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كلية العلوم اإلتقصاد ية ،الصجدرية وعلوم الصسيري
تنظم امللصقى الوطين حول

يومــــي 26-25 :أفريــــل 2017

إشكالية امللتقى:
لقد شهدت إقتصاديات الدول النفطية تقلبات وحالة الالستقرار نتيجة تقلبات أسعار البترول في السوق العاملية ،وما انعكس
ذلك على عدة جوانب بما فيها الجانب اإلقتصادي ،وهذا ما التمسته الجزائر في اآلونة األخيرة مع تهاوي مدخالتها من البترول
واعتبار السعر املرجعي بـ 50دوالر االمر الذي جعلها تتحصر حول قرارها بسبب كثرة النفقات على اإليرادات ،االمر الذي جعل منها
تبحث عن سبل جديدة إليجاد مخرج لهذه املشكلة باالعتماد على استراتيجية إقتصادية جديدة تعتمد في مدخالتها على موارد أخرى
تختلف عما كانت عليه سابقا .وهذا ما ينعكس على نشاط املؤسسات اإلقتصادية وفلسفتها اإلنتاجية والتسويقية في األسواق
املحلية في كيفية تعظيم أرباحها في الوقت الذي يعرف املستهلك الجزائري غالء املعيشة نتيجة رفع الدولة لدعمها لكثير من املواد
األساسية مما يؤثر على مدخراته أو باألحرى طريقة تصريفه لراتبه الشهري.
إن انتقال املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية من وضعية إقتصادية تتميز بالرواج اإلقتصادي إلى وضعية إقتصادية تتميز بارتفاع
تكاليف املواد األولية أمام انخفاض سعر الصرف للدينار الجزائري وثبات دخل املوظف في املؤسسات اإلقتصادية يتطلب منها
البحث عن وسائل وطرق جديدة تعمل على إبقائها في السوق وفي نفس الوقت منافسة املؤسسات األجنبية التي تعمل في ظروف
إقتصادية محفزة تجعلها قادرة على منافسة املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية بشتى الطرق بحكم خبرتها في األسواق الدولية .وهذه
الحالة تنعكس سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية مما يتطلب من السلطات الحكومية اتخاذ تدابير
إقتصادية على املستوى الكلي للبالد الذي ينعكس مع مرور الوقت على اإلقتصاد الجزئي لألفراد واملؤسسات.
وبناء على ما سبق يمكننا طرح اإلشكالية التالية:

ماهي التدابري اليت ستتخذها املؤسسات اإلتقتاا ية اجلزائرية أمام إفرازات
إنهيار أسعار البرتول ؟
أهمية امللتقى:
تبرز أهمية هذا امللتقى العلمي في كونه يبحث عن اآلليات الكفيلة لالنتقال من اإلقتصاد املعتمد على البترول كمصدر
أساس ي ملدخالته وتعويضه بإقتصاد إنتاجي على كافة املستويات بما فيها نمط مسايرة اإلقتصادية الجزائرية لهذا التحول ،مما
يستدعي بناء استراتيجية إقتصادية وطنية متكاملة على املستوى الكلي والجزئي.
حماور امللتقى:
نظرا لشساعة املوضوع وأهميته ،ولغرض اإلحاطة بمختلف جوانب إشكالية امللتقى ،تم وضع املحاور التالية:
 احمل روالالو :ل
للللللللللللللللللل
 احمل روالالثاني
للللللللللللللللللل
 احمل روالالثالث ل
 احمل روالالرابع
 احمل روالاخلاس

ل

األسصدذ الدكصور  :مندمشة حممد  -رئيس جدمعة مدي

تقدملة-

.صدولي مرا
 .نعمون وهدب  -عميد كلية العلوم اإلتقصاد ية والصجدرية وعلوم الصسيري-
 .بضيدف عبد املدلك – رئيس تقسم العلوم اإلتقصاد ية
 .بن جلول خالد
أعضاء اللجنة العلمية

أعضاء اللجنة التنظيمية

شروط املشاركة يف املتلقي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن يكون املوضوع منسجم مع أحد محاور امللتقى.
أن تكون املواضيع محددة بدقة وذات أصالة علمية ومنهجية
أن ال يتجاوز عدد صفحات املداخلة  20صفحة من حجم .A4
تخصص الصفحة األولى لبيانات الباحث (االسم واللقب،الجامعة ،الدرجة العلمية  ،عنوان البحث ،محور املداخلة ).
يتعهد الباحث كتابيا بان بحثه لم يتم نشره سابقا أو املشاركة به في أي تظاهرة علمية.
املداخالت باللغة العربية مكتوبة بحجم  ،(TraditionalArabic) 16وباللغة األجنبية بخط) (Times NewRomanبحجم .12
اتباع القواعد العلمية املتعارف عليها في االحاالت والتوثيق.
يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن بحثه.

حقوق املشاركة يف املتلقي:
 األساتذة الباحثين3000 :دج.
 الطلبة الباحثين1500 :دج.

تواريخ ومواعيد مهمة :
 أخر أجل الستالم املداخالت كاملة مع سيرة ذاتية للباحث في موعد أقصاه 02 :أفريل 2017

 الرد على املداخالت املقبولة يوم 18:أفريل .2017
 أخر أجل لتأكيد املشاركة يوم 21:أفريل .2017

معلومات االتصال :




colloqueguelam2017@gmail.com:

استمارة املشاركة:









