
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أبرز الظواىر اليت ميزت أواخر القرن العشرين ما مسي 
بالثورة الصناعية الثالثة اليت كان ذلا األثر الواضح على خمتلف 

، وكان للجانب ادلايل وادلصريف االقتصاديةاجملاالت وخاصة منها 
 وجو ادلعامالت ويتخذ صورة ذات مالمح خاصة يرنصيبا منها، ليتغ

طبعتها مفاىيم جديدة اختذت صبغة االلكًتونية، فوجدت البنوك 
االلكًتونية و النقود االلكًتونية و وسائل الدفع االلكًتونية، واليت 

وجدت رلاذلا اخلصب يف كل من البنوك التجارية والتجارة 
. االلكًتونية، فانتقل بذلك العامل إىل عامل دون ورق

يف مقابل كل ذلك كانت بعض الدول بعيدة كل البعد عن 
تلك التحوالت، فنجد بعض الدول العربية و خاصة اجلزائر اليت مل 

ترتقي بنظامها ادلصريف و ادلايل إىل مستوى تلك التطورات، 
وأصبحت رلربة يف ظل اكتساح العودلة أن تسعى إىل حتديث و 

تطوير نظام الدفع الذي ال يعاين فقط من تأخر يف تطبيق واستعمال 
وسائل الدفع االلكًتونية بل وأيضا يعاين من متعاملني يرفضون حىت 

 .التعامل بالوسائل التقليدية
 :ذلذا كانت إشكالية ىذا اليوم الدراسي  دلناقشة

 

وسائل الدفع االلكًتونية يف  ىي أىم  التحديات اليت تواجو ما
 النظام ادلصريف اجلزائري؟

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينظم مخبر البحث 
  النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي-

MIFMAبنك سوسيتي جينرال الجزائر   باالشتراك مع

Société Générale  Algérie    
 

 

 2017مارس  06: يوم 

 

 

  من حيث احلجم  )تطور األنظمة ادلصرفية يف دول ادلغرب العريب
 (و النشاط و االطار القانوين

  الواقع و اآلفاق : اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية يف اجلزائر. 
  واقع تسويق اخلدمات البنكية االلكًتونية يف دول ادلغرب

 .العريب
  تقييم وسائل الدفع االلكًتونية ومستقبل وسائل الدفع التقليدية

 .يف ظل وجودىا
 أثر عصرنة وسائل الدفع على السيولة النقدية. 
 ادلخاطر ادلصاحبة للخدمات البنكية االلكًتونية و انعكاساهتا. 

 .  ادلشاركة مفتوحة ألي مداخلة ذلا صلة بادلوضوع:مالحظة
 

 

 

  حتديد خصائص و أبعاد التحوالت ادلالية و ادلصرفية احلاصلة
 .على ادلستوى العادلي و االقليمي و احمللي

  السيولة النقدية يف اجلزائر و مدى تأثرىا بوسائل الدفع التقليدية
 .و االلكًتونية

  الثورة ادلعلوماتية و تأثريىا على األنظمة ادلصرفية و ادلالية يف
 .دول ادلغرب العريب



 

  

 

 

النقود و المؤسسات المالية في المغرب برعاية السيد مدير خمرب 
 العربي

 05: وحتت اشراف رئيس فرقة البحث رقم

بلهاشم عبد اذلادي : الدكتور

:  رئيس اللجنة العلمية 

 نعيمة برودي . د

: أعضاء اللجنة العلمية

 مصطفى طاولي . د.أ

 محمد بزاوية .  د.أ

 نور الدين مناقر . د

 بن لدغم فتحي . د

 شيبي عبد الرحيم . د

 شكوري سيدي محمد. د 

 

 

: اللجنة العلمية
 

 

 

:  رئيس اللجنة التنظيمية

 قويدر سنوسي . د 

: أعضاء اللجنة التنظيمية

 بن شعيب نصر الدين . د 

 طالب دليلة .د 

 بوري صراح . د

 بن دحمان آمنة . د

 عزوز يونس . أ

 مادوني مراد . د

 بن رمضان آنسة. د 

  عبد المالك فاطمة الزهراء .د 

 

 

 

 

: اللجنة التنظيمية
 

 

 

  أن ال يكون البحث قد سبق و قدم يف أي ملتقى علمي أو
. مت نشره يف أي رللة

 أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد احملاور .
  صفحة من حجم 15أن ال يتجاوز عدد صفحات ادلداخلة 

A4.  
  أن تتضمن ادلداخلة ملخص بلغة ادلقال و آخر بلغة غري ادلقال 
 16ان تكون ادلدخالت باللغة العربية مكتوبة باخلط 

Traditional Arabic و باللغة األجنبية خبط  Times New 

Roman 12 حبجم. 
 

 

  2017 فيفري 12آخر أجل الستقبال ادلداخالت كاملة يوم 
  2017 فيفري 20الرد على قبول ادلداخالت يوم 
  2017 مارس 06انعقاد اليوم الدراسي  يكون يوم                          

 

 

 

 

: شروط المشاركة

: تواريخ مهّمة

  :ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني التالي :مالحظة مهّمة
E-Mail : baroudinaima@yahoo.fr      
mifma@mail.univ-tlemcen.dz 
 

  
 

mailto:mifma@mail.univ-tlemcen.dz

