
 

 

 

 جامعة أحمد دراية أدرار

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 مخبر دراسات التنمية املكانية وتطوير املقاوالتية
 

 

 ينظم

    حول  ياملؤتمر العلمي الدول

لتحقيق التنمية  لتعزيز الشمول املالي كخيار  الهندسة اإلدارية للمؤسسات املالية

  املستدامة

 0202 ماي 24-25 يومي 

 zoomعبر تقنية التحاضر عن بعد 

   ياملؤتمر العلمي الدولالهيئة املشرفة على   
 

 الجامعة مدير رزوقي عبد هللا  الدكتور  الرئيس الشرفي

 

 املشرف العام 

 مدياني محمد الدكتور 

عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  

 التسيير

 الدكتورة عياد ليلى رئيس املؤتمر الدولي

 الدكتورة حورية مرصالي املنسق العام

 جليل زين العابدين  الدكتور  نائب رئيس املؤتمر

 يوسفات علي  البروفسور  رئيس اللجنة العلمية 

 وادي عز الدين  الدكتور  رئيس اللجنة التنظيمية

 الدكتور خالص ي عبد اإلله رئيس لجنة صياغة وقراءة التوصيات

 

 

 

 



 املؤتمر ديباجة

املستدامة، وذلك بسبب األزمات  االقتصادية عرف العالم في اآلونة األخيرة زيادة االهتمام بالتنمية

تطبيق خطة التنمية املستدامة  ،مما دفع باملنظمات العاملية والدول إلىاالجتماعيةالعاملية االقتصادية، البيئية و 

، التي تشكل رؤية عاملية شاملة 0202سبتمبر  02لألمم املتحدة في الجمعية العامة التي اعتمدتها 0202لعام 

ومتكاملة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع، حيث يقاس مدى نجاحها بمعيار النهوض برفاهة أشد الفئات 

 وأكثره
ً
 اإلقصاء في املجتمعات، ويأتي الشمول املالي كأحد الخيارات الداعمة للتنمية املستد افقرا

ً
امة تعرضا

تتماش ى مع إمكانيتهم، قدراتهم حيث يسعى تمكين جميع فئات املجتمع من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية 

 وخصوصيتهم، وتلبي حاجتهم املالية بشكل متساوي وشفاف. 

لألفراد، املؤسسات والدول، وتعزيز  بما يضمن تحقيق الرفاهية االقتصاديةتعزيز الشمول املالي، إن 

بين كل شرائح املجتمع؛ وهذا لن يكون إال من خالل إعادة هندسة املؤسسات املالية  تماعيةالعدالة االج

)الهندسة اإلدارية( وهي أحد املفاهيم الحديثة التي تهدف إلى إعادة تصميم املنتجات والخدمات املالية بصفة 

إستراتيجية متكاملة، جذرية من أجل تحقيق تحسينات جوهرية تشمل الجودة، الكلفة والسرعة، وذلك وفق 

واضحة وشاملة تتضمن مختلف اإلجراءات و اآلليات القانونية، التنظيمية، التكنولوجية و التسويقية، وتكامل 

جميع األطراف الفاعلة في املجتمع املتمثلة في: السلطات التشريعية والتنفيذية، املؤسسات املالية، مؤسسات 

وهذا ما تسعى له لصناعية، التجارية والخدماتية، أفراد املجتمع؛ تكنولوجي اإلعالم واالتصال، املؤسسات ا

تسمح بتنويع املنتجات املالية التي  الدولة الجزائرية في اآلونة األخيرة من خالل مجموعة من القوانين التنظيمية

ية، وكذا تقدمها املؤسسات املالية بالخصوص املصرفية أهمها الترخيص للبنوك التقليدية بفتح شبابيك إسالم

 إلى استخدام تقنيات الدفع والتحويالت االلكترونية.  نتشجيع املتعاملين االقتصاديي

إعادة هندسة اآلليات التي تسهم في العمليات و للبحث عن مختلف  املؤتمروفي هذا السياق؛ جاء هذا 

التنمية لتحقيق  اإلستراتيجيةكأحد الخيارات )هندسة( املؤسسات املالية من أجل تعزيز الشمول املالي 

بما يتماش ى مع استراتيجيات تحفيز النمو االقتصادي  جالهذا املاللتحاق بمصاف الدول الرائدة في وا املستدامة

 على املستوى الوطني والدولي .

كما نسعى ي من خالل هذا املؤتمر في البحث عن  اآلليات الحديثة واملستحدثة ملختلف املؤسسات املالية بشتى 

التي تساعد على التنويع االقتصادي ملصادر التمويل والتي تسمح بالنهوض بمستويات التنمية السيما  تصنيفاتها

  التشجيع على إحراز مستويات عالية من االستثمار والتشجيع على فتح نوافذ مالية بمنتجات مستدامة.  

 املؤتمر أهداف

إعادة الهندسة( مع إبراز دورها في تعزيز الشمول املالي   وضع قاعدة مفاهيمية حول الهندسة اإلدارية املالية)  -

بما  جالهذا املاللتحاق بمصاف الدول الرائدة في وا التنمية املستدامةاإلستراتيجية لتحقيق كأحد الخيارات 

 ؛ يتماش ى مع استراتيجيات تحفيز النمو االقتصادي على املستوى املحلي والوطني

 املالي في تعزيز الثقافة املالية لدى املنتجين، التجار واملستهلكين؛توضيح مساهمة الشمول   -

 التعرف على أهمية تعزيز الشمول املالي في الحد من الفوارق بين أفراد املجتمع في الحصول على الخدمات املالية؛  -

 التعريف باملؤسسات الناشئة  وريادة األعمال؛  -

 واملؤسسات الناشئة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة؛إبراز أهمية تعزيز الشمول املالي   -

 التأكيد على دور التكنولوجية املالية والرقمنة في تعزيز الشمول املالي؛  -

 تفعيل مهمة املجتمع املدني في خلق مجتمع واعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات املالية؛  -



ثة ملختلف املؤسسات املالية بشتى تصنيفاتها التي تساعد على التنويع البحث في اآلليات الحديثة واملستحد  -

االقتصادي ملصادر التمويل والتي تسمح بالنهوض بمستويات التنمية الوطنية السيما التشجيع على إحراز 

 مستويات عالية من االستثمار والتشجيع على فتح نوافذ مالية بمنتجات مستدامة؛

 محاور املؤتمر 
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