
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن بعد حول: ثالث ملتقى وطني

المنظومة المصرفية الجزائرية ودورها في 

تحفيز وتشجيع التنويع اإلقتصادي خارج قطاع 

 المحروقات

 

 

 

 وطنيالملتقى ديباجة ال

 تطبيق على جاهدة الجزائر الدول ومنها من العديد سعت لقد

 حزمة تبني خالل من وإنجاحها االقتصادي التنويع إستراتيجية

 إعادة منها الهدف يكون والتي التنويعية االقتصادية من السياسات

 القطاعات االقتصادية مساهمة مستوى رفع و االقتصاد هيكلة

 القطاعات هذه فاعلية كفاءة المحلي،وتحسين الناتج في البديلة

الفالحية وقطاع السياحة  التحويلية، و الصناعات قطاع وخاصة

 التنويعية المرتكزات إدارة وكذلك بأساليب . والخدمات وغيرها

 .والموارد  المالية بالفوائض          المتمثلة

ا حيويـا في النظام ويحتـل القطـاع المصـرفي والمـالي مركـز

اإلقتصادي لما له من تأثير مباشر في عملية التنويع اإلقتصادي 

وتوفير التمويل الالزم لمختلف األنشطة اإلقتصادية، كذلك تؤثر 

عمليـة التحريـر المـالي والمصـرفي )العولمـة الماليـة(، إيجـابا 

ة، علـى التنميـة اإلقتصـادية مـن خالل تعبئة المدخرات الكافي

 والتوزيع الكفء لهذه المدخرات على اإلستثمارات.

ويشهد العالم حالياً توجهاً واضحاً نحو تحرير التجارة والخدمات 

المالية حسب التطورات اإلقتصادية العالمية الحديثة. تحاول 

الجزائر جاهدة تحرير نظامها المصرفي من أجل مواكبة 

في إكتساب الخبرات  التطورات الحديثة و ما له من آثار المتمثلة

والمعارف و أدوات مالية مصرفية جديدة وحديثة، وفي هذا 

بإعفاء صادرات الخدمات الرقمية عبر السياق قام بنك الجزائر 

وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة  تاالنترن

وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين 

 المصرفي 

النقد والقرض على مشروع نظام يعدل ويتمم وصادق مجلس 

، وتندرج  2007فبراير  3المؤرخ في  01-07النظام رقم 

التعديالت المدخلة على هذا النظام في إطار "نهج شامل لتحديث 

التدبير التنظيمي المتخذ من طرف بنك الجزائر في ضوء 

الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات, وكذا 

رغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعال موجها للعب الدور ال

 ."الرئيسي في إنعاش االقتصاد الوطني

 

 اطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 التسييركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
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وعليه فإن إشكالية الملتقى تتمحور حول مدى مواكبة النظام 

الصرفي الجزائري للتطورات الحديثة ومدى قدرته على دفع 

 عجلة التنويع اإلقتصادي؟

 وطنيالملتقى محاور ال

 .التنويع االقتصادي ومؤشرات قياسهالمحور األول: 

عصرنة القطاع المالي والمصرفي  المحور الثاني:

 وواقع الخدمات البنكية االلكترونية بالجزائر

الخيارات والبدائل المتاحة في اإلقتصاد : المحور الثالث

 والوطني 

الفرص المتاحة في قطاعات ) الفالحة، - 

 ...السياحة،الصناعة

تنويع االقتصاد)الطاقات المتجددة، السياحة البيئية، -

الصحراوية....، القطاعات الهيكلية : الصناعة ، 

 )الفالحة، الخدمات، صناديق الثروة السيادية

وتأثيرها على  covid  19ازمة المحور الرابع: 

 اإلقتصاد الوطني 

واقع المؤسسات الناشئة في ظل المحور الخامس: 

 واإلجراءات المصرفيةالتسهيالت 

عرض تجارب دولية حول القطاع المحور السادس: 

 البنكي ودوره في دفع عجلة التنويع اإلقتصادي
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 :اللجنة التنظيمية

 

 

 

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

 نشره في أي مجلة.

 أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد المحاور. 

  صفحة من حجم  15أن ال يتجاوز عدد صفحات المداخلة

A4 . 

 لغة غير أن تتضمن المداخلة ملخص بلغة المقال و آخر ب

 المقال 

 16ان تكون المدخالت باللغة العربية مكتوبة بالخط 

Traditional Arabic   و باللغة األجنبية بخطTimes New 

Roman  12بحجم. 
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