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 شكالية امللتقىإ
تعتبر الصناعة املالية من الصناعات التي يعول عليها في املض ي قدما باقتصاديات الدول، وذلك بالنظر إلى ما توفره هذه الصناعة من 

متطورة في مجال إدارة وتسيير املوارد املالية لهذه الدول على املستويين الكلي والجزئي، وذلك من خالل مختلف املؤسسات املالية تقنيات 

املنوطة بذلك كالبنوك والبورصات وشركات التأمين وغيرها، أين يكون الهدف األساس ي لهذه املؤسسات هو تقديم الخدمات املالية 

 أفرادا وشركات عبر أنظمة مالية متعددة. ملختلف شرائح املجتمع

ولقد تأثرت الصناعة املالية في السنوات القليلة املاضية بظاهرة الرقمنة، حيث انعكس ذلك من خالل ظهور ما اصطلح عليه " 

ات املتطورة، ، البرمجيالتكنولوجيا املالية" وهي عبارة عن التكنولوجيا املستخدمة في تقديم الخدمات املالية عن طريق أجهزة الكمبيوتر

الهواتف الذكية، فهي  تمثل االندماج بين عملية التمويل وتكنولوجيا املعلومات بالشكل الذي ساهم في زيادة نسبة حصول األفراد في 

بديل األفضل لالعالم على الخدمات املالية وبالتالي تحقيق الشمول املالي الذي أصبح مطلبا تسعى إليه معظم األنظمة املالية باعتباره ا

 للعمليات املالية التقليدية.

 ةوتعتمد التكنولوجيا املالية على االبتكار باعتباره الدعامة األساسية في تطويرها واالرتقاء بها، حيث عرف االبتكار نموا ملحوظا وقفز 

باره ولى على رأس املال الفكري باعتنوعية خالل العشرين سنة األخيرة وخصوصا في الدول الغربية، وبدوره يتوقف االبتكار بالدرجة األ 

 عملية فكرية تساهم في إحداث نقلة نوعية في املجاالت املالية جنبا إلى جنب مع رأس املال املادي واملالي.

مال حقيقي، فهو عامل أساس ي  يلعب  دورا رئيسيا في عملية االبتكار وتحويل املعرفة إلى قيمة  رأس  د أصبح  رأس املال الفكري ق

فة، فاالستثمار في رأس املال الفكري بمكوناته الثالث ) رأس املال البشري، رأس املال  الهيكلي ورأس املال العالئقي( لبناء صناعة مضا

مالية مستدامة ومتجددة ال تقليدية  قائمة على االبتكار  يعد إضافة حقيقية في قطاع املال على مستوى بلدان العالم ككل، لذا أصبح من 

ر لتطوير أكث  على كيفية تنمية رأس املال الفكري لخلق املزيد من االبداع أو الجزئي التركيز  قطاع املال سواء على املستوى الكلي متطلبات 

  للتكنولوجيا املالية.

منة قوالجزائر كغيرها من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات املالية التقليدية، أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مض ى بر 

قطاعها املالي وتوسيع استخدام التكنولوجيا املالية في جميع القطاعات االقتصادية سواء تلك املستوردة منها أو املبتكرة محليا، هذه 

هتمام ال ااألخيرة التي تستدعي ضرورة االستثمار في رأس املال الفكري من خالل زيادة االنفاق على البحث والتطوير واالبتكار في القطاع املالي و 

بمختلف الكفاءات العلمية واملهنية في ذات املجال. وهذا ما سيعود باإليجاب على االقتصاد الوطني برقمنته ومواكبة االقتصادات 

ه سيساهم في الخضوع الضريبي 
َّ
العاملية والحد من الفساد املالي ورصد مختلف تحركات األموال في السوق السوداء وحصرها كما أن

 الحقيقي.

للبحث في مدى مساهمة االستثمار في رأس املال الفكري في تعزيز القدرات االبتكارية من أجل تطوير  امللتقىوفي هذا السياق؛ جاء هذا 

 التكنولوجيا املالية في الجزائر.

