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 ديباجة الملتقى  

( أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة. فقد أدت  19-خلقت جائحة فيروس كورونا )كوفيد

درجة  وهناك  اقتصادي.  هبوط  إحداث  إلى  الفيروس  الحتواء  الضرورية  اإلجراءات 

أن النظام   حيث اليقين في الوقت الراهن حول مدى حدتها وطول مدتهاكبيرة من عدم  

بالفعل، ويمكن أن   تأثير حاد  التأثير على    استمرارؤدي  تالمالي وقع عليه  إلى  األزمة 

 االستقرار المالي العالمي. 

الجائحة.   من جهة أخرى حدث هبوط حاد في أسعار األصول الخطرة منذ تفشي هذه 

جة البيع األخيرة، عانت األصول الخطرة من انخفاضات تعادل  وفي أسوأ نقطة من مو

. فعلى سبيل المثال،  2009و    2008أو تزيد على نصف االنخفاضات التي حدثت في  

األسهم   أسواق  من  الكثير  السواء    –تحمل  على  والصغيرة  الكبيرة  االقتصادات   -في 

فروق العائد، وخاصة  % أو أكثر في فترة القاع. وحدثت قفزة في  30انخفاضات بنسبة  

كبريات   في  الضغط  عالمات  ظهرت  كذلك  األدنى.  المراتب  ذات  للشركات  بالنسبة 

 أسواق التمويل قصير األجل، بما في ذلك السوق العالمية للدوالر األمريكي. 

منذ   نشهدها  لم  مستويات  إلى  الحاالت  بعض  في  فوصل  حادة،  بدرجة  التقلب  وارتفع 

ف العالمية،  المالية  ومع األزمة  للجائحة.  االقتصادي  التأثير  بشأن  اليقين  عدم  سياق  ي 

الحاد، حدث تراجع كبير في سيولة األسواق، بما في ذلك في األسواق   التقلب  ارتفاع 

التي يُنَظر إليها تقليديا كأسواق عميقة، مثل سوق سندات الخزانة األمريكية، مما ساهم 

 .في حدوث تحركات مفاجئة في أسعار األصول

البنوك  وللحف كانت  العالمي،  االقتصاد  ودعم  العالمي  المالي  النظام  استقرار  على  اظ 

المركزية في مختلف بلدان العالم هي أول خط للدفاع. أوال، قامت هذه البنوك بتيسير  

األساسية   الفائدة  أسعار  تخفيض  طريق  عن  كبير  حد  إلى  النقدية  ما    –السياسة  وهو 

تاريخ منخفضة  مستويات  إلى  بها  قام  وصل  كذلك  المتقدمة.  االقتصادات  حالة  في  ية 

أسعار  بتخفيض  دخال  األقل  والبلدان  الصاعدة  األسواق  في  المركزية  البنوك  نصف 

البنوك  إرشادات  خالل  من  الفائدة  أسعار  تخفيضات  آثار  وستتعزز  األساسية.  الفائدة 

 .ء األصولالمركزية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية والبرامج الموسعة لشرا

« كونه 19-وظهرت أهمية التمويل المستدام في األسواق الناشئة خالل جائحة »كوفيد

واالجتماعية   البيئية  المعايير  تدمج  التي  المالية  والخدمات  للمنتجات  مشتركاً  نهجاً  يعد 

إلى تضييق   والممارسات إضافة  السياسات  القرار وأطر  اتخاذ  في عمليات  والحوكمة 

المالية بين   الفجوات  المساواة  وعدم  المناخ  تغير  مثل  والعالمية  الكبرى  المشاكل  لحل 

يدمج التمويل المستدام معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في قرارات األعمال ، الجنسين

دمج   ويعد  ككل.  وللمجتمع  لعمالئنا  دائمة  فوائد  لتحقيق  بالبنك  الخاصة  واالستثمار 

اإلقراض عمليات  في  االستدامة  والخدمات    ممارسات  والمنتجات  واالستثمارات 

الوطنية   األهداف  دعم  خاللها  من  يمكننا  التي  أهمية  األكثر  الطريقة  بالبنك  الخاصة 

المخاطر  من  الحد  من  تمكننا  فإنها  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المستدامة.  للتنمية  والعالمية 

الفرص   من  تحقيقها  يمكن  التي  والمكاسب  للبنك  المالي  األداء  تهدد  عن  التي  الناتجة 

شموالً  وأكثر  للبيئة  صديق  اقتصاد  إلى  “التمويل  و،  التحول  تطبيق  ان  بالذكر  جدير 

المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص االستثمارية وضخ المزيد من العملة االجنبية عن 

إلى   المستدام،  التمويل  يستهدفون  الذين  المستثمرين  من  جديدة  شريحة  جذب  طريق 

 شر للقطاع المصرفي واالقتصاد القومي جانب استثمار أجنبي مبا

ما سبق   تجسيدوفي ضوء  المصرفية  للمنظومة  يمكن  التمويل و  كيف  إرساء مفهوم 

يسهم   الذى  االستقرار    فيالمستدام  التنمية    والمصرفي  الماليدعم  أهداف  وتحقيق 

 .؟ المستدامة ،ومن ثم تحقيق االستقرار طويل األجل لالقتصاد والبيئة والمجتمع ككل
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 الملتقى   محاور

  : األول  الالمحور  المفاهيمي  ناإلطار  و  المستدامظري  و   للتمويل 

 االستقرار المالي

الثاني: التمويل   المحور  طريق  عن  االقتصادي  التعافي  سياسات 

 المستدام

 : الثالث  المالي  المحور  العمليات  الشمول  الى  الوصول  امكانية  و 

 المستدامة 

 التحول الرقمي االبتكار و  المحور الرابع :

الخامس المستدام  دعم  :    المحور  تمويل  الصغيرة و  الشركات 

 لتحقيق التنمية المستدامة والمتوسطة

السادس : تبنت سياسة   المحور  التي  الدول  عرض تجارب بعض 

 19التمويل المستدام من أجل التعافي من جائحة كوفيد 

 مالحظة: المشاركة مفتوحة ألي مداخلة لها صلة بالموضوع. 

   شروط المشاركة

 
يوم   او  ملتقى  أي  في  بها  المشاركة  سبق  قد  يكون  ال  أن 

 دراسي أو نشر او قبل للنشر في مجلة علمية؛ 
الملتقىأ  محاور  أحد  الى  المداخلة  تنتمي  المحاور   ن  و 

بالموضوع صلة  العلمية    ذات  الشروط  تستوفي  وأن 

 المتعارف عليها؛
العربية  الثالث:  باللغات  المساهمات  و  تقبل  الفرنسية   ،

 االنجليزية
أن يتضمن البحث ملخص بلغة البحث و لغة مغايرة على  

 كلمة 250أن ال يتجاوز 
العربية    باللغة  المدخالت  تكون  بالخط ان  مكتوبة 

Traditional Arabic    و باللغة األجنبية بخط  14بحجم

Times New Roman 12بحجم. 

تقل و ال    صفحة20أن ال يتجاوز عدد صفحات المداخلة   

 صفحات بما فيها الهوامش و المراجع. 10عن 

،  APAباعتماد أسلوب   المراجع يكونو  الهوامش  هميشت 

 :  الرابط التالي يوضح طريقة التهميشو

www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A 
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 استمارة المشاركة 

 

 

 :......................................االسم و اللقب ❖

 ..:.....................................المؤهل العلمي ❖

 ...:..................................مؤسسة االنتماء ❖

 ....:...................................محور المداخلة ❖

 ...:...................................عنوان المداخلة ❖

 ..:.......................................رقم الهاتف ❖

 .............:.......................البريد االلكتروني ❖

 

 

   المدعوون المشاركة

 
 أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية من أساتذة و طلبة الدكتوراه. ❖

 . االطارات و المسييرين في القطاع المصرفي ❖

 ذوو االهتمام و االختصاص بموضوع الملتقى. ❖

 

   تواريخ مهمة

 

 2021/ 11/ 25:أخر أجل الستقبال المداخالت كاملة ❖

 2021/ 01/12المقبولة:  الرد على المداخالت  ❖

 2021/ 12/ 08انعقاد الملتقى الوطني: تاريخ  ❖

 
                                :     

dalilataleb1610@gmail.com 

mifma@univ-tlemcen.dz 

 
 

 

 

 الهيئة المشرفة على الملتقى

مدير جامعة  مقنونيف عبد اللطيفد أ. قى:تالرئيس الشرفي للمل

 تلمسان

 المشرف العام: أ.د بن لدغم فتحي  عميد الكلية

 حمد مدير المخبر قى: أ.د بن بوزيان مت المنسق العام للمل

 رئيس الملتقى : د.طالب دليلة

   بن شعيب نصر الدين : د. رئيس اللجنة العلمية

 

 

        

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


