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تقيم جتربة ظاهرة الصريفة التشاركية يف اجلزائر بني النظرية والتطبيقPRFUفرقة حبث 

التشاركية يف البنوك التقليدية يف اجلزائردراسة عينة من النوافذ
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وعمتنواقتصادمستقرمنووحتقيقاالقتصاديلالنطالقاجلزائرعليهاتعتمداليتاحملاورأهممنالناشئةاملؤسساتتعترب

بهاتهخاصةرقميةمنصةبانشاءقامتوقدوالتحفيزبالتشجيعالقطاعهلذابالغةأهميةاجلزائريةالدولأولتفقدولذلك

ميةالتنيفتسهماليتاألدواتبنيمنالدولةتعتربهاكما،الناشطنيجلميعبياناتقاعدةوتوفريإحصائهابغرضاملؤسسات

واملوارد،البئيةعلىواحملافظةاالستدامةعلىواالعتمادالرقمنةطريقعناالقتصادبعصرنةالدولةالتزمتوقداملستدامة

.الدائريواالقتصاداملستدامةالتنميةقاطرةتعداليتاخلضراءالناشئةاملؤسساتاالهتماماتمقدمةيفوتأتي

الوطينالصندوقإنشاءإىلاجلزائريةبالدولةدفعمماالتمويلمشكلةالناشئةاملؤسساتتواجهاليتاملشكالتأبرزومن

الناشئةاملؤسساتلتمويلالعامليفحديثةأشكالعدةظهرتوقداالشكالمنجزءحلقصدالناشئةاملؤسساتلتمويل

التعريفلزاماكاناألشكالمنوغريهاواجلماعيالتكافليوالتمويلاالسالمي،االجتماعييوالتمويلاملخاطراملالكرأس

مبفهومالعاملدولكباقيالدولةاللتزامونظرا،الناشئةللمؤسساتالتمويلمشكلحللمنهاواالستفادةاألشكالبهاته

ومما،املواردعلىواحملافظةلإلستدامةتسعىاليتاخلضراءالناشئةاملؤسساتاىلاالنتقالاألفضلفمناالستدامةوتطبيقات

الواقعخاللمناجلزائريفالتنميةحتقيقيفالناشئةاملؤسساتدور:اشكاليةعناالجابةالبحثحماورخاللمنحناولتقدم

.املتوقعةواآلفاق

:
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احملور األول  
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احملور الثالث

حماور امللتقى  

إشكاليات متويل املؤسسات الناشئة

احملور الثاني

الع دور املؤسسات الناشئة يف حتقيق اإلق

االقتصادي

املؤسسات الناشئة اخلضراء

منصات التمويل اجلماعي 

الرابع   احملور 

اخلامس  احملور 

جتارب رائدة للمؤسسات الناشئة
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أهداف الملتقى 

التعريف باملؤسسات الناشئة ودورها يف حتقيق االقالع 

االقتصادي

إعطاء احللول ملشاكل متويل 

املؤسسات الناشئةودعم 

معرفة واقع املؤسسات الناشئة يف اجلزائر

احلديثةتسليط الضوء على األساليب 

لتمويل املؤسسات الناشئة

جمالالستفادة من التجارب الرائدة يف ا

املؤسسات الناشئة اخلضراء
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:املشاركةشروط

;جملةيفنشرتأوأخرىتظاهرةيفقدمتقداملداخلةتكونالأن▪

;امللتقىحماورألحداملداخلةتتطرقأن▪

يتجاوزالاالجنليزية-الفرنسية-العربيةبلغتنيملخصعلىاملداخلةحتتويأن▪

;كلمة200

TraditionalخطWordباستخدامالبحثيةالورقةحترر▪ Arabicالعربيةللغة16حبجم

Timesخبطواالجنليزيةبالفرنسيةواملداخالت New Romanاستعمالمع12حبجم

.األسطربنيالبسيطةاملسافة

:  الفئات املستهدفة

األساتذة الباحثني وطلبة الدكتوراه وأصحاب املشاريع وموظفي اهليئات ذات الصلة 

.باملوضوع



:ترسل املداخالت إىل الربيد اإللكرتوني التالي 

greenstartup21@gmail.com

مهمةتواريخ

30/04/2022كاملة ، آخر أجل الستالم املداخالت 

05/05/2022، آخر أجل للرد على املداخالت املقبولة

12/05/2022،انقعاد امللتقى 

https://www.cu-aflou.dz/




