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اقـع و مؤشرات اإلقتصاد الرقمي و  و

 تطبيقاته في الجزائر

 2022نوفمبر  16يوم   

 صباحا 9:00على الساعة 

 املكتبة املركزية-بقاعة املحاضرات
 

 

 

 

 ديـــبـــاجـــة :
إن التطور السريع يف أنظمة االتصاالت و ما نتج عنه من 
إنتشار واسع و سريع ألستخدام وسائط تكنولوجيا املعلومات 
االلكرتونية من جهة، و تغيري يف أساليب حياة االفراد و 

 يف شربشكل مبا ساهماملؤسسات و الدول من جهة أخرى، 
خلق أساليب و وسائل تنفيذ االنشطة االقتصادية و  تطوير

 نوعا مستحداث من االقتصادعرف ابالقتصاد الرقمي.

مبنأى عن هذه  اجلزائرية البيئة اإلقتصادية مل تكن
حيث كان هلا إنعكاسات جد ملحوظة على  التحوالت،

التجارة و املصارف و إدارة األعمال و احلوكمة و السوق املايل 
و االستثمارات و حىت أساليب االنتاج ، و ذلك يف إطار 

اليت إعتمدهتا اجلزائر. و مع ظهور  العصرنة و التنمية ساتسيا
سلبية على مواردها املالية و التسيري  أتثرياتهو وابء كوروان 

أصبحت جمربة على توجه حنو  العادي لنشاطها االقتصادية، 
إشكالية اليوم  ستكون بناءا على ذلكو ، اإلقتصاد رقمنة

  الدراسي حول :

يف اجلزائر ، و ماهي واقع اإلقتصاد الرقمي 
 مؤشراته و تطبيقاته يف خمتلف اجملاالت االقتصادية؟

 

 أهداف اليوم الدراسي: 

  متكني الطلبة من التعرف على ماهية اإلقتصاد الرقمي
 و مؤشراته يف اجلزائر.

  وضع هيكل عام لالقتصاد الرقمي ليكون منطلق
 حبوث و دراسات مقبلة.

  وضع هيكل عام لالقتصاد الرقمي ليكون منطلق
 حبث 

  التعرف على أهم أشكال املعامالت اإلقتصادية
 الرقمية و واقعها يف اجلزائر.

  تسليط الضوء على اإلطار القانوين و العراقيل
 اجلبائيةلإلقتصاد الرقمي.

 

 احملاور األساسية :
 : واقع و مؤشرات اإلقتصاد الرقمي يف  احملور األول

 اجلزائر.
 :التعامالت التجارية اإللكرتونية و  احملور الثاين

 التحدايت الضريبية
 :االلكرتونية و متطلباهتا. االعمالاحملورالثالث 
 :نية و التنظيمية لإلقتصاد التحدايت القانو  احملور الرابع

 الرقمي
 



 ئيس اليوم الدراس ي الشرفي :ر 

 حبيبأ.د.صافي 

 مدير املركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة

 املنسق العام :

 أ.د. براهيمي سهام

 .مديرة معهد الحقوق و العلوم السياسية و االقتصادية

 اليوم الدراس ي:  ةرئيس

 املركز الجامعي بالنعامة  . حلوز وفاءد

 اللجنة العلمية :

  رئيسة اللجنة :
 الجامعي بالنعامةاملركز            د. عبدلي مباركة

 أعضاء اللجنة: 

 املركز الجامعي بالنعامة عبد الوافي      بولويز د.

 املركز الجامعي بالنعامة                د.عليوة كريمة

 املركز الجامعي بالنعامة د.عمراني سفيان 

 املركز الجامعي بالنعامة           د.خلواتي مصعب

 اللجنة التنظيمية:

 رئيسة اللجنة :

 املركز الجامعي بالنعامة       . قاسمي سعادأ

 أعضاء اللجنة: 

 الجامعي بالنعامةاملركز   بن سويس ي خيرة

 املركز الجامعي بالنعامة                 أ.بورقعة فاطمة

 املركز الجامعي بالنعامة  .لعمري خديجةأ

 املركز الجامعي بالنعامة  حي أيمنبن ي. أ 

 الجامعي بالنعامةاملركز   أ. يوب فائزة 

 املركز الجامعي بالنعامة  أ.براهيمي إلهام 

 املركز الجامعي بالنعامة  أ.قطاب 

 املركز الجامعي بالنعامة  أ.مصطفاوي 
 

 ضوابط و شروط املشاركة 
 أن تكون املداخلة متعلقة أبحد حماور اليوم الدراسي 
  أال تكون املداخلة منشورة سابقا أو مقدمة يف ملتقى

 سابقا.
  التقيد ابخالقيات و شروط البحث العلمي املتعارف

 عليها يف كتابة البحوث األكادميية.
  15و  10أن تكون عدد صفحات البحث بني 

.مطبوعة بربانمج  صفحة مبا فيها اهلوامش و املالحق
Microsoft Word  خطSakkalMajalla 

، أما ابلنسبة للبحوث 12،اهلوامش  حجم  16حجم 
  Times new Romanفتكتب خبط  ابللغة االجنبية

 10، اهلوامش حجم 14حجم 

  إدراج اسم و لقب املشارك، الوظيفة ، اجلامعة و
 و الربيد االلكرتوين كهامش يف أول صفحة. املعهد

 
 
 

 مواعيد مهمة :
 2022نوفمرب  14:  امللخصأخر أجل إرسال 

 2022 نوفمرب 16 اليوم الدراسي: فعاليات
 

 املراسالت
اىل الربيد  و املداخالت الكاملة  امللخصات يتم إرسال

 اإللكرتوين التايل:
Evene.Econ@yahoo.com 

 
 


