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 التسيير وملوع التجارية وملوالع االقتصادية وملالع يةلك

 AEAHHالمحروقات خارج ائريالجز االقتصاد مستقبل بحث مخبر

 ندوة حول :ينظم

 في الجزائر يةالمقاوالت لية لتمويلكآالمالية اإلسالمية 

 2022 فيفري23  :بتاريخ

 

 نصيرة يحياوي /أد لندوةا رئيس

 

 شعيب شنوف /أد- للملتقى ميةلالع جنةلال رئيس

 

 محمد رزاق- التنظيمية اللجنة رئيس

 

 للملتقى العلمية اللجنة

 بومرداس بوقرة امحمد جامعة – االقتصادية العلوم كلية :    نصيرة ياوييح/ د.ا-

 بومرداس بوقرة امحمد جامعة االقتصادية العلوم كلية :شعيب شنوف/  د.ا-

 بومرداس بوقرة امحمد جامعة االقتصادية العلوم كلية :فضيلة بلقاسمي/  د- 

 بومرداس قرةبو امحمد جامعة االقتصادية العلوم كلية :محمد رزاق /د-

 الندوة موضوع

 وإصالح جديد اقتصاد لبناء التمويلية االقتصادية البدائل إيجاد الى الجزائر سعي ظل وفي المحروقات لتأميم الوطني اليوم بمناسبة
 المالي لنظامها هيكلي

 

 جامعة امحمد بوقرة بومرداس
 مخبر  مستقبل االقتصاد الجزائري خارج المحروقات

Research laboratory: 
L’avenir de l’économie algérienne hors les hydrocarbures 

LABO-AEAHH-UMBB 
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 االقتصادي، االستقرار عدم الة،للبط مرتفعة معدالت الفقر، منها االقتصادية، األمراض من عدد من اليوم العالم هنييعا ما ظل في
 مستقر ونقدي مصرفي إطار تقديم عدم أهمها من جذرية أسبابا لهذا أن شك وال النقدية، لألصول الحقيقية القيمة تآكل التضخم،

 استراتيجيا خيارا اإلسالمية المالية تشكل أن يمكن االعتبارات ولهذه .وعادل

 كبيرة إمكانية هناك فإن العالمي المستوى على حققته الذي للنجاح نتيجة وسريعا سعاوا انتشارا الماضية العقود خالل عرفت اذ 

 .والتحديات العقبات بعض تذليل في منها لالستفادة

. 

( التجاري – اإلسالمي) المصرفي النظام يمارس حقيقية تنمية وإلى وصناعي إنتاجي اقتصاد بناء إلى ماسة بحاجة أصبحنا ألنناو  

 .المجتمع أفراد بين األموال رؤوس والتمويل االئتمانات في التوسع خالل من يالتمويل دوره

 فاعال ً دورا ً تؤدي أن ويمكنها والتنمية التمويل في دورها لها اإلسالمية المالية والمؤسسات المصارف بأن القول نستطيع وهنا 
 التمويلي األسلوب تحديد ظل في فقط ذلك والمتوسطة الصغيرة االقتصادية المشاريع اتوعائد بملكية اهتمام هناك كان إذا وحقيقيا ً
 منتظما وتمويال كبيرا اهتماما تتطلب التي الحقيقية االقتصادية القطاعات أهم من والصناعة الزراعة قطاع فيه كوني الذي المناسب
  والتنمية البناء في حتاجهان هائلة موارد من تمثله لما وذلك لبرامجها

 

 :   دوةالن  شكاليةا 

 "؟ الجزائر في المقاوالتي التمويل في الزكاة ومؤسسة اإلسالمية البنوك طريق عن اإلسالمية المالية تساهم كيف

 :  الندوة هدافا   

 االقتصادي للنظام جوهرية إصالحات تحقيق تطلبي كدالو . التنمية عجلة لدفع للمشروعات اإلسالمي للتمويل جديد نمط تقديم _

   االقتصادية، التنمية لتمويل خصوصا والنقدي فيوالمصر عموما

 البديل تقديم أجل من والمتوسطة الصغيرة المشروعات وفق تعمل التي اإلسالمية المالية الى التطرق الضروري من أصبح_ 

 العريض القطاع لهذا ديةاالقتصا الشاملة التنمية عملية في الزاوية حجر يعتبر الذي المصرفي للنظام فعالية واألكثر األمثل اإلسالمي
 الذي واالقتصادي المالي القطاع يشهده مماثل تطور إلى إضافة مستمرين، وتوسعا تطورا يشهد الذي والزراعي والصناعي التجاري
 متوسطا أو صغيرا سواء اقتصادي مشروع أي واستمرار لنجاح نقطة يعتبر

 

 ندوةال من المستهدفون

 .بالموضوع العالقة ذات ةوالخاص العامة والمؤسسات يئاتهال-

 .والباحثين األساتذة-

 .الليسانس والماستر الدكتوراه بةلط-

 للملتقى االلكتروني البريد

n.yahiaoui@univ-boumerdes.dz 

 الندوة المشاركون في
 أساتذة من الكلية -
 مهنيني من امليدان -
 ك االسالميةيف البنو  خرباء -
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