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  العلمي  والبحث العالي  وزارة التعليم

  قـالمة 1945ماي   8جامعة  

  وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية والتجارية  
  مخبر تنويع ورقمنة االقتصاد الجزائريبالشراكة مع  

ٔول ينظم امللتقى الوطين              ويل ا ي حيمل الرمق ا   978-9931-9701-2-5:ا
 عنوانحتت 

-  
  1220ديسمبر 8األربعاء  يوم

  

  
  هيئة امللتقى

  **يس اجلامعةئر  ** صالح  العقون  األستاذ الدكتور  للملتقى:  الرئيس الشرفي

  نعمون وهاباألستاذ الدكتور  : عميد الكلية
   : الدكتور بشيشي وليدمدير المخبر

  زرفة رؤوفالدكتور   :الملتقى  رئيس
  امللتقى الوطينإشكالية 

و، تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم ركائز االقتصاد الوطين، ملا هلا من دور كبري يف عملية التنمية االقتصادية ودفع عجلة النم        
حيث تعمل على خلق فرص عمل جديدة والرفع من حجم الناتج الداخلي. الشيء الذي جعلها حمل اهتمام كبري من الدول واحلكومات، حيث 

  ألخرية على تطوير أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة والرفع من تنافسيتها، لتصبح قادرة على الدخول إىل األسواق العاملية. تعمل هذه ا
ت، مل يعد ملفهوم املنافسة بعد حملي أو حىت يف هذا اإلطار، و     صبح له بعد عاملي؛ فاملؤسسة املنافسة أقليمي، بل إيف ظل عوملة االقتصاد

كل مؤسسة موجودة يف أي بلد يف العامل (بطبيعة احلال   إنمل تعد تلك اليت تنشط يف نفس الوالية أو يف نفس الدولة، أو حىت يف نفس القارة، بل 
  .ؤسسات املنافسةصنفها يف خانة املن أن ن حيل بصفة كلية أو جزئية مكان منتوج املؤسسة) ميكنأتنتج منتوجا ميكن 

ا GZALE( ودخوهلا إىل منطقة التبادل احلر العربية الكربى يف إطار دخول اجلزائر يف شراكة مع االحتاد األورويب،كذلك، و           )، ومفاوضا
والعربية وأيضا املؤسسات صبحت املؤسسات اجلزائرية يف منافسة مباشرة مع املؤسسات األوروبية أمن أجل الدخول إىل منظمة التجارة العاملية، 
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ا  والسعر العاملية. األمر الذي من املمكن أن يوقعها يف مشاكل معقدة نظرا لتنافسية املنتوجات األوروبية واألجنبية من حيث اجلودة مقارنة مبثيال
لتايل رى ما يرتتب عن الرفع التدرجيي للقيود والرسوم اجلمركية وفق ما تنص عأخاجلزائرية من جهة، ومن جهة  صبح لزاما على أليه هذه االتفاقيات. 

ت املوجودة يف حميطها. هيل املؤسسات ملواجهة خمتلف التحد دف من خالهلا إىل حماولة    الدولة اجلزائرية تبين برامج 
مج الوطين للتأهيل الصنا، بدءا تبنت اجلزائر عدة برامج لتأهيل املؤسسات اجلزائرية هلذا الغرض      مج دعم  ، مث)2006-2000عي (لرب بر

مج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيات اإلعالم ، مرورا ب)2007-2002وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ( رب
مج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة (ووصوال إىل  )2012-2009واالتصال ( . هذا )2014-2010)، (2007-2010الرب

اية 2014وإىل غاية  2010خبمس سنوات ابتداء من  هفرتة تنفيذ األخري الذي حددت  ،2012، لكن مل تكن االنطالقة احلقيقية له إال يف 
مج من بداية سنة  اخلاصة به. وذلك بعد تعديل بعض النصوص القانونية اية سنة  2013لذا حددت الفرتة اجلديدة لتنفيذ الرب  .2017إىل 

