ﳇﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴـﻴﲑ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ
ﺗﺎٔﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳈﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟـ
م ص م و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت
اﻟﻮاﻗﻊ  -و ا ٔﻻﻓﺎق  -و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﲧﺔ
ﻳﻮﱊ  06و ٔ 07اﻛﺘﻮﺑﺮ 2015

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﴩﰲ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
ٔا.د  /ﳕﺎﻣﺸﺔ ﶊﺪ

رﺋﻴﺲ اﳌﻠﺘﻘﻰ
ٔا  /ﺳﲈﻋﲇ ﻓﻮزي

رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ  8ﻣﺎي  -1945ﻗﺎﳌﺔ
ﳇﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴـﻴﲑ
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﻠﺘﻘﻰ
كثيرا ما تطرح إشكالية التأھيل على المستوى الجزئي  -أي على مستوى المؤسسات
االقتصادية فرادى  -و لكنه و من األكيد أن أقرب محيط للمؤسسة ھي المنطقة الصناعية التي
تنشط المؤسسة على ترابھا ،فالمنطقة الصناعية ھي الحاضنة األولية لھاته المؤسسات و ما لھا من
دور في توفير الشروط األساسية لخلق المؤسسات اإلنتاجية و تطورھا ،و في توفير المناخ المالئم
و الجذاب لعملية اإلنتاج بداية من توفير العقار الصناعي و تسھيل إجراءات الحصول عليه و ما
يترتب عليه من بناء إطار تشريعي داعم و احترام حقوق الملكية ،فالبلدان المتطورة توفر قاعدة
معلومات و بنوك معطيات حول العقار الصناعي و حقوق الملكية ،و ھذا لتمكين أصحاب
المشاريع و المؤسسات من جلب التمويل الالزم لدى النظام المالي فالنظام الرأسمالي قائم برمته
على فكرة احترام حقوق الملكية.
كما أن توفير بنية تحتية يعول عليھا للمنطقة الصناعية )توفير خدمات ذات جودة :النقل ،و
الشحن ،و مصادر الطاقة ،و يد عاملة مؤھلة ،و نظم إدارة و تسيير تتسم بالمرونة و
الالمركزية (...بمعنى حكمنة اإلدارة و التسيير La Bonne Gouvernance -و قادرة على
االستجابة لمختلف مراحل اإلنتاج ،كل ھذه العوامل المحفزة إَضافة إلى ما توفره المؤسسات من
شروط أخرى كذلك تعتبر أساسية )نظم إنتاج و إدارة متطورة و أيدي عاملة مؤھلة ذات إنتاجية
عالية.(...
كل ھذه العوامل يمكن لھا إن توفرت بشكل مقبول أن تساعد على خلق و تطوير المؤسسات
المحلية )العمومية و الخاصة( و جذب الرأسمال األجنبي متمثال خصوصا في االستثمار األجنبي
المباشر و الذي من أھم محدداته إنتاجية عوامل اإلنتاج في موقع اإلنتاج.
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إن رفع تنافسية المؤسسات و اإلنتاج الوطني خارج المحروقات و تحقيق العالقة "الكمية-
النوعية  -السعر" رھان ال مفر منه في ظل التحديات الحقيقية التي يواجھھا االقتصاد الجزائري -
انھيار أسعار المحروقات المستمر ،االنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة و المنطقة
العربية للتبادل الحر التي انضمت إليھا الجزائر في  2009و منطقة التبادل الحر في أفاق 2020
بعد دخول عقد الشراكة حيز التطبيق ابتداء من سبتمبر  2006مع االتحاد األوروبي -
و عليه يمكن طرح التساؤالت المشروعة الرئيسية التالية ،و التي سوف يحاول ھذا الملتقى
العلمي اإلجابة عليھا :
 إلى أي حد تستجيب المناطق الصناعية في الجزائر إلى المعايير الدولية ؟و ذلك فيما يخص :
● اإلدارة و التنظيم و التسيير.
● توفر البنية التحتية الداعمة لعملية اإلنتاج.
● كفاءة الموارد البشرية القائمة على إدارة المنطقة الصناعية.
 إلى أي مدى يمكن أن يتأثر نسيج المؤسسات اإلنتاجية بالبنية التحتية و الفرص البديلة التيتوفرھا المنطقة الصناعية ؟
 ھل تأھيل النسيج الصناعي في الجزائر )المنطقة الصناعية و المؤسسة اإلنتاجية( شرطضروري و أكيد في توفير مناخ استثماري موات و بالتالي ترقية الصادرات خارج المحروقات ؟

