
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهد البحث يف االقتصاد االسالمي تطورا ملحوظا 
يف العقود األخرية من جوانب متعددة ويف موضوعات شىت، 
حيث مت إثراؤه نظريا ضمن جمموعة من البحوث األكادميية 

  .وعمليا باخضاع كثري من مبادئو وقواعده للتطبيق
 جمال يف جناحا اإلسالمية  املصارفأحرزتوقد 

 إال ،ةاملصريف تالتعامال يف اإلسالمية والقيم األدوات ترسيخ
 بسبب املأمول مداه يأخذ ومل بعد يكتمل مل النجاح ىذا أن

التحديات املرتبطة عدة مشاكل واجهها منها املشاكل 
من جهة و بااللتزام دببادئ الشريعة االسالمية من جهة،

العمل وسط بيئة مصرفية تعمل وفق نظام مصريف  أخرى
تقليدي يعترب سعر الفائدة احملور الرئيسي ملختلفة عملياتو 

 البنك املركزي رقابةخضوعها لوأنشطتو، ناىيك عن 
. التقليدية البنوك ومنافسة

 :من ىذا املنطلق فإن ىذا اليوم الدراسي سيعاجل االشكالية التالية

 

فيما تتمثل خمتلف التحديات اليت تواجو التمويل االسالمي يف دول 
 ؟املغرب العريب

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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  القاء الضوء على خمتلف التحديات اليت تواجو التمويل
 .االسالمي يف دول املغرب العريب واجلزائر خصوصا

  البحث يف األطر والقواعد املنظمة للمارسة املصرفية يف دول
 .املغرب العريب

  حماولة تقييم ذبارب بعض الدول يف جمال استعمال أدوات
 .املالية االسالمية ومدى االستفادة منها يف ىذه الدول

 

 

 
  التمويل االسالمي بني التأصيل النظري ومعوقات التطبيق

 .الفعلي
 إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية االسالمية. 
 واقع البنوك التشاركية يف دول املغرب العريب. 
  األطر القانونية والتشريعية يف دول املغرب العريب ومدى

 .مواءمتها للصناعة املالية االسالمية
  ذبارب دولية يف إصدار الصكوك لتمويل عجز املوازنة وكيفية

 .االستفادة من تلك التجارب
 جمهودات تطوير الصريفة االسالمية يف دول املغرب العريب. 
 سبل تفعيل التمويل االسالمي يف اجلزائر. 
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النقود و المؤسسات المالية في المغرب برعاية السيد مدير خمرب 
  العربي

 7وتحت اشراف رئيس فرقة البحث رقم 

برودي نعيمة . د

:  رئيس اللجنة العلمية 

 برودي نعيمة. د 

: أعضاء اللجنة العلمية

 د  محمد بن بوزيان.أ 

 د بوثلجة عبد الناصر .أ 

 د شعيب بغداد  .أ 

 د  نور الدين مناقر  .أ

 د  بن منصور عبد اهلل.أ 

 غربي ناصر صالح الدين . د

 كديد سفيان . د
 

 

: اللجنة العلمية
 

 

 

:  رئيس اللجنة التنظيمية

 بوري صراح. د 

: أعضاء اللجنة التنظيمية

 سعيدي خديجة. د 
  خديجة طهراوي. د 
  عمر قشيوش. د 
 رشاش عباسية. د 
 د  عزوز يونس . ط
 العياطي جهيدة . د.ط
 د  بوسعيد محمد عبد الكريم . ط
 د سنوسي أول ايمان .ط
 برومان محمد. د.ط 
 مريم القادر عبد حاج. د.ط 
 نعيمة هداجي. د.ط 
 حفصة دكار. د.ط 
 ربيعة سليمان حاج .د.ط 
 سعاد عربية دحاوي .د.ط 
 الدين سيف بختي بن. د.ط 

 
 
 

: اللجنة التنظيمية
 

 

  أن ال يكون البحث قد سبق و قدم يف أي ملتقى علمي أو
. مت نشره يف أي جملة

 أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد احملاور .
  صفحة 20أن ال يتجاوز عدد صفحات املداخلة . 
  (.02)أن ال يتجاوز عدد املشاركني يف إعداد البحث إثنني 
  أن تتضمن املداخلة ملخص بلغة املقال وآخر بلغة غري املقال

باالضافة إىل الكاملات املفتاحية والتصنيف االقتصادي للمداخلة 
Classification JEL .  

 16أن تكون املدخالت باللغة العربية مكتوبة باخلط 
Traditional Arabic وباللغة األجنبية خبط Times New 

Roman 12 حبجم. 
 

 

  2018 نوفمرب 25آخر أجل الستقبال املداخالت كاملة يوم 
  2018 نوفمرب 30الرد على قبول املداخالت يوم 
  2018 ديسمرب 5انعقاد اليوم الدراسي  يكون 

 

 

 

 

: شروط المشاركة

: تواريخ مهّمة

  :ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني التالي :مالحظة مهّمة
E-Mail : baroudinaima@yahoo.fr   
mifma@mail.univ-tlemcen.dz 
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