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 امضؼبَة  ادلميلراظَةادليورًة اجلزائًرة 

                            وزارة امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي

 -امضوف-خامؼة حسُبة بن بوػًل 

 

مــــــنظــــــــــت  

 وامخجاًرة وػووم امدس َري جبامؼة امضوفلكَة امؼووم الاكذعادًة 

 الاكذعادًة املكَة يف ظل امخحوالت امؼاملَة وخمرب الأهظمة املامَة واملرصفِة وامس َاسات

 وحتت امرػاًة امسامِة 

 نومـــجوـــس االإســـالمـــي الأغـــــوــى 
 

 اإلشراف انعهمي: و

 

 

  
 حول عشر انخامس اندوني انمؤتمر

 اإلسـالمية وانمصرفية انمـانية نهصناعة انمؤسسي انتكـامم
 6102نــوفمبر  62و 62يــــومي: 

 
 : أأ.د/ صكري ػًل )مدٍر خامؼة امضوف(امرئُس امرشيف

 بوفوَح هبِل )معَد املكَة(: أأ.د/ املرشف امؼام

 : د/ فالق ظوَحةرئُسة املوخلى

 : د/ هورٍن بومدٍنرئُس انوجنة امؼومَة

 : د/ دحٌلين ػًلرئُس انوجنة امخنظميَة

 : أأ.د/ حبار غبد امرزاقالأماهة امؼامة نوموخلى

 : د/ محــــدي مـــؼـــمراملنسق امؼام نوموخلى

ثنافسية املؤسسات  ثنميةمخبر 
ائرية في الصغيرة واملتوسطة الجز 

 صناعات املحلية البديلة"ال

مخبر الانظمة املالية واملصرفية 
 والسياسات الاقتصادية الكلية

مخبر العوملة وانعكاساتها على 
 دول الشمال إلافريقي
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فالس املؤسسات اميت ثغريات كثرية، رافليا ظيور امؼدًد من الأزمات املامَة امؼامل صيد      هخج غهنا اإ

فالس ػدد كبري من كربى املؤسسات املامَة واملرصفِة امخلوَدًة يف امؼامل،و  وجرسحي الآالف من امؼٌلل، يف  اإ

الأمر اذلي هخج غنو زايدة كبرية يف ، حمدوداً  بدبؼات ىذه الأزمات املامَة االإسالمِة ؤسساتاملاكن ثأأثر حني 

وبدًل مخؼٍزز الاس خلرار املايل امعوب ػىل اخلدمات املامَة واملرصفِة االإسالمِة، واغخبارىا خِار اسرتاثَجي 

 فؼال غن امامنذج امخلوَدًة يف امؼمل املايل واملرصيف.

نضأأت واهدرشت دول امؼامل، ف  غرف وضاط املؤسسات املامَة واملرصفِة االإسالمِة اهدضارا ػرب خمخوف     

امؼدًد من املعارف واملؤسسات املامَة االإسالمِة يف خمخوف دول امؼامل، كٌل أأخذت بؼغ املعارف امخلوَدًة 

سالمِة، مما سامه يف زايدة املنافسة بني املؤسسات املامَة واملرصفِة االإسالمِة  بخلدمي منخجات مرصفِة اإ

 .وهظريهتا امخلوَدًة

ال أأههتحات اميت حللرمغ امنجاو     امؼدًد من و واخث تال زام اا امعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة اإ

ذ ًعرح امخحدايت مما ًخعوب رضورة ثؼمَق امخؼاون وامخاكمل بني املنظومة املامَة واملرصفِة االإسالمِة،  اإ

الأزمات من خالل ظَؽ رشغَة امنظام املايل واملرصيف االإساليم امؼدًد من امللرتحات امفؼاةل نوخروج من 

حتلِق امخوازن بني احلاخة ملأموال وملدار و مما ٌسامه يف دمع امخمنَة الاكذعادًة  ثدناسب مع حاخات اجملمتع

 املخاح مهنا من أأخل حتلِق امخخعَط امكفء نوموارد املامَة.

 :كٌل ًًل ويليف خضم ما س بق ثخضح مؼامل االإصاكمَة املس هتدفة من خالل ىذا املوخلى ادل     

آمَات حتلِق امخاكمل املؤسيس نومنظومة املامَة واملرصفِة االإسالمِة  ؟بغرض دمع وثفؼَل أأداهئا فامي حمتثل أ
 

 
ىل حتلِق مجةل من الأىداف هوحز أأمهيا فامي ًـــــــــــًل  :وسؼى من خالل ىذا املوخلى اإ

  نوعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة يف حتلِق امخمنَة بلك أأبؼادىا؛احملوري اموكوف ػىل ادلور 

 امخؼرف ػىل واكع امعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة؛ 

 جسوَط امضوء ػىل امنجاحات اميت حللهتا امعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة؛ 

 ثوضَح امخحدايت اميت ثواخو امعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة؛ 

 حتدًد س بل امخاكمل بني امعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة؛ 

  اس خلاء ادلروس وحماوةل الاس خفادة من جتارب ادلول امرائدة واميت حللت جناحاً يف ثؼٍزز امخاكمل بني امعناػة

 املامَة واملرصفِة االإسالمِة.