ﳏﺎور اﳌﻠﺘﻘﻰ
المحور األول -:مدخل إلى التنافسية و تنظيم المؤسسات.
المحور الثاني -:أھمية و دور المناطق الصناعية في تطوير النسيج الصناعي و ترقية الصادرات.
المحور الثالث -:مراحل و واقع تطور المناطق الصناعية في الجزائر.
المحور الرابع -:معوقات برنامج تأھيل المؤسسات الصناعية في الجزائر.
المحور الخامس -:التجارب الناجحة للبلدان فيما يخص إنشاء و إدارة المناطق و المجمعات
الصناعية و إعادة ھيكلة الشركات و تأھيل النسيج الصناعي.
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ﺿﻮاﺑﻂ و ﴍوط اﻟﺘﻘﺪم ابﻟﺒﺤﻮث و ٔاوراق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
 جميع أوراق العمل و البحوث المقدمة ستخضع للتحكيم العلمي. أن يكون البحث ضمن أحد محاور الملتقى. يجب ْأن تكون المداخلة المق ّدمة جديدة ،ولم تقدم لملتقيات أخرى أو للنشر في مجلة علمية.
 يراعى في اعداد البحوث كافة االشتراطات المنھجية ألي بحث علمي. يجب أن تكون المداخلة في حدود  20صفحة على األكثر بما في ذلك قائمة المراجع والمالحق.
 تعطى األولوية للمداخالت الفردية. ال تقبل المداخالت التي يشترك فيھا أكثر من مشاركين اثنين. في حالة قبول المداخالت الثنائية ،الحضور ضروري للباحث األعلى رتبة. ترفق المداخالت بالسيرة الذاتية للباحث تتضمن مجاالت البحث و أھم األعمال البحثيةالمقدمة.
 تكتب المداخلة ببرنامج  Wordو بخط  Times New Romanمقياس  15بالنسبةللمداخالت باللغة العربية ،و بخط  Times New Romanبمقياس  13بالنسبة للمداخالت باللغات
األجنبية ،مع ترك  2,5سم ھامش من كل الجھات.
 تقدم كافة المداخالت المقبولة بنظام .Power Point كل بحث ال يحترم ھذه الشروط يعد مرفوضا. في حالة المشاركة بمداخلة مشتركة فإن الكلية تتحمل تكاليف إقامة و إطعام متدخل واحدفقط.

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ :
∗ يتم تضمين البحوث و أوراق العمل في كتاب خاص بالملتقى بعد إجراء عمليات التنسيق و
الطباعة حسب األصول ،يتم توزيعه على كافة المشاركين قبل الجلسة االفتتاحية.
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
د .نعمون وھاب

رئيسا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

أ.د  /معطى ﷲ خير الدين

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

أ.د  /خليل عبد الرزاق

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

أ.د  /غياط شريف

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

أ.د /حمداوي وسيلة

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

أ.د  /ماضي بلقاسم

عضوا

جامعة باجي مختار – عنابة

أ.د  /بن عصمان محفوظ

عضوا

جامعة باجي مختار – عنابة

أ.د  /شطاب نادية

عضوا

جامعة باجي مختار – عنابة

أ.د  /كسري مسعود

عضوا

جامعة الجزائر -3-

أ.د  /موسي عبد الناصر

عضوا

جامعة محمد خيضر – بسكرة

د .بوعزيز ناصر

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

د .بن رجم محمد خميسي

عضوا

جامعة محمد شريف مساعدية  -سوق اھراس

د .بوكريف موسى

عضوا

جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية

د .بن خديجة منصف

عضوا

جامعة محمد شريف مساعدية  -سوق اھراس

د .أوالد زاوي ع/الرحمان

عضوا

جامعة محمد شريف مساعدية  -سوق اھراس

د .زراولة رفيق

عضوا

د .خروف منير

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

د .بضياف عبد المالك

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

د .مريمت عديلة

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

د .فريحة لندة

عضوا

جامعة  8ماي  -1945قالمة

جامعة  8ماي  -1945قالمة
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﳰﻴﺔ
أ .سماعلي فوزي

رئيسا

د .طبايبية سليمة

عضوا

أ .حمالوي حميد

عضوا

أ .براھمية نبيل

عضوا

أ .جريبي السبتي

عضوا

أ .بوفلفل سھام

عضوا

أ .بعلي حمزة

عضوا

أ .عمراني سفيان

عضوا

السيد  :فداوي السعيد

عضوا

السيد  :سقوالي نورالدين

عضوا

السيد  :مخانشة محمد

عضوا

ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻫﺎﻣﺔ
 تاريخ اإلعالن عن الملتقى  15مارس 2015 آخر أجل لتقديم المداخالت كاملة  5 :سبتمبر .2015 -يتم الرد على المداخالت المقبولة في تاريخ أقصاه 20 :سبتمبر .2015

ﳖﺞ  19ﻣﺎي  1956ص.ب  401ﻗﺎﳌﺔ  24000اﳉﺰاﺋﺮ
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ﳇﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴـﻴﲑ
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ
ﺗﺎٔﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳈﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟـ
م ص م و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت
اﻟﻮاﻗﻊ  -و ا ٔﻻﻓﺎق  -و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﲧﺔ
ﻳﻮﱊ  06و  07أﻛﺘﻮﺑﺮ 2015

اﺳـامترة ﻣﺸﺎرﻛﺔ
الرجاء إعادة ھذه االستمارة رفقة الملخص )الذي ال يتجاوز صفحة واحدة مكتوبا بالشكل (Word
عن طريق البريد اإللكتروني Sem_comm2015@yahoo.fr :
اسم المشارك )ة( ................................................................................................ :
التخصص ........................................................................................................ :
الرتبة .............................................................................................................. :
الوظيفة ............................................................................................................ :
المؤسسة  /الجامعة .............................................................................................. :
الھاتف المحمول .................................... :الھاتف الثابت ......................................... :
البريد اإللكتروني  ............................................. :الفاكس ...................................... :
محور المشاركة ................................................................................................. :
عنوان المداخلة ...................................................................................................:
........................................................................................................................
الكلمات المفتاحية ................................................................................................ :
........................................................................................................................
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