
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة باجي مختار عنابة 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

  قسم العلوم االقتصادية 

 :ينظم الملتقى الدولي األول حول

  سياسات االصالح والتنويع االقتصادي: أزمة النفط 
 7142 أكتوبر 41-41 يومي 
 :باجة الملتقىيد

 نتيجة كبيرة تاتغير  الوسطى وآسيا األوسط الشرق  بلدان في االقتصادية البيئة شهدت           

 اليورو منطقة في التوقعات فاقت بدرجة النمو وتباطؤ النفط أسعار في المزمن وربما الحاد االنخفاض

  ،4102 سبتمبر في% 55 بنسبة العالم أسواق في النفط برميل سعر انخفضو  .وروسيا واليابان والصين

 بعض أسعار أيضا انخفضت وقددوالر،  51إلى ما دون  4105جانفي سعر البرميل منذ انخفض و 

 تنخفض أن حاليا المتوقع ومن. النفط أسعار انخفاض درجة بنفس تكن لم ٕوان األخرى، األولية السلع

 .4102-4105بين  الفترة في% 01بنسبة  المثال، سبيل على المعادن أسعار

 انخفاض أنحيث  الحيوية، السلعة هذه على العالمي الطلب بضعف نهيارالا أسباب وُربطت 

 المستوى  عن النفطي المعروض فزيادة: سواء حد على والطلب العرض بعوامل مدفوعا كان النفط أسعار

 منظمة في األعضاء البلدان من اإلنتاج في تخفيضات توازنه لم المتحدة، الواليات من سيما ال المتوقع،



 في آخذا كان( اليورو ومنطقة واليابان الصين من وخاصة) النفط على العالمي الطلب أن كما ،"أوبك"

 .االنخفاض

 رامصد المعني البلد كان إذا ما على تاالتغير  هذه ءاإز  المالئمة السياسات استجابة تتوقف وسوف        

 غير .يهعلتعتمد اعتمادا كبيرا والتي من بينها يذكر الجزائر كدولة مصدرة للنفط، و ، له مستوردا أم للنفط

 إلصالح مواتية دفع وقوة سانحة فرصة تشكل التطورات هذه أن هي السياق هذا في المشتركة السمة أن

وبالخصوص تبني رؤية  ،العمل فرص لدعم الهيكلي اإلصالح جهود وتكثيف الطاقة أسعار دعم نظم

 .به الكلي على االيرادات النفطيةشاالعتماد ال تنويع االقتصاد، واالنفكاك على استراتيجية موحدة ل

هي  ما: وفي سبيل اثراء موضوع الملتقى يمكن طرح االشكالية التاليةوعلى ضوء ما سبق ذكره،          

وفيما تكمن سبل االصالح االقتصادي الواجب ط على اقتصاديات الدول؟ أسعار النفانهيار  تداعيات

 اتباعها؟

 :أهداف ومحاور الملتقى

تغير في أسعار  الذي يلعبه أي دور على الضوء إلقاء في للملتقي الرئيسي الهدف يتمثل            

النفط على االقتصاديات العالمية، وبالتحديد انعكاسات انخفاضه على الدول المصدرة له، وبخصوص 

كما يهدف أيضا إلى توضيح السياسات االقتصادية والمالية الواجب الذكر على االقتصاد الجزائري،  

 . قتصاد خارج عن قطاع المحروقاتاتباعها إلصالح االوضاع في الدول المتضررة، والتوجه إلى تنويع اال

 القرار صناع و األكاديميين االقتصاديين، الخبراء تمكن ثمينة فرصة أيضا الملتقى هذا يعتبرو       

 حيث ، محاوره و الملتقى بموضوع المرتبطة و المتعددة النظر وجهات إلى واالستماع األفكار لتبادل

 :يلي فيما نوجزها رئيسية، محاور خمسة الدولي الملتقى هذا يتناول

o (جذورها وأسبابها)تحليل أزمة النفط الحالية  :المحور األول 



o واستراتيجيات تقييم انعكاسات انهيار أسعار النفط على االقتصاديات العالمية :المحور الثاني ،

 .الدول لمواجهة ذلك

o الجزائر بهذا االنهيار تأثر ىتشخيص وضع االقتصاد الجزائري، ودراسة مد :المحور الثالث. 

o الجزائري  اعادة هيكلة القطاع الصناعيدور المؤسسات في  :المحور الرابع. 

o االقتصادية األوضاع إلصالح انتهاجها الواجب السياسات دراسة :المحور الخامس. 

