
  :أهداف امللتقى* 
  .ف على دور املؤسسات املالية يف حتقيق االستقرار املايلالتعر  -
يف إدارة املخاطر االستثمارية  3معرفة الدور الذي تلعبه معايري بازل  -

  .للمؤسسات املصرفية
يف إدارة املخاطر االستثمارية  2معرفة الدور الذي تلعبه معايري نظام املالءة  -

  .ملؤسسات التأمني
لتحديد  واإلداريني والقانونيني وغريهم والتقنيني تبادل اآلراء بني الباحثني -

وتكييف . 3آليات تسريع وترية تكيف املؤسسات املصرفية مع اتفاقيات بازل 
  .2مؤسسات التأمني مع اتفاقية املالءة األوربية 

  :حمــاور امللتقى* 
  الستقرار املايل عالقة مؤشرات املالءة املالية با: احملور األول

  . ملؤسسات التأمني 2واملالءة  للبنوك، 3مفهوم مؤشرات املالءة بازل  -
  .تطبيقات االكتياريا على مؤسسات الضمان االجتماعي  -
  .دور املؤسسات املالية يف حتقيق االستقرار املايل  -

آليات تسريع وترية تكيف املؤسسات املصرفية مع اتفاقيات : احملور الثاين
  .3زل با

  .جهود البنك املركزي لتجسيد االتفاقية  -
  . دراسات حالة لواقع البنوك اجلزائرية -

ف مؤسسات التأمني مع اتفاقية املالءة آليات تسريع وترية تكي:احملور الثالث
  .2األوربية 

  . تجسيد االتفاقيةجهود اهليآت املختصة ل -
  . دراسات حالة لواقع مؤسسات التأمني اجلزائرية -

الضمان اإلجتماعي مع صعوبات تكييف عمل مؤسسات : احملور الرابع
  .مة العاملية للعمل مقررات املنظ

ات الضمان مة العاملية للعمل املرتبطة بتكييف عمل مؤسسحماور اتفاقية املنظ -
  .كتياري االجتماعي مع الفكر اإل

  .نبيةواألج حالة لواقع مؤسسات التأمني االجتماعية اجلزائرية دراسات -
  .انعكاسات امتالك مالءة جيدة على االستقرار املايل :حملور اخلامسا

  . )دراسة حالة( انعكاسات املالءة اجليدة على االستقرار املايل -
 .) دراسة حالة(دور املالءة اجليدة يف احلد من األزمة املالية  -

  :ديباجة امللتقى*
نشطة االقتصادية املتعلقة باأل من املتعارف عليه اقتصاديا أن املواضيع الفكرية

بناءا على الوضع االقتصادي السائد يف البلد، حيث أن األزمة  ،ا اجلدالتثار ويكثر حوهل
واستأثرت جبل  ،األنظارإليها  اجلزائر قد شدتبعض الدول ومنها املالية اليت تعرفها 

لكن  .ثا عن احللولتشخيصا وحتليال وحب الندوات الفكرية االقتصادية وامللتقيات العلمية،
ستقرار املايل ألي بلد إفإن األزمة املالية ما هي إال نتاج لوضع الال ،كما هو معلوم

 ،مها املالية العمومية ممثلة يف حجم العجز املوازين :والذي يرتكز على حمورين أساسيني
واملؤسسات املالية األخرى بشىت أنواعها سواء املؤسسات املصرفية أو مؤسسات 

ازل حيث مت إنشاء جلنة ب ني، واليت تقاس مبؤشرات حمددة تسمى مؤشرات املالءة،التأم
" بعد إفالس  1974وبالتحديد سنة  القرن العشرين اتيعينسبللرقابة املصرفية يف بداية 

ف والرقابة على ت اللجنة الدولية لإلشرا، حيث أنشئبأملانيا الشرقية" Hersttatبنك  
وذلك لوضع نظم موحدة من أجل ضمان سالمة " ة بازلجلن"بـ  املصارف واملسماة

خالل  1وضع نظم املالءة أيضا  القطاع املصريف، أما بالنسبة ملؤسسات التأمني فقد مت 
ومت  1973وهي مستمدة من توجيهات االحتاد األورويب لعام  القرن العشرين سبعينيات

