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يشكل االبتكار التكنولوجي يف القطاع املايل ثورة يف جمال اخلدمات املالية      
خالل السنوات األخرية، وتوجها عامليا ابلنسبة اىل االقتصادايت املتقدمة، الناشئة 

م شركات التكنولوجيا املالية ابتكارات تستخدم والنامية على حد سواء. حيث تقد
سريعة وأبقل تكلفة  ،يف حتسني وتطوير وتغيري وتقدمي اخلدمات املالية بطريقة سهلة

، (Blockchain)خدمات الدفع االلكرتونية، سالسل السجالت املوزعة  مثل:
 والعمالت الرقمية... (Crowdfunding)التمويل اجلماعي 

 Digital) التكنولوجي احلاصل أصبح التحول الرقمي ومع هذا التطور    

transformation)  ضرورة حتمية يف مجيع اجملاالت والقطاعات االقتصادية
من وترية  (Fintech)خاصة املالية منها، فقد سرعت التكنولوجيا املالية 

التطورات الرقمية مثل التحليالت والتنقل والوسائط االجتماعية واألجهزة الذكية 
ملدجمة، خاصة يف ظل الظروف اليت عرفتها معظم األنظمة املالية يف العامل مع ا

 ، وما أحدثته من تغيري كامل يف وضع اخلدمات املالية الرقمية.91جائحة كوفيد

لذلك أصبح من الضروري خلق نظام بيئي مالئم هلذا التحول خاصة من     
 كبري يف تعزيز الشمول املايل طرف الدول الناشئة والدول النامية ملا له من أتثري

والذي يؤدي بدوره اىل إعطاء دفعة قوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وحتقيق 
 االستقرار املايل.

 وعليه تكمن إشكالية امللتقى يف السؤال التايل: 
جل أكيف ميكن البتكارات التكنولوجيا املالية ان تعزز التحول الرقمي من 

 ؟ايلحتقيق االستقرار امل
 
 

 15/01/2022:خر أجل الستقبال املداخالت كاملةآ -
 22/01/2022الرد على املداخالت املقبولة:  -
 27/01/2022انعقاد امللتقى الوطين:   -

 : ترسل املداخالت عرب الربيد االلكرتوين التايل:مالحظة مهّمة
E-Mail : bereksi.imane@yahoo.fr 

                                                                       

                                                                                                                                                                          
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد 
 وعلوم التسيري التجاريةو  العلوم االقتصادية كلية
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 ير جامعة تلمساندم-.د مغاشو مراد أ :للمتلقى انالشرفي انالرئيس
 تلمسانبمدير المدرسة العليا إلدارة األعمال – ي طارق د. سعيد                            

 مدير المخبر-بن بوزيان دمحم  : أ.دالمنسق العام للمتلقى
 عميد الكلية -بن لدغم فتحي  : أ.دالمشرف العام
 سنوسي بريكسي إيمان : د.رئيس المتلقى

  د. العجاج فاطمة الزهراء :رئيس اللجنة العلمية
 د. حجيلة أسماء :التنظيمية رئيس اللجنة

 

 

 
 التحول الرقمي و  جيا املاليةالتأصيل النظري للتكنولو  احملور األول:

خدمات الدفع وتطبيقاهتا ) مفاهيم عامة حول التكنولوجيا املالية -
، التمويل (Blockchain)االلكرتونية، سالسل السجالت املوزعة 

 … والعمالت الرقمية (Crowdfunding)اجلماعي 
  .مفاهيم عامة حول التحول الرقمي -
 تكارات التكنولوجيا املالية.متطلبات التحول الرقمي يف ظل اعتماد اب -

 دور التكنولوجيا املالية والتحول الرقمي يف حتقيق االستقرار املايل احملور الثاين:
  .التكنولوجيا املالية واالستقرار املايل -
 .خماطر التحول الرقمي -
 .(91التكنولوجيا املالية والتحول الرقمي يف ظل األزمات )أزمة كوفيد -

أمهية التكنولوجيا املالية يف تعزيز الشمول املايل وحتقيق النمو احملور الثالث: 
 االقتصادي

 .التكنولوجيا املالية والشمول املايل -
 .الدور التنموي للتكنولوجيا املالية -
 أثر الشمول املايل على األداء االقتصادي. -

 جتارب الدول يف التحوالت الرقمية واالبتكارات املالية احملور الرابع:
 لتكنولوجيا املالية يف القطاع املايل اجلزائري.واقع ا -
 عرض وتشخيص جتارب عربية ودولية رائدة. -
 االستفادة من التجارب واقرتاح احللول. -

 : املشاركة مفتوحة ألي مداخلة هلا صلة ابملوضوع.مالحظة
 

 .أن ال يكون البحث قد سبق و قدم يف أي ملتقى علمي أو مت نشره يف أي جملة 
  املقرتحة ع البحث منسجما مع أحد احملاورأن يكون موضو. 
 ( 20أن ال يزيد عدد املتدخلني عن اثنان). 
  صفحة من حجم  02أن ال يتجاوز عدد صفحات املداخلةA4 . 
 أن تتضمن املداخلة ملخص بلغة املقال و آخر بغري لغة املقال. 
 14ن تكون املدخالت ابللغة العربية مكتوبة ابخلطأ  Traditional Arabic  

 .91 حبجم Times New Romanوابللغة األجنبية خبط 

 ينظم خمرب البحث
 النقود واملؤسسات املالية يف املغرب العريب

Monnaie Et Institutions Financières 

Dans Le Maghreb Arabe    

 :معوالتنسيق  ابلتعاون
 األعمال بتلمسان إلدارةاملدرسة العليا 

 حول:امللتقى الوطين االفرتاضي 

 

  

، التحول الرقمي التكنولوجيا المالية

 وجدلية تحقيق االستقرار المالي 

 

 

 

 ديباجة امللتقى
 

 حماور امللتقى

 شروط املشاركة
 مواعيد امللتقى 


