
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

   الثاني عن بعد حول: ملتقى وطني 

 

 

 

 

 

 

 وطني الملتقى ديباجة ال

المالية التكنولوجيا  بدأ  كمفهوم ظهرت  المصرفي،  العمل  في  منذ    تحديث 

األخيرة المالية  انها)2008 (االزمة  في    اال  سريعة  تطورات  مؤخرا  شهدت 

المالية واالبتكارات  المعامالت  ناشئة    يفه  .مجال صياغة  عبارة عن صناعة 

المالية  للخدمات  ومنافسة  كفاءة  أكثر  المالية  الخدمة  لجعل  التقنية  تستخدم 

( المثال  نذكر على سبيل  المحمولة/الذكية    إنشارالتشفير،  التقليدية،  الهواتف 

االمر(، .…اإلنترنت  واستخدام ساهم  وهو  إيصال    الذي  الى  كبير  وبشكل 

يسمى   ما  أهداف  بذلك  مدعما  اقل  وبتكلفة  أوسع  سكانية  شرائح  الى  الخدمة 

في اآلونة األخيرة وأصبح   ابالشمول المالي، حيث عرف بدوره انتشارا كبير

 .ابية على مستوى العالمأولوية صانعي السياسات والهيئات الرق

هي األكثر امانا في الوقت الراهن     قد نقول بكل بساطة ان التكنولوجيا المالية 

غير  االقتصاد  دمج  على  تعمل  فهي  المجتمع  فئات  لجميع  للفرص  واتاحة 

المالي الشمول  اهداف  ضمن  منه  والتخفيف  التضخم    ، الرسمي  امتصاص 

 .ليالمالي وتحقيق بالتالي االستقرار الما

المتغير والمتطور    شالبنوك اإلسالمية ال تعي   وبما ان العالم   بمعزل عن هذا 

فحتما ال بد من التكيف والتعايش مع االتجاهات الحديثة للتكنولوجية ، باستمرار

 لتطوير نظام التمويل اإلسالمي بما يخدم الشريعة اإلسالمية. 

ودورها   التكنولوجيا الماليةتبلورت فكرة هذا الملتقى للبحث عن مفهوم    وعليه

الشمول المالي مع اإلشارة الى تجارب ومبادرات دولية وعربية بما    في تعزيز

الخصوص وجه  على  الجزائر  دولة  واقع ، فيهم  المالي   ومناقشة    التمويل 

 ومن هنا تبرز إشكالية الملتقى: .اإلسالمي في ظل هذه التطورات الحديثة

االقتص  في  المالي  الشمول  واقع  التكنولوجيا  ما  تساهم  وكيف  الوطني  اد 

 ؟ ( في تعزيزهFINTECH) المالية

 

 اطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
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 وطني الملتقى محاور ال

االول والمفاهيمي،  الت  :المحور  النظري  المالية)اإلطار    كنولوجيا 

 البتكارات المالية والرقمنة( ا

 باالستقرار مدخل الى الشمول المالي وعالقته: الثاني المحور

الشمول المالي، دور البنوك المركزية والهيئات  مؤشرات )المالي

 الدولية( 

الثالث  مبادئ   وإسهاماتهاالمالية    اراتكاالبت :المحور  تعزيز  في 

 الشمول المالي 

تحديات وصعوبات انتشار االبتكارات المالية :المحور الرابع

اإلطار القانوني  )وتعميمها في البيئة المصرفية الجزائرية

المعوقات ،واالثار االقتصادية التحديات ،والتشريعي،الواقع

 والمخاطر(

التكنولوجيا المالية والشمول المالي في   تطوراتالمحور الخامس:

 المؤسسات المصرفية )عرض تجارب دولية وعربية(

السادس المالي   :المحور  والشمول  المالية  البيئة   التكنولوجيا  في 

 لمالية اإلسالمية( المصرفية اإلسالمية )الخدمات ا

 

لها   مداخلة  ألي  مفتوحة  المشاركة  مالحظة: 

   صلة بالموضوع.

 
 

 
 



 

 

 
                     مدير جامعة تلمسان مقنونيف عبد اللطيفد .أ :الرئيس الشرفي للمتلقى 

 مدير المخبر أ.د: بن بوزيان محمد  :العام للمتلقى  نسقالم

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

 1 رقم رئيس فرقة البحث بوهنة علي د:  أ.  :رئيس المتلقى

 موسوني حبيبة : د. رئيس المتلقى نائب  

 بن خالدي نوال   .د : العلميةرئيس اللجنة 

 أعضاء اللجنة العلمية: 

  جامعة تلمسان    أ.د. بن بوزيان محمد  ❖

 جامعة تلمسان  أ.د. بوثلجة عبد الناصر ❖

 جامعة تلمسانكرزابي عبد اللطيف أ.د.  ❖

 جامعة تلمسان  بن لدغم فتحي  أ.د.  ❖

 جامعة تلمسان    أ.د. مناقر نور الدين ❖

 جامعة تلمسان       أ.د.  شعيب بغداد ❖

 تلمسانجامعة       أ. د. بزاوية محمد  ❖
 جامعة تلمسانأ د بوهنة علي                 ❖

                  جامعة تلمسان       برودي نعيمة أد  ❖

 المركز الجامعي  مغنية     شكوري سيدي محمدأ.د  ❖
 جامعة تلمسانأ د جناس مصطفى           ❖