  اإلشكالية
: ما هي نتائج تطبيق خمتلف برامج التأهيل؟ وما جمموعة من التساؤالتعلى ضوء ما سبق، تطرح إذن، و 

  انعكاسات ذلك على املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ وهل حققت برامج التأهيل األهداف املخطط هلا؟ 
  امللتقى الوطينأهداف 

لتحقيق مجلة من األهداف نوجزها فيما  ، ويسعىميدان العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجاريةألساتذة والباحثني يف ذا امللتقى ايعىن  
  يلي:

 ؛التعرف على خمتلف برامج التأهيل والنتائج املتوصل اليها 
 ؛التعرف على دور اهليئات الداعمة لربامج التأهيل وكذا اهليئات املرافقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 ر تطبيق برامج التأهيل على املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛تقي  يم آ
  ت اليت واجهت تطبيق خمتلف برامج  التأهيل؛ابراز التحد
 ت تطبيق برامج التأهيل  ؛تقدمي جمموعة من احللول ملواجهة صعو
 .إعطاء تصورات لربامج التأهيل املستقبلية 

   حماور امللتقى
  :واملتمثلة فيما يليتتضح حماوره األساسية  ،امللتقىانطالقا من إشكالية 

 :؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملعلى  برامج التأهيل من جانيب التسيري االسرتاتيجي والتنظيم، واملوارد البشرية انعكاسات احملور األول  
  ر الثاين:احملور  ؛على املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلنتاجاملادية و  واالستثمارات، والتمويلالتسيري املايل  جانيب منبرامج التأهيل  آ
 ؛يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة االتصالو املعلومات وتكنولوجيات اإلعالم نظام  من جانب تقييم برامج التأهيل ثالث:لاحملور ا  
 على املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ والتسويق سياسة اجلودةمن جانيب برامج التأهيل  نتائج :رابعاحملور ال  
  ؛تقييم القوانني املؤطرة ملختلف برامج التأهيل :امساخلاحملور 
 التأهيلالداعمة لربامج  األجهزةتقييم دور  :سسادال احملور )Andpme - Fgar - Cgci - Fnmnpme   (.......          
  تقييم دور األجهزة املرافقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :بعالسااحملور )Aniref - Ansej - Andi-Anjem (...... 
 :ت احملور الثامن مستوى حميط  القطاع وعلىعلى مستوى  على مستوى املؤسسة (املستوى اجلزئي)،تطبيق برامج التأهيل  عراقيل وصعو

 ؛)املؤسسة (املستوى الكلي
 :ت، تصورات احملور التاسع  برامج التأهيل املستقبلية. وآفاق رها
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  .بولقصيبات حمفوظد: رئيس اللجنة العلمية
 قاملة 1945ماي  8جامعة   د / برامهية أمال  قاملة 1945ماي  8جامعة   وهاب نعمون أ.د/

صر بوعزيز  قاملة 1945ماي  8جامعة    د/بشيشي وليد  قاملة 1945ماي  8جامعة   أ.د/ 

  قاملة 1945ماي  8جامعة   د/ لراري ليلى  قاملة 1945ماي  8جامعة   أ.د/ شريف غياط

  جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة  د/بوفالطة حممد سيف الدين قاملة 1945ماي  8جامعة   خليل عبد الرزاق  /أ.د

  قاملة 1945ماي  8جامعة   د/ شعابنية سعاد  قاملة 1945ماي  8جامعة   أ.د/ محداوي وسيلة

جي خمتار عنابة  أ.د/ سالميي أمحد   قاملة 1945ماي  8جامعة    د/بن جلول خالد  جامعة 

  جامعة حممد خيضر بسكرة    د/ خان احالم  مساعدية سوق أهراس م. شجامعة   أ.د/  بن خدجية منصف

  قاملة 1945ماي  8جامعة     د/ بلكبري بومدين  جامعة حممد خيضر بسكرة  أ.د/حجازي امساعيل  

ح ورقلة  أ.د/ عماين ملياء   قاملة 1945ماي  8جامعة     د/ أحالم سوداين  جامعة قاصدي مر

  قاملة 1945ماي  8جامعة     د/عمر عبدة سامية  قاملة 1945ماي  8جامعة   د/ طبايبية سليمةأ.

