
 

 

 

 

 قى االقتصادي الدولي حول:برنامج الملت

 اإلسالميةأزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك 

 2009/ ماي/ 05/06يومي 

 

 

 2009ماي  05اليوم األول: الثالثاء 

 
 صباحا 9.00/10.00الجلسة االفتتاحية: 

 القرآن الكريم + النشيد الوطني - 

 كلمة القسم - 

 كلمة الكلية - 

 كلمة رئيس اللجنة العلمية للملتقى - 

 كلمة مدير الجامعة - 

 

 األولى  العلمية الجلسة

 

  أحمد بوراس: أ.د الرئيس -

 : أ. عزوز حميمصالمقرر -

  

 10.00                                                                                           المحاضرة األولى:

 

 ، جامعة الشلف،د. بلعزوز بن علي/ عبو هودة  -مظاهرها وسبل معالجتها -المالية العالمية  * األزمة

 الجزائر

 

 10.15لمحاضرة الثانية:                                                                                           ا

محمد الطيب، أكاديمية السودان  منعالم د. عبد ،عالميةواقع المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية ال* 

 السودان -والماليةللعلوم المصرفية 

 

 10.30المحاضرة الثالثة:                                                                                           

 الجزائر -جامعة منتوري ،حمادو أ. بن نعمون -أسبابها و تداعياتها  –أزمة الرهن العقاري * 

 

 10.45المحاضرة الرابعة:                                                                                         

 الجزائر-تحليل األزمة المالية الراهنة ـ د. بوعتروس عبد الحق، جامعة منتوري   *

 

 11.00                                                                       المحاضرة الخامسة:                

د. مولود لعرابة، جامعة  لمالية الحالية وآليات انتقالها،*   األسباب المباشرة وغير المباشرة لألزمة ا

 الجزائر-منتوري 

 

 11.15                                      المحاضرة السادسة:                                                 

 الجزائر -عالمي، د. فتيحة حبشي، جامعة منتوريلية وانعكاساتها على االقتصاد ال* األزمة المالية الحا  

                                 



 ........................مناقشة عامة

 

 فترة الغذاء                                 
 

                                                                                               الجلسة العلمية الثانية 

 

  عبد العزيز شرابي: أ.د الرئيس -

 : د. عبد الحق بوعتروسالمقرر -

  

 14.00                                     المحاضرة األولى:                                                       

د. صالحي صالح/ عبد الحليم غربي، أ.كفاءة التمويل اإلسالمي في ضوء التقلبات االقتصادية الدورية، * 

 الجزائر-جامعة سطيف 

 

 14.15             المحاضرة الثانية:                                                                                

د. عمر عبد الحليم ، رئيس مركز صالح كامل  أ. قراءة إسالمية في دفتر األزمة المالية العالمية،* 

 مصر -لالقتصاد اإلسالمي

 14.30                                   المحاضرة الثالثة:                                                          

 الجزائر -د. محمد بوجالل، جامعة المسيلةأ.، 2008بة إسالمية لألزمة المالية مقار* 

 14.45المحاضرة الرابعة:                                                                                            

 الجزائر- ة ورقلةاتفاقيات بازل وتطبيقاتها في البنوك اإلسالمية، د. سليمان ناصر، جامع* 

 15.00المحاضرة الخامسة:                                                                                           

 -* توظيف األموال عن طريق المرابحة في البنوك اإلسالمية، د. سعاد سطحي، جامعة األمير عبد القادر

 الجزائر

 15.15                                                                                    المحاضرة السادسة:       
                                الجزائر-* تحليل ظاهرة األزمة المالية الحالية، أسبابها وتداعياتها، د. لعلى حناشي، جامعة باتنة 

 

 .................................مناقشة عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 05/05/2009يوم الثالثاء الورشة األولى: 

 د. لدرع كمال أ. ـ الرئيس:

 صونيا عابدأ. ـ المقرر: 

 

 14.00                                                                                               المحاضرة األولى:

أ .محمد صالحي/ د. عبد الفتاح ية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية، األزمة المالية العالم* 

 الجزائر- ، جامعة جيجل/ منتوري بوخمخم

 

    14.10                                                                                               المحاضرة الثانية:

لحالية دراسة تحليلية لآللية وأسباب الحدوث والتداعيات على االقتصاد العالمي األزمة المالية العالمية ا* 

 الجزائر-واالقتصاد العربي، أ .لمياء بوعروج، جامعة منتوري 

 14.20                                                                                              المحاضرة الثالثة: 

ة المالية العالمية والقرارات المتخذة في سبيل معالجتها، د. عثمان شريط/ لطرش جمال/ بوعاملي األزم* 

 الجزائر-ياسين، جامعة منتوري 

 

 14.30                                                                                             المحاضرة الرابعة: 

 المركز الجامعيمالية ـ رؤية شرعية إسالمية ـ أ . معارفي فريدة/ د. صالح مفتاح، قراءة في األزمة ال* 

 الجزائر-بسكرة  /ميلة

 

 14.40                                                                                            المحاضرة الخامسة:

 سالمي، د. حمدي محمد الصالح، جامعة باتنة الجزائرأسباب األزمة المالية الحالية من منظور إ*  

 

 14.50                                                                                          المحاضرة السادسة: 

، أ. وردة جاب الخير/ مقارنة واستخالص العبر  2008إلى األزمة المالية  1929من األزمة المالية *  

 الجزائر- بعلوج بولعيد، جامعة جيجل/ منتوريد.

