
 

 

 

ًهىريت انجسائريت انديًقراطيت انشعبيتـانج  

 وانبحث انعهًيوزارة انتعهيى انعبني 

 جبيعت عببش نغرور خُشهت

 

 

 

 

 انعهىو االقتصبديت وانتجبريت وعهىو انتسييركهيت 

 :PRFUانبحث ببنتعبوٌ يع فرق 

م انتىجه َحى ظإلنكتروَيت في انجسائر في تقييى أَشطت انتجبرة ا

 انًؤسسبث انُبشئت
 في انًؤسسبث انُبشئتحىكًت انًىارد انطبيعيت وفرقت بحث 

 نتحقيق استراتيجيبث انتًُيت  انبيئيتوتحهيم يشكالتهب 

 انًستدايت في انجسائر دراست ييداَيت في يديُتي خُشهت و ببتُت

 تُظى 

 تاالفتراضي بتقُي انىطُيانًهتقى 

 حىل: انتحبضر عٍ بعد

المؤسسات الناشئة والتجارة اإللكترونية في الجزائر 
 بين التوجه االقتصادي للدولة وتحديات الواقع 

 2722يبرش  70يىو 

 أ.د شالة عبد الواحد الجامعة: لمممتقى مديرالرئيس الشرفي 
 دربوش محمد الطاهرأ.د  :الممتقىمدير 

 العايب أحسن: د. رئيس الممتقى
 د. زديرة شرف الدين: المجنة العممية ةسرئي

 د. جباري عبد الجميل رئيس المجنة التنظيمية:
 

 

 انديببجت:
ا لخحقُق الخىمُت  حؼهل املؤطظاث الىاػئت في العصس الحالي، مصدزا حٍُى

ائها املىخفضت، حُث ٌعد الاقخصادًت وخلق مىاصب الؼغل، زغم جهلفت إوؼ

س هره املؤطظاث وخلق اقخصاد املعسفت، فهي  إلابداع والابخهاز الظبُل لخطٍى

عت وفعالت،  قت طَس ت قابلت للىمى، بل وجىمى بطٍس جقىم على أعماى ججاٍز

ل،  مظخخدمت في ذلو الخقىُاث الخنىىلىجُت الحدًثت للىمى والحصىى على الخمٍى

لنرووهُت، إذ حعخرو هره خألخروة أداة لدظيُل خألعماى ػأجها في ذلو ػأن الخجازة إلا

واملعامالث ولظب الىقذ، واخرزاى الحرز الجغسافي برن املخعاملرن، فهي وطُلت 

لخىفرو وػساء املىخجاث، وجبادى املعلىماث بصىزة فىزٍت مً خالى ػبنت 

ق إلاهروهذ، وليا جطبُقاث لثروة ومخىىعت، على غساز: الدفع إلالنروووي، ا لدظٍى

 إلالنروووي، البحث عً فسص عمل، جقدًم خدماث للعمُل وغروها.

خروجرن على ألثو جقدًس مىحا وبىاءا علُه أخرث الجصائس في الظيخرن خأل         

جدًدا في طُاطتها الاقخصادًت، مً خالى جىجييا هحى خلق آلالُاث الالشمت لدعم 

إوؼاء املؤطظاث الىاػئت، ومان ذلو باطخحداثها لىشازة خاصت بهره املؤطظاث 

ل الىمالت الىطىُت لدعم وحؼغُل الؼباب ) ( طابقا، إلى ANSEJالىاػئت، ثم جحٍى

(، وعلى صعُد الخجازة ANADEت لدعم وجىمُت املقاوالجُت )الىمالت الىطىُ

إلالنرووهُت طازعذ الدولت إلى اجخاذ جملت مً إلاجساءاث، تهدف إلى جحدًد إلاطاز 

القاهىوي الري جمازض فُه هره خألوؼطت، طُما ما ًخعلق بالدفع إلالنروووي 

ؼفافُت على والسجل الخجازي إلالنروووي، ومً ثم إضفاء هىع مً السقابت وال

املعامالث املالُت للخجاز، بما ًىعنع إًجابا على مىازد الدولت مً الجباًت 

 العادًت، 

لنً زغم هره إلاجساءاث جىاجه املؤطظاث الىاػئت لما الخجازة         

إلالنرووهُت بالجصائس، العدًد مً الصعىباث والعساقُل جخعلق أطاطا ببطء 

ة خألفساد وقلت جحنميم في الخقىُاث الحدًثت إلاجساءاث الخىظُمُت، وعدم مظاًس 

بصفت عامت، مما ٌؼهل جحدًا لبروا ًيبغي ججاوشه مً أجل الىصىى إلى جحقُق 

 خألهداف امليؼىدة.

 :اإلشكالية

 اهطالقا مما طبق صُغذ إلاػهالُت السئِظُت للملخقى على الىحى آلاحي:       

دعم املؤصضاث  ما مدى قدرة الضياصاث الحكوميت في الجسائر على

الناشئت، وجوفير إلاطار التشريعي املناصب لتطوير التجارة إلالكترونيت؟ وما 

 هي التحدياث التي جواجهها على أرض الواقع؟

 

 

 

 :األهداف

 ٌظعى هرا امللخقى إلى جحقُق مجمىعت مً خألهداف أهميا ما ًلي:

جىضُح إلاطاز املفاهُمي الخاص باملؤطظاث الىاػئت مقازهت مع غروها  -

 مً املؤطظاث الخقلُدًت؛

عاث املظخحدثت في مجاى الخجازة إلالنرووهُت الاطالع على ال - دؼَس

 والخحىى السقمي في الجصائس؛

جحدًد أهم العساقُل التي جىاجه خلق وإوؼاء املؤطظاث الىاػئت  -

 وجفعُل الخجازة إلالنرووهُت في الجصائس ولُفُت مىاجيتها؛

الىقىف على مدي هجاعت الخىجه الاقخصادي للدولت هحى خلق  -

ػئت، واعخبازها لأداة لخحقُق الخىمُت الاقخصادًت في املؤطظاث الىا

 الجصائس

الخعسف على أهم الخجاز ب العاملُت والعسبُت السائدة في مجاى   -

 املؤطظاث الىاػئت والخجازة إلالنرووهُت

 انًحــــــــــبور

ملعالجت إلاػهالُت السئِظُت للملخقى جم جحدًد محاوز امللخقى على الىحى 

 الخالي:

 مدخل هظسي  -املؤطظاث الىاػئت والخجازة إلالنرووهُت ر ألاول:املحو 

عي  املحور الثاني: الظُاطاث الحهىمُت ودوزها في جىفرو إلاطاز الدؼَس

 والقاهىوي للمؤطظاث الىاػئت والخجازة إلالنرووهُت في الجصائس

ل املؤطظاث الىاػئت، وطبل جفعُل  املحور الثالث: آلُاث دعم وجمٍى

 وووي بالجصائس الدفع إلالنر

مظاهمت املؤطظاث الىاػئت في جحقُق الخىمُت  املحور الرابع:  

س اقخصاد املعسفت بالجصائس  الاقخصادًت وجطٍى

جطبُقاث الخجازة إلالنرووهُت والخحىى هحى الاقخصاد  املحور الخامط:

 السقمي بالجصائس

جحدًاث ومعُقاث إوؼاء املؤطظاث الىاػئت، املحور الضادش: 

 هحى الخجازة إلالنرووهُت في الجصائس والخحىى 

ججازب عاملُت وعسبُت زائدة في مجاى املؤطظاث الىاػئت املحور الضابع: 

  والخجازة إلالنرووهُت.

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط المشاركة 

جنخب املداخلت طبقا لألصىى العلمُت املخعازف عليها باللغت العسبُت  -

ت أو الفسوظُت  . wordفي ػهل  أو الاهجلرًز

 باللغخرن.  محسزاجقدًم مداخلخه مع ملخص ًيبغي على املؼازك  -

 صفحت  11و 11برن  الصفحاث عدد ًرواوح -

أصلُا لم ًخم وؼسه مً قبل، ولم ٌظبق أن قدم  املىضىع ًهىن أن  -

 في مؤجمساث أو ملخقُاث علمُت طابقت.

  جسطل املداخلت ماملت -

 ًخم قبىى املداخالث الفسدًت أو الثىائُت.  -

 

 تواريخ مهمة:
 

 11/01/2022آخس أجل إلزطاى املداخلت ماملت:   -

 31/01/2022السد على املداخالث املقبىلت: -

د إلالنروووي للملخقى:جسطل املداخال  -   ث عرو الرًو

ecommercestartup.sem@gmail.com 

 أعضاء المجنة العممية:
 رئيط اللجنت العلميت: د. زديرة شرف الدين          

 معت عباض لغسوز خيؼلتجا أ.د دزبىغ محمد الطاهس

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت أ د. بً مىصىز لُلُا

 طنُندة -1511أوث  20جامعت  أ د. مقُمح صروي 

  بظنسة –جامعت محمد خُضس  أ.د زابح خىوي

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت أ د. بلقُدوم صباح                  

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. طلُماوي عصام

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت ن طمرود. ػِبا

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. العاًب أحظً

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. بادٌع هبُلت

ىت  أم البىاقي -جامعت العسبي بً ميُدي د. لطسغ صرًو

 أم البىاقي -جامعت العسبي بً ميُدي د. عظىى محمد خألمرن

مت  طنُندة -1511أوث  20جامعت  د. طلطان لٍس

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. جهىاػذ عماد

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د.جبازي عبد الجلُل

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. خىافس علي

 القلُعت -املدزطت العلُا للخجازة د. هصِب حفرزة

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. شعُمي زمصي 

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. هباش هاهد 

 املسلص الجامعي جِباشة  رو د. عص الدًً طم

 جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. مصباح عماد الدًً

 جامعت خألغىاط د. بىزهان مصطفى 

م  جامعت عباض لغسوز خيؼلت د. شزمان لٍس

 قظىطُىت-جامعت عبد الحمُد ميسي  د. بىطهىك عماز

بت محمد  قظىطُىت-جامعت عبد الحمُد ميسي  د. بىػٍس

 ت عباض لغسوز خيؼلتجامع د. بً عباض ػامُت

      

      

 المجنة التنظيمية:أعضاء 
 
 ط.د شخاب حفيزة

        ط.د بن رغيدة محمد مهدي
 ط.د عمي صيد

 ط.د محمد قابوش 
          

 :استًبرة انًشبركت
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  .......................................................... :لبريد العاديا -
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