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العالقت بين الىمى ؤلاقخصادي و الىظام اإلاالي مىضىعا لالطُنُا إال أهه ال 

ًصاى ًثير إهخمام ؤلاقخصادًين. جسجع أهمُت هرا اإلاىضىع إلى ؤلاخخالف الهائن في 

الىخائج اإلاخىصل إليها، بحُث عسفذ ألادبُاث مىقفين مخخلفين حىى العالقت 

ؤلاقخصادي و ألاطىاق اإلاالُت. حعىد الفنسة ألاولى لهره العالقت إلى بين الىمى 

Bagheot (1783 ،)Schumpeter (1111 ،)Show (1111 حظب هؤالء .)

ؤلاقخصادًين، الىظام اإلاالي ًلعب دوزا إًجابُا في الىمى ؤلاقخصادي. دزاطاث ألثر 

د هره الفنسة ) ... إلخ(،  Wachtel 2000و  Levine 1111 ،Rousseauحداثت جٍؤ

في الىمى ؤلاقخصادي،  فعاالبحُث أنهم ًسون أن طىق ألاوزاق اإلاالُت ًلعب دوزا 

ع و ٌعمل على حعبئت  ل اإلاشاَز ذلو أهه ٌظاهم في جىفير الظُىلت الالشمت لخمٍى

اإلادخساث و اإلاىازد اإلاالُت و جىجيهها هحى ؤلاطدثمازاث ألالثر إهخاجُت، مما ًؤدي 

ع جسالم زأض اإلااى اإلاادي و البشسي و إلى زفع لفاءة جخصُ ص اإلاىازد و حظَس

ص معدى الىمى ؤلاقخصادي.  بالخالي حعٍص

شننذ بعض الدزاطاث في العالقت ؤلاًجابُت بين ألاطىاق اإلاالُت و الىمى 

Levine (1177 ،)Mayers (1177 ،)Stiglitz (1113 .)ؤلاقخصادي مثل أعماى 

فبالسغم من الدوز الري جلعبه ألاطىاق اإلاالُت في ؤلاقخصاد، إال أهه أصبحذ 

ع اإلاىازد اإلاالُت و هرا زاجع لخربرب حسلت ألامىاى في  جدوز بعض الشنىك في جىَش

هره ألاطىاق و خصىصا في ظل ألاشماث، باإلظافت إلى اإلامازطاث غير السشُدة 

خصادي في بعض ا ًقلص معدى الىمى ؤلاقلبعض ألافساد و الشسماث، و هرا م

  الدوى.

الجصائس و على غساز بعض الدوى حاولذ جبني آلُاث إقخصاد الظىق و ذلو 

من خالى إوشاء طىقا لألوزاق اإلاالُت، إال أن هرا ألاخير لم ًصل إلى ألاهداف 

 اإلاىخظسة هظسا للمشامل و اإلاعىقاث التي جىاجهه.

إذا ماهذ الدوى التي حعسف وجيرة همى مسجفعت يهدف هرا اإلالخقى في معسفت ما 

)مثل إثُىبُا، الصين، زووهدا...( جسجنص على ألاطىاق اإلاالُت، و إلااذا بعض الدوى 

التي حعخمد ألاطىاق اإلاالُت لم جىجح في الىمى ؤلاقخصادي )اإلاغسب، مصس ...(، 

اقع ألاطىاق اإلاالُت في ظل ألاشماث و أهم العقباث  باإلظافت إلى الخعسف على و

سها و الخعسف   على آلافاق اإلاظخقبلُت لخفعُلها.التي جىاجه جطٍى

و على ضىء ما طبق، فئن هرا اإلالخقى ٌظعى إلاعالجت ؤلاشهالُت السئِظُت 

 الخالُت:

ا في " - الىمى هل ألاطىاق اإلاالُت و في ظل ألاشماث الساهىت جلعب دوزا مسلٍص

 ؤلاقخصادي؟"

 

 

: واقع ألاسواق املاليت في الدول العربيت و الىاميت و الخحدًاث التي املحىز ألاوى 

 جواجهها.

 املالي و الخطور املالي.: العالقت ما بين الىظام املحىز الثاوي

: فعاليت ألاسواق املاليت في ظل ألازماث الراهىت )ألازمت املاليت، أزمت املحىز الثالث

 ، ...إلخ(.91-كوفيد

: العالقت بين ألاسواق املاليت و حوكمت الشركاث و دورها في حعسيس املحىز السابع

 الىمو إلاقخصادي.

في الىمو إلاقخصادي )ججارب الدول  : دور سوق ألاوراق املاليتاملحىز الخامع

 العربيت و الىاميت(.

 : السوق املالي و الىمو إلاقخصادي في الجسائر.املحىز الظادض
 
 
 .أن ًكون موضوع البحث ميسجما مع أحد املحاور املقترحت 

  ال ًجوز جقدًم بحوث سبق و إن قدمت ملؤجمراث أو هدواث سابقت أو

 وشرث في مجالث علميت.

 ألاولويت مع إعطاء  ًكون بصورة فردًت أو جىائيت فقط ثإعداد البح

 .للمداخالث ذاث الطابع الكمي و الخجريبي

  ،أن ًكون البحث مكخوبا بئحدى اللغاث الخاليت: العربيت، الفروسيت

ت مع ضرورة أن جخضمً ألابحاث ملخصين: ألاول بلغت املقال و آخر بغير  إلاهجليًز

عىىان ًجب أن جخضمً الصفحت ألاولى للمداخلت املقترحت: كما  لغت املقال.

د ؤلالنترووي،  ،اإلاداخلت، إطم و لقب اإلاشازلين باإلضافت محىز اإلاداخلت، البًر

 .اإلالخصينإلى 

  جكخب املدخالث باللغت العربيت بالخطTraditional Arabic  91بحجم 

 .91بحجم  Times New Romanوباللغت ألاجىبيت بخط 

  صفحت مً حجم  12ًجب أن ال ًخجاوز عدد صفحاث الورقت البحثيتA4 

 بما في ذلك قائمت املراجع و املالحق.
 

 
 00/01/2022 : آخر أجل السخقبال املداخالث كاملت -

 10/01/2022:  الرد على املداخالث املقبولت -

 20/01/2022  : اوعقاد امللخقى الوطني  -

د الالنترووي الخالي:: جسطل اإلاداخالث عبر مالحظت مهّمت  البًر

E-Mail : colloque.marches@gmail.com 
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