 أهداف امللتقى
 ملصطلحات البحث: االبتكار، التكنولوجيا املالية ورأس املال الفكري؛  تحديد اإلطار املفاهيمي واملقاربات النظرية

  تقديم مفهوم حديث يتعلق بالتكنولوجيا املالية املستقطب للعديد من األنظمة املالية لتحقيق الشمول املالي في ظل االستثمار في

 ؛الفكري  الرأس املال

 لية؛إبراز دور االبتكار املالي في تطوير التكنولوجيا املا 

  ؛تالتأثيراالكتشاف اهم  تحليل العالقة بين راس املالي الفكري، االبتكار، والتكنولوجيا املاليةو دراسة 

  الوصول إلى معرفة اإلطار القانوني والتشريعي الذي يجب توفره لحماية املؤسسات في ظل املنافسة الشرسة والتقليل في األخير من

 االستقرار املالي العاملي؛املخاطر التي يمكن أن تقف أمام 

 اقع واستشراف الفرص املستقبلية الستخدام التكنولوجيا املالية بالجزائر  ؛محاولة استقراء الو



 

 

 

 

  لقطاع املالي في ا واالبتكار تحديد موقع الجزائر عربيا ودوليا فيما يخص االستثمار في رأس املال الفكري وتشجيع البحث والتطوير

 )االمكانيات، االنجازات والتحديات(؛

مدى إمكانية واستخداماتها و رصد أهم التجارب العربية والدولية الناجحة في االستثمار في رأس املال الفكري في مجال التكنولوجيا املالية 

 الجزائر االستفادة منها

 

 محاور امللتقى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط املشاركة
  أن يكون البحث ضمن محاور امللتقى املذكورة؛ 

  يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر أو مشاركا به في ملتقيات أخرى؛ أال 

 يحرر البحث باللغات اآلتية: العربية، االنجليزية، الفرنسية؛ 

 اعطاء االولوية للبحوث الفردية والثنائية فقط؛ 

 ،املداخلة، ور مح رقم هاتفه والبريد االلكتروني، رتبته، مؤسسة انتمائه، تتضمن الصفحة األولى من البحث: اسم ولقب الباحث

 من الهدف امللخص يتضمن باإلضافة إلى ملخصين أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة االنجليزية حيث املداخلة،عنوان 

 إليها؛ التي تم التوصل وأهم النتائج البحث

 التالية للمقاييس إتباعا صفحة 15 عن يقل وأال صفحة 20 البحث يتجاوز  أال: 

  02، يمين/ يسار:    02: سفلي/علوي  ، الهوامش: 24\17 :الورقة حجم -

واالبتكاراإلجرائية لكل من رأس املال الفكري، التكنولوجيا املالية  والتعريفاتالتأصيل النظري  01املحور   

  02املحور 

 06 املحور 

  04املحور 

 05 املحور 

03 املحور   

 االستثمار في رأس املال الفكري كآلية لدعم االبتكار املالي

الشمول املالي وعالقة ذلك باالستثمار في رأس املال الفكري  التكنولوجيا املالية آلية لتعزيز   

الخاص باالستثمار في رأس املال الفكري  دراسة النموذج الجزائري الحالي  

رأس املال الفكري على تطور التكنولوجيا املالية في الجزائر فيلالستثمار دراسة اآلثار املتوقعة   

باالعتماد على رأس املال الفكري  تطوير التكنولوجيا املاليةعرض تجارب عربية ودولية ناجحة في   



 

 

 

 

بين ما  01مع استخدام مسافة  14 حجم )Traditional Arabic (بخط العربية يكون محررا باللغة املنجز البحث -

 ؛االسطر

ما بين  01مع استخدام مسافة  12 بحجم )T. New Roman( بخط يكون محررا األجنبيةباللغة  املنجز البحث -

 ؛االسطر

 في التوثيق وكتابة املراجع؛  APA  نظام على االعتماد -

 للملتقى؛ تخضع جميع البحوث املرسلة للتحكيم العلمي من قبل الهيئة العلمية 

 في ملف واحدة نسخة في البحوث ترسل) Word( االلكتروني البريد إلى: innov.fintec.ch@gmail.com 

