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 الجزائر-قسنطينة – جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية مدير  أ.د السعيد دراجي

 عميد كلية الشريعة والاقتصاد أ.د كمال لدرع

  املــــــــــــــالية إلاسالميــــــــــــــــــــــة في الجزائــــــــــــــــــــــــــراملــــــــــــــالية إلاسالميــــــــــــــــــــــة في الجزائــــــــــــــــــــــــــر

  --بين الواقع واملأمول بين الواقع واملأمول --

 



 

 

 توطئة

تعرف الجزائر منذ الاستقالل العديد من إلاصالحات الاقتصادية واملالية بهدف تحقيق التنمية املستدامة،  ويعد التمويل 

الفقري لهذه التنمية ما جعله يستحوذ على أهمية خاصة، وعرف النظام املالي الجزائري أكبر اصالحاته في تسعينيات العمود 

، الذي يعتبر انتقال نوعي وانفتاح مصرفي على مختلف الفروع ألاجنبية 09/09القرن املاض ي من خالل قانون النقد والقرض 

 لتأمينات وتأسيس بورصة الجزائر.والبنوك الخاصة، باإلضافة إلى تنظيم قطاع ا

وقد سمحت هذه إلاصالحات  باحتضان مؤسسات مالية إسالمية) مصارف إسالمية وشركات تأمين إسالمية..(، تواجه 

مجموعة من التحديات التنظيمية والرقابية والشرعية، بهدف التوسع واملساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية. خاصة 

مية تحوز على قبول عالمي كونها استطاعت اثبات جدارتها في تغطية مختلف الحاجات التمويلية لتكون مكمال وأن املالية إلاسال 

 وبديال ناجعا عن املمارسات املالية الخاطئة والربوية للمالية التقليدية.

آفاق مستقبلية للمالية  وأمام ما تسعى إليه الجزائر من أهداف تنموية وفي ظل شح املوارد املالية، أصبح من الضروري فتح

 إلاسالمية في الجزائر.

ي وفي هذا الكتاب سوف نتناول املالية إلاسالمية في الجزائر بين الواقع واملأمول، من خالل تشخيص واقع املالية إلاسالمية ف

 ناعة.الجزائر مبرزين أهم التحديات التي تواجهها، من أجل صياغة نموذج يسهل تحقيق املأمول من هذه الص

  

 هي متطلبات نجاحها لتحقيق أهداف التنمية ؟ ماإلاسالمية في الجزائر؟ و  ما واقع املالية                    



 محاور الكتاب:

 ماهية املالية إلاسالمية )تعريفها، ضوابطها، أهميتها الاقتصادية...( -0

واملحاسبية ، السياسة املالية  واقع النظام املالي في الجزائري) البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية -2

 والنقدية، مكانة القطاع املالي في تمويل التنمية.....(

 تقييم مسيرة املالية إلاسالمية في الجزائر)العراقيل والتحديات(. -3

متطلبات إقامة املالية إلاسالمية في الجزائر )املتطلبات التنظيمية والقانونية، املتطلبات الشرعية،  -4

 .....(.، املعايير الدوليةالبشرية.املتطلبات 

 تجارب دولية رائدة في دمج املالية إلاسالمية. -5

 :أهداف الكتاب

 :يهدف هذا الكتاب إلى

 تشخيص واقع النظام املالي في الجزائر.-            

 تحديد املتطلبات التنظيمية والتشريعية إلقامة مالية إسالمية في الجزائر.-            

   تفعيل دور الجامعة الجزائرية في إلاصالحات املالية مستقبال.-          

 إلاسهام في تنشئة خبراء في املالية إلاسالمية.-         

 عرض أحدث وأنجع املمارسات التي توصلت إليها املالية إلاسالمية.-          

 وضع آليات لدمج املالية إلاسالمية في الجزائر.-          



  املشاركة شروط  وضوابط

 ضرورة التقيد باألصول العلمية واملنهجية  املتعارف عليها في البحوث العلمية .-

 يجب أن يكون البحث أصيال  ذو جودة علمية  ولم يسبق نشره، وليس مستال من بحث علمي أكاديمي .-

 أن يكون البحث مرتبطا بأحد محاور امللتقى.-

 إلانجليزية.واللغة تقبل البحوث باللغة العربية، الفرنسية -

 للنص بالنسبة للغة ألاجنبية. 02مقياس  new times romanللنص ، وخط  04وبمقاس  Sakkal Majalla يحرر البحث باللغة العربية بخط -

 وآخر باللغة إلانجليزية. بحثصفحة. كما يجب أن يشمل البحث ملخصا بلغة ال 29وأن ال تزيد عن  05أن ال تقل عدد صفحات البحث عن -

   .ال ينشر للباحث أكثر من بحث واحد في هذا الكتاب تقبل البحوث الفردية والثنائية فقط-
 ألابحاث املنشورة في الكتاب ال تعتبر إال عن رأي أصحابها. 

 حاور الكتاب.البحوث املقبولة وفق م ترتب-

 
 هامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مواعيـــــــــــــــــــــــــــــــد 

 .2929إلاعالن عن مشروع الكتاب اكتوبر 

 .2929ديسمبر  05كاملة البحوث أخر أجل الستالم 

 .2929ديسمبر 29إشعار املشاركين املقبولة بحوثهم ابتداء من 

 .2929ديسمبر 30إيداع الكتاب 

 على العنوان التالي: البحوث حصرياترسل 

Kitabf.islamic@gmail.com 
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 اللجنة العلمية للكتاب 

 

 .اللجنة العلمية: د.سميرة حسيبة ةرئيس

 
 الجامعة الاسم واللقب الجامعة الاسم واللقب

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.عبد الناصر براني القادر للعلوم إلاسالميةجامعة ألامير عبد  د.يونس شعيب

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.موس ى كاسحي جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.سحنون عقبة

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية بزاز د.حليمة جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.جابر سطحي

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.مريم شطيبي محمود جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.خوجة عالمة سفيان

 للعلوم إلاسالمية جامعة ألامير عبد القادر  د.أسماء فرادي جامعة البشير إلابراهيمي برج بوعريرج د.ميلود زنكري 

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية أ.د سمير جاب هللا جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية أ.د كمال العرفي

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.ليندة بومحراث جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية أ.د زهرة بن عبد القادر

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.قش ي مريم جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.سعاد قصعة

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.دليلة شايب جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية د.عاللي سارة

 

 