 : مهمة وتفاصيل تواريخ

 أجل ومن عاشور عنابة،جامعة سيدي ب  4102 أكتوبر 05-02 يومي  خالل الملتقى عقد سيتم      

 .الملتقى تنظيم لضبط التالية والنقاط التواريخ تحديد تم ومراحله، الملتقى إلجراءات الزمني الجدول تنظيم

  :التواريــخ  

o 20/18/4102:  كاملة والمقاالت البحوث الستقبال أجل آخر 

o 05/12/4102:  المقبولة المستلمة البحوث في للملتقى العلمية اللجنة رأي 

 :وشروطه البحث لغات   

o والقيادات الوطني باالقتصاد المعنية والوزارات الهيئات في لإلطارات الملتقى هذا يخصص 

 في وباحثين الجامعات في أساتذة من االختصاص وذوي  االقتصادية، والمؤسسات التنفيذية

 .الجزائر في العليا الدراسات وطلبة البحثية والمخابر العلمية المراكز

o نشره تم أو سابقة ملتقيات في به المشاركة سبق قد يكون  ال أن البحث في يشترط . 

o أو الفرنسية االنجليزية باللغتين المشاركة ويمكن ، العربية اللغة هي للملتقى الرسمية اللغة. 

o الملتقى محاور من محور في البحث موضوع يندرج أن يجب. 



o وورد ببرنامج مكتوبا يكون  أن البحث نص في يشترط  word، التالية للمعايير يخضع أن و: 

 .المالحق و المراجع فيها بما صفحة 41 يتجاوز ال الصفحات عدد -

 .االتجاهات لكل سم  4.5:الصفحات هوامش -        

 األجنبية باللغات أما ؛02 وبحجم Simplified Arabic بخط تكون  العربية باللغة المداخالت -        

 . 04 وبحجم Times New Roman بخط فتكون 

o الذي البحث مركز أو الجامعة االيميل، واللقب، االسم) الباحث لبيانات األولى الصفحة تخصص 

 .بالبحث المعني البحث محور المهنية، والرتبة العلمية الدرجة إليه، ينتمي

o العربية باللغة إحداهما بلغتين يكون  أن على البحث، لملخص الثانية الصفحة تخصص. 

o ثنائي أو فردي بشكل المقترحة للمداخالت األولوية تعطى . 

o بحثه عن الكاملة العلمية المسؤولية وحده الباحث يتحمل. 

 :الملتقى في المشاركةنفقات 

 المداخلة حالة في) الملتقى أيام طيلة واإلطعام اإلقامة بتكاليف للمؤتمر المنظمة الجهات تتكفل  

 (.واحد لشخص يكون  التكفل المشتركة،

 :مالحظات أخرى    

o الملتقى يومي خالل بالحضور الملتقى في المشاركون  يلتزم. 

o الملتقى اختتام حفل في الملتقى في المشاركة شهادات باألبحاث المشاركون  يتسلم. 

