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 الديباجة    

الريعية في تمويل موازناتها املالية العامة و في تمويل  داخيلت الريعية على املتعتمد أغلب الاقتصادا

هشة و قائمة على تنمية اقتصاد،ة غير مستدامةم  اتقتصاد،ةم مما لعل ه ا الاقتصادعملية التنمية الا

تختل موازناتها العامة بمجرد ت ب ب العوائد الريعية التي تتحكم في أغلبها متغيرات خارليةم و للخروج من 

 بدال من التفكير فيات ولب التفكير في كيفية تنمية و خلق الثروات عللة التي توالهها ه ا الاقتصاده ا امل

التي املصادر التمويلية تلك اهاأهمالتي نجد من بتنويع مصادر التمويلم و  ال ،تحقق إالاام و ه ا توزيعهكيفية 

إلادخار   ،جعلامن مصادر التمويل طويلة املدى و هو ما ابكونهاهاتميزالتوفرها مؤسسات إلادخار التعاقدي 

ن النجاح في توليه حيث أ .دعائم التنمية املستدامة خصائص و مميزات تؤهله ليكون من ذوا عاقديتال

قوية  مبتشكيل عالقة إ،جابية التمويل ال ي توفرا مؤسسات إلادخار التعاقدي إلى إلاستثمارات املنتجة يسمح

و متكاملة بين الادخار التعاقدي و التنمية الاقتصاد،ةم و ه ا بالعمل على أن ،كون ه ا النوع من الادخار 

التي تساهم في خلق الثروة الاقتصاد،ة و في تنويع املصادر التمويلية  لالستثمارات املنتجة مهممصدر تمويل 

ا.لالقتصاد

عموما و في الجزائر في إلاقتصادات الريعية  حول إلادخار التعاقدي إلاشكال املطروحافي حين ،رتكز

 (مؤسسات التامين)م الاول ،تمخض في عجز بعض مؤسسات إلادخار التعاقدي في لانبين أساسيناخصوصا 

في الدول املتقدمةم و ،تمحور الثاني في عدم قدرتها على  الحال هيعن للب املدخرات بوتيرة تلاهي ما هو عل

صناد،ق اللمان إلالتماعيم )املؤسسات إلادخارية ذات الطابع إلالزامي املعبأة من طرف دخراتاملتوليه 

من ألل خلق الثروة و تحقيق التنويع  اإستغاللهإلى تمويل إلاستثمارات املنتجة و فشلها في ...(اصناد،ق التقاعد

ا.إلاقتصادي

عوامل الاه ا همو لعل من أفي ه ا الفشل عدة عوامل لطاملا ميزت إلاقتصادات الريعية  حيث أسهم 

إلاقتصادات و عدم قدرته على إمتصاص الفوائض املالية التي توفرها  ي ه ا ضعف القطاع الحقيقي ف

من لهة  من لهةم ضيق السوق املالي و غياب تنوع القطاعات املممولة من خالله مؤسسات إلادخار التعاقدي

إلى  ماليةائض و في نقل األموال من األطراف التي يتوافر لديها ففي  ه في تأد،ة دورام و من ثم إخفاق أخرىا
اا.دفع عهلة النمووبالتالي توهيهها لخدمة اإلقتصاد و طراف التي تتتاهها األ

ملؤسسات الادخار التعاقدي و  الكلي فهم الدور الاقتصادي حولا،تمحور ه ا املشروع أساسا اواا

او يهدف الى البحث في طبيعة الادخار التعاقدي فيامفي إلاقتصادات الريعية في الوساطة املالية اتحد،د مكانته

م كما هو الحال عليه في مميزاا،لعب فيها دورا خاصةم و كيفية لعله  الجزائر  صادات عامة وفيتإلاقه ا 

ا.إلاقتصادات  املتقدمة
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 جامعة باجي مختار عنابة  مطرف عواطفد :  رئيس مشروع الكتاب -

 جامعة باجي مختار عنابة  مطرف عواطف  د -د منصوري عبد هللا .أ: اللجنة العلميةاسة رئ -

 :اللجنة العلمية للكتابأعضاء 

االجزائر أد ماض ي بلقاسم لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر أد بن ثابت علي لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر أد لاوحدو رضا لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر بوريش هشام لامعة باجي مختار عنابةأد 

اأد بوقلقول الهادي لامعة باجي مختار عنابة الجزائر

االجزائر أد داحي عمار لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر د سماش كمال لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر لامعة باجي مختار عنابةد خياري زهية 

االجزائر لامعة باجي مختار عنابةد تباني رزيقة 

االجزائرد حمدوش وفاء لامعة باجي مختار عنابة 

االجزائر د بوفافة وداد لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر د حولي محمد لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر د بن علي سمية لامعة باجي مختار عنابة

 الجزائر د برايس نورة لامعة باجي مختار عنابة

 د بن وارث عبد الرحمان لامعة باجي مختار عنابة

االجزائر

االجزائر د لعيوني زوبير لامعة باجي مختار عنابة

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

اأد طارق الصدراوي لامعة املنستير تونس 

اأد السيد الصيفي لامعة إلاسكندرية مصر

اأد عدالة لعجال لامعة عبد الحميد ابن بديس مستغانم الجزائر

االجزائر 2أد روابح عبد الباقي لامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

