الديباجة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة امحمد بوقرة-بومرداس

بعد األزمة المالية العالمية لسنة  ،2008والتي ألحقت

تمثل المالية الركيزة األساسية التي بني عمييا النظام

الضرر بكل أفراد المجتمع ،من مستثمرين ومدخرين،

الرأسمالي ،فيي العمم الذي تتخذ بو الق اررات بشأن كل

المبادالت ذات العالقة بالنقود ،مع التأكيد عمى خمق القيمة

وتعظيم الثروة ،وتضم العديد من المتعاممين االقتصاديين من

مؤسسات اقتصادية ومالية  ،مدخرين ومستثمرين ،أسواق
مالية...الخ .وساىم التداخل بين ىؤالء في تطوير المنتجات

واالبتكارات المالية ،والتي تتماشى وعصر العولمة االقتصادية

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

والمالية والتطورات التكنولوجية التي غزت أسواق المال بشدة،

قسم العلوم المالية والمحاسبة

لمتبادل ،وأصبحت ىي محور المعامالت دون وجود مقابل

ينظم يوم دراسي حول:

كل ىذا الوظيفة األساسية لمنقود كوسيط
حيث ضاع ضمن ّل

مادي ،وأصبح المقابل مجرد وعد من المدين بتسديد قيمة

معينة لمدائن خالل مدة معينة ،والتي تمثل االلتزام بإلغاء
المعاممة في تاريخ معين.

مؤسسات مالية واقتصادية  ...وحتى أولئك الذين لم

تكن ليم عالقة بالساحة المالية ،انتشر مفيوم المالية
األخالقية ،والتي تقضي بضرورة ربط مبادئ وقواعد

األخالقيات بالق اررات المالية ،وأنو من غير الممكن
الفصل بين المفيومين ،مما يعني ضرورة االرتقاء

بالسموك األخالقي إلى جانب احترام القوانين في
الممارسات المالية لكافة المتعاممين ميما كانت

أن نتائج ق ارراتيم تمس بمصالح
طبيعتيم ،ىذا بما ّل
المجتمع ككل.
تستوحي المالية األخالقية مبادئيا من مصدرين
أساسيين ،حيث يتمثل المصدر األول في كونيا تبحث

المالية األخالقية :الواقع

ضمن ىذا العالم المتداخل والمتشابك والذي تغمب فيو

عن االتجاه الذي تسمكو النقود ،أي عن الجية التي

والتحديات وسبل االستفادة من

األخالقية -والتي كان من المفروض أن تشكل نسبة غالبة

الجية ،وىنا أخذت األخالقيات معنى المسؤلية ،وارتبطت

التجارب الدولية

وتجردت المالية من مبادئيا المكتسبة من انتماءىا
أخالقية،
ّل
لمعموم االقتصادية ،والتي تيتم بتنظيم المجتمع وسموك أفراده،

القيم
المصمحة ومبدأ تعظيم المنفعة الشخصية ،ضاعت ّل

ستستفيد من القرض وعن النشاط الذي ستمارسو ىذه

الال-

المالية األخالقية بمفيوم المالية المسؤولة والتي تأخذ

في اتخاذ الق اررات -وانتشرت الممارسات المالية

مما أدى إلى ظيور العديد من الفضائح واألزمات المالية،

يوم 23 :أكتوبر 2019

رئيسة اليوم الدراسي :الدكتورة منصر كريمة

حيث أثبتت العديد من الدراسات أن أغمب ىذه األزمات-

بخالف تمك التي حدثت ألسباب سياسية او حربية -حدثت
بسبب الممارسات المالية الال-أخالقية.

في االعتبار ثالثة معايير أساسية :المعيار اإلجتماعي،
تميز
االقتصادي والسياسي وىي نفس المعايير التي ّل
التنمية المستدامة ،وتتوافق مع مفيوم االستثمارات
المسؤولة اجتماعيا .أما المصدر الثاني فيو عقائدي،

أي مستوحى من الشريعة ،ونخص ىنا الشريعة

حرمت الربا (التراكم الوىمي لمنقود دون
اإلسالمية والتي ّل

مقابل مادي) في المعامالت المالية ،وىي أكثر صور
ميز الممارسات المالية التقميدية.
الفساد الذي ّل

من ىذا الطرح المتداخل تظير مالمح إشكاليتنا :ىل من سبيل

لمتوفيق بين المالية واألخالق؟ وما ىي أىم التحديات؟

ر سي:
م حاو ر ال يوم ال د ا
المحور األول :اإلطار النظري لممالية األخالقية.

المحور الثاني :المالية المسؤولة لتحقيق أىداف التمويل األخالقي
المحور الثالث :المالية اإلسالمية :الوجو اآلخر لممالية األخالقية

المحور الرابع :تحديات تبني آليات المالية األخالقية-تجارب دولية

ر سي
أى داف ال يوم ال د ا
القيم األخالقية في اتخاذ الق اررات المالية.
 -1إبراز أىمية تبني ّل
 -2تحديد أشكال األخالقيات المتوافقة والممارسات المالية.

 -3إبراز مدى توافق آليات التمويل اإلسالمي وأىداف المالية األخالقية.
 -4تحديد عناصر البيئة المالئمة لتبني آليات المالية األخالقية.

الييئات المشرفة عمى اليوم الدراسي:
الرئيسة الشرفية لميوم الدراسي:

أ.د يحياوي نصيرة

رئيسة اليوم الدراسي:

د.منصر كريمة

رئيسة الجنة العممية:

أ.د -شنايت صباح

أعضاء المجنة العممية:
 أ.د بموناس عبد اهلل-د .منصر كريمة

 -أ.بوشارب حسنة.

...................................:
اللقبالمشاركة
استمارة

 -د.رنان راضية

 -د.عماروش إيمان

 -د .رنان راضية

 -د.ميطالي ليمى -

د.بن يخمف كمال

 -خالدي راضية.

شروط المشارك ة:
 تحرير المداخالت بالمغة العربية ،الفرنسية،أو االنجميزية. أن تكون المداخالت ضمن محاور الدراسة وأن تستوفيمنيجية البحث العممي.

 أن ال تتعدي صفحات البحث  20صفحة. تكتب المداخالت بالمغة العربية بخط»  arabicحجم

 ،14وبخط

«Traditional

« Times New

»  Romanحجم  12لممداخالت بالمغة األجنبية.

مواعيد ىامة:
 يتم إرسال المداخالت قبل تاريخ  28سبتمبر . 2019 -الرد عمى قبول المداخالت يوم  10أكتوبر.2019

 إرسال ممخص المداخمة قبل تاريخ 15أكتوبر .2019معمومات

اإلسم...................................:
الرتبة العلمية............................:

اعضاء المجنة التنظيمية:

 -د .يحياوي خديجة

استمارة المشاركة

لالتصال:

اإللكتروني::
ترسل المداخالت كاممة عمى البريد اإللكتروني

Finethique19@gmail.com

التخصص...............................:
المؤسسة................................:
الهاتف..................................:
عنوان البريد اإللكتروني.................:
عنوان المداخلة..........................:
..........................................
محور المداخلة.......................:
لغة المداخلة...................... .......:

