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 ديباجة 
بعجلتهم االقتصادية من خالل إنشاء موانئ   والدفعاملناطق الحدودية محورا هاما في تعزيز العالقات الدولية    تعد        

تعملومشاريع   املنطقة  اقتصادية  طبيعة  االقتصادية حسب  األنشطة  حركة  دفع  و على  الدول ،  كباقي  الجزائر  تتميز 

ا الطبيعلالكبيرة بمساحات شاسعة مقسمة  ة والخصوصية على غرار طول حدودها الشرقية ى عدة مناطق مختلفة 

 وبية التي تطل على الدول االفريقية والتي تميزها عالقات اقتصادية متشعبة. خاصة الجن والغربية

من خصوصية   لالستفادةوجب أن يتم االهتمام به    والتيهذا الشأن الذي صعب من عملية ربط هذه املناطق بالتنمية      

املناطق مع بعضها البعض في شكل شبكة ، حيث أصبح من املهم ربط مختلف  يامكانتها اقتصاد  ز وتعزيكل منطقة لتطوير  

 ميزة للدولة من خالل تشعب األنشطة االقتصادية فيها.  وتعطياقتصادية تحرك عجلة االقتصاد 

في     مهام  دورا  االنترنت  لعبت  الجديدة  االلفية  مطلع  في  و    و  القطاعات  و  املجاالت  مختلف  املجال   باألخصتطوير 

و   الشركات  نماذج جديدة من  التوج  نماذج االقتصادي بمختلف قطاعاته، حيث ظهرت   هاألعمال مبتكرة موازاة مع 

وظهور  االعمال  نماذج  تطوير  في  املاضين  العقدين  خالل  األزمات  وقد ساهمت  الرقمي،  االقتصاد  تطوير  نحو  العاملي 

منها  الهدفالرقمية، حيث يكون  كنولوجيابين نماذج االعمال والت الدمجريادة االعمال الرقمية الذي يقوم على مفهوم 

 الدفع الرقمية في تطوير املشروعات بمختلف اصنافها في تقديم منتوجات و خدمات الى طالبيها و  كنولوجيا  توظيف الت

 من عجلة االقتصاد املحلي ومنه الى العاملي. 

تعزيز تلعب ريادة االعمال الرقمية دورا هاما في    الحدودية اذاملناطق    وتنميةمنه تبرز أهمية ريادة االعمال الرقمية  ف      

املجتمع    ودمج شرائح  استخد  وتعزيز مختلف  خالل  من  املالي  الشمول  تعزيز  الى  إضافة  بينها،  االبتكارات  االتجارة  م 

الية، كما يعتبر تحديا كبيرا لرواد االعمال في تغطية حاجيات املناطق الحدودية التكنولوجية املالية حسب الحاجيات امل

 ، وربطها باملنتجات الجديدة املتوفرة في االقتصاديات الدولية

   التالية:الرئيسية شكالية وعلى ضوء ما تم تقديم سيقوم هذا امللتقى بمعالجة ال  

 ؟بالجزائر الحدوديةمال الرقمية في تنمية املناطق عما مدى مساهمة ريادة األ

 أهداف الملتقى 
 ؛ ريادة األعمال الرقميةمحاولة تحليل مفهوم  -

اقع ريادة االعمال الرقمية في الجزائردراسة ومحاولة  -  ؛ الوقوف على و

 تبيان دور التحول الرقمي في تطوير ريادة االعمال؛ -

 ؛تحليل القوانين املسيرة لريادة األعمال الرقمية -

 ؛تشخيص املشاكل التي تعاني منها املناطق الحدودية اقتصاديادراسة و  -

 .وسبل تسريع النهوض بها املساهمة في تمنية املناطق الحدودية آلياتدراسة  -

 

 

 



 محاور الملتقى 
 ؛لريادة االعمال الرقمية التأصيل النظري : املحور األول 

 ؛ل الرقمي وعالقته بريادة االعمالالتحو  املحور الثاني:

 ؛التنمية في املناطق الحدودية املحور الثالث:

 ؛ القوانين املسيرة لريادة االعمال الرقمية  املحور الرابع:

اقع انتشار ريادة األعمال الرقمية في الجزائر  املحور الخامس:  ؛ و

 تجارب دولية حول ريادة االعمال الرقمية ومساهمتها في تمنية املناطق النائية.  املحور السادس:

 

 شروط المشاركة 
مجلة علمية أو مقتطف من أطروحة أو رسببالة ماجسببتير ولم يتم السببهام  قبل فييكون سبببق وأن نشببر البحث من  أال  -

 به في ملتقي وطني ودولي أو يوم دراس ي أو ندوة علمية فكرية.

املببببببداخالت بخط   - العربيببببببة وبخط  14حجم    Traditional Arabicتكتببببببب    12بحجم  Times New Romanببببببباللغببببببة 

 .11بحجم  للمداخالت باللغة األجنبية، والتهميش نفس نوع الخط

 صفحات. 10صفحة وال يقل عن  15ال يزيد عدد صفحات املداخالت عن  -

 تقبل األبحاث باللغات: العربية، االنجليزية والفرنسية؛ -

 املفتاحية؛ إعداد ملخص ال يزيد عن صفحة بلغة البحث وباللغة االنجليزية مع ضرورة وجود الكلمات  -

 املتخصصة؛ للتحكيم العلمي من طرف الجنة العلمية  ىتخضع كافة األبحاث الواردة إلى هيئة امللتق -

  .لكل مداخلة اثنين يجب أال يتجاوز عدد املشاركين -

 زم الباحث بإجرائها وإرسالها في الوقت املحدد لذلك.في حالة وجود تعديالت فإنه يلت -

-  
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