
  

                  : الرئيس الشرفي لليوم الدراس ي 
 السيد رئيس الجامعة البروفيسور مانع محمد

 املشرف العام لليوم الدراس ي :
 شبيرة بوعالمالسيد عميد الكلّية البروفيسور 

 رئيس اللجّنة العلمّية :
 البروفيسور جاوحدو رضا
 رئيسة اليوم الدراس ي :
 الدكتورة بومود إيمان

 رئاسة اللجنة التنظيمّية :
 الدكتورة آيت بارة مريم
 الدكتور حولي محمد

 : اليوم الدراس ي مميزات

 ضيف الشرف
 "صاري محمد"البروفيسور 

 

   ومشاركة فاعلين في ميدان حضور 
 الصيرفة اإلسالمّية ""

 :مدير بنك البركة )فرع وكالة عنابة(  -
 "عمار دراجي"السّيد 

 
 :)فرع وكالة عنابة( مدير مصرف السالم -

 السّيد فاروق باباس

مصرف السالم )فرع املؤسسات مستشارة  -
 وكالة عنابة(:

 "بيرم حنان"السّيدة 

 
 

خاص في سيتم نشر أحسن املداخالت في عدد 
درة عن جلة بونة للبحوث والدراسات الصام

وعلوم التسيير، كلّية العلوم االقتصادّية 

 عنابة -جامعة باجي مختار

 

 ألهداف الرئيسّية ا : 

اإلملام بمختلف التطورات التي حققتها املالية   -
اإلسالمية والبحث في انتشارها على املستوى 

 الدولي؛

دراسة واقع وآفاق إدراج معامالت املالّية   -
اإلسالمّية في الجزائر وحصر العوائق التي تعرقل 

 تطورها ونموها؛

والتنظيمّية  وتقييم األطر التشريعّيةاستعراض  -
التي صدرت لتنظيم وتقنين معامالت املالّية 

 ؛في الجزائر اإلسالمّية

تقديم دراسات وأبحاث تهدف إلى توجيه جهود  -
في القطاع املالي ة اإلسالمية معامالت املاليّ  إدراج

 ؛ي الجزائر 

الحوار وتبادل األفكار والتجارب بين األكاديميين  -
والخبراء املهنيين املهتمين بقضايا املالّية 

 اإلسالمّية. 

 حاور امل : 
املالّية و مؤسسات مرتكزات   املحور األول :

 اإلسالمّية؛

التمويل صيغ وأدوات  املحور الثاني :
 اإلسالمي؛

 األطر التشريعية والتنظيمية املحور الثالث :
 ؛في الجزائر ملعامالت املالّية اإلسالمّية

 واقع الصناعة املالّية  : الرابعاملحور  
 في الجزائر ومعوقتها؛ اإلسالمية 

آفاق تطوير مقومات و  : الخامساملحور 
 ؛في الجزائر اإلسالمية الصناعة املالّية

في  الرائدة تجاربالعرض  : السادساملحور 
والسبل  عالمالالصناعة املالّية اإلسالمّية في 

 إلى استفادة الجزائر منها .

 
 

 

عرفت املعامالت املالّية القائمة على مبادئ الشريعة    
اإلسالمّية اهتماًما متزايًدا من لدن الباحثين األكاديميين 

علًما أّن املالّية واملهنيين املشتغلين في مجال املالّية. 
اإلسالمّية ترتكز على منظومة من القيم األخالقية 
واالجتماعية، أساسها الشفافية والتسيير وعدم الجشع، وال 
تخل من مقاصد تنموية اجتماعية، وقد غدت تنتشر 

 بسرعة الفتة في الدول اإلسالمية وغيرها من دول العالم. 
املتعاملة بأحكام  قد تجلى هذا االنتشار في إنشاء املصارفو 

اإلسالمي،  الشريعة اإلسالمّية سواء على الصعيد العربي أو 
بل حتى في كثير من دول العالم، إذ أّن دواًل في أوروبا وآسيا 
وأمريكا أصبحت اليوم تهتم بصناعة التمويل اإلسالمي 

من وتقدمه كبديل أو مكمل ملنتوجات البنوك التقليدّية. 
لتأمين التكافلي لتوفير املناخ خرى، ظهرت مؤسسات اأجهة 

التأميني الذي يقلل من املخاطر ويعظم مصلحة جميع 
وتعتبر سوق األوراق  .األطراف املشاركة في العملّية التأمينّية

 املالّية االسالمّية فرصة هامة جدا لكل مستثمر.
تطرح املالّية اإلسالمّية صيًغا متنوعة من العقود    

املرابحة واملضاربة...وهي صيغ ال تمنع التمويلّية كاملشاركة، 
الشريعة االسالمية التعامل بها وقد تناول فقهاء الشريعة 
أحكامها في فقه املعامالت، ومازالت مباحثها تشهد اجتهادات 

 فقهّية صدرت عن املجامع الفقهية املعاصرة.
 

