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تعد ظاهرة ارتفاع ألاسعار من أقدم الظواهر التي عرفتها        

الدول ، وقد اهتم بها مختلف الاقتصاديين مما أدى إلى ظهور عدة 

ثة ( هدفت كلها إلى تعريف هذه نظريات نقدية ) قديمة و حدي

 الظاهرة و تبيان أسبابها و أثارها و طرق عالجها .

حاليا يعيش ظاهرة ارتفاع ألاسعار سببها ألازمات  والعالم       

الصحية ، البيئية و الجيوسياسية ، هذه املعطيات غيرت معظم 

السياسات التي تعتمد عليها الحكومات للتخفيف من هذه الظاهرة ، 

( إلى 91-ث أدت إجراءات احتواء فيروس كورونا املستجد )كوفيدحي

موجة ارتفاع عاملية في ألاسعار سواء في دول كبرى مثل الواليات 

املتحدة ألامريكية و بريطانيا و دول الاتحاد ألاوروبي أو في دول نامية 

و فقيرة في أسيا و إفريقيا ، و قد مس هذا الارتفاع أسعار السلع 

الزراعية اظافة إلى أسعار الطاقة و املواد ألاولية  و  الغذائية و 

كذالك تكاليف النقل و العمالة ، مما يجعل التضخم هو الظاهرة 

 املعاشة في الوقت الحالي .

اعتقد الخبراء الاقتصاديين أن التغلب على جائحة كورونا سينهي    

هذه الظاهرة بحيث تنخفض ألاسعار و تتقلص معدالت التضخم ، 

ر أن الوقائع و املعطيات تخالف هذا الرأي لعدة أسباب أبرزها غي

 نقص العرض من املواد ألاولية والوسيطة. 

 وعليه تكمن إشكالية امللتقى يف السؤال التايل:
و هل من  ؟ ماهي أسباب ارتفاع ألاسعار بعد جائحة كورونا في العالم

  حلول ؟
 

                                                                                                            
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد 
 وعلوم التسيير التجاريةو  العلوم االقتصادية كلية

 

 
 
 

 
 0201 أفريل31يوم 

 عن بعد

 
 

 
 
 

 تضخم.التأصيل النظري لظاهرة ال المحور األول:
 محددات التضخم و استراتيجيات التخفيف منه. المحور الثاني:
 و النقود في مختلف دول العالم . األسعارالعالقة بين  المحور الثالث:
في  31 -أسباب ارتفاع األسعار بعد جائحة كوفيد المحور الرابع:

 العالم.
 و تغير المناخ . األسعارارتفاع  -
 ونا .و جائحة كور  األسعارتفاع ار  -
 .األسعارالحرب الجيوسياسية و ارتفاع  -
 العالمية . ارتفاع األسعارالعالقة بين ارتفاع أسعار الطاقة و  -

: دراسات قياسية للعالقة بين التضخم و المتغيرات  المحور الخامس
 الكلية في اقتصاديات دول العالم .

 الجزائر ) أسباب ،: ظاهرة ارتفاع األسعار في المحور السادس
 تحديات ، حلول وأفاق( .

 
: حضوري/عبر تقنية التحاضر املرئي باستخدام  طريقة املشاركة

 Zoom, Google Meet  تطبيقات:

ترسل املداخالت عبر البريد الالكتروني :  التواصل و املراسلة

 التالي:

E-Mail : univ2023mifma@gmail.com             

لجميع ألاساتذة  الباحثين : املشاركة مفتوحة  الفئات املستهدفة

وطلبة الدكتوراه ومختلف الفاعلين في الهيئات البحثية 

 والرسمية، والخبراء في املجال.

 : المشاركة مفتوحة ألي مداخلة لها صلة بالموضوع.مالحظة
 

 ينظم مخبر البحث
 واملؤسسات املالية يف املغرب العريب النقود

Monnaie Et Institutions Financières 

Dans Le Maghreb Arabe    

 حول:الملتقى الوطني االفتراضي 

 

 بعد جائحة كورونا األسعارارتفاع ظاهرة   

(  األفاقحلول و ال -األسباب )  

The phenomenon of price hikes after 

the Corona pandemic (reasons - 

solutions and prospects) 
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 االسم واللقب :..........
 الرتبة العلمية :..................

 ...............مؤسسة االنتماء :.....
 رقم اهلاتف : ...............................

 الربيد االلكرتوين :.................................
 حمور املداخلة : .........................................

     عنوان املداخلة : .................................................                  

 
 

الهي ات المشرفة على الملتقى : 
 

 

 :ىلتقللم الرئيس الشرفي

 دير جامعة تلمسانم-أ.د مغاشو مراد 

 : قىلتالمنسق العام للم

 مدير المخبر-بن بوزيان محمد  أ.د

 : مشرف العامال

 عميد الكلية-بن لدغم فتحي  أ.د

 : ىلتقالم ةرئيس

 بن عيسى أمينةد. 

  رئيس اللجنة العلمية:

 شعيب بغدادد. أ.

 : اللجنة التنظيمية ةرئيس

 كيفاني شهيدة د.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 شرو  المشاركة:
 

  أن ال يكون البحث قد سبق و قدم يف أي ملتقى علمي أو مت
 نشره يف أي جملة.

 .أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد احملاور املقرتحة 
 . تقبل املداخالت اليت حتتوي على دراسة حالة فقط 
 (20)ثنان أن ال يزيد عدد املتدخلني عن ا 
  صفحة من حجم  02أن ال يتجاوز عدد صفحات املداخلةA4  
  ال يتم برمجة أي مداخلة إال بعد إرسال نصها الكامل إلى

 اللجنة العلمية للملتقى؛

  أن تتضمن املداخلة ملخص بلغة املقال و آخر بغري لغة املقال 
  14بالخطأن تكون املدخالت باللغة العربية مكتوبة  

Traditional Arabic   و باللغة األجنبية خبطTimes New 

Roman 12 حبجم . 

  ( الاسم تخصص الصفحة ألاولى لبيانات الباحث

واللقب، البريد إلالكتروني، الهاتف، الجامعة أو  املركز واملخبر 

الذي ينتمي إليه، الدرجة العلمية والرتبة املهنية، محور البحث 

 (.داخلةعنوان امل و  تندرج تحته املداخلةالذي 

 

 تواري  مهم ة:
 

 31/21/0201:خر أجل الستقبال املداخالت كاملةأ -
 01/21/0201الرد على املداخالت املقبولة:  -
 31/20/0201انعقاد امللتقى الوطين:   -

 

 استمارة المشاركة


