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 وتقديم أبحاث دعوة للمشاركة

 

 وعلوم التسيير التجارية لوم االقتصادية،معهد الع
 المركز الجامعي نور البشير البيض، الجزائر

 

 

 ينظم:
 الملتقى الدولي األول حول:

التحرير المالي، النمو االقتصادي واألزمات المالية في دول منطقة الشرق "
 "(MENAاألوسط وشمال إفريقيا )

 
 

   

 2016ماي  04و 03يومي : انعقاد الملتقى تاريخ
 : المركز الجامعي نور البشير البيض، الجزائرانعقاد الملتقى مكان

 زيةنجليالالملتقى: العربية، الفرنسية وا اتلغ
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 مقدمة وإشكالية الملتقى:  -1
ضايا المالية الدولية المعاصرة، القأهم يتضمنه مفهومها من أبعاد وجوانب مختلفة من ا تعد ظاهرة العولمة المالية بكل م
فقد  .بين المختصين في الميدان وأفي األدبيات االقتصادية  اسواءثارة للجدل والنقاش إوواحدة من الموضوعات األكثر 

من حظيت العولمة المالية بأهمية كبيرة خاصة في ظل األزمة المالية العالمية األخيرة التي ال يزال العالم يحاول التخلص 
 أخرى.رها مرة اتكر  الحًد منجل أمن  المناسبة ويسطر القوانين واألطر ها،ثار آ

المكونة لظاهرة العولمة المالية، حيث اعتبر كحل أمثل لتعزيز التطور  عناصرال التحرير المالي أحد أهمويعتبر موضوع 
تطور المالي والمصرفي القائم على ضمن السياق االقتصادي لل يندرج، فهو المالي وتحفيز النمو االقتصادي للدول النامية

أكد   ،1973ففي سنة  مبدأ التحرير والتكامل المالي، والذي يعتبر عنصرا أساسيا في برامج اإلصالح االقتصادي والمالي.
أن يؤدي إلى تحفيز  انهأفي تحليلهما النظري على أن تطبيق سياسة التحرير المالي من شShaw وMcKinnon كل من 

 مساندة وتأييدا من طرفالتحليل  وقد لقي هذاوتطوير األنظمة المالية خاصة في الدول النامية.  القتصاديمعدالت النمو ا
العديد من  علىهذه السياسة فرضت  ثيح الهيآت والمنظمات المالية الدولية على غرار صندوق النقد والبنك الدوليين،

 .دول الشرق األوسط(و  سيا، دول إفريقياآ شرقجنوب ل العالم خاصة النامية منها )دول أمريكا الجنوبية، دو  دول
اإلصالحات االقتصادية، المالية والمصرفية  في أواخر سنوات الثمانينات، قامت غالبية هذه الدول بتبني مجموعة منو 

بعد  ا فيماوبهذا تم تدويل وعولمة سياسة التحرير المالي، والتي قد نجم عن تطبيقه أنظمتها المالية،الهادفة إلى تحرير 
المالي  ستقراراالعدم  من حاالتعدة األنظمة المالية لهذه الدول  معاكسة تماما عن ما كان يراد منها، بحيث عرفت نتائج

خاصة خالل فترة  انهيارات كبيرة في األسواق المالية(و  عملةات الأزم، بنكية اتاألزمات المالية )أزممن والكثير 
في دول العالم  هاتطبيقبها  والكيفية التي تم ا هذه السياسةاألسس التي بنيت عليه ظر فيالن، مما تطلب إعادة التسعينات

من سياسة التحرير المالي موضوع بحث للكثير من الدراسات واألعمال التجريبية التي قام بها  المختلفة، األمر الذي جعل
 ,Levine (1997،) Kraay (1998) ،Edwards (2001)،Arteta :في هذا المجال أمثال وناقتصاديون مرموق

Eichengreen and Wyplosz (2001)،  Edison, Klein, Ricci and Sloek(2002) ،Bekaert, Harvey and 

Lundblad (2003)،  Klein(2005)، Ito (2006،) Klein and Olivei (2008) .سياق هذه  فيو  وآخرون
تحرير المالي بالنمو االقتصادي واألزمات المالية يثير العديد من الدراسات واألعمال التجريبية نجد أن موضوع عالقة ال

 فيما يلي: البعض منها التساؤالت يمكن حصر
ما هي المعايير التي يتعين استخدامها لقياس مختلف جوانب التحرير المالي الداخلي والخارجي في دول منطقة الشرق  -

 األوسط وشمال إفريقيا؟
 منطقة؟هذه الحقق أهداف التحرير والتكامل المالي في دول ما هي الشروط التي يمكن أن ت -
توفير  تحقيق االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي و اتخاذها لتعزيز التطور المالي، ما هي االستراتيجيات الواجب -

