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 مبادراتفي تجسيد    داعمة آليةك :التمويل األخضر
  اقتصاد أخضراالنتقال نحو 



 الديباجة  
 

أصبح التوجه حنو حتقيق  شاكل التنمية املستدامة،زيادة وعي املؤسسات واجملتمع الدويل مببيئية و القضايا ال حجم تزايد يف ظل 
من  اتأخذ نطاقا أوسعوأضحت بذلك املناداة مببادرات ومشاريع استثمارية خضراء  اقتصاد أخضر مستدام أمرا حتميا البد منه،

من جهة أخرى واحلد من التلوث، و  استخدام املوارد الطبيعيةرفع كفاءة  جهة علىمن نعكس اجيابية ت آثاراالهتمام، ملا هلا من 
  .ذات املنتجات اخلضراء  لوصول إىل األسواقلالقدرة التنافسية  زيادة    فرص العمل و  لقفهي حمرك خل

مدى فعالية وأمهية ضخ األموال وقف بالدرجة األوىل على على أرض الواقع يت مشروع وجتسيده أيختطيط  انطالقا من أن
بذلك متويل هذا النوع من  اكتسىف ،ضحى متويل املشاريع ذات الطابع االيكولوجي من أبرز مواضيع الساحة االقتصادية، أحنوه

توجه بعيدا كل البعد  مجيع املشاريع اليت طغت يف العقود املاضية واليت كانت ذات، مستبعدا بذلك مستدامة صبغة خضراءاملشاريع 
 .املستدامةأهداف التنمية    عن

 يتوجه ذيالو  املستشرفة للمستقبل، مناذج التنمية االقتصادية نموذج جديد منيظهر التمويل األخضر ك اإلطارهذا ويف 
 حيث، األهداف االقتصاديةأولوية حتقيق اليت لطاملا مت هتميشها أمام ، الصديقة للبيئة واملناخ االستثمارات اخلضراء حنو باألساس

مجة على كاسب منوذجا متويليا واعدا مب األمر الذي جيعله مبثابة ستحدثة،املالية امل هجتسيدها عرب أدوات إىل التمويل األخضر يهدف
وبناء على ما سبق يتبلور األشكال الرئيسي ضمن  .احلالية واملستقبلية لألجيال، والبيئية ،االجتماعية، االقتصاديةمجيع املستويات 

  التايل :التساؤل  

 
 
 
 

 : أهداف الملتقى
 :كاآليت  نوجزها  األهداف  مجلة من  لتحقيق امللتقىا  ذ نسعى من خالل ه

 تسليط الضوء على أمهية التمويل األخضر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخاصة األهداف البيئية؛  -
 ختلف آليات التمويل األخضر وسبل إجناحه؛اإلحاطة مب  -
 الفرص والتحديات اليت تواجه االقتصاديات النامية من أجل تعزيز التمويل األخضر؛الكشف عن    -
 ا اجملال وكيفية االستفادة منها؛ذ التجارب الدولية يف ههم  حتليل أل -
 زيادة وعي صناع القرار واحلكومات والقطاع اخلاص بأمهية االستثمارات اخلضراء.  -

 
 
 

الستدامة ا  لصيغ التمويل األخضر أن تسهم في إرساء مبادئ  كيف يمكن 
 خضر؟تحقيق اقتصاد أ  نحو   واالقتراب أكثر



 
 :محاور الملتقى

 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع مت االعتماد على احملاور األساسية اآلتية:
 .اإلطار المفاهيمي لالقتصاد األخضرالمحور األول:   ✓

 .التمويل األخضر  آليات وصيغ  المحور الثاني: ✓
 .ر الثالث: التمويل اإلسالمي األخضرو المح ✓
 .التنمية المستدامةاالستثمارات الخضراء و   :رابعالمحور ال ✓
 .التحدياتو بين الفرص    التمويل األخضر في الدول النامية  :خامسالمحور ال ✓

 .التمويل األخضر  دولية ناجحة فيعربية و و   محلية  عرض نماذج: سادسالمحور ال ✓

 شروط المشاركة 
  .أخرى ألي جهة  ، ومل يتم تقدميه للنشرملقدم أصيل وضمن أحد حماور امللتقىأن يكن البحث ا -
سم لكل   2بأبعاد  صفحة مبا فيها قائمة اهلوامش واملالحق. 20صفحة وال تزيد عن  15أن ال تقل عدد الصفحات عن  جيب -

 . اجلوانب
للبحوث  12 حبجم  (Times New Roman) للبحوث باللغة العربية وخط 15 (Sakkal Majalla) استخدام خط حبجم  -

