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  :ديبا1ة
شك ٔ@ن اخنفاض ٔ@سعار احملروقات، يعترب احلدث 8ق6صادي ال 

ولقد . اNٔكرب Lالل العرشية الثانية من القرن احلادي والعرشFن
ٔ@وردت خمتلف الك6اVت العديد من التفسريات والرؤى لهذه 
الظاهرة، ارaكزت يف مجملها -ىل ٔ@ربعة ٔ@سZباب رئ(سZية لهذا 

'والر، اخنفاض ارتفاع سعر رصف ا: 8خنفاض املفاجئ ويه
وٕان اكنت . الطلب العاملي، زkدة العرض وسZياسات اNٔوبك

اNٔسZباب الثالث اNٔوىل اق6صادية حمضة، ٕاال ٔ@ن السtب الرابع اعترب 
واجلزا~ر . من ق{ل العديد من احملليني سZيايس ٔ@كرث مyه اق6صادي

تداعيات اخنفاض @ٔسعار كغريها من ا'ول النفطية، مل تن�ٔ عن 
. فرتاجعت ٕاFرادات املزيانية وت�ٓلكت اح6ياطات الرصفاحملروقات، 

ن�"�ة �، �رزت العديد من احملاوالت من طرف م�6ذي القرار،  
يف حماو� ملوا�ة ت� اNٓ�ر السلبية، وتنوعت هذه السZياسات 

لضبط التواز�ت واخلروج من هذه اNٔزمة، وبناء اق6صاد Lارج جمال 
  . التبعية �لنفط
  :رض، فٕاننا ننطلق من إالشاكلية التاليةتبعا لهذا الع

  ما يه @ٓليات انتقال 8ق6صاد اجلزا~ري ملر�, ما بعد النفط؟
  :حماور اليوم ا'رايس

  .احملروقات حبث يف ٔ@سZباب اخنفاض ٔ@سعار :احملور اNٔول
روقات -ىل 8ق6صاد تداعيات اخنفاض ٔ@سعار احمل :احملور الثاين

  .اجلزا~ري
فاض ٔ@سعار احملروقات يف سZياسات ٕادارة ٔ@زمة اخن :الثالثاحملور 
  .اجلزا~ر

  .8ق6صاد اجلزا~ري ما بعد النفط: احملور الرابع
  :رشوط املشاركة
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  م¨شورة ٔ@و قدمت �ل¨رش سابقا،

جحم  a :Simplified arabicك6ب البحوث VسZت�دام خط -2
. �لغة اNٔجyبية 12جحم  Times new roman: �لعربية، و 14

  ورقة، 20ال يت�اوز -دد اNٔوراق البحثية 
، ويمت الرد -ىل a18 -02-2018رسل البحوث ق{ل Àرخي  -3

 ،2018-02-23ت املق{و� ق{ل Àرخي املداLال
aرسل البحوث Vمس رئ(س اليوم ا'رايس -ىل الربيد  -4

  :إاللكرتوين
je.ladbg.2018@gmail.com 

  :ا�لجنة العلمية
          سعيدة بوردميةد 
         مرميت -دي,  . د
   زراو� رف"ق. د
   معزيي جزFرة. د
   �ن ٔ@حسن نرص ا'Fن. د
  بلب�اري سايم .د
                بريي نورة. د
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  :ا�لجنة التنظميية

  زراري نور ا'Fن. @ٔ 
  Lلفالوي ٕاميان. @ٔ 
  بوفلفل سهام. @ٔ 
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