  قاملة 1945ماي  8جامعة      د/ زدوري امساء  جامعة حممد خيضر بسكرة  أ.د/ معاليم سعاد

  قاملة 1945ماي  8جامعة      د/جملخ سليم   قاملة 1945ماي  8جامعة    د/ زراولة رفيق

  قاملة 1945ماي  8جامعة    د/ قيدوم لزهر  جامعة حممد خيضر بسكرة  بوجمان عادل د/ 

  قاملة 1945ماي  8جامعة      د/ معياش نسرين  1945ماي  8جامعة   د/ زرفة رؤوف

تنة  د/ بروال بومدين  قاملة 1945ماي  8جامعة    د/ مرميت عديلة   جامعة  احلاج خلضر 

تنة  د/ عشي عادل  قاملة 1945ماي  8جامعة   د/خباخشة موسى   جامعة  احلاج خلضر 

  قاملة 1945ماي  8جامعة    د/لعفيفي الدراجي ةقامل 1945ماي  8جامعة      د/ بعلي محزة 

تنة  د/ جتاين وافية   جامعة اجلياليل بوعمامة مخيس مليانة  بوكدرون يوسفد/  جامعة  احلاج خلضر 

    جامعة تبسة  قتال عبد العزيزد/

ب حممدد/  :التنظيمية رئيس اللجنة   بو
  د/ رجال فريوز  د/ بورصاص وداد

   د/ مشعلي بالل  بن شرشار عزالديند/ 
  لياس ذبيح د/ قالب  بوزيد صليحةد/ 

صر احالم   د/ شعابنة رزيقة  د/ بن 
  أ.سليم جملخ  بوخلروف حياةد/ 

  شروط املشاركة
 ؛أن تكون املداخلة ضمن أحد حماور امللتقى 
  ؛بقواعد وأخالقيات البحث العلميااللتزام 
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 ؛العربية، اإلجنليزية والفرنسية يف اعداد املداخلة هي: املعتمدة اتاللغ  
  صفحة مبا فيها اهلوامش واملالحق؛ 15يقل عن  والصفحة  20أال يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية عن  
  مج ستخدام بر لنسبة  12للنص ومقاس  14مقاس  simplified Arabic خط Wordحترر الورقة البحثية  للهوامش، أما 

للغة الفرنسية فتكون خبط  ستخدام مسافة  12مقاس  Times New Romansللمداخالت    بني السطور؛ 1.15و
 ؛لكل منهما كلمة  100للغة حترير املداخلة يف حدود  تنيمغاير  تنيبلغ نيجيب أن تشمل الورقة البحثية على ملخص  
  مبصادر، وال تقبل املداخالت اليت قدمت يف مؤمترات علمية سابقة أو قدمت للنشر يف جمالت بعناية وموثقة  ةالبحثية معدأن تكون الورقة

  ؛علمية

  مواعيد هامة
 ؛1220نوفمرب 25 أقصاه: أجل يف بسرية ذاتيةمرفقة  ترسل املداخلة كاملة  
 :؛ 2021ديسمرب  01   الرد على املداخالت املقبولة  
  م من احلكيد  الرد؛ريخ ضور للملتقى يف أجل أقصاه ثالثة أ
 ترسل املداخالت على الربيد اإللكرتوين : mail.comg@20.guelma20inairesem  

  ات هامةمالحظ.
  اخالت الفرديةللمدتعطى األولوية 

 تعطى األولوية للمداخالت اليت حتتوي على دراسات تطبيقية 
    


