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 إشكالية الملتقى:  .1
تلعب االستثمارات العامة دورا هاما في تنمية البنية األساسية وتطوير        

وهي بذلك تساهم في ترقية الحركية االيجابية  ،القاعدة الهيكلية لالقتصاد الوطني

والخدمية، الخاصة والعامة، ورفع معدالت النمو االقتصادي  اإلنتاجيةلالستثمارات 

الذي األمر  ؛طاعي التكاملي بين الفروع واألنشطة االقتصادية الداخليةوالنمو الق

فك االرتباط بأشكال االقتصاد أسس االقتصاد الحقيقي وإرساء قواعد و يؤدي إلى

عادة التوازن في قطاع التجارة الخارجية وإصالح إوينعكس ذلك في الريعي 

، بمختلف أشكالهاي للتبعية التدريجالتخفيض تساهم في الهيكلية بصورة  اختالالته

الستخراجي الوحيد، ايع الناتجة عن االرتباط بالمصدر يمستويات الترتخفيض و

نمو الوكل تلك اآلثار المفترضة تساهم في زيادة التشغيل ورفع معدالت 

 .االقتصادي

وبرنامج ، االقتصادي اإلنعاشصت الجزائر مبالغ هامة ضمن برنامج وقد خص َّ

 .ستدعي الدراسة والتثمين والتقييم تالتي ل والثاني دعم النمو األو

 : األسئلة التاليةاإلجابة على  يتطلب فان األمر  وإنطالقا من ذلك  

  هعلى االستثمار والنمو االقتصادي بقطاعات انعكاساتهاوطبيعة العامة  االستثماريةماهي آثار الربامج 

 ؟والتجارة اخلارجيةوالعمالة التشغيل على قطاع األساسية و اإلنتاجية

  وهل تبقى املخصصات ؟ حجم اآلثار االجيابية والسلبيةو تقدير وماهي املؤشرات االقتصادية لتقييم

 ؟السوق  الطاقوية التقلبات يف  رهينة ومشاريعها املربجمة   االستثمارية

 ؟عييالتمويل الر الستخالفماهي البدائل املستدامة لتمويل مشاريع البنية األساسية و  

 ؟وما هي أهم التجارب العاملية يف هذا اجملال 

سوف يقارب حجم تلك البرامج التريليون دوالر  4102 سنة  نهايةب أنه  ذلك

فان ذلك يتطلب قياس حجم تلك  بالتالي وبعد إعادة التقييم المرتبطة بكل برنامج، 

 االقتصاديةاة على مختلف مجاالت الحي والسلبيةااليجابية  انعكاساتهااآلثار وتقييم 

، في إطار ضوابط التنمية المجتمعية المستدامة لالقتصاد الجزائرياالجتماعية و

  .الغير المتجددة الثروة البترولية و الغازية من عائدات  يمصدرها األساس أنخاصة و
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 المستهدفون من  الملتقى: .2
قتصاد سوف يخصص هذا الملتقى لإلطارات في الهيئات والوزارات المعنية باال

ذوي االختصاص  من  أساتذة  والوطني  والقيادات التنفيذية والمؤسسات االقتصادية 

وباحثين في المراكز العلمية والمخابر البحثية وطلبة  الدراسات في الجامعات 

 .العليا

 أهداف الملتقى: .3

  توزيعها مكوناتها القطاعية ووالعامة  االستثماراتالتعريف ببرامج

الل الوطني خ لالقتصادارتباطها بالطاقة االستيعابية  دىمالمجالي و

 ؛4110/4102الفترة 

  االقتصادالعامة على  االستثماريةلتنفيذ البرامج  ةالمتعدد اآلثارإبراز 

 ؛الجزائري

 ات السلبية للبرامج محاولة تقييم اآلثار اإليجابية وتقدير االنعكاس

 ؛أهم المشكالت التطبيقية االستثمارية وتبيان

  وتحديد المؤشرات القياسية لتوجيه  ترشيديةصياغة مدونة ضوابط

واإلنجازية   االستيعابيةوالقدرات  العامة في إطار األولويات االستثمارات

 .لالستثماراتالوطنية 

 محاور الملتقى: .2

 :توزيعها القطاعي وتقييم آثار البرامج االستثمارية العامة  المحور األول

والمقدرات  ماراتثلالستبالطاقة االستيعابية  ارتباطهاومدى  والمجالي

، واألجنبيعلى حركية االستثمار الوطني انعكاساتها قدير وتاإلنجازية الوطنية 

 البنيةليمية لتنمية اإلقو القطريةوآفاق تطورها بالمقارنة مع أهم التجارب 

 .من نظريات النمو غير المتوازن االستفادةحدود  األساسية و

 تقييم آثار البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي  :لثانيالمحور ا

