
  

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 والبحث العلميوزارة التعليم العالي                        

 جامعة يحي فارس بالمدية
 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
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رمزُالمشروع:ُ

F02N01UN260120180005ُ
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  الدولية؛مخبر االقتصاد الدولي والمالية 

 مخبر البحث في االقتصاد التطبيقي؛ 

 )لجنة التكوين في الدكـتوراه )شعبة العلوم االقتصادية 

 والبنوك العاملة بمدينة المدية؛ بريد الجزائر )فرع المدية(؛ 

 .مديرية التجارة لوالية المدية 

 حول:
ً
 افتراضيا

ً
 ملتقًى وطنيا

الدفعُااللكترونيُفيُالجزائر:ُتحدياتُ
ُورهاناتُالمستقبلالحاضرُ
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 (ZOOM) عبر تطبيق زوم

 د. حميدي يوسف.....مدير الجامعةالرئيس الشرفي للملتقى.
 
 .: ا

 حمد.عميد الكلية
 
.د. غريبي ا

 
 : ا

 د. خليل عبد القادر رئيس الملتقى.
 
 ية()رئيس المجلس العلمي للكل: ا

  :بلعيد ذهبية. .دنائب رئيس الملتقى 

  د. حميدي كلثوم.للملتقى:المنسق العام 

 :د. مكيد علي.رئيس اللجنة العلمية.
 
 ا

 : د. سماي عليرئيس اللجنة التنظيمية.
 
 .ا

   د. صغيري سيد علي. : ق شبكة الزوممنس 
 

 *ديباجة الملتقى
ال شّك أّن االبتكارات التكنولوجية أْلَقْت بظالهلا يف جماالت اإلدارة والتجارة 
واملصارف، وجعلت حياتنا سهلة، وحصلت اخرتاقات تكنولوجية كبرية يف جمال 

لدفع االصريفة االلكرتونية ووسائل الدفع؛ ومع تطور التجارة االلكرتونية، أصبح 
يجة للتطور نت الدفع االلكترونيان ظهور أهم رهانات هذا التطور؛ وكااللكتروني 

التكنولوجي، وكحٍل للمشكالت اليت أفرزها الدفع التقليدي. ومتكنت وسائل 
 من االنتشار بسرعة بدرجات متفاوتة يف العامل.  الدفع االلكتروني

وّفره أمهية بالغة للمؤسسات واملستهلكني معاً، ملا ي الدفع االلكترونيويكتسي 
ملصدرها وحاملها وللتاجر؛ حيث بلغ حجم الدفع االلكرتوين  من مزايا عديدة

، حمتلة الصني املرتبة األوىل 8102تريليون دوالر على مستوى العامل سنة  6.3
 تريليون دوالر. 0.6عاملياً ب 

ذلك أّن استخدام الدفع االلكرتوين يؤدي إىل الكفاءة، من حيث اختصار 
خدام، ومستويات إتاحة أوسع، كما أنه الوقت واجلهد والتكلفة، وسهولة االست

مينح خيارات أوسع للدفع. ويتمّتع باخلصوصية وتسهيل املعامالت خاصة يف 
ّكن أدوات الدفع االلكرتوين   ،01األزمات الصحية كما يف جائحة كوفيد. كما متم

 من تقليل االعتماد على السيولة النقدية، ويساعد يف مكافحة التهرب الضرييب
مج االقتصاد املوازي يف االقتصاد الرمسي، وأيضاً تدعيم بيئة األعمال والفساد، ود
 التنافسية.

