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 ديباجة الملتقى

، 1991ركرة الجزائررف فري كانت الجزائر سباقة في دخول الصناعة المصررفةة اسسريمةة بشنءران بنرب الب

مررار   15وبجررارة   إلرري ةومنررا  ررلا، 2008ثررم مصرررس السرريم الررلف برردل الجسرروةن لمنججاجرر  منررل سررنة 

 02-18المجعلررن بالمعرراميت البنكةررة اسسرريمةة والررلف لل رري الن ررام  02-20جررم إصرردار الن ررام  2020

المجضمن للمعاميت الجءاركةة، وبللب عرفت الصناعة موجة جدةدة بعد جبني الحكومة لهرا، و رو مرا لد  

 ABCإلري مصرارس خاصرة علري  ررار إلي فجح البنوب العمومةرة السرجة لنوافرل ا اسسريمةة، باسضرافة 

Bank وAGB Bank . 

إال لن النجاح الحقةقري لججربرة الصرةرفة  ،ةمقبول وضعةةالجي جعك   المالي وبالر م من المؤءرات األدان

كعامرل لساسري ةسربن قةرا  لدان را المرالي،  ةقجضي النمو والجوسع في الحصة السوقةةبالجزائر اسسيمةة 

وكررلا جمكررةن المصرررارس  ،دور فرري المسررا مة فررري جحقةررن الجنمةررة المسررجدامة لمررا لمحة ررة الزبررائن مررنو

النسربي  االسرجقراروالجري جحقرن بةضل الصرورة  اسةجابةرة عنهرا  اسسيمةة من مواجهة المنافسة بقوة لكبر

، ولهررلا لصرربح مررن الضرررورف الجركةررز علرري الجسرروةن الموافررن للضرروابي عررن يرةررن الزبررائن األوفةرران

خاصة في  رل حداثرة الججربرة ونقرث الثقافرة بمنججرات  رلس المؤسسرات المالةرة، ممرا مةة، الءرعةة اسسي

د المصررارس اسسريمةة عرن مهنررة ابجعراءركل سرلوب خراث للمجعرراملةن  سروان مسرجثمرةن لو لفررراد، وكرلا ة

 .وعناصر ا األساسةة وضوابيها الءرعةة وآلةاجها العملةةالجسوةن اسسيمي 

إن الجسوةن عامة وجسوةن الخدمات المصرفةة ةعجبر الحلقة القوةة في عرالم األعمرال، لكونر  القرايرة الجري 

المؤسسررة إلرري النجرراح لو عدمرر ، ولهررلا ةررجم الجركةررز علةرر  بدرجررة عالةررة، ومنحرر  صرريحةات ومهررام جرردفع ب

لمرا لهرا مرن خصوصرةة واسعة داخل وخارج المؤسسة، وجزةد ل مةة  لس الو ةةرة فري الجسروةن اسسريمي 

 مؤسسات الصةرفة اسسيمةة.لثنان جيبةقها العملي في ءرعةة جضةي يابع ممةز خاصة 

 ولهيا عمدنا لجن ةم  لا الملجقي قصد اسجابة علي السؤال الرئةسي الجالي:

اإلسالمية بالجزائر فيي ظيل أوعيا   كيف يمكن للتسويق اإلسالمي أن يرفع من أداء مؤسسات الصيرفة

 ؟-محلية ودوليةدراسة وتجارب باالستفادة من -البيئية االقتصادية والقانونية 

 األهداف:

 ةهدس الملجقي إلي اسجابة علي السؤال الرئةسي قصد الوصول إلي:

 جوضةح مةهوم الجسوةن اسسيمي والضوابي الءرعةة للمزةج الجسوةقي المصرفي اسسيمي؛ -

وزةادة فعالةج  في جصحةح الصرورة  بالجزائر جقةةم وجقوةم اسجصال الجسوةقي المصرفي اسسيمي -

 الل نةة عن مؤسسات ومنججاجها وكلا االسجةادة من الج لةة العكسةة لرفع لدان ا؛

 ةج الجروةجرري اسسرريمي بمررا ةحقررن المةررزة الجنافسررةة لمؤسسررات الصررةرفة اسسرريمةةجةعةررل المررز -

 بالجزائر

 الجموةل اسسيمي بالجزائر وآلةات الجحسةن منها تاسة سةاسات الجسعةر لمنججادر -

جسلةي الضون علي سةاسة المسجخدمةن وكةةةة جحوةلها إلري مةرزة جنافسرةة جزةرد مرن رضرا الزبرائن  -

 والحصة السوقةة لمؤسسات الصةرفة اسسيمةة

 اسسيمةة والسوق الجزائرف، الةجوة الجسوةقةة بةن مؤسسات الصةرفة السعي لجقلةث -

 االسجةادة من ل م الججارب الدولةة في آلةات الرفع من األدان الجسوةقي للمصارس اسسيمةة. -



 : المحاور

 المحور األول: التسويق والمزيج التسويقي من منظور إسالمي

   اسسيميالن رف للجسوةن  اسيار -

مؤسسرات الصرةرفة مرد  االلجرزام بهرا مرن االقجصرادةة ول مةجهرا لضوابي الءرعةة للمرزةج الجسروةقي وا -