وتطور نسب ، االقتصاد الوطنيقطاعات تكاليفها وانعكاساتها على  وتقدير

 .مدخالتها بالجهاز اإلنتاجي الوطني ارتباطوالترابط القطاعي ومدى  االندماج

 والتوظيف مج االستثمارية على قطاع التشغيل تقييم آثار البرا :المحور الثالث

 اإلنتاجية ،العمالة، الخاصة والعامةتركيب وودراسة فعاليتها التوظيفية 

 .، الدائمة والمؤقتةوتكاليف فرص العمل المتاحة، والخدمية
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 مارية على قطاع التجارة الخارجية وعلى تقييم آثار البرامج االستث :المحور الرابع

والبدائل المتاحة ، والتوازنات النقدية والمالية الكليةعامة للدولة الميزانية ال

ستخالف التمويل للتمويل المستدام الالقطرية والتجارب المتعددة اإلقليمية و

 .للبرامج العامةعي يالر

 منظومة تطور تقييم آثار البرامج االستثمارية العامة على  :المحور الخامس

وتركيبها القطاعي ونمو قيمها والمتوسطة المؤسسات المصغرة والصغيرة 

  .تزايد قدراتها التوظيفية للعمالةالمضافة ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي و

 الملتقى: فترة ومكان  انعقاد  .5
، بكلية العلوم االقتصادية 4102مارس  00/04يعقد الملتقى خالل الفترة  

 بجامعة سطيف.علوم التسيير جارية والتو

 : تقديم و عرض المداخالتقى وأسلوب لغة  الملت .6

 واإلنجليزيةلعربية والفرنسية اللغة المستخدمة في الملتقى  هي اللغة ا . 

  المحاضرات وأساليب النقاش المختلفة،  إلىباإلضافة أسلوب تقديم الملتقى

مساعدة مثل فسوف يستخدم البرنامج بصورة موسعة وسائل التدريب ال

 ما سيتم تقديم المحاضرات على نظام العرضك حلقات النقاش المفتوح،

(POWER  POINT) . 

 يشترط في المشارك :  شروط المشاركة في  الملتقى: .7

  يعادلها فيأن يكون حاصال على درجة جامعية في االقتصاد، أو ما 

 التخصصات  ذات الصلة.

  أن يكون من الموظفين في الهيئات المحلية والوالئية والجامعات  والوزارات

 .لمراكز البحثية  والهيئات  ذات العالقةوا

 والملتقى:شتراك في  اال .8

  على البريد تمأل استمارة المشاركة وترسل إلى اللجنة التحضيرية

 . 4104 ديسمبر 01 قبل تاريخ االلكتروني 

  يكون النص الكامل للمداخلة مطبوعا ببرنامجWord  ويرسل عن طريق

 . 4102فيفري  14 البريد اإللكتروني كملف مرفق،  قبل

  تخضع األبحاث المقدمة للتحكيم من قبل الهيئة العلمية المتخصصة. 

  تبلغ اللجنة التحضيرية أصحاب األبحاث والمداخالت المقبولة وتوجه

 . 4102فيفري  41لهم الدعوة للمشاركة قبل تاريخ 
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  تتكفل كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سطيف  بنفقات

واحد في حالة مشارك ) ت وأبحاثللمشاركين بمداخالاإلقامة 

 .(المداخالت المشتركة

  تتولي الهيئة المنظمة إصدار األبحاث المقبولة في مجلد خاص

 بالملتقى.

 مشاركة بالحضور واالستفادة، ترسل االستمارة ويتحمل المشارك لل

تكاليف النقل واإلقامة والحصول على وثائق ومطبوعات   الملتقى التي 

 ستحدد الحقا.

 
 أ.د.صالحي صالح   رئيس الملتقى:

 عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 

 : أ.د.بوهزة محمد   رئيس اللجنة العلمية

 االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمدير المخبر الشراكة و 
 

 
 المراسالت :

 عددة :آخر موعد لقبول الملخصات  ضمن المحاور المت

 4104  ديسمبر 15

 على العنوان التالي : مباشرة على موقع المؤتمر الترشيحات وتدرج

ecosetif.com/seminars/communications.php-http://www.univ  

 

 للتواصل واالستفسار:

 0جامعة سطيف  –وعلوم التسيير  التجاريةو يةكلية العلوم االقتصاد

  11.402.20.04.10.01هــ/  فاكس : 

      ecosetif.com-colloque2013@univالربيد االلكرتوني :                   

loque2013setif@gmail.comcol   
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