أمراً ملحًا وعاجاًل يف كّل الدول  الدفع االلكترونيولذلك أضحى استخدام 
ومنها اجلزائر، ملا له من انعكاسات إجيابية على اجملتمع واالقتصاد ككل، كونه 

 يساهم يف تعزيز الشمول املايل ويرفع مستويات النمو االقتصادي.
ة يف الولوج هلذه التكنولوجيا املالي ةبضرور -ولو متأخرة-لذلك أدركت اجلزائر
عماهلا من ، وتسهيل استالدفع اإللكترونيرة االرتقاء مبنظومة جمال الدفع، وضرو 

قبل املتعاملني، وجتاوز كل الصعوبات اليت َتعرتي استخدامها على نطاٍق واسٍع، 
فال تزال هناك صعوبات عدة ترسم مالمح تأخر اجلزائر يف هذا اجملال، رغم اجلهود 

 املبذولة من عدة جهات.
استخدام الدفع االلكتروني في الجزائر، وكيف ما مالمح اإلشكاليـة:* 

 يمكن كسب رهانات المستقبل بخصوصه؟
 

 * أهداف الملتقى:
احمليط، مبعرفة  علىها جتسيد انفتاحإضفاء ديناميكية علمية للجامعة و املسامهة يف -1

قارنة رتوين املتأخر نسبيًا موخاصة الدفع االلكمشاكله، والعمل على اجياد حلول هلا، 
 بدول كثرية؛

مسايرة و عتماد التكنولوجيا املالية يف وسائل الدفع، ومزايا ابأمهية  سيالتحس-2
 التطورات العاملية احلاصلة يف هذا اجملال؛ 

 اجلهود اليت بذهلا القطاع املايل يف جمال إرساء البىن التحتية للدفعالتعرف على -3
 رصد أهم التحديات؛االلكرتوين، وحماولة 

حماولة معرفة التحديات احلقيقية لتأخر وبطء عملية استخدام الدفع االلكرتوين يف -4
اجلزائر، ودور احلكومة يف مساعدة القطاع املايل على توفري البىن التحتية لنظم الدفع 

 االلكرتونية، ومنح حوافز للمتعاملني؛
ه وتقدمي اقرتاحات بالتوج التعرف على جتارب بعض الدول يف هذا اجملال،-5

 لالستفادة منها.
 * محــاور الملتقى:

 مدخل حول الدفع االلكتروني وجهود إرساءه وتطويره.المحور األول: 
 اإلطار النظري للدفع االلكرتوين.  -
 جهود تطوير الدفع االلكرتوين يف اجلزائر. -
 االلكرتوين.عرض وحتليل التجارب الدولية الناجحة يف جمال الدفع  -

 المحور الثاني: الدفع االلكتروني أولوية الحاضر لحل المشكالت المعاصرة.
 الدفع االلكرتوين ومواجهة صعوبات جائحة كورونا يف املعامالت التجارية واملالية. -
 أثر تبين الدفع االلكرتوين على احلّد من الّتهرب الضرييب؛ -
 اجلزائر؛الدفع االلكرتوين ومشاكل السيولة يف -
 الدفع االلكرتوين وتسهيل وترية النقل وباقي اخلدمات؛-
 دور قطاع التأمني يف تفعيل الدفع االلكرتوين باجلزائر؛ -
 حاالت أخرى ميكن أن يساهم فيها الدفع االلكرتوين إجيابياً.-

 الدفع االلكتروني وتطلعات المستقبل. المحور الثالث:
 القطاع املايل يف العامل؛الدفع االلكرتوين ومواكبة تطور  -
 الدفع االلكرتوين وتفعيل التجارة االلكرتونية؛ -
 دور الدفع االلكرتوين يف تعزيز الشمول املايل؛ -
 مسامهة الدفع االلكرتوين يف تطوير قطاع السياحة. -



 

 

 

 

 

  

 (جامعة المديةد. بن عيشوش محمد )
 (جامعة المديةد. صغيري  سيد علي )

 (جامعة المديةد. حميدي كلثوم )
 (مدرسة الدراسات العليا التجاريةد. بلعيد ذهبية )

 د. إلياس يحياوي)جامعة المدية(
 برابح محمد)جامعة المدية(د. 

