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 :ةـــديباجـــال
الريع النفطي الذي تشكل عائداته ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد وأحد  اقتصادايت تعد اجلزائر من بلدان

األمر الذي ، واجهت اجلزائر حتدايت مالية صعبة نتيجة تدهور أسعار النفط عامليا وحيث ،أهم أدوات التمويل
معتمدة يف  ،ةللتفكري يف استحداث أساليب متويلية جديدة ومبتكرة تتماشى واملتغريات الداخلية واخلارجي دفعها
جلأت  ،الستدانة اخلارجيةللرجوع إىل مذلة اوعلى إثر ذلك وتفاداي  .على القطاع املصريف ابألساس األولذلك 

مث  ،تكن كافيةأن هذه اخلطوة مل  إال ،غري املوظفةاملكتنزة أو املدخرات  استعادةمن أجل  ،لقرضإىل أداة ااجلزائر 
ة اإلسالمية يف يفر صاملعامالت وفقا ملنهجية املاملصرفية اليت تدير نوافذ ك أو الالشبابي فتح ابعتمادتوالت احملاوالت 

التمويل غري  اضطرت اجلزائر إىل وحتت أتثري األزمة املالية اخلانقة وازدايد حدهتا،  .البنوك التجارية وشركات التأمني
 مما يتيح هلذه األخرية ،املباشر للخزينة العموميةابإلقراض  (البنك املركزي)مفاده قيام بنك اجلزائر التقليدي؛ والذي 

طباعة من  بنك اجلزائركما ميكن   ،تيسريافتح حساب جاري على املكشوف دون سقف لالئتمان وبشروط أكثر 
 .الستناد أو االحتكام إىل القيود والضوابط املعمول هبا عند كل إصدار نقدي جديدعملة إضافية دون ا

ذه السياسات واحملاوالت كلبنة أساسية إلصالح املنظومة املصرفية واملالية، يف إطار وابلرغم من اعتبار كل ه
يف إدارة  ريةمن احل كبري  هامشما يعرف ابلتحرير املايل؛ والذي على أساسه أعطي للبنوك واملؤسسات املالية 

 .لول ارجمربة ابتت ابلفشلحلغري أن كافة ا ،أنشطتها؛ لتخطي العسر املايل ودعم موارد صندوق االستثمار الوطين
استحداث آليات بعيدا عن التنمية دعم جهود األزمة املالية و مما جيعل الرهان الكفيل ابلفكاك من شرك 

، التنميةمسار يف  إجيابيا وتطوير موارد متويل حقيقية تؤيت مثارها وحتدث فارقا استحداثيف  ، يكمنإقراض جديدة
توجهات فكرية ب تنسجم مع اخلصوصية احلضارية وارجمتمعية املسحوبةال بد أن اإلسالمية  بلدانإذ التنمية يف ال

يشكل دافعا  الذي منهج املؤسسات املالية مع قناعات ارجمتمع املسلم توافق وتطابقف ،تتالتم واملبادئ الشرعية
 يسهم يف عمليةالذي  مراأل إجيابيا، ويتفاعل معها أو املستثمر فيتقبلها املواطن ،أساسيا لنشاط هذه املؤسسات

 (.الودائع) وارد املاليةاملتعبئة و  استقطاب
جناحها يف  إمكانيةومدى  ،اإلسالميةالتشاركية املالية فة ري صزاوية تربز جليا مكانة وأمهية الن هذه الوم 

وذلك اعتمادا على نظامها  ،وتعزيز الدخل القومي واملضي قدما يف حتقيق الربانمج التنمويحتقيق اهلدف املرجو 
واليت ... القائمة على املشاركات واملداينات وغريهاستثمارية الصيغ امن ال بتشكيلة واسعة ومتنوعة الزاخر التمويلي



بشكل رئيس  يت تعتمدالتجارية الالتقليدية عكس البنوك ، قيمة مضافة يف االقتصاد احلقيقي هلا القدرة على إجياد
، املؤدي إىل هرم مقلوب من املداينات اليت تؤدي إىل نتائج وبيلة على اض الربويواالقت اإلقراض  عملييتعلى 