القطاع املصريف واملتمثلة  ، إال أنه ومتاشيا مع إصالحات2002وضعها حيز التنفيذ سنة 
مت وضع إطار تنظيمي جديد ملؤسسات التأمني من خالل  3بازل  إصالحاتيف 

قانون ( 2009من قبل املفوضية األوروبية سنة  2املصادقة على توجيهات نظم املالءة 
على أن يدخل )املتعلق بتنظيم التأمني يف اإلحتاد األورويب 138/2009اإلحتاد األورويب 

وهلذا الغرض  . 2016إال أنه مل يتم العمل ا إال بعد جانفي  2012تنفيذ سنة حيز ال
فقد أوىل بنك اجلزائر أمهية قصوى لضرورة تكيف املؤسسات املالية اجلزائرية مع هذه 

ة التكيف بطيئة جدا وهو ما يدق ناقوس اخلطر ؤشرات، غري أن الواقع يثبت أن وتريامل
وهو ما سيزيد  ،ية من الطابع املوازين إىل الطابع املصريفمن انتقال عدوى األزمة املال

األمر تعقيدا، ومن هذا املنطلق فإن ملتقانا هذا سريكز على اإلجراءات الكفيلة بتسريع 
وترية تكيف املؤسسات املالية مع هذه املؤشرات ودور امتالك املؤسسات املالية ملالءة 

  . احلد من تداعيات األزمة املالية وبالتايل ،جيدة يف حتقيق االستقرار املايل
   :اإلشكاليـة *

هل لتكيف املؤسسات املالية يف اجلزائر مع مؤشرات املالءة دور يف حتقيق 
 .االستقرار املايل ؟ ومن مث احلد من األزمة املالية ؟
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 رئيس اجلامعة( يوسف محيدي .د.أ :الرئيس الشريف للملتقى.( 
 عميد الكلية( غرييب أمحد. د.أ: امللتقى مدير( 
 لس العلمي( خليل عبد القادر. د.أ: للملتقى العام املشرفرئيس ا(  
 رئيس قسم علوم التسيري( حكيم بوجطو .د :قىس امللتيرئ.( 
 عاشور يوسفي. د :نائب رئيس امللتقى.  
 مكيد يعل .د. أ: ةيرئيس اللجنـة العلم  
 علي مساي. د.أ :رئيس اللجنة التنظيمية 

 
 



  :اللجنة التنظيمية أعضاء *
  )جامعة املدية(حممد بن عيشوش . د
  )جامعة املدية( كرمي يرقي. د
  )جامعة املدية( جبارة مراد. د
  )جامعة املدية( إلياس حيياوي. د
  )جامعة املدية( يوسف السعيدي أمحد. د
   )ةجامعة املدي( جبار بناصر. د
  ) جامعة املدية( عامر كمال. د
  )جامعة املدية( برابح حممد. د
  )جامعة املدية(يرقي مجال .د
  )جامعة املدية(كشيدة حبيبة . د
  ) جامعة املدية(بن زرقة ليلى . د
  )جامعة املدية( بوعرار مشس الدين. د
  )جامعة املدية(بلحمري خرية . د
  )جامعة املدية( بوسهوة نذير .د
  )جامعة املدية( ال الدينسالمة مج. د
 )جامعة املدية(حممد أمني بلكحل . د
  )جامعة املدية(مامي علي . د
  )جامعة املدية(بن قيدة مروان . د

  )جامعة املدية(ولد شرشايل مسية . د
  )جامعة املدية(العيداين حبيبة . د
 )جامعة املدية( حيياوي فاطمة. د
 )جامعة املدية(شراطي نسيمة . د
  )جامعة املدية( عائشةموزاوي . د
 )جامعة املدية(العشاب أمينة . د
  )جامعة املدية(عمر هارون . د
  )جامعة املدية( جودي بوعمرة. أ
  )جامعة املدية( بلهادي حممد. أ
  )جامعة املدية(بوشنافة امليسوم . أ
  )جامعة املدية(زاهي حممد أمني . أ
  )جامعة املدية(سليماين حممد . أ
  )جامعة املدية(شريف اجلياليل . أ
  )جامعة املدية(صغريي سيد علي .أ
  )جامعة املدية(بوعزيز عبد الرزاق . أ
  )جامعة املدية(باصور رضوان . أ
  )جامعة املدية(باصور كمال . أ