من هذا املنطلق وتماشًيا مع التوجه الجديد للقائمين على 
 18/02من خالل صدور نظام رقم النظام املالي الجزائري، 

  حول الصيرفة التشاركية 2018نوفمبر  04املؤرخ في 
والسماح لشركات التأمين التكافلي بالنشاط في سوق 

أصبح التوجه نحو املالية  حيثالتأمينات الجزائري. 
يعالج مللتقى الوطني فإّن هذا ا،ّية أمرا واقًعااإلسالم

 اإلشكالّية التي تتمحور حول التساؤل التالي : 
 

املالّية اإلسالمّية  التوجه نحو  استكمال حلقاتكيف يمكن 
وتفعيل مساهمتها في االقتصاد  ي الجزائري في القطاع املال

 ؟بشكل عام

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي الجزائرية    

عنابة  -جامعة باجي مختار   

 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
 قسم العلوم املالّية

مخبر البحث في االبتكار بالشراكة مع 
 والتحليل املالي واالقتصادي

LARIEF 

 

بحث ة فرق  

صناعة املالّية اإلسالمية في الجزائر   

 

  شكالية اإل : 

وفق  عن بعد  ملتقى وطنيتنظم 
  Google Meet تقنية 

 : حول 
 الواقع، التحديات : املالّية اإلسالمية 

 واألفاق

  -دراسة حالة الجزائر -
 2021  نوفمبر   18و  17يوم 

 



  
 ضوابط و شروط املشاركة 

  ؛امللتقى الوطنيلبحث في أحد محاور أن يكون ا -

أن يتصف البحث بالجدية ويكون تناوله  -
 ؛للموضوع متسمًا باألصالة العلمية

بق نشره أو قدم في أال يكون البحث قد س -
 ؛ملتقيات سابقة

 واألهداف اإلشكالية بتحديد للبحث التقديم -

 ؛عناصره مختلف تنسيق مع واملنهجية،

 والرسومات والجداول  للمراجع الكامل التوثيق -

 ؛البيانية

 النتائج تتضمن بخاتمة البحث ينتهي أن -

 ؛والتوصيات

 أسفل وليس البحث نهاية في الهوامش الى يشار أن -

 ؛الصفحة

 على كل متتالية بأرقام والرسومات الجداول  ترقم -

 ؛حدى

 واحدة صفحة في بملخص املقدم البحث إرفاق -

 بين تتراوح كلماته أجنبية بلغةأيًضا  مكتوب يكون 

 كلمة؛  150و  100

 15صفحة وال يقل عن  20يتجاوز البحث أال  -
سم من  2( بأبعاد 29,7 × 21صفحات عادّية )

سم من اليمين  3األعلى واألسفل واليسار و 
 خطوب  WORD 2010بإستخدام محرر النص 

Sakkal Majalla  بخط  وللغة االجنبية، 15بحجم
Times New Roman ؛13 بحجم 

 سم؛ 1,15التباعد بين األسطر يكون بـ  -

 بإستخدام البحث نهاية في املراجع قائمة ترتب -

 ؛APA  طريقة

املتدخلين عدد عطى األولوية للبحوث الفردّية، و ت -
 لكل مداخلة على األكثر. 2محدد بـ 

 

 

 
  التنظيميةاللجنة  أعضاء

 االسم واللقب الجامعة

 خاليفية إيمان جامعة عنابة

 إيمان تريمة جامعة عنابة

 رداوي بغدادي جامعة عنابة

 مصباح نريمان جامعة عنابة

 شقروش روميساء جامعة عنابة

 دراجي أنيس جامعة عنابة
 قرفي مروة عنابةجامعة 

 عياش ي سمية جامعة عنابة
 العمري أحمد جامعة عنابة

 خياري منير جامعة عنابة

 بلخيري عايدة جامعة عنابة

 تبرقاوي نبيلة نهلة جامعة عنابة

 عبيز هاجر جامعة عنابة
 إصالحي مريم ياسمين جامعة عنابة

 

 : عنوان املراسلة
ترسل املداخالت كاملة بصورتها النهائية على البريد  

 االلكتروني التالي:

 

financeislamique.annaba2020@gmail.com 

 

التواصل على الرقم التالي : نيمك لالستفسار   

0774 92 98 52 

 

 
 : مالحظة هامة

 تحمل نفقات التنقل و اإلقامة للمشاركين خالليتم  ال  -

 اليوم الدراس ي.

