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 إشكالية اليوم الدراسي:

التعاقدي )صناديق  االدخاريف حجم األصول اليت تديرها مؤسسات  اكبري   اعرفت العقود األخرية منو 
يف البلدان الرأمسالية  اسواء مؤسسات التأمني(تقاعد، صناديق التوظيف اجلماعي و ، صناديق الاالجتماعيالضمان 

أو حىت بعض البلدان النامية، كما شهدت هذه العقود منوا كبريا يف حصة االدخار  الناشئة البلداناملتطورة أو 
قد  إفريقيا اجلنوبيةض البلدان مثل: هولندا، سويسرا و التعاقدي يف الناتج الداخلي اخلام حىت أن حصته يف بع

 اخلام. من الناتج الداخلي % 100جتاوزت 

تطوير مؤسسات االدخار التعاقدي واعادة النظر يف ور أدى إىل بعث نقاش حول إصالح و هذا التط
دورها ودراسة آثارها احملتملة على االقتصاد برمته، ويتمحور هذا املشروع أساسا يف فهم الدور االقتصادي 

 حتديد مكانته يف الوساطة املالية.التعاقدي و  ملؤسسات االدخار

انت النقطة االساسية يف فهم الدور االقتصادي الكلي ملؤسسات االدخار التعاقدي تكمن يف فهم واذا ك
دورها يف الوساطة املالية ودورها كأعوان ذات فائض يف االسواق املالية تُقدِّم متويل طويل املدى. فان هذا الدور 

خاصة. فبينما تتميز خصوم ميزانيات  جعلها تتميز عن غريها من املؤسسات املالية االخرى وعن البنوك بصفة
طويلة املدى. حبيث ال ر التعاقدي لديها موارد متوسطة و البنوك بقصر املدى يف جمملها فان مؤسسات االدخا

بطريقة مفاجئة حجما كبريا من أصول مؤسسات االدخار التعاقدي اليت لديه و يستطيع  املودع أو املستثمر سحب 
نوك ان تواجه امكانية طلبات سحب مفاجئة من قبل املودعني مما جيعلها تواجه حقوق عليها، بينما ميكن للب



مشاكل سيولة قد تؤدي هبا اىل اعالن االفالس. هذه الطبيعة اخلاصة لدور مؤسسات االدخار التعاقدي يف 
وضمان السوق املايل بصفة خاصة جتعلها تتمكن من توفري التمويل طويل املدى الضروري للتنمية االقتصادية 

 السيولة اليت ختفض خطر االقتصاد يف نفس الوقت.

: كيف ميكن جتاوز الدور التقليدي ملؤسسات التامني التعاقدي وجعلها تلعب دورا االشكالية المطروحة
فعاال ليس يف السوق املايل فقط بل كبديل هلذه السوق. وباألخص يف االقتصادات اليت ال تزال االسواق املالية 

حالة جنينية كما هو احلال يف اجلزائر او يف االقتصادات اليت ماتزال مسامهة هذه االسواق ضعيفة يف متويل فيها يف 
التنمية، االمر الذي ميكن من توفري موارد مالية طويلة املدى ذات وزن معترب مستقرة  يُعتمد عليها يف متويل التنمية 

 املستدامة.

االملام بدقة باإلشكالية ارتأينا االنطالق كخطوة أوىل بتكوين قاعدة  اىل اليوم الدراسييهدف هذا 
، مع تسليط والتوزيعية والتمويلية الوظيفية وأدواره التعاقدي دخارأساسية حتيط باالطار املفاهيمي والنظري لال

 :من خالل المحاور التاليةاالقتصاديات الريعية  يف على خصوصيات ذلك وتبعاتهالضوء 

 االدخار التعاقدي يف النظرية االقتصادية، .1

 أدوار االدخار التعاقدي الوظيفية، .2

 أدوار االدخار التعاقدي التمويلية والتوزيعية، .3

 خصوصيات االدخار التعاقدي يف االقتصاديات الريعية. .4

 و التجارية و علوم التسيري عميد كلية العلوم اإلقتصادية : أ.د ماضي بلقاسمالرئيس الشرفي لليوم الدراسي

   مطرف عواطف: د. رئيس اليوم الدراسي

 :أعضاء اللجنة العلمية

   .جامعة عنابة عبد اهللأ.د منصوري   -

 .جامعة عنابة أ.د. بن تابث علي -

 .جامعة عنابة داحي عمار د. - 



 عنابة.جامعة  مساش كمالد.  -

 جامعة عنابة. د. لعيوين الزوبري-

 جامعة أم البواقي. تقرارت يزيدد  -

 جامعة ورقلة. د. عماين ملياء-

 جامعة سوق األهراس. د. رقايقية فاطمة الزهراء-

 د. حولي محمد :اللجنة التنظيميةرئيس 

 : أعضاء اللجنة التنظيمية

 د. بوفافة وداد -
 محدوش وفاءد.  -
 د. تباين رزيقة -
 بن علي مسيةد.  -
 د. برايس نورة -
 الرمحنبن وارث عبد د.   -
 د بومود إميان -
 د.مقراين هاجر -
 د.بوصبع هناء -
 مطرف وسيم -

 :شروط المشاركة

 أن يكون البحث يف أحد حماور اليوم الدراسي.  −

يتصف البحث باجلدية ويكون تناوله للموضوع متسمًا باألصالة العلمية يف ظل منهجية حمكمة وتوثيق  أن −
  .متكامل للمراجع واملصادر

 .أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات سابقة −

اجع جع إدراج املالحق واملر ، مبا يف ذلك املالحق واملرا A4 صفحة15أال تزيد عدد صفحات البحث عن  −
 رس يف آخر البحث.والفه



ملنت البحث، وتكون اهلوامش مبقياس  14مبقيـاس  Traditional Arabic يتعني أن يكون نوع اخلط −
 .12Times New Romanخبط  سم من كل جانب وللغة االجنبية2وحدود الصفحة  10

 .لكل مداخلة على األكثر 2 عدد املتدخلني حمدد بـ، و تعطى األولوية للبحوث الفردية −

 . 09/12/2018يرسل البحث بصورته النهائية يف موعد أقصاه  : تواريخ مهمة

الباحثني بنتيجة التحكيم يف موعد  شعارن قبل اللجنة العلمية، ويتم إخيضع البحث للتحكيم العلمي م −
 ، كما ال تلتزم اللجنة بإعادة البحوث الغري مقبولة.12/12/2018أقصاه 

  : ترسل املداخالت كاملة بصورهتا النهائية على الربيد االلكرتوين التايل:عنوان المراسلة لليوم الدراسي

Epargnecontrat2018@gmail.com 

 لإلستفسار يمكن  التواصل على األرقام التالية :

   0779788886الدكتور حولي:

  0791803505تورة بوفافة: الدك

 : مالحظة هامة

 .اليوم الدراسي خالللمشاركين ل التنقل و اإلقامة يتم تحمل نفقاتال -
  .بالقبول المشاركة والحضور عند استالم الرد نرجو تأكيد -
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