
     
 
  

 

 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 الجزائر  –ست لتامنغمنشورات المركز الجامعي 

 

توجهات التكنولوجيا المالية على ضوء تجارب  •

  شركات ناجحة
 

التكنولوجيا المالية ثورة اقتصادية جديدة  •

دراسة حالة منطقتي الشرق األوسط وشمال )

 (إفريقيا

التكنولوجيا المالية ثورة الدفع المالي..الواقع  •

 واآلفاق

دور التكنولوجيا المالية في دعم قطاع الخدمات  •

 المالية والمصرفية

العمالت االفتراضية: تزايد اإلطار التنظيمي  •

 الناشئةوالتحديات في التكنولوجيا المالية 

  ن يبالتحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة،  •

 المتطلبات والتحديات.            

 جامعة بسكرة د.مراد حمبوب

املركز اجلامعي  د.قرقب مبارك •

 لتامنغست

 

 أثر القوانين الوضعية في تغير الفتوى الشرعية •

 وهيبة عبد الرحيم د.  •

 بن قدورواق شد.أ •

 لتامنغستالمركز الجامعي   

  جامعة بومرداس د.حيزية بنية •

 عليوش قربوع ابتسامأ. •

 لتامنغستالمركز الجامعي   
 

  جامعة غردايةأ.لزهاري زواويد  •

   جامعة ورقلة د. حجاج نفيسة •
 

  سطيف ج د. بن علقمة مليكة •

 لتامنغست جم  د.سائحي يوسف •
 

     .عبد الرحمان رزق اهللأ و أ.عمام ريم •

 واطجامعة األغ    
 

 جامعة بسكرة د.مراد محبوب •

 لتامنغستم ج  د.قرقب مبارك •

 

 

 

 

 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةمجلة 
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(0) 

        
  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، فإن 

اسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية إدارة اجمللة ترحب بنشر الدر

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، والربيد اإللكرتونياسم ولقب املؤلف، العنوان املهين 

word )عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) مخسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

رقم اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني 

إعطاء سم(((، و 1.0قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

 ملقال مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن مل جيب إرفاق ا

أن يكون عنوان البحث وامللخص والكلمات ، وتكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

، املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن مل تكن لغة املقال

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان اجلدول أو ألشكال واجلداول توضع يف آخر الصفحة اوتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا نحويةاإلمالئية وال بعناية وتدقيق للمواد

عنوان املوضوع، والغرض من كتابته، مبا يف ذلك الطرق املستخدمة، واملناقشة اخلتامية على 

االختصارات  وأن تكون، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، أهمية العمل

البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق أن يتسم ، ومكتوبة وواضحة يف أول ظهور هلا

أن يكون البحث ا، وأن خيدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

 ترد البحوث ال ي تعذرر نشرها، وقحق إلدارة اجمللة تغيري ما وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 راجلزائ -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس
 مدير املركز اجلامعي لتامنغست     شوشة عبد الغين دأ.

 املركز اجلامعي لتامنغست أ.د زهرية كيسي المجلة( )مديرة

                          (لها االلكتروني الموقع على )والمشرف        (التحرير )رئيــــس

 املركز اجلامعي لتامنغست          د.شـــوقي نذيــــــر

 المساعدون( )المحررون

 علي فيالليأ.د 

 10جامعة اجلزائر 

 يــاحلق مرسل .عبدد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 املساعيدأمحد فرحان نزال أ.د 

 األردنآل البيت جامعة 

 د.سائحي يوسف

 املركز اجلامعي لتامنغست

 يه السمالليقحضأ.د 

ملكة امل جامعة امللك فيصل

 العربية السعودية

 د.مجال قتال

 املركز اجلامعي لتامنغست

 .جوادي إلياسد

 املركز اجلامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 

 

 (مراجعة)
 د.شـــوقي نذيــــــر                        ي   احلق مرسل .عبدد

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( )الهيئة
 ن خارج الوطنم

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 القحطاني عبد القادر بن محودأ.د 

 جامعة قطر

 أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فلسطني
آل أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة 

 األردنالبيت 
 جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 العراق

امللك فيصل جامعة  ييه السماللضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
، أكادير، جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 املغرب

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 اإلسكندرية مجهورية مصر العربية

د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس، 

 عمان

 د همام القوصي سوريا

 جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 عمان

 طنمن داخل الو

 10 جامعة اجلزائرأ.د أمحية سليمان 

 جامعة اجلزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز اجلامعي تيبازة

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

 أ.د بومدين حممد جامعة أدرار
 10 أ.د حاروش نور الدين جامعة اجلزائر

  جامعة بسكرةحسينة شرون  أ. د

 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

د زهرية كيسي املركز اجلامعي أ.

