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 الترويج لبرنامج صندوق الزكاة في الجزائر
 -المعوقات واألفاق  -

     الملخص:
 

 
تيجاة لتتغيارات الجذرياة التاي ذات أهمية بالغة في الوقت الحاالي و هاذا   التسويقيةتعتبر هذه الدراسة   

يشهدها االقتصاد الجزائري، وذالك بإعادة استحداث طرق جديدة لتتمويل كا ت غير مق  ة في الت ظيماات الرسامية 
الجزائرية بالرغم من أ ها أحد و أهم مصادر التمويل خاصاة فاي االقتصااد امسا مي، فهاي تعتبار دعاماة أساساية 

وباجتهاااد ماان وزارة  2003تطااور الحرااارة امساا مية عباار العصااور، وفااي ساا ة وركياازة اقتصااادية التااي أدت  لاا  
و تم تعميمه عت  مستوى كامل التارا  الاوط ي معتمادة عتا   صندوق الزكاةالشؤون الدي ية و األوقاف، تم   شاء 

واجهته  جيبرنامج ترويتجار  بعض الدول العربية و امس مية التي سبقتها في هذا المجال، ولقد اعتمدت عت  
معوقااات كرياارة خاصااة فااي بدايااة األماار، وسااوف يااتم فااي هااذه الورقااة البحريااة محاولااة امجابااة عتاا  السااؤال التااالي  

، ومااا هااي ساابل تطااوير عمتيااة التااروي  لهااذا البر ااام  وفااق صــندوق الزكــاة فــي الجزائــرلبر ااام   التــرويجكيااف تاام 
 الحديث؟ نظريات التسويق
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Promote the Zakat Fund Program in Algeria 

 

- Constraints and Prospects -  
 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

 
        This is a marketing study of the utmost importance at this time and this is due to the dramatic 

changes taking place in the Algerian economy, the spectrum re-development of new methods of 

financing were not codified in regulations Algerian official, although it one and the most important 

sources of funding, especially in Islamic economics, it is considered a mainstay The economic pillar, 

which led to the development of Islamic civilization through the ages, in the year 2003 and hard from 

the Ministry of Religious Affairs and Endowments, has been the establishment of the Zakat Fund and 

had been circulated at the level of the whole national territory is based on the experiences of some Arab 

and Islamic countries that preceded it in this area, and was adopted by the the promotional program and 

faced many obstacles, especially in the beginning, and will be in this paper will attempt to answer the 

following question: How was the promotion of the Program of Zakat Fund in Algeria, and what are 

ways to develop the process of promoting this program according to the  

theories of modern marketing? 
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