 دول؟هذه الوقوية في  بنية مؤسسية تنظيمية وقانونية مالئمة
 ؟بعض هذه الدولدون نشوب أزمات مالية في اقتصاديات كيف يمكن تطبيق سياسة تحرير مالي ناجحة وب -
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 محاور الملتقى:  -2
باحثين الراغبين في المشاركة في هذا الملتقى تعتبر مواضيع الملتقى ذات طبيعة اقتصادية ومالية، لدى نقترح على ال

 ة:خالل أربعة محاور رئيسيمن  معالجة ودراسة األسئلة التي تم ذكرها سابقا في مقدمة الملتقى
 التحرير والتكامل المالي في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: المحور األول: -

قياس مختلف جوانب التحرير المالي التي يتعين استخدامها لالتأصيل النظري وتحديد المفاهيم المالية واالقتصادية 
هيكل وتطور النظام المصرفي والمالي يقيا )والتكامل المالي في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفر ، الداخلي والخارجي

المحلي، التكامل المالي، تحرير القطاع المصرفي الداخلي، البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، تحرير أسعار الفائدة، 
تحرير حساب رأس المال، تحرير األسواق المالية، األسواق وحركة رؤوس األموال، االستثمارات األجنبية المباشرة، سعر 

 ؛الصرف والتجارة الحرة(
 التحرير المالي والنمو االقتصادي في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: المحور الثاني: -

عالقة التحرير المالي بالنمو االقتصادي، وشروط نجاح تطبيق سياسة التحرير المالي في دول منطقة الشرق األوسط 
 ي والتحرير المالي التدريجي(؛تصاد الكلي، قوة اإلطار المؤسسقوشمال إفريقيا )التطور المالي، استقرار اال

 في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:واألزمات المالية المالي التحرير  المحور الثالث: -
التطور األزمات البنكية وهشاشة المؤسسات المصرفية والمالية في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. مسألة 

الكلي، هشاشة اإلطار  والتعمق المالي، تقلبات األسواق المالية، االختالل وعدم االستقرار على مستوى االقتصاد المالي
 المؤسسي والتحرير السريع في دول هذه المنطقة؛

 نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:المالي في دول متقييم تجارب التحرير  المحور الرابع: -
 .لنقاشل إطار في وشمال إفريقيا وتقديم التوصيات األوسط الشرق منطقة دول في المالي يرالتحر  ومناقشة تجارب تقييم

 تسيير الملتقى:  -3
 
 
 
 

 أعضاء اللجة العلمية للملتقى:  -4

 الرئيس الشرفي للملتقى مدير المركز الجامعي نور البشير البيض - د. مراحي بوزياني أ.
 رئيس الملتقى د. بن عالل بلقاسم

 للملتقى رئيس اللجنة العلمية د. سايح حمزة

 االسم واللقب المؤسسة
 أ. د. بن بوزيان محمد جامعة تلمسان، الجزائر

 أ. د. بوسدرة فوزي جامعة شعيب الدكالي الجديدة، المغرب
 أ. د. لطرش الطاهر المدرسة العليا للتجارة القليعة، الجزائر
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 لرامي يوسفأ. د. ا ، فرنساESC Pauالمدرسة العليا للتجارة 
 أ. د. طرابلسي محمد مجلس دبي االقتصادي، اإلمارات العربية المتحدة

 أ. د. بلمقدم مصطفى جامعة تلمسان، الجزائر
 أ. د. عريف صالح الدين ، فرنساEvry Val d’Essonne جامعة 

 أ. د. همامي سامي جامعة صفاقس، تونس
 أ. د. بوثلجة عبد الناصر جامعة تلمسان، الجزائر
 أ. د. بن باير حبيب جامعة وهران، الجزائر

 مخلوف فريدأ. د.  ، فرنساESC Pauالمدرسة العليا للتجارة 
 دربال عبد القادرأ. د.  جامعة وهران، الجزائر

 يوسفي رشيدأ. د.  جامعة مستغانم، الجزائر
 سالم عبد العزيزأ. د.  جامعة وهران، الجزائر

 شرابي عبد العزيزد.  أ. ، الجزائر2جامعة قسنطينة 
 مخلوفي عبد السالمأ. د.  جامعة بشار، الجزائر

 صوار يوسفأ. د.  جامعة سعيدة، الجزائر
 بورحلة عاللأ. د.  جامعة سيدي بلعباس، الجزائر

 زموري مسعودأ. د.  جامعة باتنة، الجزائر
 د. بلعرابي عبد الكريم المركز الجامعي البيض، الجزائر

 د. بن عالل بلقاسم عي البيض، الجزائرالمركز الجام
 د. صحراوي بن شيحة جامعة سيدي بلعباس، الجزائر

 د. طافر زهير جامعة بشار، الجزائر
MAED/CMAP د. سيدي محمد المصطفى نواكشوط، موريتانيا 

 د. سعودي بلقاسم جامعة المسيلة، الجزائر
 د. غربي ناصر صالح الدين جامعة تلمسان، الجزائر

