
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية
 بجاية ، جامعة"أ"ة محاضر  ةأستاذ.تواتي نصيرة. د:اللجنة العلمية رئيس

 :ألاعضاء

 . بجاية زوايمية رشيد، أستاذ، جامعة. د.أ -

 .بجاية يت منصور كمال، أستاذ، جامعةأ. د.أ -

 .بجاية ، أستاذ، جامعةبودريوه عبد الكريم . د.أ -

 .بجاية ، جامعة"أ"أستاذ محاضر  قبايلي طيب،. د -

 جامعة جيجل ،"أ"أستاذ محاضر  قريمس عبد الحق، .د-

 .بجاية ، جامعة"ب"ة محاضر  ةأستاذ ،راشدي سعيدة. د -

 .تيزي وزو ، جامعة"أ"محاضر  ةأستاذ ،زينة آيت وازو . د -

 .بجاية ، جامعة"أ"أستاذ محاضر  ،تريكي فريد  . د -

 .بجاية ، جامعة"أ"أستاذ محاضر  ،صايش عبد املالك. د -

 .بجاية ، جامعة"أ"أستاذ محاضر  ،بري نور الدين. د -

 .بجاية ، جامعة"ب"أستاذ محاضر  ،عسالي كريم. د 

 .بجاية ، جامعة"ب" ةمحاضر  ةأستاذ ،اسعد فاطمة . د -

 .، جامعة بجاية"ب"معيفي لعزيز، أستاذ محاضر  .د -
 

 اللجنة التنظيمية
، جامعة "ب"معيفي لعزيز، أستاذ محاضر .د :التنظيميةرئيس اللجنة 

 .بجاية

 :ألاعضاء

 .بجاية ، جامعة"أ" مساعدة ةأستاذ ،طباع نجاة. د -

 .بجاية ، جامعة"أ"مساعدة  ةأستاذ ،هارون نورة . د -

بجاية ، جامعة"أ"مساعدة  ةأستاذ ،سقالب فريدة. د -  

 .جامعة بجاية ،"أ"  مساعد أستاذ ،إيراثن عبد هللا. أ-

 .بجاية ، جامعة"أ" ساعدةم ةأستاذ ،يعقوب زينة. أ -

 .، جامعة بجاية"أ"  ةمساعد ةأستاذ، بومقورة سلوى . أ -

 ، جامعة بجاية"أ"  مساعد ةأستاذ، ةيلحضري ورد. أ -

  .، جامعة بجاية"أ"، أستاذة مساعدة حجارة ربيحة.أ  -

 .بجاية جامعة ،"أ" ساعدةم ةأستاذ ،فارح عائشة. أ  -

 .جامعة بجاية، "أ" ساعدةم ةأستاذ، أرزقي نبيلة. أ -

 .جامعة بجاية ،"أ"ساعدةم ةأستاذ بن مدخن ليلى، . أ-

 

 

 إشكالية اليوم الدراس ي

 
من الباحثين وانشغاالت العديد  اهتماماتيثير موضوع تعرض البنوك ملخاطر التمويل    

للدور الذي  تلعبه البنوك في  تمويل النشاطات نظرا  ذلك ، املجال هذا والدارسين في

اعتبار تعرض على أساس  ، طبيعية كانت أو معنوية ،ت ألاشخاصالتجارية واستثمار مدخرا

ماية وضمان الاستقرار املالي و ح  .البنوك ملخاطر التمويل من العوامل التي تهدد استمراريتها

  .حقوق املودعين و املساهمين 

في مصادر ( خاصة املودعين )لبنك يعتمد بصورة أساسية على أموال الغير علمنا أن ا افإذ 

، وهو استخدام أقل سيولة و أكثر هذه ألاموال في الائتمان املصرفييوظف معظم  ،أمواله

تي تنتظر أموال لنا مدى املخاطر ال حضليت، ا من غيره من الاستخدامات ألاخرى خطر 

، التي من شأنها عرضه ملخاطر التمويل من جهة أخرى تو البنك في حالة   ،املودعين  من جهة

 .أن تؤثر إلى حد ما على أداء املصارف التجارية 

 ،مة إلدارة و رقابة مخاطر التمويلمن اهتمام لجنة بازل بتعزيز املمارسات  السلي الرغم على 

الاقتصادية، و اهتمام التشريع  البنكي بتنظيم سياسة التمويل البنكي للنشاطات التجارية و 

و الحرص على ضرورة  توفير أنظمة الرقابة الداخلية للمخاطر بموجب أحكام النظام رقم 

، إال أن هذه البنوك قد اخلية للبنوك و املؤسسات املاليةاملتعلق بالرقابة الد 11-80

تحايل و التالعب من قبل التصطدم بواقع يجعلها تواجه مخاطر التمويل،  التي قد يعتريها 