 

 15.00                                                                                           المحاضرة السابعة: 

األزمة المالية العالمية على االقتصاد الجزائري، أ. مسعي سمير/ أ. سعيد بريكة، جامعة أم  تداعيات*  

 البواقي، الجزائر
 

 15.10                                                                                            المحاضرة الثامنة: 

تحويل البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية بين اإلمكانية واآلليات، أ. قدام جمال/ أ. كبيش جمال، جامعة * 

 الجزائر-جيجل 

 

 15.20                                                                                           التاسعة: المحاضرة 

المشتقات المالية ومخاطرها، أ. حليمة بزاز/ أ. هدى بن محمد، جامعة األمير عبد القادر / منتوري 

 الجزائر

 

 15.30                                                                                            المحاضرة العاشرة:

أ. نبيل  /عبد هللا الحرتسي حميدأ. التمويل اإلسالمي كأسلوب لمواجهة تحديات األزمة المالية العالمية،

 الجزائر -جامعة الشلفخميس مليانة / المركز الجامعي،  بوفليح

 .................................مناقشة عامة

 
 

 



 

 

 2009ماي  06: األربعاء الثانياليوم 
 

 

 األولى  العلمية الجلسة

 

  : أ.د السعدي رجالالرئيس -

 : د. كمال مرداويالمقرر -

  

 8.30                      المحاضرة األولى:                                                                        

ك التقليدية الربوية للمصرفية اإلسالميةـ الحظوظ وإمكانية النجاح ـ  د.عبد القادر بريش/ تحول البنو* 

 الجزائر-حمو محمد، جامعة الشلف 

 

 8.45         المحاضرة الثانية:                                                                                      

د. فرحات -مقارنة  ةدراسة تحليلي  –المصارف التقليدية و اإلسالمية يفمخاطر صيغ االستثمار * 

 مصر -جامعة األزهر ،الصافي علي عبد الهادي

 

 9.00       المحاضرة الثالثة:                                                                                        

 الجزائر-األزمة المالية رؤية إسالمية، د. الطيب لحيلح، جامعة أم البواقي *  

 

 9.15       المحاضرة الرابعة:                                                                                       

السعيد، جامعة  إبراهيمي / * آليات التمويل اإلسالمي بديل لطرق التمويل التقليدي، د. خبابة عبد هللا

 الجزائر-المسيلة 

 

 9.30المحاضرة الخامسة:                                                                                            

 الجزائر-* األزمة المالية فرصة لتعضيد التمويل اإلسالمي، د. عطيوي سميرة، جامعة منتوري 

 

 9.45السادسة:                                                                                           المحاضرة  
* صيغة السلم تقنية بديلة للقرض في تمويل المشاريع الصغيرة، أ. السعيد دراجي، جامعة األمير عبد 

                             الجزائر-القادر 

 

 ................................مناقشة عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               الجلسة العلمية الثانية 

  : أ.د سامعي اسماعيلالرئيس -

 : أ. موسى كاسحي المقرر -

 10.45                                                                  المحاضرة األولى:                         

د. سلمان نصر، جامعة األمير عبد أ.تعريفها، نشأتها، مواصفاتها وصيغها التمويلية،  :* البنوك اإلسالمية

 الجزائر-القادر 

 

 11.00                                       المحاضرة الثانية:                                                    

لبنك التقليدي مع بايديولوجية االقتصادية للبيئة على الكفاءة االقتصادية للبنك اإلسالمي ـ مقارنة أثر اإل* 

 مصر -د. شعبان فهمي عبد العزيز، جامعة األزهرأ.التطبيق على مصرـ 

 

 11.15                                                                 المحاضرة الثالثة:                           

* األزمة المالية العالمية: خلفياتها التسويقية ، تداعياتها االقتصادية وحلولها اإلسالمية، د. كمال مرداوي، 

 الجزائر -جامعة منتوري 

 

 11.30                                                   المحاضرة الرابعة:                                        

* نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة ألغراض تقويم المشروعات االستثمارية في 

 مصر -البنوك اإلسالمية، د. جهاد صبحي عبد العزيز محمد القطيط، جامعة األزهر 

 