 .كما يتضمن ملخص باللغة العربية وباللغة االجنليزية مع وجود كلمات مفتاحية  ،باللغة األجنبية
 سم.  1,15التباعد بني األسطر ب    -
 (.APAتهميش باعتماد طريقة  )ال  -
 .(APA)  باستخدام طريقة  يب قائمة املراجع يف هناية املقالترت  -
 واإلجنليزية.  تقبل البحوث املرسلة باللغة العربية، الفرنسية  -
 التقيد بشروط البحث العلمي املتعارف عليه منهجيا.   -
 .ثنني لكل مداخلةإجاوز عدد املشاركني  ال يت   -

 .ية وحمور وعنوان املداخلةحتوي معلومات الشخص ستمارة مشاركةأن ترفق كل ورقة حبثية با -

 أعضاء الملتقى 

 اللجنة العلميةأعضاء  
 رئيسة اللجنة العلمية: أ.د زغيب شهرزاد

 
 الجامعة      سم واال للقبا  الجامعة      واالسم  اللقب

 جامعة عنابة  د.شليحي إيمان        جامعة عنابة  بوعالم عمار أ.د شبيرة 
 -1-جامعة باتنة   حفيظ فطيمة   د  جامعة عنابة  أ.د زغيب شهرزاد



 جامعة عنابة  د.عويسي وردة      جامعة عنابة  أ.د بوريش هشام
 جامعة عنابة  د. ابو بكر خوالد  جامعة عنابة  أ.د حمداوي طاوس

 جامعة عنابة  شابي حليمةد.  جامعة مستغانم  العجال  عدالةأ.د 
 الطارفجامعة  يس شريفة ينالعابد بر د.  جامعة عنابة  أ.د صالحي عبد القادر 

 جامعة قالمة      أحالمد.سوداني  -3-جامعة الجزائر  أ.د حمالوي ربيعة                   
 جامعة ام البواقي  د.حركات سعيدة   جامعة أم البواقي   أ.د عثماني حسين  
 جامعة عنابة  بارة سهيلةد.    جامعة سوق أهراس   د.حليمي حكيمة 

 جامعة عنابة  دريس خالداد.  جامعة عنابة  د.دباح حسين
 جامعة عنابة  بن معزو محمد زكريا د.  جامعة عنابة  د. والي مريم 

 جامعة ام البواقي  د. تنقوت وفاء    -3-الجزائر  جامعة  كرميش آمال.  د
 عنابة جامعة    د. لعيوني زوبير جامعة طارف د. كافي فريدة

 جامعة عنابة  د. حازم حجلة سعيدة  جامعة عنابة  د. لرباع الهادي 
 جامعة عنابة  هوام لمياءد.  جامعة عنابة    د.عفيف هناء 

 -2-جامعة البليدة قرامطية زهية  د.  جامعة عنابة د. لكحل نبيلة 
 الطارفجامعة  دحماني نور الهدى  د. جامعة عنابة  د. نوي حياة

 جامعة قالمة  د.دبوش عبد القادر                  -2-جامعة بليدة          د.محاجبية نصيرة 
 1جامعة باتنة د. أشرف الصوفي    جامعة عنابة  د.بوشنقير ايمان
 جامعة عنابة  د.بوالقدرة نزيهة   جامعة عنابة  د. بشكر إلهام 
 جامعة  جيجل  بورزب خير الديند.  جامعة عنابة  د. مرابط فوزي
 جامعة عنابة  د.زوايدية أفراح  جامعة عنابة   د. عجمي سارة

 جامعة عنابة  د . خدادمية أمال  جامعة عنابة       د. حمزة زكريا                 
 جامعة عنابة  د . صالحي صبرينة  جامعة عنابة  د. بوشوك سناء                   

 التنظيميةجنة  الل أعضاء  
 مد.والي مريرئيس اللجنة التنظيمية:  

 الجامعة  االسم واللقب  الجامعة  االسم واللقب 
 جامعة عنابة  د. فريحة اسماء  امعة عنابة ج د. مروة شوادر

 جامعة عنابة  حمرة يسرى.د ط عنابة جامعة  قوادرية مريم.د ط
 جامعة عنابة  زايد قيوش لبنى .دط جامعة عنابة  محفوظ بشرى.د ط
 جامعة عنابة  شراز بودينار .دط جامعة عنابة  عطايلية بوثينة                   .د ط
 جامعة عنابة  ط.د والي خولة  جامعة عنابة  مبروك بوقرة .دط

 جامعة عنابة  ط.د بوزانة أيمن جامعة عنابة  ساء طبال رومي ط.د

                                               

 



 

 مواعيد هامة
 
 
 
 
 
 
 
 

                             0556289181  قم:ر لالستعالم يرجى االتصال بال
  

 2021سبتمبر    1أخر أجل الستقبال المشاركات:   -
 2021سبتمبر    25الرد على المشاركات المقبولة:   -

    2021أكتوبر    07انعقاد الملتقى:     -
 ترسل المداخالت على البريد االلكتروني:

greenfinanceannaba2021@gmail.com 
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