 (جامعة المديةد. كشيدةحبيبة )
 (جامعة المديةد. العيدانيحبيبة )
 (جامعة المديةد. حيولة إيمان )

 

 د داود خيرة  )جامعة المدية(
 د. مواوي عائشة  )جامعة املدية(

 طلبة دكتوراه الطور الثالث -

 تحديات الدفع االلكتروني ومتطلبات تطبيقه. :الرابعالمحور 
 انعكاسات الدفع االلكرتوين على فعالية السياسة النقدية؛ -
 الدفع االلكرتوين ومدى التحكم يف تبييض األموال؛ -
رصد أهم حتديات الدفع االلكرتوين، وخاصة ما تعلق بالبىن التحتية التكنولوجية  -

 االلكرتوين يف النزاعات،...وغري ذلك؛والقانونية، وما تعلق باإلثبات 
 متطلبات استخدام الدفع االلكرتوين يف إطار االقتصاد الرقمي.-

 شروط قبول المداخالت:*
 املداخلة ممعّدة من طرف باحث أو باحثني على األكثر. -1

 TraditionalArabicوخبط  A4املداخالت تكتب على ورق  -2
 Time new"  وخبطللمداخالت باّللغة العربية، 16حبجم 

romanسم على  1.5للمداخالت باللغة األجنبية، وهبوامش  14"حبجم
مع  ،صفحة22عدد صفحات البحث الواحد عن  ال تزيدم كامل االجتاهات، و 

 واألجنبية.باللغتني العربية  واحدةٍ  ص ال يزيد عن صفحةٍ ملخّ 
 ة .العلميضرورة التقيد باملنهج العلمي املتعارف عليه يف البحوث  -3
 ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي. -4
ال خترج املشاركة عن حماور امللتقى، مع حتديد احملور األساسي الذي تنتمي  - 5

 إليه املداخلة.
قبلت  وأندوات سابقــة  أوال جيوز تقدمي حبوث سبق أن قدمت يف مؤمترات  -6

 للنشر يف جمالت علميـة. 
املداخلة  وأما.(، WORD)علومات يف مل  استمارة امليرسل الباحثون  -7

(، وذلك لتسهيل PDFفيجب أن ترسل بدون كتابة اسم الباحث وبصيغة )
 عملية التحكيم.

 * مواعيد هامة:
  :32/24/2221آخر أجل إلرسال املداخالت كاملة يوم. 
 :15/25/2221الرد على املداخالت املقبولة يوم. 

 :* المراســالت
 عرب الربيد االلكرتوين التايل:ترسل استمارات املشاركني واملداخالت  -

E.payment.medeaforum2021@gmail.com 
 :بالرقم التايلميكنكم االتصال  لكل االستفسارات، -

 رئيس الملتقى..2551363451 :  الهاتف
 

 رئيس اللجنة العلمية: أ.د. مكيد علي * أعضاء اللجنة العلمية:

 (3أ د. باشي أحمد  ) جامعة الجزائر 
 (3أ د. تومي صالح  ) جامعة الجزائر 

 (3أ د. قدي عبد المجيد ) جامعة الجزائر 
 (3أ د. خالفي علي ) جامعة الجزائر 

 أ د. يرقي حسين )جامعة المدية( 
 أ د. حميدوش علي )جامعة المدية( 

 أ د. بوشنافة الصادق )جامعة المدية( 
 أ د. رميدي عبد الوهاب )جامعة المدية( 

 أ د. بوفاسة سليمان )جامعة المدية( 
 أ د. خليل عبد القادر )جامعة المدية( 
 أ د. سعداوي موسى )جامعة المدية( 
 أ د. حميدي يوسف )جامعة المدية( 

 أ د. غريبي أحمد ) جامعة المدية( 

 ي )جامعة المدية(أ د. سماي عل

 د. علوطي لمين )جامعة المدية (أ 
 أ د. تهتان موراد )جامعة المدية (
 أ د. شبوطي حكيم )جامعة المدية(