  لتامنغست

 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة اجلزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة اجلزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

 أ.د قحياوي مفيدة جامعة بسكرة

 جامعة بسكرة وسيلة د السب ي

املركز اجلامعي ودي حممد الطاهر د العم

 لتامنغست

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

جامعة مخيس د آيت عبد املالك نادية 

 مليانة

 جامعة أدرار د باخويا إدريس

 املركز اجلامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 د بلعياء حممد جامعة تلمسان

 بلواضح الطيب جامعة املسيلةد 

 د بن جديد فتحي املركز اجلامعي غليزان

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
 د بن بوعبد اهلل نورة جامعة باتنة

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

املركز اجلامعي  د بن قدور أشواق

 .لتامنغست

 د بن قانة إمساعيل جامعة ورقلة

 أمحد جامعة األغواط مويزةبن د 

 املركز اجلامعي مليلةد بوفنش وسيلة 

 جامعة أدرار د بوعزة عبد القادر

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز اجلامعي لتامنغست



 ائرزــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

د جوادي إلياس املركز اجلامعي 

 .لتامنغست

 جامعة برج بوعريريجيمة حاجي فطد 
 د حاروش رفيقة جامعة اجلزائر

 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

د خويلدات صاحل املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 د دغمان زوبري جامعة سوق أهراس

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 لفجامعة ش فريوز زروخيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 د ساقحي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 د سلكة أمساء املركز اجلامعي لتامنغست

 د شوقي نذير املركز اجلامعي لتامنغست

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 بد الرمحان عبد القادر جامعة أدرارد ع

املركز اجلامعي  د عبد الرحيم وهيبة

 لتامنغست

د عبد الكريم بن منصور املركز اجلامعي 

 تندوف

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 د عثماني علي املركز اجلامعي أفلو
 10د عماد بن عامر جامعة البليدة 

 عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست د

 عياشي مجال جامعة املديةد 

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 شلفالعة جام نصرية قوريشد 
 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

كوديد سفيان املركز اجلامعي عني  د

 متوشنت

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 جامعة اجللفة حمديد محيد د 

املركز اجلامعي  د مرسلي عبد احلق

 لتامنغست

 10 جامعة اجلزائرد معبوط أمحد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

املركز اجلامعي د منصوري املربوك 

 لتامنغست

د موراد حطاب املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة اجللفة د يوسف زروق
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 18 رئيس التحريراستهاللية 

 10 إشكالية امللتقى

  وجيا املالية على ضوء جتارب شركات ناجحةتوجهات التكنول

 شواق املركز اجلامعي لتامنغستأد.عبد الرحيم وهيبة ود.بن قدور 
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 ةجامعة املسيل أ. بودراع امنية

041 

 

 

  



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  د للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتها

 (8)  1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

         

 ( حمدا وصالة وسالما) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                                          

 

                         

                      

 

 شوقي نذير.د                                                                     

  رئيس التحرير                             

 استهــــــاللية

التابع صادية والتجارية وعلوم التسيري معهد العلوم االقتم نّظ

 تامنغستأمني العقال احلاج موسى أق أمخوك للمركز اجلامعي ل

الشركات الناشئة يف جمال ملتقى وطنيا حول موضوع: 

وهذا يومي ، (حتديات النمو واملنافسة)التكنولوجيا املالية 

 .م8102أفريل  01-01

نشر أعماله  رحيمد. وهيبة عبد الامللتقى  رئيسوقد طلبت منا 

من مراجعي اجمللة، من أجل  اأو بعضها بعد إعادة عملية حتكيمه

توسيع نشر أعمال هذا امللتقى العلمي، وتعميم االستفادة منه، 

سيما وأن البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية  فكان هلا ما طلبت،

(ASJP.تتيح لنا هذه العملية على شكل عدد خاص ) 

لثالث من نوعه حتوز جملة االجتهاد قصب سبق ويعد هذا امللتقى ا

نشر أعماله، إذ نشرنا عددين قبله متعلقني مبعهد احلقوق 

 والعلوم السياسية.

