعة  بعد  اإلسالمية 
الجامعة والكلية في عقد  مثل هذه المؤتمرات العلمية الدولية.

يسعى المؤتمر إلى تحقيق األهداف اآلتية:
١-تبيان دور المؤسسات الدولية الداعمة للمصارف اإلسالمية.

٢-توضيح أهمية الرقابة الشرعية وإمكانية مهننتها وتقنينها.
االستقرار  تحقيق  في  اإلسالمية  المصارف  دور  ٣-بيان 

االقتصادي.
التي  واالستثمارية  المصرفية  والخدمات  المنتجات  ٤-تقييم 

تقدمها المصارف اإلسالمية.
٥-الوقوف على الدور االجتماعي والتنموي لهذه المصارف.

المحور ا�ول : المؤسسات الداعمة للعمل 
المصرفي اإلسالمي وتشمل البنود اآلتية :

١. البنوك المركزية.
. (AAOIFI) ٢.  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المالية اإلسالمية