 جامعة سعيدة    أ د صوار يوسف         ❖

 المركز الجامعي  مغنية    شيبي عبد الرحيم أ.د  ❖
      جامعة تلمسان        بوشيخي عائشةأ. د  ❖

 عين تموشنت  ةجامع    جديدن لحسن   د. .أ ❖

 جامعة تلمسان    غربي صالح الديند.  ❖
 بيض لالمركز الجامعي ل  بن عالل بلقاسم     د.   ❖

            جامعة تلمساند زغودي أحمد              ❖

 مغنية لتربش محمد   المركز الجامعي  د.   ❖

 مغنية لالمركز الجامعي    قادري رياض  د . ❖

 عين تموشنت  ةجامع          د. زدون جمال  ❖
                                                                                                جامعة تلمسانكرزابي دنيا             .  د ❖
 عين تموشنت  ةجامعد. سي محمد كمال   ❖

                                                                                                  جامعة تلمسان     عباس عبد الحفيظ د.  ❖

 

 

 جامعة تلمسان        بن عمر عبد الحق د.  ❖

 جامعة تلمسانبوقناديل محمد          د.    ❖

    جامعة تلمسان    مناد علي               د.  ❖

                                               جامعة تلمسان     بلحرش عائشة         د.  ❖

 جامعة تلمسان          بن خالدي نوال د.  ❖

 جامعة تلمسانطالب دليلة          د.  ❖

 جامعة تلمسان              زيرار سمية د.  ❖

 رشاش عباسية          جامعة سيدي بلعباس  د.  ❖

                                جامعة تلمسان          موسوني حبيبةد.   ❖

                                                      جامعة تلمسان   بن شعيب نصر الدين   د.  ❖

                                                                        خنشلة جامعة      بولويز عبد الوافيد.  ❖

   جامعة تلمسان                الطيب فتاند.  ❖

  جامعة تلمسان     بوشليط ريم       د.    ❖

                                                       جامعة تلمسانسعيدي خديجة           د.   ❖

                                                                           جامعة تلمسان     لعجاج فاطمة الزهراءد.   ❖

 جامعة تلمسانعوار عائشة               د.      ❖

                                                                                                 جامعة تلمسانديش فاطمة الزهراء    د.  ❖

                                                                                                 جامعة تلمسان       شنيني موسىد.   ❖
                                                                                                 تلمسانجامعة          رشيدة أوبخيد.  ❖

المركز الجامعي فراح   الهناني  إلياسد.     ❖

 بيض لل
 جامعة تلمسان   د .تلمساني حنان           ❖
                                                                                                                                      جامعة تلمسان             سكينة  ملول  د.   ❖
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 : رئيس اللجنة التنظيمية 

 رشيدة  دحو أحمد بند.  ❖

 :  رئيس اللجنة التنظيميةنائب 

 د.شيب جازية  ❖

 : أعضاء اللجنة التنظيمية

 
                   ربيعة  سليمان  حاجد .                              د. بوسعيد محمد عبد الكريم   ❖

         

 د. سحنون مريم                                                                 بن دهينة مريم      د.  ❖

 د. قادة علي حنان                                 مريم  بلحاجد. د. ط.د بوليلة هاجر  ❖

 د .زناقي فوزية                                      بن أحمد دحو رشيدة                               .د. ❖

 د. مجاهد كنزة                                                                    لعوج بن عمر .  . د ❖

                                        زينب  د قليل                     محمدي فاطمة الزهراء               د ❖

                          طالب بن دياب اسماءد.                                             د. جمعي سميرة   ❖

 د. دحماني مريم                                                                                                        بوري صراح                             د.  ❖
                              احمد رحمانيد.           طهراوي خديجة                               د ❖

 د. العياطي جهيدة                                                            مصباحي فاطمة الزهراءد.   ❖

 د .ملول سكينة                                                                          حجيلة اسماء د.  ❖

 د. بوشنتوف نوال                  بن عزة إكرام                             د ❖

                                بن ديمة نسريند.                                 د. حاليلي نريمان          ❖

 خربوش محمد                                 د.                                        د . بدراوي شهيناز ❖

 العالي  عبد مولودي  د ط                                د. سنوسي بريكسي إيمان ❖

 أسماء  واسطي  دط                                شيماء خديجة يونس د ط ❖

   سمير  سلطاني  دط                                محمد  عطية بن  عدة دط  ❖

 خالد  مسعد    دط                                        حسان قهوي دط  ❖

 نسرين  رحمون  دط   ❖

 

                                                           

                                               

                                                            

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 : اللجنة التنظيمية

 

 

 

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

 مجلة. نشره في أي 

 .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 

بالخط ❖ مكتوبة  العربية  باللغة  المدخالت  تكون    16ان 

Traditional Arabic     و باللغة األجنبية بخطTimes New 

Roman  12بحجم. 

 

             

 

 

                

أفريل   20أخر أجل الستقبال المداخالت كاملة: -

2021 

 2021أفريل  25الرد على المداخالت المقبولة:  -

 . 2021أفريل  29-28: الملتقى الوطني انعقاد  -
 

 

 

 

 :شروط المشاركة

 تواريخ مهّمة: 

البريد  ترسل المداخالت عبر  مالحظة مهّمة: 

   االلكتروني التالي: 

 E-Mail : moussouni.hm2@gmail.com 

                  mifma@ univ-tlemcen.dz 
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