نرجو تأكيد املشاركة والحضور عند استالم الرد  -

 بالقبول. 

 د. مقراني هاجر جامعة عنابة

 د. بهلولة لطيفة جامعة تبسة

 د.جنوحات آسيا جامعة عنابة

 د.شريط إيمان جامعة سكيكدة

 د. آيت بارة مريم جامعة عنابة

 د.حولي محمد جامعة عنابة

 د. بن حواس كريمة جامعة عنابة

 د. بونوالة ريم جامعة جيجل

 د. بوصبع هناء جامعة عنابة

املدرسة العليا لعلوم 

 عنابة-التسيير

 د. نايت عطية مريم

 د. برحايل هاجر جامعة عنابة

 د.بلعرج عفاف جامعة عنابة

 د. حمدان نهاد جامعة عنابة

 د. خوالد أبوبكر عنابة جامعة

 د. صالحي محمد يزيد جامعة عنابة

 د. سوسة بدر الدين جامعة عنابة

 د. بلعيد محمد جامعة عنابة

املدرسة العليا لعلوم 

 عنابة-التسيير

 د. شيخ رحمة

 د.ضواوية سعيدة جامعة عنابة

 د.زويد زهرة جامعة عنابة

 د. رمضاني لطفي جامعة عنابة

 د. ناصري وهيبة جامعة عنابة

 د. بوسعادة جليلة جامعة عنابة

 د. قريد صباح جامعة عنابة

 د. جفال وردة جامعة عنابة

لعلوم املدرسة العليا 

 عنابة-التسيير

 د. شريط نسرسن

 : تواريخ مهمة

يرسل البحث بصورته النهائية في موعد  -
 .  19/09/2021أقصاه 

يخضع البحث للتحكيم العلمي من قبل  -
الباحثين بنتيجة  شعار اللجنة العلمية، ويتم إ

، كما  17/10/2021التحكيم في موعد أقصاه 
 قبولة.املغير ال تلتزم اللجنة بإعادة البحوث 

 
 اللجنة العلمّية أعضاء 

 االسم واللقب الجامعة

 أ.د شبيرة بوعالم جامعة عنابة

املدرسة العليا لعلوم 

 عنابة-التسيير

 أ.د ريحان الشريف

 أ,د. سماش كمال جامعة عنابة

 أ.د بن عمارة منصور  جامعة عنابة

 أ.د هوام جمعة جامعة عنابة

 اللطيف أ.د بلغرسة عبد جامعة عنابة
 أ.د منصوري عبد هللا جامعة عنابة

 أ.د  بن بوزيان محمد جامعة تلمسان

 أ.د سليمان ناصر جامعة ورقلة

 أ. د. بن ثابت علي جامعة عنابة
 أ. د. داحي عمار جامعة عنابة
 أ.د. خياري زهية جامعة عنابة

 د. لعيوني الزوبير جامعة عنابة

 د. شاوي شافّية جامعة عنابة

 د. مراد إسماعيل جامعة عين تموشنت

 تقرارت يزيد د. أم البواقيجامعة 
 د. مطرف عواطف جامعة عنابة

 د. أوضايفية ملياء جامعة عنابة

 د. خياري زهية جامعة عنابة

 د.بوفافة وداد جامعة عنابة

 د. بن قارة إيمان  جامعة عنابة

 د. أحمودة وفاء جامعة عنابة
 د. بوزيان الرحماني هاجر جامعة عين تموشنت

 د. برجم حنان جامعة عنابة

 د. هوام ملياء جامعة عنابة

 د. عنان فاطمة الزهراء جامعة عنابة

 د. غفوري ليلى جامعة عنابة

 د.بومزايد إبراهيم جامعة عنابة

املدرسة العليا لعلوم 

عنابة-التسيير  

 د.حمدي جليلة إيمان

 د. ماض ي زين الدين جامعة عنابة

 د. خماس حسين جامعة عنابة

 د. كحول محمد يزيد جامعة عنابة

 

 

mailto:financeislamique.annaba2020@gmail.com

