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   النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي مخبر البحث 

MIFMA Monnaie Et Institutions Financières Dans Le Maghreb Arabe    

 تحت إشراف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 

 

 

  عن بعد حول: السابع وطنيالملتقى لينظم ا

 

 

 

 

 

 

 الهيئات المشرفة على الملتقى:

مدير  اللطيفمقنونيف عبد الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د 

 جامعة تلمسان

 قى: أ.د: بن بوزيان محمد مدير المخبرلتالعام للم المنسق

 المشرف العام: أ.د: بن لدغم فتحي  عميد الكلية

 شعيب بغداد : أ.د: رئيس فرقة البحث 

 شنيني موسىد.  : رئيس اللجنة العلمية

  ديش فاطمة الزهراءد. : رئيس اللجنة التنظيمية

 

 

 

 

 

بن دحمان محمد األمينرئيس الملتقى: د.   

2021 أكتوبر 21 يوم  

 الخارطة في الجزائري البنكي النظام

العالمية التكنولوجية  



 
 

 

أهداف  تنفيذ في و استراتيجيا رياديا دورا  حيث يؤدي يعد النظام البنكي عنصرا حيويا        

 تساهم البنوك فان وعليه والنقدي، المالي بعنصريها للدولة االقتصادية السياسة و مكونات

 المؤسسات هذه تفعيل يتطلب األمر هذا واالجتماعية، االقتصادية جوهري في التنمية بشكل

 إطار ضمن أهدافها تحقيق على تعمل وان اإلدارية، فعاليتها اإلنتاجية و تطوير كفاءتها لرفع

 .التنافسية ةوالمصرفي المالية البيئة

 باالستقالل ظفرها منذ جهودها ركزت فقد البنكي النظام أهمية على الجزائر من و إدراكا 

 في المركزي التخطيط من ابتداء االقتصاد، في الحاصلة التطورات مع األخير تكييف هذا

الجزائر و و صوال الى تطبيق أصول اقتصاد السوق   انتهجته كأول نظام االقتصاد تسيير

 األفراد، حاجات تلبية اجل ضخمة ومن وطنية مؤسسات إقامة إلى ورائه من سعت والذي

بمحاولة تحسين أداء البنوك و ذلك بتطوير خدمات  سنوات عديدة  خالل الجزائرية البنوك قامت

الحكومية مما كبح و لم  واألنظمة التشريعات عليه تنص كانت لما طبقا جديدة و مستحدثة 

البنكي كي يتطور و يساير األنظمة البنكية العالمية, إن األنظمة البنكية العالمية يسمح للنظام 

أخذت بعدا آخر في النشاط البنكي و ذلك لمواكبة التسارع الكبير للوتيرة االقتصادية العالمية 

و هذا ما أدى بها إلى ابتكار خدمات و نشاطات عديدة لم تكن معروفة في الزمن القريب " 

 فتراضي, الحساب االفتراضي, العملة االفتراضية................." .البنك اال

و كذا مختلف التعديالت التي طرأت عليه  1990و لهذا تم إعداد قانون النقد و القرض سنة 

حيث كان المنعرج الحاسم في تاريخ النظام البنكي الجزائري بصفة  2017 و 2010, 2003

 مة. خاصة و االقتصاد الجزائري بصفة عا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 االفتراضية.البنوك  المحور األول:       

 محاور الملتقى

 ديباجة الملتقى



 الخدمات البنكية بين التقليدية و المبتكرة. المحور الثاني: 

 تأثير التطور التكنولوجي  للبنوك على االقتصاد الجزائري.: المحور الثالث

 تأثير الفيتك و البلوكشاين على العمل البنكي : المحور الرابع

 النقود االفتراضية: المحور الخامس

 التحويالت االلكترونية: المحور السادس

 تجارب األنظمة بنكية عالمية في المجال التكنولوجي.: المحور السابع     

 بطاقات االئتمان االفتراضية المحور الثامن :     

 

بموضوع الملتقى، كما أن كل لها صلة ورقة بحثية مالحظة: المشاركة مفتوحة ألي 

المداخالت ستخضع للتحكيم من قبل محكمين اثنين على األقل، وعليه فإن قبول أو رفض 

  الملتقى.األوراق البحثية نتيجة لقرار اللجنة العلمية المشرفة على 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  البحث قد سبق و قدم في أي ملتقى علمي أو تم نشره في أي مجلة.أن ال يكون 

 المقترحة أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد المحاور. 

 ( 02أن ال يزيد عدد المتدخلين عن اثنان) 

  صفحة من حجم  20أن ال يتجاوز عدد صفحات المداخلةA4 . 

  أن تتضمن المداخلة ملخص بلغة المقال و آخر بغير لغة المقال 

 16ن تكون المدخالت باللغة العربية مكتوبة بالخطأ Traditional Arabic   و باللغة األجنبية

 .12بحجم  Times New Romanبخط 

 

 

 

 1202 أكتوبر 07  يوم: خر أجل الستقبال المداخالت كاملةآ -

 2021 أكتوبر 13 يوم المداخالت المقبولة:الرد على  -

 .1202 أكتوبر 21 يوم :الملتقى الوطنيانعقاد  -
 

 

 

 شروط المشاركة

 تواريخ مهمة

  ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني التالي: مالحظة مهّمة:

 E-Mail : chaibbaghdad@yahoo.fr    

                       med-amin8586@live.fr                       

                  mifma@ univ-tlemcen.dz 
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