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 الجزائر -جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 

"استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"بحث المخبر تصدر عن   
 

    8102 أكتوبر :إلايداع القانوني/           782X-2661: .د.م.د.ر
 

 

 مصطفى بلحاكم، مدير جامعة مستغانم. د.أ :الرئيس الشرفي للمجلة

 عدالةالعجال . د.أ :مدير املجلة

 فاطمة لعلمي. د :التحرير ةرئيس

 بوشرفجيـاللي . د :رئيس لجنة القراءة

 :أعضاء هيئة التحرير

 سهام كردودي .د دمحم بن موس ى. د

 مانعسبرينة . د خالدية بوجنان. د

 الهاروش يخطاب . أ نسيمة جلولي. د

 :خلية إلاعالم آلالي

 سامية دريس ي. أ

 

 كريمة جالم. أ

 
 :أعضاء لجنــــة القــــراءة

  الجزائر – محبوب بن حمودة  .د.أ

 الجزائر –بوشنافةأحمد  .د. أ

 السعودية –دمحم بن دليم القحطاني. د

 يمنال –توفيق سريع باسردة. د

 جزائرال–عبد الحميد لخديمي. د

 الجزائر –فاطمة لعلمي. د
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 :أعضاء اللجنــــة العلميـــــة

 عميد الكلية  –عبد القادر شاعة  . د

 الجزائر –عبد القادر بابا . د.أ

 الجزائر –بلحاج فراجي. د.أ

 الجزائر –مصطفى بلمقدم . د.أ

 الجزائر –كريمة بكوش . د.أ

 الجزائر –أحمد بوسهمين . د.أ

 الجزائر –إلياس شاهد . د.أ

 الجزائر –بالل شيخي. د.أ

 الجزائر –بلقـاسم دواح . د.أ

 الجزائر –زوبيدة محسن . د.أ

 مصر –عطية أحمد منصور الجيار . د.أ

 مصر  -م عاطف جابر طه عبد الرحي. د.أ

 الجزائر –إسماعيل بن قانة . د. أ

 الجزائر – الحاج بن زيدان. د. أ

 الجزائر –رياض عيشوش . د

 إلامارات العربية املتحدة      –رند النمر. د

 العراق  –طارق توفيق يوسف العبدهللا . د

 السعودية -دمحم بن دليم القحطاني. د

 الجزائر –مصطفى عوادي, د

 اليمن –بخيت الجابري رزق سعد هللا . د

 الجزائر  –أحسـين عثمانـي . د

 الجزائر –فاطمة بكدي. د

 الجزائر –آمال بكار . د

 الجزائر –فاطمة بن زيدان . د

 الجزائر  –أمـحمد بلقـاسم . د

 الجزائر –رفيقة بن عيشوبة. د

 الجزائر –أبو بكر بوسالم . د

 الجزائر –العجال بوزيان. د

          الجزائر –عميروش شلغوم. د

 الجزائر -أسماء درقاوي . د

 السودان –إيهاب الضوي . د

 الجزائر –عمار درويش  .د

 الجزائر –الطاهر جليط . د

 إلامارات العربية املتحدة –نادية البياتي . د

 الجزائر –أمينة فداوي . د

 الجزائر –وهيبة قحام. د

 الجزائر –زين الدين قدال. د

 الجزائر –آمال حفناوي . د

 السودان –تجاني حمد عالء الدين ال. د

 الجزائر –طارق حمول . د

 العراق –احسان جواد كاظم . د

 الجزائر  –سهام كردودي . د

 العراق –منية خلفاوي . د

 الجزائر –الحاج خليفة. د

 السعودية –جمال لعمارة . د

 الجزائر –سهيلة لغرس. د

 الجزائر –لطيفة لونيس ي. د

 الجزائر –سبرينة مانع. د

 الجزائر  – نصيرة مالل. د

 الجزائر –ربيعة مالل . د

 الجزائر  –ليلى مطالي . د

 إلامارات العربية املتحدة –ملياء دمحم. د



 3 

 الجزائر –عبد القادر بن شني . د

 الجزائر –يوسف بشني . د

 الجزائر –آمال بن صويلح . د

 الجزائر –كريمة بسدات. د

 الجزائر –فاطمة بودية . د

 الجزائر –خالدية بوجنان. د

 الجزائر –صاليحة بوذريع . د

 الجزائر –فتيحة بوحرود . د

 الجزائر –حليمة بومعزة . د

 الجزائر –وهيبة مقدم . د

 الجزائر –صابرينة مغتات . د

 فلسطين –شاهر عبيد . د

 الجزائر –مال رحمانآ. د

 الجزائر –حمزة رملي . د

 الجزائر –فاطمة سايح . د

 الجزائر –سالمي أحمد . د

 السعودية –هللا حمود سراج  عبد. د 

 الجزائر –سامية سيرات . د 
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 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 
 

 
 

