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 ينظم ملتقى وطين حول:  

في ظل    والمتوسطة الجزائريةتنافسية الصناعات الصغيرة  
الدولية واإلق ليميةالتغيرات    
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 غياط رشيف  الأس تاذ ادلكتوررئيس اللجنة العلمية:  

 بومقوم محمد  ادلكتور اللجنة التنظميية:رئيس                     
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 المتوسطــة في الجزائر وآفاق تنميتهاالصغيرة و  واقع الصناعات   حور  ألول: 
 التحدياتلمتوسطة في الجزائر بين الطموح و اتنافسية الصناعات الصغيرة و    حور   ث  ي: 
 المتوسطة في الجزائر و تقييم سياسات االستثمار في الصناعات الصغيرة    حور   ث  ث: 
بديل في ظل  يسطة كخيار استراتيجالمتو تفعيل دور الصناعات الصغيرة و    حور   ر بع: 

 -بعض الدول تجاربعرض ل –أسعار النفط  تدهور
 المتوسطة في عملية التنمية المحليةدور الصناعة الصغيرة و    حور   خ  س: 

 شروط    ش رك  في      قى
 ضرورة التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة البحوث، (1
مرفقة بملخص باللغتين العربية ولغة أخرى فرنسية  األجنبيةترسل البحوث باللغة العربية أو  (2

الملتقى، وال يتعد ، على أن يكون البحث ضمن محاور انجليزية، مع استمارة المشاركة وأ
 .صفحة بما فيها المراجع والمالحق 20حجمه 
 .(Simplified Arabic)نوع   14البحوث باللغة العربية بحجم خط تكتب  .أ

 . Times New Romanنوع  12بحجم خط  األجنبيةالبحوث باللغة و  .ب
باسم رئيس اللجنة  عن طريق البريد االلكتروني wordترسل البحوث مطبوعة على ملف  (3

 LADBG2017@gmail.com: يالتنظيمية على البريد اإللكترون
 .لتقىتخضع البحوث للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للم (4
، على أن يكون التقديم من ين في المداخلة عن متدخلين اثنينيجب أاّل يزيد عدد المشارك (5

 . قبل األعلى رتبة
 ال تقبل البحوث التي قبلت في مؤتمرات سابقة او قبلت للنشر في مجالت علمية. (6

  و ريخ ه  ـــــــ 

 10/10/2017تاريخ:  قبل يترسل البحوث كاملـــــة عبر البريد اإللكترون (1

 10/11/2017: يتم الرد على المداخالت المقبولة قبل تاريخ (2

 حقوق    س  ل

 دج 3000بالنسبة لألساتذة:                     
 دج 2000 بالنسبة لطلبة الدكتوراه:                    

 LADBG2017@gmail.com     قى:   بريد  إل ك رو ي
 

 

آثارها شهدت العشريـــــة األخيرة  تغيرات عالمية سريعة ومتالحقة وعميقة في 

ثورة التكنولوجية د تحول العالم إلى بيئة متناسقة األطراف بفعل القلوتوجهاتها المستقبلية، ف

فتوسعت مجاالت المنافسة بين  لى االندماج في االقتصاد العالمي.السعي إوالمعلوماتية و

األخيرة التي يجمع  هذه ،المتوسطة منهاصادية ال سيما الصغيرة وات االقتالمؤسس

ودورها في التوظيف واالستثمار  عي السياسات االقتصادية على أهميتهاوصاناالقتصاديون 

 ورفع معدالت التنمية االقتصادية،  إن هيئ لها المناخ المالئم

 ريعية.حظيت بالعناية الكافية من أطر قانونية وتشوالتمويل الالزم و

االقتصادية في الجزائر  ةاللها على  السياسإن هذه التطورات والتغيرات ألقت بظ

المتوسطة، و الصغيرة  تفرضت إستراتيجية جديدة  موجهة نحو التركيز على الصناعاو

، وما قارب النجاة لالقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الدولية الحالية من جهة باعتبارها

بناء النسيج الصناعي المتكامل، وتحفيز القطاع الخاص لالستثمار في هذا تلعبه من دور في 

ذلك من خالل إتباع سياسات نقدية، وإنشاء هياكل تهتم  ر،  ويظهمن جهة أخرى المجال

 المؤسسات في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي.خصيصا بتمويل، دعم وتأهيل هذه 

فدي تسدليط الضدوء علدى يتجسدد  يتجلى ولهذا الملتقى   وبالتالي فإن الهدف الرئيس 

التدي تشدهدها البيئدة  ،تنافسية الصناعات الصغيرة والمتوسدطة الجزائريدة فدي ظدل التغيدرات

االقتصادية والسياسية الدولية، ال سديما متغيدر العولمدة والمنظمدة العالميدة للتجدارة با ضدافة 

 . لها على تنافسية هذه الصناعاتخرى التي ألقت وستلقي بضالاألمتغيرات الإلى 

 :ما تقدم، فان إشكالية هذا الملتقى تتمحور حول األتيتأسيسا على 
قدرات تنافسية تمكنها من تحقيق البق اء    الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةهل تملك    

 ضمن هذه المستجدات العالمي  ة.  والنمو
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