  اسسيمةة بالجزائر 

  في مؤسسات الصةرفة اسسيمةة بالجزائر   C's 4لزبون ل المزةج الجسوةقي -

 المحور الثاني: االتصال التسويقي المصرفي اإلسالمي

  في الجزائر بةن الجءرةعات القانونةة والءرةعة اسسيمةة اسسيمياالجصال الجسوةقي المصرفي  -

 بالجزائر ةلمؤسسات الصةرفة اسسيمةجقةةم وجقوةم االجصال الجسوةقي  -

 الجسوةقي لمؤسسات الصةرفة اسسيمةة االجصالججارب محلةة ودولةة في إيار  -

 المحور الثالث: المزيج الترويجي المصرفي اإلسالمي

 لمصرفي اسسيمي وضوابي  الءرعةة ول مةجهاالمزةج الجروةجي ا -

مد  االلجزام بالضوابي الءرعةة في الجروةج المصررفي اسسريمي فري مؤسسرات الصرةرفة اسسريمةة   -

 بالجزائر

 المزةج الجروةجي  واألدان الجسوةقي في مؤسسات الصةرفة اسسيمةة بالجزائر  -

 . الصةرفة اسسيمةة بالجزائرالمزةج الجروةجي والبةئة الجنافسةة لمؤسسات  -

 المحور الرابع: المزيج التسعيري لمنتجات مؤسسات الصيرفة اإلسالمية

 الضوابي الءرعةة للمزةج الجسعةرف لمؤسسات الصةرفة اسسيمةة  -

 الجسعةر لمنججات مؤسسات الصةرفة اسسيمةة  وآلةات محددات -

 مي إسجراجةجةات جدنئة الجكالةس لمنججات الجموةل اسسي -

  المزةج الجسعةرف لمنججات الجموةل المصرفي االسيمي بالجزائر جقةةم وجقوةم -

 مزيج المستخدمين لمؤسسات الصيرفة اإلسالميةالمحور الخامس: 

 الضوابي الءرعةة لمزةج المسجخدمةن لمؤسسات الصةرفة اسسيمةة -

 مؤسسات الصةرفة اسسيمةة بالجزائرلالجسوةن الداخلي  -

 والجحةةز في مؤسسات الصةرفة اسسيمةة من من ور الجسوةن والجكوةن لجدرةبا -

 ولثر م علي رضا الزبائن وجودة الخدمات مؤسسات الصةرفة اسسيمةة المسجخدمةن)العاملةن( في -

  اإلسالميةلمؤسسات الصيرفة تقييم األداء التسويقي المحور السادس: 

 بالجزائر اسسيمةةالجسوةن اسلكجروني للمصارس لدان جقةةم  -

 .بالجزائر في مؤسسات الصةرفة اسسيمةةاسجقياب الودائع و األدان الجسوةقي -

  مؤسسات الصةرفة اسسيمةة بالجزائر رضا الزبائن وجودة خدمات مسجو   -

 ةاالسيمة مؤسسات الصةرفةاججاس منججات  و/لوالمودع سلوب المسجهلب -

 الصةرفة اسسيمةة بالجزائرعن خدمات مؤسسات الزبائن عزوس لسباب  -

: االسييتفادة ميين تجييارب دولييية فييي الرفييع ميين األداء التسييويقي لمؤسسييات الصيييرفة بعالمحييور السييا

 اإلسالمية

 



 شروط المشاركة في الملتقى

 لن ةكون البحث في لحد المحاور األساسةة للملجقي؛ 

 ةكون البحث قد سبن جقدةم  في ملجقي لو ندوة علمةة لو نءر في مجلة علمةة؛ لال 

 ةجم فقي قبول األبحاث الةردةة و الثنائةة؛ 

 جرجب األولوةة للدراسات المةدانةة الكمةة لو اسحصائةة ثم لدراسات الحالة ثم البقةة؛ 

  صةحة؛   12صةحة و لال جقل عن   20لال ةةوق عدد صةحات البحث عن 

 ة( كجررب البحررث علرري برنررامجMicrosoft word ( بخرري )Traditional Arabic حجررم )14  

 Time New، و الل رة األجنبةرة بخري ) 1,5بالنسبة للمحجو  بالل ة العربةة بجرب مسافة بةن األسرير 

Roman من كل الجهات؛   2,5بجرب مسافة مزدوجة بةن األسير مع جحدةد الهوامش   12( بحجم 

  بالمراجع و الهوامش ةكون في النهاةة؛جوثةن البحث 

 ةرسل البحث علي ءكل ملس عبر البرةد االلكجروني الموضح لدناس؛ 

   الل رة الةرنسرةة لو االنجلةزةرة فري  إلريةرفن مرع اسرجمارة المءراركة ملخرث بالل رة العربةرة وجرجمجر

 الكلمات المةجاحةة؛ إليضافة كلمة باس  100حدود صةحة واحدة في حدود 

  بل المحكمةن؛قجخضع البحوث للجقةةم من 

 ا الكامل في الموعد المحدد لدناسخيت المقبولة إال بعد جقدةم نصهاجبرمج المد ال. 
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