 

 

 تقديم المجلة
 

 عن، تصدر هي مجلة علمية محكمة نصف سنوية مجانية "الاقتصاد والبيئة"مجلة 

كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم ب" استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"بحث المخبر 

. والبيئي الاقتصادي جالتهتم بامل. الجزائر - مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس –التسيير 

تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية في الجزائر وخارجها للمساهمة بأعمالهم العلمية 

 .العربية أو إلانجليزية والتي لم يسبق نشرها: الجودة وألاصالة واملحررة بإحدى اللغتيناملتسمة ب

تهدف املجلة إلى نشر البحوث العلمية ألاصيلة من طرف الباحثين وألاساتذة وطلبة 

الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر املعرفة وإلاطالع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل 

ن كما تهدف املجلة إلى إتاحة إلاطالع على البحوث والدراسات ألكبر عدد ممكن من بين الباحثي

 .الباحثين عبر إصداراتها املطبوعة والالكترونية

 

 

 

، جامعة عبد "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث المجلة الاقتصاد والبيئة، مخبر : املراسالت والاشتراك

 ، الجزائر80111مستغانم -الحميد بن باديس

 stratev.univ-mosta.dz  :املوقع إلالكتروني/      eco.env@univ-mosta.dz: البريد إلالكتروني

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 :الرابط على املنصة الالكترونية الوزارية

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 
 

 
 

 دليل المؤلف
 

 :تقديم املقاالت -1

: الاطالع على ألاقسام" مجلة الاقتصاد والبيئة"في  ندعو املؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم

 :ملساحتنا املحجوزة على منصة املجالت العلمية الجزائرية" دليل للمؤلفين"و" تعليمات للمؤلفين"

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

يمكن القيام . Wordبصيغة  ASJPاملؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق املنصة 

 :ASJPبذلك عن طريق النقر على ألايقونة إرسال املقالة على يسار الشاشة في رابط املنصة 

.dz/en/PresentationRevue/645https://www.asjp.cerist 

ــــ كلمة مرور /  اسم مستخدمإذا كان لدى املؤلفين   ":مجلة الاقتصاد والبيئة "لـ

Aller à la connexion 

 كلمة مرور؟/  هل تحتاج إلى اسم مستخدم

Aller à l'inscription 

 مطلوب التسجيل والدخول لتقديم املقاالت عبر إلانترنت وللتحقق من وضعية املقاالت: مالحظة

 

 :املبادئ التوجيهية للمؤلف - 2

 بعناية؛ندعو املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه التوصيات  •

 .يحق لرئيس التحرير إعادة ألاوراق البحثية التي لم يتم تقديمها وفًقا لهذه التوصيات •

 

 :عملية تقييم املقال - 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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 : الخطوةألاولى. 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظام وتتدخل في 

إذا كان . أهلية املقاالت قبل إرسالها إلى املحررين املساعدينحيث تقدم قرارا ب. مرحلة ما قبل التقييم

يمكن للمؤلف . القرار سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال بسبب الرفض

 .إعادة إرساله مع ألاخذ بعين الاعتبار التوصيات املقدمة

 :الخطوة الثانية. 3-2

تم إعدادها وفق قالب املجلة ووفق شروط )لة للتقييم في الحالة التي تكون فيها املقالة مؤه

، سيتم إرسالها في حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي الاختصاص، والذي بدوره سيقدمه إلى (النشر

سيتولى املراجعين مسؤولية تحكيم الورقة البحثية وفًقا الستمارة تقييم موحدة . مراجعين إثنين في شبكته

 . شكل إلزاميب ASJPمتوفرة على املنصة 

توفر سكرتارية املجلة . يمكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك: مالحظة

 .الواجهة بين مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين

 

منح فترة تقييم مدتها : فترة تقييم املقاالت -4
ُ
يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد لشهرين في  01ت

 .إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلةتوسط امل
 

فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء تقييم ثالث : حالة تقييم املقاالت -5

 .من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا
 

 :إعداد املقال -6 

، ندعو املؤلفين الستخدام نموذج " مجلة الاقتصاد والبيئة "لتسريع عملية نشر املقاالت في 

 .إلدراج مقاالتهم" تعليمات للمؤلف"يتوفر قالب للمؤلفين في قسم . املجلة

، حيث يمكنهم الوصول إلى هذا الفضاء عن "تعليمات للمؤلف"يمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم 

 :طريق زيارة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

 .على الجانب ألايسر من الشاشة" تعليمات للمؤلف"ثم النقر على 

 :الاطالع على ملف دليل املؤلف -7

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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يتم تحميل ملف مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال " دليل املؤلف"بالضغط على أيقونة

طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف الخاص باملجلة ويتضمن أيضا خطاب تعهد  يوضح