 

 

 امـــــدًبــــاحــة

 أأىداف وحمــــاور املوخلى
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نا أأن ًؼاجل املؤمتر ادلويل ا خابة ػىل االإصاكمَة املعروحة ارثأًأ  حملاور امخامَة:مالإ

 .احملور الأول: امنظام املايل واملرصيف االإساليم: املفيوم والأسس 

  :دارة وأأداءاحملور امثاين  امعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة. اإ

  .احملور امثامر: االإجنازات اميت حللهتا امعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة 

  وعناػة املامَة واملرصفِة االإسالمِة.امخاكمل املؤسيس ن احملور امرابع: امؼلبات اميت ثواخو 

  .آمَات املاهوهَة وامخنظميَة مخاكمل املنظومة املامَة واملرصفِة االإسالمِة  احملور اخلامس: ال

 احملور امسادس: جتارب رائدة يف حتلِق حاكمل املنظومة املامَة واملرصفِة االإسالمِة.  
 

 
 .أأغضاء ىَئة امخدٌرس وامباحثون يف مِدان امؼووم املامَة والاكذعادًة ومراكز امبحوث 

 .ظوبة ادلراسات امؼوَا يف جمال امؼووم املامَة والاكذعادًة 
  .مدراء ومسريو املؤسسات املامَة واملرصفِة 

 
 

 

 ابلأظول امؼومَة واملهنجَة املخؼارف ػوهيا يف امبحوث امؼومَة، واحرتام امرشوط امخامَة:رضورة امخلِد 

  ومرثبعًا مبحاور املوخلى، وأأن ًدسم ابجلدًة.أأن ٍكون امبحر أأظَاًل 

  ػداد اموركة ام  حثَة.ب أأن ًخلِد امباحر بخؼواميت اإ

 ة  أأو ميكن امخحٍرر ابنوغة: امؼربَة  وامفروس َة.أأ االإجنوزًي

 ال حكون اموركة امبحثَة كد كدمت يف وضاط ػومي أ خر أأو ورشت من كبل. أأن 

  حترر اموركة امبحثَة ابنوغة امؼربَة خبطArabic Traditional  نويوامش،  61نونط وملاس  61ومبلاس

كون اههتمُش  61نونط و 61ملاس   Times New Romanوخط ة وامفروس َة، ٍو نويوامش ابمنس بة نوغخني االإجنوزًي

 أ خر اموركة امبحثَة.يف 

  مبا فهيا كامئة املراحع واملالحق.ظفحة 61ال ًخجاوز ػدد ظفحات اموركة امبحثَة ، 

 .أأن ال ًخجاوز ػدد املضاركني ازنني ملك وركة حبثَة 

 .حرفق اموركة امبحثة ابس امترة املضاركة 

 كخاب خاص بأأغٌلل املؤمتر ذو رمق ، ويف سُمت ورش أأحسن الأوراق امبحثَة امللبوةل نومؤمتر يف جمةل دورًة حممكة

ًداع دويل  .اإ

 املضاركة واملدغوة واملس خفِدة من املوخلى اجليات

 املضاركة رشوط
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  :د.ج.0111ابمنس بة ملأساثذة امباحثني 

  :د.ج.6111ابمنس بة معوبة ادلكخوراه 

 

 

 1162سبمترب  01: أ خر أأخل الس خلبال املداخالت اكمةل 

  :1162أأكخوبر 06أ خر أأخل نورد ػىل املداخالت امللبوةل 

 اجلزائر -ماكن اهؼلاد املؤمتر: خامؼة حسُبة بن بوػًل ابمضوف- 

 حرسل املداخالت ػىل امرًبد االإمكرتوين امخايل:

financeislamchlef@gmail.com 

c.finance@univ-chlef.dz 
 

 /74993199600558061349: امخامَةمالس خفسار والاػالم االثعال ابالركام 

 

 

 
 ............................................................................................... الامس وانولب:

 .......................................................................................................... امرثبة:

 ....................................................................................................... اموظَفة:

 ...............................................................................................مؤسسة االإهامتء:

 ............................................................................................امرًبد الامكرتوين:

 ....................................................................................................رمق امياثف:

 ...............................................................................................غنوان ملداخةل:

..................................................................................................حمور املداخةل:  

 مواغَد ومؼوومات هممة

 اس امترة املضاركة

 رسوم املضاركة

mailto:financeislamchlef@gmail.com

