
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاعا      ➢ الدول  من  كثري  يف  واملصريف  املايل  القطاع  اعترب 
مت   حيث  إىل    إخضاعه اسرتاتيجيا،  االقتصادي  التوجه  ظل  يف 

ع  خمتلف أشكال الرقابة، على اعتبار أن املهمة األساسية هلذا القطا 
  أن كانت متويل املؤسسات و اهليئات العمومية بصفة آلية ... غري  

ما شهده االقتصاد العاملي من تطورات سريعة أمهها انتشار العوملة  
سياسة    أن االقتصادية واملالية، جعل العديد من الدول النامية تدرك  

الكبح املايل مل تعد ختدم درجة التقدم اليت وصل إليها العامل، لذلك  
سياسة    إعادةعلى    تأقدم مبادئ  ابعتماد  القطاع  هذا  هيكلة 

 التحرير املايل.     
النتهاج     ➢ سعت  اليت  الدول  من  العريب كغريها  املغرب  دول 

على    اإليديولوجي املذهب   تعديالت  تطبيق  خالل  من  اجلديد، 
الدولية،  أتكدت هي   اهليكل االقتصادي بقيادة املؤسسات املالية 

الوح   أن  األخرى يتطلب  السبيل  العاملي  االقتصاد  يف  لالندماج  يد 
 حترير القطاع املايل واملصريف  أوليةكانطالقة 
 :هذا اليوم الدراسي كاآليت إشكاليةوعليه أتيت   ➢

 

دول املغرب    اقتصادايتما هو أثر سياسة التحرير املصريف على 
 ؟ العريب 

 اطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الدميقر 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مسان جامعة أيب بكر بلقايد تل
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ينظم خمرب البحث  

   MIFMA النقود و املؤسسات املالية يف املغرب العريب -
 

 

 2017  ريل ب أ  18  يوم :

 

 

 يف دول املغرب العريب.  وسياقاتهالتحرير املصريف   ➢
ر املصريف على تطور مؤشرات القطاع البنكي والقطاع  أثر التحري ➢

 .  احلقيقي يف الدول املغرب العريب  
النقدية   ➢ السياسة  فعالية  يف  املركزية  البنوك  استقاللية  وأمهية  دور 

 لدول املغرب العريب يف ظل تطبيق سياسة التحرير املصريف. 
 . ة جتارب التحرير املصريف يف بعض الدول النامية واملتقدمتقييم  ➢

 
 املشاركة مفتوحة ألي مداخلة هلا صلة ابملوضوع.   مالحظة:

 

 

 . توضيح األسس النظرية و املفاهيم للتحرير املصريف ➢
 دور سياسات التحرير املصريف على التطور.  إبراز  ➢
 . مؤشرات القطاعني البنكي واحلقيقي يف دول املغرب العريب   ➢

على   ➢ السياسات  هذه  تطبيق  انعكاسات  املغرب  حتديد  دول 
 العريب. 

هذه    اقرتاح ➢ املصريف يف  التحرير  إجناح  شأهنا  اليت  احللول  بعض 
 الدول. 



 

  

 

 

النقود و املؤسسات املالية يف املغرب  خمرب  برعاية السيد مدير 
 العريب 

 03وحتت اشراف رئيس فرقة البحث رقم: 

   بوثلجة عبد الناصر  أ.د

 رئيس اللجنة العلمية :  

 بوثلجة عبد الناصر د. أ.

 أعضاء اللجنة العلمية: 

 حممد   ايند. بن بوز أ. ❖

 د. شييب عبد الرحيم  ❖

 د. شكوري سيدي حممد  ❖

 زيرار مسية . د ❖

 .بن لدغم فتحي  د ❖

 عمر بلخي جواد  .د ❖

 

 

 اللجنة العلمية: 
 

 

 : رئيس اللجنة التنظيمية

 د. سنوسي بريكسي إميان  ❖

 : أعضاء اللجنة التنظيمية 

 د. داودي حممد   ❖

 ملول سكينة أ.   ❖

 لعجاج فاطمة الزهراء .  أ ❖

 حدوش شروق د.  ❖

 حجيلة أمساء . د ❖

 . بورعدة حنان أ ❖

 و أمالأ .بد ❖

 أ . بوصاحل مسية  ❖

 . بن عيسى امينة  أ ❖

 أ .فتان الطيب   ❖

 قادري رايض  أ.   ❖

❖  

 : اللجنة التنظيمية
 

 

 

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  ❖
صفحة من حجم    15أن ال يتجاوز عدد صفحات املداخلة  ❖

A4  . 
 أن تتضمن املداخلة ملخص بلغة املقال و آخر بلغة غري املقال   ❖
العربية   ❖ ابللغة  املدخالت  تكون  ابخلطان    16مكتوبة 

Traditional Arabic     و ابللغة األجنبية خبطTimes New 

Roman  12حبجم . 
 

 

 2017مارس    25املداخالت كاملة يوم  ستقبالآخر أجل ال ❖
 2017أفريل   05الرد على قبول املداخالت يوم   ❖
 2017أفريل   18يوم  يكون   انعقاد اليوم الدراسي   ❖

 

 

 

 

 :شروط املشاركة

 تواريخ مهّمة: 

   سل املداخالت عرب الربيد االلكرتوين التايل:ر ت :هامةمالحظة 
E-mail :bouteldja_nacer@yahoo.fr 

mifma@mail.univ-tlemcen.dz 
 

  
 

mailto:bouteldja_nacer@yahoo.fr
mailto:mifma@mail.univ-tlemcen.dz