 11.45                                                                         المحاضرة الخامسة:               
* أسباب األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصاديات العربية والجزائر، د. فوزية غربي، جامعة 

 الجزائر-منتوري 

 

 12.00                                           المحاضرة السادسة:                                             

/أ. د. الطاهر هارون أ. آليات انتشارها واآلثار المترتبة عنها،،األزمة المالية العالمية الراهنة أسبابها * 

 الجزائر -، جامعة باتنة نادية عقون

 

 ...............مناقشة عامة

                                                                                                الثالثةالجلسة العلمية 

 رابح دوب:د .الرئيس -

 : أ. خالد رويبحالمقرر -

 14.00المحاضرة األولى:                                                                                           

ئل التي تستعملها البنوك اإلسالمية في توظيف األموال، د. بطرس شفيق ميالة/ أ * مصادر التمويل والوسا

 سوريا -رندة ديب الدبل، جامعة دمشق 

 

 14.15المحاضرة الثانية:                                                                                            

أ. زينة قمري/ صبري مقيمح، دعائم العمل المصرفي اللالربوي،  دور صناديق االستثمار في توطيد* 

 الجزائر-جامعة سكيكدة 

 

 14.30المحاضرة الثالثة:                                                                                           
ؤية مستقبلية ـ  د. فوزي عبد الرزاق / * األزمة المالية والبدائل المطروحة في ظل النظام الرأسمالي ـ ر

 الجزائر -روبة، جامعة سطيف كاتيا بوأ.

 

 14.45 المحاضرة الرابعة:                                                                                        

عالوي عبد أ.رحيم حسين/  د. آلية لتجاوز األزمات المالية في المؤسسات المالية اإلسالمية، :* التوريق

 الجزائر-الفتاح، المركز الجامعي برج بوعريريج 



 .............................مناقشة عامة                                            

 

 :05/2009/ 06االربعاء  الثانيةالورشة 

 مليكة زغيبد.ـ الرئيس: 

 ـ المقرر: حليمة بزاز

 

 10.00                                                                                          المحاضرة األولى:

األزمات وضرورة إيجاد البدائل، أ. السعيد خامرة/ نور الدين تمجغدين، النظام النقدي الربوي بين * 

 جامعة ورقلة الجزائر 

 

 10.10                                                                                          المحاضرة الثانية:

االقتصاد اإلسالمي لمعالجة األزمات المالية العالمية على ضوء تقييم أسس النظام الربوي،  إستراتيجية* 

 الجزائر-أ. زهية لموشي، جامعة أم البواقي 

 

 10.20                                                                                         المحاضرة الثالثة:

                                             الجزائر-ماهية األزمات المالية واألزمة المالية الحالية، د. رابح عرابة/ بن عوالي حنان، جامعة الشلف * 

 

 10.30                                                                                        المحاضرة الرابعة:

التمويل اإلسالمي للعقار: دراسة مقارنة مع التمويل الربوي لنفس القطاع، أ. صونيا عابد، جامعة * 

 الجزائر-األمير عبد القادر

 

 10.40                                                                                     المحاضرة الخامسة:

أساليب التمويل عن طريق البنوك اإلسالمية مع دراسة حالة للمقارنة بين التمويل اإليجاري كبديل * 

، / نورة برايستمويلي إسالمي للبنك الخارجي الجزائري لمؤسسة فريتيال بعنابة، أ . محمد الصالح فروم

 الجزائر- / جامعة عنابةجامعة سكيكدة

 

 10.50                                                                                    المحاضرة السادسة:

 القطاع الصناعي بين التمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي مقارنة بين آلية التمويل التأجيري التقليدي* 

 الجزائر-معة بسكرة ، أ. عقبة سحنون / د. داودي الطيب، جاوصيغة االستصناع

 

 11.00                                                                                    المحاضرة السابعة: 

-التمويل بالمشاركة كبديل  عن التمويل الربوي، أ. عبلة لمسلف/ د. سحنون محمود، جامعة منتوري * 

 الجزائر

 

 11.10                                                                                     المحاضرة الثامنة: 

أ. سميرة صناديق االستثمار اإلسالمي كشكل من أشكال المضاربة بديل لصناديق االستثمار التقليدية،* 

 جامعة منتوري، الجزائر محسن/ د. سحنون محمود

 

 11.20                                                                                    المحاضرة التاسعة:

ر/ د. لعرابة مولود، جامعة ضاطر ومتطلبات بازل، أ. رقية بوحيالبنوك اإلسالمية بين ضغط المخ* 

 جيجل، الجزائر

 

 11.30                                                                                    المحاضرة العاشرة:

 الجزائر -إشكالية الرقابة على البنوك اإلسالمية، أ. ابتسام طوبال/ حورية حمني، جامعة منتوري

 

 .....................................عامة مناقشة

 اختتام الملتقى : توصيات الملتقى      كلمة الضيوف      