 د. دبي علي امعة المسيلة، الجزائرج
 د. الساعدي عمر كلية االقتصاد، جامعة سرت، ليبيا

 د. بوخزر نصيرة جامعة بجاية، الجزائر
 د. بشوندة رفيق جامعة سيدي بلعباس، الجزائر
 د. بن سعيد محمد جامعة سيدي بلعباس، الجزائر
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 اللجنة التنظيمية:  -5
 اللجنة التنظيمية: أ. مجدوبي شهرزاد رئيس -
ول عبد الرزاق، أ. بن قرين جمال، أ. طالبي صالح لقأ. حفيظ إلياس، أ. بوران سمية، أ. قأعضاء اللجنة التنظيمية:  -

 .أ. نشاد حكيم الدين و
 :المداخالتشروط المشاركة وقبول   -6

 ؛تفتح المشاركة في الملتقى لألساتذة الجامعيين، الباحثين، طلبة الدكتوراه واإلطارات االقتصادية المهتمة -
، حجم Time New Roman، بخط A4ة( على ورق تكتب المداخالت باللغات األجنبية )الفرنسية أو االنجليزي -

بخط . أما المداخالت المحررة باللغة العربية فتكتب ما بين السطور 1.5بمسافة سم و  2.5، هامش 12
Simplified Arabic ا؛مع احترام باقي الشروط المذكورة سابق 14جم حوب 

وأن يكون لمراجع والجداول والمالحق، بما في ذلك قائمة ا صفحة 20صفحات المداخالت المقدمة أن ال تتعدى  -
 في نهاية البحث؛مرقما التهميش 

، اسم ولقب المؤلفين والمؤلف المتدخل عنوان المداخلة ما يلي: ة األولى للمداخلة المقترحةالصفح تضمنيجب أن ت -
كلمات مفتاحية  05إلى  03أيام الملتقى، المؤسسات التي ينتمون إليها، ملخصا بلغة أجنبية غير لغة المداخلة، 

 (؛Classification JELوالتصنيف االقتصادي للمداخلة )
 ؛في مجالت علمية هانشر  سبقفي تظاهرة علمية أخرى أو قد عرضت ال تكون المداخلة أن  -
 ؛العلمية في صفحة واحدةعن سيرته موجزة بنبذة ببطاقة المشاركة و يتعين على المتدخل أن يرفق مداخلته  -
 ؛خالت المقدمة بشكل فردي والمداخالت ذات الطابع الكمي والتجريبيتمنح األولوية للمدا -
وال تلزم بأي حال من األحوال ال المركز الجامعي نور البشير البيض وال فقط، تعبر المداخالت عن آراء أصحابها  -

 الملتقى.
 هامة: مواعيد  -7

 ؛محددة: آخر أجل إلرسال المداخالت المقترحة كاملة حسب الشروط ال2016جانفي  15 -
 ؛: تبليغ القرار النهائي للجنة العلمية والرد على المشاركين2016فيفري  15 -
 : تأكيد المشاركة في الملتقى وإرسال دعوات المشاركة إلى المشاركين الذين قبلت مداخالتهم.2016مارس  01 -

 

 د. تشيكو فوزي جامعة معسكر، الجزائر
 د. سفيان سليمان غليزان، الجزائر المركز الجامعي

 د. مساهل عبد الرحمان المركز الجامعي البيض، الجزائر
 أ. حطاب عبد النور المركز الجامعي البيض، الجزائر
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 :بالمشاركين والمدعوين شروط التكفل  -8
طيلة أيام الملتقى والتنقل المقبولة واإلطعام للمشاركين باألبحاث  تتكفل المؤسسة المنظمة للملتقى بنفقات اإلقامة -

لألجانب داخل الوطن فقط. في حالة المداخالت واألبحاث المشتركة، تضمن المؤسسة التكفل لمشارك واحد فقط 
 .لكل مداخلة مقبولة

ركين باألبحاث المقبولة سوف يتم الحقا التبليغ بتفاصيل أخرى إضافية والمتعلقة بشروط وظروف التكفل للمشا -
 والمدعوين الخاصين.

 المراسالت:  -9
 سمباللمشاركين وبطاقة المشاركة  العلمية ةوترسل المداخالت كاملة، السير عبر البريد اإللكتروني، تجرى المراسالت 

 :ينالتالي ناإللكتروني ينعلى العنوانرئيس الملتقى 
 

cub.submission2016@gmail.com 

elbayadh.dz-cub.submission2016@cu 

 

 :على شبكة اإلنترنت موقع المركز الجامعي

elbayadh.dz-http://www.cu 

 

 يرجى االتصال عبر األرقام التالية: ألية معلومات إضافية،
Tél : +213 5 54 57 45 19        Fax : +213 49 70 25 61 / +213 49 70 27 97 
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