 .األفراد وارجمتمع واالقتصاد ككل
لتمويل الالزم إلدارة وتسيري الربامج تغطية حجم ا عنضوت ما سبق بيانه ويف ظل عجز البنوك التقليدية  يفو 
حبث و رسة ادلتقى العلمي ملامل ا يت هذأي ،السابقة الذكرأو احللول  عدم جناعة كل األساليبإىل  ابلنظرو  ،التنموية

ته ن أزماجلزائري مخراج االقتصاد الوطين اولة إاإلسالمية خيارا حتميا حمل التشاركيةاملالية ة ريفصإمكانية جعل ال
  : التاليةحماولة لإلجابة على اإلشكالية  وذلك الراهنة،

ا تطوير االقتصاد اجلزائري؟ وهل إبمكاهن عل  املسامهة يفالتشاركية املالية فة ري صال قدرةما مدى 
وما آلياهتا املستعملة عل  صعيد  استقطاب املوارد املالية خارج الدورة االقتصادية لرفع معدل الدخل القومي؟

  التمويل الدويل ؟
 

 :أهداف امللتق 
 :يلي ما أبرزها األهداف، من مجلة حتقيق إىل امللتقى يهدف

 ؛التشاركية املالية صريفةال يف املالية للمعامالت الشرعية الضوابط بيان .1
 مع التشاركي املايل املصريف نشاطلل ماملنظ  اجلزائري القانوين تشريعال توافق مدى ما على الوقوف .2

 ؛اإلسالمية الشريعة  نصوص
 القيمة وخلق احلقيقي، االقتصاد متويل يف دورها بيانو  اإلسالمي التمويل (صيغ) آليات استعراض .3

 ؛املضافة
 شبهة يف املالية املعامالت وقوع عدم لضمان الشرعي، واملدقق الشرعية الرقابة هيئة استقاللية حبث .4

 ؛الشرعية املخالفات

 أهم إىل والتعرض التقليدية، البنوك يف إسالمية شبابيك أو نوافذ فتح جتربة على الضوت تسليط .5
 ؛القائمة اإلشكاالت

 ؛التطبيق اختالالت وتقومي اجلزائر يف اإلسالمية املصرفية جتربة  تقييم  .6



 ؛اجلزائري الربكة وبنك السالم مصرف مع اجلزائر بنك عالقة دراسة .7

 ؛اجلزائري املصريف النشاط يف ميدانيا جتسيدها ميكن توصيات بورقة اإلسهام .8

 ...واجلامعة اإلسالمية املصارف بني وتعاون شراكة عقد إبرام حماولة .9
 

 :حماور امللتق 
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 ؛....التعريف، األمهية، املتطلبات: املالية التشاركية حول الصريفةاجلانب النظري  -1
القانونية، اختالف قرارات اإلشكاالت الشرعية، املنظومة )العقبات اليت تواجه الصريفة املالية التشاركية  -2

 ؛.....(، إشكالية التمويل الدويلاهليئات الشرعية
العمالت )انفتاح املصرفية اإلسالمية على التطورات التكنولوجية يف ارجمال املايل، والرأي الشرعي حوهلا -3

  (.اخل... "Fintech"الرقمية املشفرة، البلوكتشني، التكنولوجيا املالية 
مصرف "تها لتطلعات املستثمرين والعمالت، تقييم جتربة اإلسالمية يف اجلزائر ومدى استجابواقع الصريفة  -4

 من خالل التمويل واحلصة السوقية؛" بنك الربكة اجلزائري -السالم
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 :املشاركةشروط 
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 أن يكون البحث أصيال ومرتبطا أبحد حماور امللتقى، وأن يتسم ابجلدية؛ -1
 إعداد الورقة البحثية؛ بشروطالباحث  يتقيدأن  -2
 أن ال تكون الورقة البحثية قد قدمت يف نشاط علمي آخر أو نشرت من قبل؛ -3
 61ومقياس  للنص 61ومبقياس   Tradictional Arabicورقة البحثية ابللغة العربية خبط حترر ال -4

للهوامش ابلنسبة للغتني االجنليزية  61للنص و  61مقياس  Roman  Times Newاهلوامش، وخط
 والفرنسية، ويكون وضع اهلامش يف آخر الورقة؛

 .ترفق الورقة البحثية ابستمارة املشاركة -5



 ومعلومات هامةمواعيد 
    ؛2222فيفري  15: آخر أجل الستقبال املداخالت كاملة 
    2222 فيفري 22: آخر أجل للرد على املداخالت املقبولة. 
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