واضيع موحدة دخدم جماال ملوسنوسع الفكرة ونسعى لنشر مقاالت 

واحدا متخصصا، يكون مبثابة كتاب مجاعي لعدة مؤلفني، سواء 

اجلزائرية للمجالت  عن طريق االستكتاب بواسطة البوابة

جتميع مقاالت ن فرصة (، أو عن طريق حتيرASJPالعلمية )

  .ملوضوع واحد مثلما كان صنيعنا يف عدد اهلجرة غري الشرعية

 

وإنر االعتقاد قائم بأنر هاته املقاصد لن تتحقق إاّل بتكانف اجلهود 

وتكاتفها، وتالحف األهداف وحتالفها؛ بني املؤلفني الذين نسّلم 

م إرسال حبثوهم خالء مما يعيبها، وبني احملكمني الذي نأمل فيه

منهم أن يضعوا ما يسند إليهم من حبوث موضع التمحيص 

والتدقيق، إذ إنر حسن اختيار البحوث عائد إليهم، وحتقيق 

جديتها منوط بهم، وإنرنا ال خنالف توصياتهم يف ذلك، وإن كان هليئة 

طمحت إليها ، ووها األعناقمغاير، وهلذا امتدت حنالتحرير قرار 



(9) 

 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ة امللتقى:إشكالي

من مسات الساحة املالية العاملية يف الوقت الراهن ظهور ما  إنر

هاته األخرية ، يسمى بالشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية

منت بشكل مطرد إىل أن وصلت ملنطقة الشرق األوسط ومشال 

بعدما ارتكزت يف بداياتها يف الصني ونيويورك ولندن  ،إفريقيا

هونغ كونغ. إذ تتخذ كهدف هلا أربع قطاعات، وهي: وسنغافورة و

قطاع املدفوعات، اإلقراض واالستثمار، حتويل األموال، التأمني 

ما خيص القطاع املالي احلديث املرتكز  والتعامالت الرقمية، أي كلر

 على التكنولوجيا.

باستهدافها هلاته القطاعات فهي متثل منافسا مباشرا للبنوك 

ها استطاعت أنر وبالرغم من حداثة نشأتها إاّل وشركات التأمني،

استقطاب طبقة عمالء ممن دخلو عن والئهم للبنوك، بغية االستفادة 

 مما تتيحه التكنولوجيا احلديثة.

أربعة عمالء من أصل عشرة  حسب تقرير لبريفورت؛ فإنرو

دخلو عن والئهم للبنوك لصاحل هذه الشركات، كيف ال وهي األسرع 

نا واألقل تكلفة، وأهم من ذلك؛ أكثر شفافية، وأقرب إىل واألكثر أما

ها وسيلة تنمية أفضل ملكافحة الفساد، كما أنر أن تكون أمثل حلر

 لألعمال.

ة خربتها يف جمال املال حداثة هاته الشركات وقّل لكن؛ يف ظلر

كثرية  أحيانيف واألعمال، فعادة ما تتخذ من البنوك كشريك هلا، و

الشركات ال ي  ت لالنسحاب. باملقابل؛ فإنرتضطر هذه الشركا

تستطيع الصمود تغرس مكانة ذات جذور عميقة يف القطاع وحتقق 

و  (CASH U) جناحا مبستوى األرباح ال ي جتنيها البنوك، مثل: شركة

(PAYPAL)  . 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (10) 1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

بناء على ما ورد سابقا تتضح معامل إشكالية هذا امللتقى و

 على النحو التالي:

التحديات ال ي تواجهها الشركات الناشئة يف  فيما تتمثل أهمر -

وهل كفاءتها ذات جدارة منافسة  ؟جمال التكنولوجيا املالية

 للمؤسسات املالية ومهددة ملستقبلها؟

 أهداف امللتقى:

إلقاء الضوء على هذا املصطلح اجلديد يف األوساط اجلامعية  -

 واالقتصادية،

جاتها كنوع من دراسة هذا النوع من الشركات والتعريف مبنت -

 ضروريات واقع االقتصاد الرقمي،

ضرورة حصر ما تقدمه الشركات من فوائد تعود على  -

اصة مع نزوحها وخباالقتصاد والسلبيات ال ي قد تنجر عنها 

 حنو منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،

مواكبة التطورات العاملية والتنبؤ باملستقبل التكنولوجي  -

 القتصاد ومفاهيمه.الذي قد يقلب موازين ا

 حماور امللتقى:

 اإلطار النظري واملفاهيمي للتكنولوجيا املالية، -

 القطاعات الرئيسية للتكنولوجيا املالية، -

شركات التكنولوجيا املالية كمصدر تهديد للمؤسسات  -

 املالية، خاصة البنوك،

التحديات ال ي تواجهها الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا  -

 املالية،

 ض جتارب ناجحة لشركات التكنولوجيا املالية،عر -

واقع شركات التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال  -

 إفريقيا.

 