و مواجهة ألاطراف املتعاملة مع البنك لتغيرات اقتصادية تعرضهم  ،عمالء من جهةال

 .قتصادية من جهة أخرى إلتحديات 

نجد إلى جانب املصارف   ،تميز بالتنوعيو ملا كان النظام املصرفي في كثير من بلدان العالم 

ساس ي من هذا ، و الهدف ألا املصارف عرف باملصارف إلاسالميةالتقليدية نوعا آخر من 

بيان نوعية املخاطرة في كل من حيث دراسة مخاطر التمويل البنكي  اليوم الدراس ي يكمن في

مع السعي إلى ، ات إدارة هذه املخاطر و مواجهتهامن النظام إلاسالمي و التقليدي، وكذا آلي

ير تقليدية ، ولفت اهتمام الطلبة للبحث في املواضيع  الغيع دائرة البحث في املجال املاليتوس

 . و القانونية و التي ال تقل عن ألاهمية الاقتصادية

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ميــــــــــــث العلــــــــــــالي والبحــــــــــــــليم العــــــــــــــــــوزارة التع

 بجاية –رحمان ميرة ــــجامعة عبد ال

 و العلوم السياسية  كلية الحقوق 

 

 تنظم

 :يوم دراس ي حول 

 

 أبوداو –قاعة املحاضرات 

 1037مارس 31يوم 

 

 

مخاطر التمويل البنكي 

 للنشاط اإلقتصادي

 



 
 

 اختتام اليوم الدراس ي 

  تواتي نصيرة الدكتورة برئاسة

 

 

 توزيع شهادات املشاركة. 

 كلمة رئيس اللجنة التنظيمية. 

 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية  كلمة 

 .يت منصور كمالأ/ د.أ        
 

 

 سا 33.40-سا 33.00: الثانيةالجلسة 
 بجاية، جامعة "أ"أستاذ محاضر  ،ال عبد امل صايشبرئاسة الدكتور 

  في مواجهة  هيئات التنظيم و الرقابة دور " :املداخلة ألاولى

، جامعة "أ"محاضر   ، أستاذقريمس عبد الحق .د، "البنكيةخاطر امل

 . جيجل

 تدخل البن  املركزي ملواجهة مخاطر  " :الثانيةاملداخلة ا

ير و تولي مهمة بين استخدام آلية املقرض ألاخ: التمويل البنكي

 .جامعة بجاية، "أ"  ساعدةم ةستاذ، أطباع نجاة.د" إلاشراف املالي

 إدارة البنوك و املؤسسات املالية ملحافظ " :ثالثةاملداخلة ال

 ةمحاضر  ة، أستاذرةيتواتي نص .د" ألاوراق املالية آلية بديلة للتمويل

 .، جامعة بجاية"أ"

  التوريق املصرفي آلية ملواجهة مخاطر " :الرابعةاملداخلة

 ،  جامعة "أ"  مساعدةأستاذة ، سقالب فريدة. د، "التمويل البنكي

 . بجاية

 

 سا12.38 –سا 11.48مناقشة 
 

 
 

 

 برنامج اليوم الدراس ي حول 
 مخاطر التمويل البنكي للنشاط إلاقتصادي

          

 سا0.00: الجلسة الافتتاحية 

 معيفي العزيز الدكتور  :التنظيمية كلمة رئيس اللجنة -

 .الدكتور سعيداني بوعالمألاستاذ  :كلمة رئيس الجامعة -

 .يت منصور كمالأألاستاذ الدكتور  :كلمة عميد الكلية -

 ة تواتي نصيرة الدكتور  :يةاللجنة العلم ةكلمة رئيس -

 

 سا 30.30-سا 00.00: الجلسة ألاولى
 ، جامعة جيجل"أ"أستاذ محاضر  ،برئاسة الدكتور قريمس عبد الحق

  مخاطر القروض البنكية بين النظام " :املداخلة ألاولى

، "أ"  بن مدخن ليلى، أستاذة مساعدة.أ، "التقليدي و إلاسالمي

 . جامعة بجاية

 تحصيل القروض البنكية في حاالت إفالس " :املداخلة الثانية

 .، جامعة بجاية"أ" مساعدسلماني فوضيل، أستاذ .د، "املقترض

 قواعد الحذر في مواجهة مبدأ الرضائية في " :املداخلة الثالثة

 جامعة  ،"أ" محاضرة أستاذة ، ايت وازو زينة.د، "العقود املصرفية

 .تيزي وزو 

 تمويل لحماية املؤجر التمويلي من مخاطر ا " :املداخلة الرابعة

 محاضر  ستاذأ ،عسالي عبد الكريم.دفي عقد إلاعتماد إلايجاري، 

 .جامعة بجاية، "ب"

 

 سا 30.40-سا 30.30 :مناقشة 

 سا 33.00-سا 30.40 :إستراحة
 

 