اأد بوداح عبد الجليل لامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر

الونيس ي علي البليدة الجزائرلامعة رزيق كمال أد 

املة الجزائرقا 1445ااماي 8أد بوعزيز  ناصر لامعة 

اأد زيدان محمد لامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر

ف مساعد،ة سوق أهراس يأد بن خد،جة منصف لامعة الشرا

االجزائر

االجزائر أد عماني ملياء لامعة قاصدي مرباح ورقلة

 الجزائر 2أد غالب نعيمة لامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

اأد ما،و عبد هللا لامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر

د حنان علي سعدا مد،ر عام ألاكادمية الدولية للمالية و التحكيم و 

 مستشار تحكيم دولي تخصص بنوك و عقود إستثمار تونس

االراشيد،ة املغربمحمد الحفظاوي لامعة موالي إسماعيل .اد

الامعة تكريت العراقحسين حاتم علي عبد هللا .د

محمد حماد علو هيئة املحاسبة و املرالعة للمؤسسات املالية .د 

اليبيا "األا،وفي"إلاسالمية 

اد لمال هداش محمد لامعة تكريت العراق

الامعة املوصل العراقالكريم محمد  د ليلى عبد

افليلة لامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر د بوطورة

اد سما،لي نوفل لامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر

اقاملة الجزائرا1445ماي  8د شعابنية سعاد لامعة 

د رقا،قية فاطمة الزهراء لامعة محمد الشريف مساعد،ة سوق 

اائرالجزااأهراس

اد تقرارت ،زيد لامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر

ارعنتر لامعة محمد بوضياف املسيلة الجزائة د بو تيار 

اسكيكدة الجزائر  1455أوت  22د ساحلي لزهر  لامعة 

الامعة العربي التبس ي تبسة الجزائرد بهلول لطيفة 

 

 



 :ضوابط وشروط املشاركة

  نشر الدراسات الاصيلة ذات الجودة العلمية م التي لم يسبق نشرهام و التي ال تشكل لزء من  رسالة

 علمية  أو بحث علمي سبق نشرا ؛

 املقاالت املرسلة باللغة العربية فقط بهدف إثراء موضوع تقل فيه املراجع باللغة العربية؛ تقبلا 

  التقيد التام بشروط البحث العلمي املتعارف عليه علميا ومنهجيا في كتابة البحوث ألاكاديمية مع

ة مراعاة جودة املستوى العلمي من حيث ألاصالة الدقة والعمق ووحدة املوضوع وسالمة اللغ

 :والصياغة وتناسق عناصر البحث وألاسلوب الصحيح

 التقد،م للبحث بتحد،د إلاشكالية وألاهداف واملنهجيةم مع تنسيق مختلف عناصرا. 

 التوثيق الكامل للمرالع والجداول والرسومات البيانية. 

 اأن ،نتهي البحث بخاتمة تتلمن النتائج والتوصيات 

  بالنسبة للعربية  12حجم )وليس أسفل الصفحة أن يشار الى الهوامش في نها،ة البحث

 SakkalMajallaبخط

 كما ترقم الجداول والرسومات بأرقام متتالية كل على حدى. 

 122كلماته تتراوح بين  إرفاق البحث املقدم بملخص في صفحة واحدة ،كون مكتوب بلغة ألنبية 

 كلمة؛ 152و

   سم من الاعلى  2بأبعاد (ا2492×اا21)اد،ةصفحات ع 15صفحة وال ،قل عن  22أن ال ،تجاوز البحث

اواwordسم من اليمين باستخدام محرر النص العربي 3وألاسفل واليسار و 

 .بالنسبة للمقاالت بالعربية 15بحجم SakkalMajallaبخط

 ا.التباعد بين ألاسطر ،كون بـوحدة واحدة 

 اترتب قائمة املرالع في نها،ة املقال بإستخدام طريقةAPA. 

  التعريف بالباحث صاحب املقال وذكر الدرلة العلمية واملؤسسة اإستمارة معلومات ملمونهاإرفاق

املحور  ال ي ،نتمي له مع البر،د إلالكتروني وتحد،د اأو مخبر البحث /و أو مركز البحث/والجامعية 

 ه ؛املختار لتقد،م فيه مقال

 :مالحظات عامة

 .وال ،خلع إلعتبارات معينةاترتيب املقاالت في الكتاب الجماعي وفق املحاور املختارة واملقترحة --

 .الشروط سالفة ال كر تستوفاملقاالت التي لم  تقبل ال -

من مختلف  املؤسسات  متخصصينتخلع لميع املقاالت للتحكيم العلمي من طرف أسات ة محكمين  -

 .الجامعية

ا.مداخالت الفرد،ةلتمنح الاولوية ل  -

ولهة نظرهم   باللرورةأصحابها وال ،تحمل  املشرفين على الكتاب  آراءفي الكتاب تعبر عن  املنشورة املقاالتا -ا

. 

 :مواعيد هامة    

ا2214نوفمبر  15آخر الل إلستالم املقاالت كاملة ا-



 2214نوفمبر  25امن ،وماإبتداء قاالتهمإشعار املشاركين املقبولة م -

 2214بر  ديسما12تاريخ إ،داع الكتاب للنشر  -

اepargnecontrat2018@gmail.com  :ترسل كل املقاالت على البر،د إلالكتروني -

ا
 
 
 

 