 :  والمراسلة التواصل

    doc.lebbou@gmail.com: التالي اإللكتروني العنوان إلى المداخالت و الملخصات ترسل

                             



 :  الملتقى هيئة
o لبو دمحم لمين. د: رئيس الملتقى 
o هناء  عفيف. د :نائب رئيس الملتقى 
o  لبو دمحم لمين. د :رئيس اللجنة العلمية 
o باحمد عبد الغاني. أ :رئيس اللجنة التنظيمية 

 
 للملتقى العلمية اللجنة
 ماضي بلقاسم                   جامعة عنابة د.أ -
 د جاوحدو رضا                   جامعة عنابة.أ -
 د ريحان الشريف                  جامعة عنابة.أ -
 د شطاب نادية                    جامعة عنابة    .أ -
 جامعة عنابةد شبيرة بوعالم عمار                .أ -
 شهرزاد                   جامعة عنابة د زغيب.أ -
 جامعة عنابةد ثاليجية نوة                         .أ -
 العليا للتسيير عنابةد بن عصمان محفوظ            المدرسة .أ -
 مركز الرماحد خالد الخطيب                       .أ -

 د بوعشة مبارك                      جامعة قسنطينة.أ -

 رجال السعدي                       جامعة أم البواقي د.أ -

 د منصوري عبد هللا                  جامعة عنابة.أ -

 حمداوي الطاوس                   جامعة عنابة. د.أ -

- Dr.Koufi koutrement         Universite de Lyon2. France 

 بن رجم دمحم خميسي             جامعة سوق أهراس. د -

 بضياف عبد المالك                  جامعة سوق أهراس. د -

 جامعة عنابةبوريش هشام                        . د -
 صالحي عبد القادر              جامعة عنابة .د -

 بوعزيز ناصر                   جامعة قالمة. د -

 بن خديجة منصف               جامعة سوق أهراس. د -

 دمحم                     جامعة قالمة بوقموم. د -

 معيزي جزيرة                     جامعة قالمة   . د -

 جامعة عنابة                       شاوي شافية.د -



 برجم حنان                      جامعة عنابة. د -

 جامعة عنابة                ماضي زين العابدين. د -
 فاطمة الزهراء                جامعة عنابة عنان.د -
 لكحل نبيلة                           جامعة عنابة . د -
 عياري أمال                          جامعة عنابة. د -
 بن معزو دمحم زكرياء            جامعة عنابة.  -
 شليحي ايمان                           جامعة عنابة. د -
 حجلة سعيدة                     جامعة عنابة       حازم.د -
 لونيسي لطيفة                          جامعة عنابة. د -
 بوشنقير ايمان                          جامعة عنابة. د -
 قرفي عبد العزيز                     جامعة عنابة. د -

 

 

  اللجنة التنظيمية

 

 رئيس اللجنة التنظيمية                باحمد عبد الغاني.أ -
 خدادمية أمال                     نائبة رئيس اللجنة التنظيمية.أ -
 ذباح حسين                           جامعة عنابة.أ -
 عويسي وردة                        جامعة عنابة. د -
 بشكر الهام                               جامعة عنابة. أ -
 بوشوك سناء                             جامعة عنابة. أ -
 ادريس خالد                              جامعة عنابة. أ -
 بلعادي عمار                             جامعة عنابة. أ -
 نوي حياة                                   جامعة عنابة.أ -
 جامعة عنابة      مرابط فوزي                      . د -
 خوالد أبو بكر                           جامعة عنابة. د -
 والي مريم                                جامعة عنابة.د -
 شابي حليمة                             جامعة عنابة. د -
 طالب دكتوراهحمزة زكرياء                          . أ -
 طالبة دكتوراه                      بوزبدة نعيمة      . أ -
 عبد اللطيف أميرة                       طالبة دكتوراه.أ -



 ثابت كنزة                               طالبة دكتوراه. أ -
 شوادر مروة                               طالبة دكتوراه -
 وداد                                 طالبة دكتوراه صياح -
 بوعقال سماح                              طالبة دكتوراه -
 فريحة أسماء                               طالبة دكتوراه  -

 

 : حددت رسوم الملتقى كالتالي

 دج 8111:بالنسبة لألساتذة بجامعة عنابة  -
 دج 01111:جامعة عنابة بالنسبة لألساتذة خارج  -
 .أورو 81: بالنسبة لألساتذة األجانب  -
 دج 2111: بالنسبة لطلبة الدكتوراه -