 

 الهيئة العلمية للملتقى 

 
  مستغانمجامعة  برواين شهرزادد.  جامعة مستغانم  أ.د العيد محمد

 جامعة مستغانم هني أمينة د. جامعة مستغانم  أ. د براينيس عبد القادر

 جامعة مستغانم  نورين مولود  د. جامعة مستغانم   بن حمودة يوسف أ.د

 جامعة مستغانم   دقيش مختار  د. جامعة مستغانم  أ.د عدالة العجال

 مستغانمجامعة    دردور أمال د. جامعة مستغانم أ.د ودان بوعبد هللا

 مستغانمجامعة    بوقروة مريم د. مستغانمجامعة  بن زيدان الحاج  أ.د

  مستغانمجامعة    بن عمارة دليلة د. جامعة مستغانم ابراهيمي بن حراث حياة أ.د

 جامعة مستغانم د. بن حليمة خيرة جامعة مستغانم  أ.د بن شني يوسف

 جامعة مستغانم وصبوشيخي بوح د.  مستغانمجامعة  مقدم وهيبة  أ.د

 جامعة مستغانم العجالد. بوزيان  جامعة مستغانم  وهراني مجدوب د.

 جامعة بلعباس   صغير ميسم د. جامعة مستغانم  قبايلي حورية  د.

 2وهران جامعة  د. معطي لبنة  مستغانمجامعة   تمار خديجة د.

 جامعة معسكر د. العونية بن زكورة   جامعة مستغانم شمالل نجاة  د.

 برج بوعريريججامعة  د. إيمان ماللة  جامعة مستغانم دواح عائشة  د.

 جامعة الطارف د. بن زارع حياة  جامعة مستغانم د. مندلي صالح الدين

 جامعة عين تموشنت د. يحيا حولية جامعة مستغانم د. مالحي رقية

 جامعة غليزان د. تواتي خديجة جامعة مستغانم د. جلولي سهام

 



 

 

 

 

 لهيئة التنظيمية للملتقىا

 
 

 

 رزنامة امللتقى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة مستغانم   سيد أحمد بن ناصر ط.د. جامعة مستغانم  رحمانة بومدين ط.د.

 جامعة مستغانم  ط.د.زميت أسماء  جامعة مستغانم   بلكحل حضريةط.د 

 جامعة مستغانم   هني طهط.د. جامعة مستغانم  زوار أحمدط.د. 

  م 2023 فيفري  10 آخر أجل إلرسال البحوث كاملة 

   م2023 فيفري  20 الرد على البحوث املقبولة  

  م2023 مارس 01 ارسال برنامج امللتقى  

  م2023مارس  05 تاريخ انعقاد امللتقى  

 هام جدا للباحثين األعزاء

 تنشر البحوث املقبولة في عدد خاص من مجلة

 املالية واالسواق 
Classe C 



 

 

 

 

 
 

 

 

 DYNAMECSمخبر ديناميكية االقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية 

  حول: تقنية التحاضر عن بعدامللتقى الوطني األول عبر 

 االبتكار كوسيط بين التكنولوجيا املالية ورأس املال الفكري  
 م2022 مارس 05 :يوم

 

 استمارة املشاركة

  ........................................................................................................................................................................................................: االسم واللقب

 .....................................................................................................................................................................................................: الرتبةالوظيفة/

 ................................................................................................................................................................................................................. املؤسسة:

 ..........................................................................................................................................................................الهاتف :.......

 ...................................................االلكتروني: .................................................................................................................البريد 

 ....................................................املشاركة: ...................................................................................................................محور 

 ...........................................................................................................................................................املداخلة: ..........عنوان 

 .............................................................................................................................................................امللخص: ...................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. ................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................املفتاحية: ...................................الكلمات 

 

 

قصاه  word: ترسل هذه االستمارة في "ملف مالحظة هامة
ٌ
 :التالي اإللكترونيالبريد  إلى م2023 يناير  30" في أجل ا

innov.fintec.ch@gmail.com 
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