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يتكون القطاع املالي من العديد من الصناعات املختلفة تتراوح بين البنوك ,  

إلى شركات  العقاريين إضافة  الوسطاء  و  التامين  , شركات  بيوت االستثمار 

   . العقاري  العقاري و صناديق االستثمار  الرهن  املستهلك و مقرض ي  تمويل 

أول عليه  اهتماما و  العربية خصوصا  و  عموما  العالم  دول  في  السلطات  ت 

من  انطالقا  املصرفية  و  املالية  قطاعاتها  تحرير  و  إصالح  و  لتطوير  متزايد 

الدور املهم الذي تلعبه هذه القطاعات في تعزيز النمو االقتصادي املتوازن  

 و املستدام. 

الشرق   و    بلدان  شهدت  املاضية  عاما  الخمسين  مدار  و   على  األوسط 

يعتمد   يزال  ال  حيث  اقتصاديا  ركودا  بل  النمو  وتيرة  تراجع  إفريقيا  شمال 

الكثير   اقتصاد  أن  مع  و   , أساسيا  البنوك عنصرا  و  الوسيط  التمويل  على 

فترات من   الغاز قد سجلت  و  النفط  تعتمد على صادرات  التي  منها السيما 

فإنها النمو  بالركب  زيادة  للحاق  السعي  تواصل  كملم  بلدان     ا.  تمتلك 

MENA   كل املقومات الالزمة لتخطي العقبات و تحقيق قفزة نحو املستقبل

الربط  أن وسائل  الرغم من  لكن على  للتنمية  الرقمي و هي مسالة حاسمة 

هاته   في  االنتشار  واسعة  أصبحت  الرقمية  األجهزة  و  االنترنيت  خالل  من 

و خلق فرص عمل  الدول فلم تستخدم في إطالق مشروعات أعمال جديدة أ

. 

) بينما        األصعدة  مختلف  على  عميقة  سلبية  أثار  كورونا  جائحة  خلفت 

له   كان  املالي  القطاع  لعل  و   ) اقتصادية  و  صحية   , اجتماعية   , إنسانية 

النقدية  و  املالية  النظم  استقرار  اختل  حيث  بها  التأثر  من  كبير  نصيب 

تراج حيث  الخارجي  و  الداخلي  الصعيد  على  األسواق  للدول  سيولة  عت 

بشكل كبير و ظهرت تقلبات ظرفية مفاجئة في أسعار األصول مما حتم على 

و   النقدية  السياسة  إلعادة ضبط  متسارع  بشكل  التدخل  املركزية  البنوك 

بشكل   الناجمة  أثارها  من  التخفيف  و  الصدمات  مواجهة  قصد  املالية 

 .أساس ي من استفحال جائحة كورونا

ما سبق يس على ضوء  :  و  التالية  اإلشكالية  ملعالجة  امللتقى  قدرة عى  ما مدى 

لدول   املالية  و  النقدية  للصدمات    MENAاألنظمة  التصدي  على 

 الخارجية ؟

وما مدى  توظيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة  كحل إلصالح  

 البيئة التنظيمية ؟

 
  MENA.سياسة التحرير للقطاع املالي و النقدي في دول املحور األول : 

 . : الرقمنة و الخدمات االلكترونية املحور الثاني 

 التنمية االقتصادية من خالل السياسة النقدية . املحور الثالث : 

 . واقع تدفقات االستثمار األجنبي في ظل أزمة كورونااملحور الرابع : 

 األسواق الناشئة في ظل األزمات اللوجستية .املحور الخامس : 

 MENAاألبعاد املستدامة للتمويل األخضر في دول  املحور السادس : 

 آليات تكيف األنظمة النقدية و املالية مع جائحة كورونا . :  السابعاملحور 

 املشاركة مفتوحة ألي مداخلة لها صلة باملوضوع مالحظة :

 

 

وتمت املشاركة به في اي تظاهرة علمية او   أن ال يكون البحث قد سبق ❖

 و قبل للنشر في مجلة علمية،نشر ا

 امللتقى  حاور م ون موضوع البحث منسجما مع أحدأن يك ❖

 تقبل املساهمات باللغات الثالث: العربية، الفرنسية واالنجليزية،  ❖

ان يتضمن البحث ملخصا بلغة البحث ولغة مغايرة وان ال يزيد عدد  ❖

 (،02املتدخلين عن )

  10وال يقل عن  فحةص 20 عن أن ال يتجاوز عدد صفحات املداخلة ❖

 ، صفحات بما فيها الهوامش واملراجع

،   Traditional Arabic  خالت باللغة العربية مكتوبة بالخط اان تكون املد ❖

 .12بحجم  Times New Romanبخط فتكتب باللغة األجنبية  ، أما 14حجم 

 بطريقة الية.  APAالهوامش واملراجع تكون باعتماد اسلوب   ❖

 رة املشاركة تبين املعلومات املرفقة، ترفق املداخلة باستما ❖

 

 األنظمة النقدية و املالية يف دول الشرق األوسط 

   يف مرحلة ما بعد جائحة كوروان  MENAو مشال إفريقيا  

  ديباجة امللتقى
 وطن ال

 

 محاور امللتقى 

 شروط املشاركة 

 املشرفة على امللتقى:  ةالهيئ

 مدير جامعة تلمسان - مغاشو مراد : أ.د رفي للملتقىالرئيس الش

   عميد الكلية   -أ.د بن لدغم فتحي  املشرف العام: 

 مدير املخبر  -: أ.د بن بوزيان محمد املنسق العام للملتقى

 د. بن احمد دحو رشيدة   : امللتقى ة رئيس

 ا.د بن خالدي نوال    :اللجنة العلمية ة رئيس

 بدراوي شهيناز  د.اللجنة التنظيمية:  ة رئيس

 

 عن بعد حضوري / 



 

 

 

 

 

 

 

 
 املدعوون للمشاركة

 

 

   األكاديميين   األساتذةالخبراء و الباحثين ¸ ❖

 املهنيون في املؤسسات املالية و املصرفية . ❖

 ليا.طلبة الدراسات الع ❖

 

 
 مواعيد امللتقى

 

 

 2023/ 25/04املداخالت كاملة:  الستقبالأخر أجل  -

   05/05/2023الرد على املداخالت املقبولة:  -

   11/05/2023انعقاد امللتقى:تاريخ  -
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 استمارة املشاركة 

 ترسل املداخالت عبر البريد االلكتروني التالي: 

E-Mail : 

colloque.monetaire2023@gmail.com  
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