  )األمني العام للكلية(قاسيمي رمضان 
 

  :إستمارة املشاركة*

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

  .......................................:........................الوظيفة
  ........................................:..................مكان العمل
  ............................................:...............رقم اهلاتف

  ........................................:.............الربيد اإللكتروين 
  ....................:....................................عنوان املداخلة

......................................................................  
  ....................:.....................................حمور املداخلة

......................................................................  
  .........................:..............................ملخص املداخلة

......................................................................  
......................................................................  

......................................................................  

 

 :للجنة العلميةاأعضاء  *
  )إجنلترا. جامعة بورتسموث(خالد حسيين . أد
 )األردن.جامعة الزيتونة ( حاةعبد الرزاق ش.  أ د
  )األردن. جامعة الريموك( كمال توفيق حطاب . أ د
 ) املغرب. جامعة احلسن الثاين( قوبع  صالح. أ د
 ).للبحوث الشرعية مباليزيا أ ع(صواحلي يونس . أ د

  )فرنسا" ران"ع  للتجارة .م (عطيل أمحد . د أ
   )األردن.جامعة الزيتونة (حممد القاضي . أ د

  )جامعة امللك فيصل السعودية(ز عبد الكرمي قندو. د أ
  )3جامعة اجلزائر (  محد باشي أ. أ د
  )3جامعة اجلزائر ( تومي صاحل  . أ د
 )3جامعة اجلزائر (  علي عبد اهللا . أ د
  )3جامعة اجلزائر ( قدي عبد ايد . أ د
 )3جامعة اجلزائر ( خالفي علي . أ د

 )3ر جامعة اجلزائ(  شبايكي سعدان . أ د 
  )  3جامعة اجلزائر (  بويهي حممد . دأ  
 ) 2جامعة البليدة (رزيق كمال . أ د 
  )جامعة املدية (يرقي حسني . دأ 

  )جامعة املدية (محيدوش علي  .أ د
  )جامعة املدية( بوشنافة الصادق. أ د
  )جامعة املدية(رميدي عبد الوهاب . أد 
 )جامعة املدية(بوفاسة سليمان . دأ 

 )جامعة املدية( ليل عبد القادرخ. أ د
  )جامعة املدية(موسى سعداوي .أ د
  ) جامعة املدية(يدي يوسف مح. أ د
 ) جامعة املدية( غرييب أمحد . أ د
  ) جامعة املدية (  مساي علي. أ د
  ) جامعة املدية(ملني  يعلوط. أ د
 ) جامعة املدية(تان مراد . أ د
 )جامعة االغواط(فرحي حممد . أ د
  )جامعة البويرة(مجيل أمحد . أ د
 )2جامعة البليدة (دراوسي مسعود . أ د
  )2جامعة البليدة (غزازي عمار . أ د
  )جامعة بومرداس(محيد بوزيدة . أ د
 )العليا للتجارة. م(بريش عبد القادر . أ د
  ) جامعة بومرداس(شعيب شنوف . أ د
  )جامعة املسيلة( حسنيبلعجوز . أد
 ) املركز اجلامعي تيبازة (معوشي بوعالم . أ د
  )جامعة االغواط(بن قشوة  جلول. أ د
  )جامعة مخيس مليانة(بن عناية جلول . أد
 ) جامعة املدية ( شبوطي حكيم. د
   )جامعة املدية( فالق علي. د
  )جامعة املدية(ساملي رشيد .د
  ) جامعة املدية( مزيود إبراهيم د 

  ) جامعة املدية( عمر رسرا. د
  )جامعة املدية( لد محادي نبي

  )جامعة املدية( محداين حمي الدين. د
  )جامعة املدية( شريفي خرية. د
 )جامعة املدية(رتيعة حممد . د
 ) جامعة املدية( عطاري إبراهيم. د