 .يمض ي عليها صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط
 

 :إرسال املقال -8

بعد إعداد املقال وفق لقالب املجلة الذي تم تحميله، وإلاطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط على 

لغة : تظهر استمارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة باملقال وباملؤلفين". مقال إرسال" ةأيقون

املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ الاسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة الانتماء؛ الايميل 

 .؛ اقتراح مراجعين(ويمكن إضافة مؤلف ثان)

" إرسال مقال: "على املنصة، يتم الضغط على أيقونةبعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال 

 .املوجودة أسفل استمارة املعلومات
 

 :إشعار باستالم مقال -9

وفي مرحلة . في حالة نجاح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على الشاشة تبين ذلك

وإشعار للمؤلف الثاني على موالية يستلم املؤلف املرسل على إيميله الشخص ي إشعار بتقديم مقال، 

 .إيميله لتأكيد اشتراكه في املقال
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف : إشعار برفض املقال -11

 .برفض املقال
 

 :متابعة وضعية املقال على املنصة -11

مقاله مرحلة بمرحلة وذلك يمكن للمؤلف الدخول على حسابه في املنصة ومتابعة وضعية 

سيظهر جدول يحمل " املقاالت املرسلة: "ثم الضغط على أيقونة" املقاالت: "بالضغط على أيقونة

وهذه ألاخيرة تمر على عدة . عنوان؛ تاريخ إلارسال؛ اسم املجلة؛ التفاصيل؛ الحالة: تفاصيل املقال من

 :مراحل

 قبول أو رفض التحكيم؛: 0املرحلة  -

 قال في انتظار املراجعة؛م: 8املرحلة  -

 اسناد املقال للمراجعين؛: 0املرحلة  -
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 قرار املراجعين بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل؛: 4املرحلة  -

 .في حالة قبول املقال على الباحث إدراج املراجع عبر املنصة: 5املرحلة  -
 

 :سياسة الانتحال -12

ا 
ً
وال يتم قبول أي خرق لهذه . غير أخالقي للمجلةتشكل السرقة العلمية، بجميع أشكالها سلوك

 .ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة التي أجريناها. القاعدة

  



 9 

 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

  782X-2661: .د.م.د.ر /    2118أكتوبر : إلايداع القانوني
 

 

 

 

 
 

  0000 أوت/     (خاص) 02 العدد ،(03)جلد امل
 

 الفهـرس

 

  

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان املقال

الابتكار في التكنولوجيا املالية كآلية للرقمنة 

ومساهمتها في الحد من استخدام الورق واملحافظة 

 على البيئة

 (أدرارجامعة ) مولودي عبد الغاني. د

 (أدرار جامعة) عاللي فتيحة. د
00 

 00 (املركز الجامعي بتيبازة) قعيد لطيفة. د متطلبات التنمية السياحية املستدامة

في : نحو حتمية استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر

 ظل متغيرات الوضع الاقتصادي الراهن

املدرسة الوطنية العليا ) دمحم س ي أحمد.  د

 (الجزائرللصحافة وعلوم الاعالم، 
10 

واقع اقتصاد املعرفة في ظل التكنولوجيا الحديثة وفقا 

 ملؤشر الجاهزية إلالكترونية

 –نموذجا  GCCبلدان مجلس التعاون الخليجي  –

 (جيجلجامعة ) بوروينة لبنى .د.ط

 (جامعة جيجل) بوهالي رتيبة. د
21 

 تقدير آلاثار البيئية لتعدين العمالت املشفرة

 – البيتكويندراسة حالة  –
 018 (غليزانجامعة ) بوعقل مصطفى. د

في املنظمة  E-HRM إلادارة الالكترونية للموارد البشرية

–  مدخل نظري  –
 081 (8جامعة البليدة )فقاير فيصل . د
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 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

 
 

 
 افتتاحية العدد 

 
 

 ، والصالة والسالم على خير املرسلين،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق  وبركاته، بسمالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

 .ألامين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه

قتصاد الامن مجلة  3 مجلد( / خاص) 2العدد يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام 

استراتيجية التحول إلى "مخبر البحث ، تصدر عن سداسيةوالبيئة، وهي مجلة علمية محكمة 

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد بن  ،كلية العلوم الاقتصاديةالتابع ل "اقتصاد أخضر

لهم دور في  وباملناسبة أشكر كل فريق عمل املجلة والباحثين الذين كان. الجزائر -باديس، مستغانم

أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت مواضيعها مشاكل . مساهماتهم البحثية املميزة

 .متعددة واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية

، وكلنا امتنان للقائمين عليها، الاقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة 

 .راء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا وتقديرهدهم وعلمهم ووقتهم خبجوالذين ساهموا ب

وفي ألاخير ال يسعني إال الدعاء وألاخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي، 

 ...اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا

 .وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا 
 

  

 :مدير املجلة

 عدالة العجال. د.أ    

 