 )جامعة المدية(أد. فالق علي 

 )جامعة المدية(عطاري ابراهيمد. أ 

 أ د.مزيود ابراهيم )جامعة المدية(
 أ د. حمداني محي الدين) جامعة المدية ( 

 )جامعة المدية( حمادي نبيلأ د.  
 أ د. شريفي خيرة )جامعة المدية( 

 (جامعة المديةأ د. رتيعة محمد )
 (جامعة المديةد. سرار عمر )

 (جامعة المديةد. عمران محمد )
 (جامعة المديةد. علي عبد الصمد عمر )

 (جامعة المديةد. شكرين محمد )
 (جامعة المديةد. بن عمور سمير )

 (جامعة المديةزاق )د. سالم عبد الر 
 (جامعة المديةد. يوسفس عاشور )
 (جامعة المديةد. بوجطو حكيم )
 (جامعة المديةد. جمعة رضوان )
 (جامعة المديةد. غزازي عماد )
 (جامعة المديةد. قويدر الويزة )

 (جامعة المديةد. سعيدي فاطمة الزهراء )
 د مولوج كمال  )جامعة المدية( 

 ))جامعة المديةد. بولصنام محمد 
 )جامعة المدية(د.قاسم شاوش المية 

 )جامعة المدية( قبطان شوقيد. 

 د سعودي محمد  )جامعة المدية(
 ماد  )جامعة المدية(يع د. معوشي

 

 د. كشيدة خبيبة )جامعة المدية(
 د. خليل محمد )جامعة المدية(
 د. برابح محمد )جامعة المدية(
 د. بن زرقة ليلى )جامعة المدية(
 د. يرقي جمال )جامعة المدية(
 د. عامر كمال )جامعة المدية(

 د. بوعرار شمس الدين )جامعة المدية(
 د. بلحمري خيرة )جامعة المدية(
 د. يحياوي لياس )جامعة المدية(
 د. شالبي نعيمة )جامعة المدية(

 د. بن قيدة مروان )جامعة المدية(
 د. منصوري صمودي )جامعة المدية(

 يدي أحمد )جامعة المدية(د. يوسف السع
 د. سالمة جمال الدين )جامعة المدية(

 د. بوسهوة نذير )جامعة المدية(
 د. بن عيشوش محمد )جامعة المدية(

 د. موزاوي عائشة )جامعة المدية(
 د. جبارة مراد )جامعة المدية(
 د. يرقي كريم )جامعة المدية(

 د. جبارة بناصر )جامعة المدية(
 )جامعة المدية(د. شراطي نسيمة 

 د. حيولة إيمان )جامعة المدية(
 د. حميدي كلثوم )جامعة المدية(

 د. داود خيرة )جامعة المدية(
 )جامعة المدية(د. مامي علي 

 )جامعة المدية(د. هدروق أحمد 
 د. صغيري سيد علي )جامعة المدية(

 د. زواق كمال )جامعة المدية(
 د. بلهادي محمد )جامعة المدية(

 د. ولد شرشالي سمية )جامعة المدية(
 ية(د. العيداني حبيبة )جامعة المد

 أ.د.سالمي رشيد )المركز الجامعي تمنراست(
 (2أ.د. دراوسي مسعود )جامعة البليدة 

 (2أ.د. يدو محمد )جامعة البليدة 
 أ د. معوشي بوعالم ) المركز الجامعي تيبازة (

 .د.قاشي خالد ) المركز الجامعي تيبازة (
 أ.د. رشيد بوعافية )المركز الجامعي تيبازة(

 أ.د. فرج شعبان )جامعة البويرة( 
 أ د. بريش عبد القادر )م. العليا للتجارة(

 د.حيدوشي عاشور ) بالبويرة(
 د.ضيف أحمد) بالبويرة(

 أد. بن عناية جلول )جامعة خميس مليانة(
 .(EHECد.بلعيد ذهبية )

 

 رئيس اللجنة التنظيمية: أ.د. سماي علي :التنظيمية* أعضاء اللجنة 
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