 )جامعة املدية(د عمران حممد 
  )جامعة املدية(عمر علي عبد الصمد .د
 )جامعة املدية(شكرين حممد  . د
  )جامعة املدية(بن عمور  مسري  . د
  ) جامعة املدية(سالم عبد الرزاق . د
  )جامعة املدية(عاشور يوسفي . د
 )جامعة املدية( بوجطو حكيم .د
  )جامعة املدية(مجعة رضوان  . د
  )جامعة املدية(غزازي عماد  . د
  )جامعة املدية(قويدر لويزة  .  د
  )جامعة املدية(سعيدي فاطمة الزهراء . د

  ) عة املديةجام(د مولوج كمال  
  )جامعة املدية(جايدار حسان . د
   )جامعة املدية(بولصنام حممد . د
 )جامعة املدية(قاسم شاوش المية .د

  )جامعة املدية(  د سعودي حممد
 )جامعة املدية(  قبطان شوقي. د
  )جامعة املدية( معوشي عماد . د
  )جامعة املدية(خليل حممد  .د
  )2جامعة البليدة (يدو حممد . د
  )2جامعة البليدة (بوشامة مصطفى  .د
  )2 جامعة البليدة(مراكشي أمني . د
   )2جامعة البليدة (قاسي ياسني . د
  )2جامعة البليدة (عامر بشري . د
 )جامعة املسيلة(شريط صالح الدين .د
   )جامعة املسيلة(عريوة حماد . د
  ) املركز اجلامعي تيبازة( قاشي خالد . د
  )ز اجلامعي تيبازةاملرك(رشيد بوعافية . د
  )املركز اجلامعي تيبازة (مصطفى العثماين . د
  )جامعة مخيس مليانة(سيد حممد  .د
   )البويرةجامعة (فرج شعبان . د
  )بالبويرة( حيدوشي عاشور  .د
  )جامعة البويرة(سفري حممد . د
  )جامعة البويرة(قاشي يوسف  .د
  )املركز اجلامعي تيسمسيلت( ي الدينعمر حم. د
  )املركز اجلامعي تيسمسيلت(العيداين إلياس . د
  )املركز اجلامعي تيسمسيلت(ضويفي محزة . د

 

  :شروط قبول املداخالت*
 .املداخلة معدة من طرف باحث أو باحثني على األكثر -1
حبجم  simplified Arabicوخبط  A4املداخالت تكتب على ورق  -2

 12 حبجم " Time new roman"  للمداخالت بالّلغة العربية، وخبط 14
 ال تزيدسم على كامل االجتاهات، و 1.5للمداخالت باللغة األجنبية، ووامش 

 ص ال يزيد عن صفحةمع ملخ ،صفحة 20عدد صفحات البحث الواحد عن 
واألجنبيةباللغتني العربية  واحدة.  

  .ضرورة التقيد باملنهج العلمي املتعارف عليه يف البحوث العلمية  -3
  .ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي -4
ال خترج املشاركة عن حماور امللتقى، مع حتديد احملور األساسي الذي تنتمي  - 5

  .إليه املداخلة
 أوندوات سابقــة  أوال جيوز تقدمي حبوث سبق أن قدمت يف مؤمترات  -6

  . قبلت للنشر يف جمالت علميـة
يف سريم الذاتية العلمية والوظيفية يفضل أن يرسل الباحثون نبذة موجزة عن  -7

  .  من أجل التعاون العلمي مع الكليةالصفحة األوىل من املداخلة 

  :مواعيد هامة* 
 08/2018 /15: آخر أجل إلرسال املداخالت كاملة يوم.  
 25/09/2018   :الرد على املداخالت املقبولة يوم. 

  :املراســالت* 
على  خالت باسم رئيس اللجنة العلمية للملتقىترسل استمارات املشاركني واملدا -

 :التايل االلكتروين عنوان الربيد
Col.isstf@univ-medea.dz 

   :ستفسار واالستعالم ميكنكم االتصال باألرقام التاليةإلل -
   (00213)025785296 :   اهلاتف    
  668602992 (00213) : رئيس امللتقى              

  :حقوق اإلشتراك*
وفق إجراءات  تكاليف اإلقامة واإلطعام شاركون من داخل الوطن عليهم حتملامل -

  .اللجنة التنظيمية
 .أورو 100: املشاركون األجانب




