
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئات الملتقى الوطني
 (مدير الجامعةد. رزوقي عبد اهلل ) :الرئيس الشرفي
عميد كلية الحقوؽ )أ.د مهداوي عبدالقادر  :مدير الملتقى

 والعلـو السياسية(
بحماوي الشريف مدير مخبر  أ.د: رئيس التظاىرة العلمية

 القانوف والتنمية المحلية.
غيتاوي عبد القادر                                            أ.د: رئيس اللجنة العلمية

 . اعضاء اللجنة العلمية للتظاىرة:
أ.د بحماوي الشريف 
مزاولي محمد أ.د 
أ.د زبيري مبارؾ 
غيتاوي عبد القادر أ.د 
د.أ.د فتاحي محم 
ا.د حمليل صالح 
أ.د بن عومر محمد صالح 
أ.د مسعودي يوسف 
أ.د بن طيب مبارؾ 
أ.د بالؿ بوجمعة 
الدين العربي أ.د بن 
د مسعودي عبد الكريم 
عبد الهادي د بن زيطة 
موالي عومار ىداية د 
موالي لكبير أحمد د 

 
 

 موالي لكبير احمد د.   :رئيس اللجنة التنظيمية
  أعضاء اللجنة التنظيمية:

 ازوا عبد القادر أ.د *
 علي محمد د *
 كابوية رشيدة  د *

 خاصة بالمشاركةمعلومات  
 

بخط داخالت تحرر المSimplified Arabic  16حجم  
 :1الفراغ بين األسطر . 
 زيد عن يصفحات وال  10قل عن يعدد صفحات المداخلة ال

 صفحة. 20
.يمكن التحرير باللغة :العربية،الفرنسية، االنجليزية 
 كل مداخلة ترفق بملخص، وإذا كانت المداخلة بلغة أجنبية ترفق

 .بملخص باللغة العربية
 تواريخ هامة:

 2021ماي  15 المداخالت كاملة:آخر أجل الستالـ 
 2021ماي  20المداخالت المقبولة:آخر أجل للرد على. 

 : مالحظة
 :ترسل المداخالت  عبر البريد االلكتروني

adrar.edu.dz-colloque_lddl@univ 

 

 بطاقة المشاركـة
 

 اللقب:...................................

 االسم:....................................

 الوظيفة:..................................

 الرتبة:....................................

المؤسسة:................................. 

الهاتف:................................... 

 الفاكس:..................................

 العنواف البريدي:...........................

 العنواف االلكتروني:........................

 عنواف المداخلة:......................

 رقم المحور:..............................

 لغة المداخلة:.............................

 الوسائل المطلوبة لعرض المداخلة:.........
........................................... 
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 :اإلشكاليـــة

تعيش الجزائر وضع اقتصادي صعب بسبب 
انخفاض مداخيل البتروؿ التي تعد المصدر الرئيسي 

معالجة موضوع المقاوالتية يجيب على لمداخيل الدولة. اف 
سؤاؿ كبير ىو: : كيف تساىم المقاوالتية في تحقيق التنمية 

 االقتصادية الشاملة؟
 املحــاور:

  المحور األوؿ: التأصيل النظري للمقاوالتية
 المستدامة والمؤسسات الناشئة.

 المحور الثاني: اإلطار القانوني  ودوره في مرافقة
 والصغيرة والناشئة. المؤسسات المتوسطة

 المحور الثالث: أىمية المؤسسات الناشئة
والمتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية 

 المستدامة.
 المحور الرابع: دور مؤسسات الدولة في دعم

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة.
 المحور الخامس: تحديات وآفاؽ العمل المقاوالتي

 في الجزائر.
السادس: تجارب ومقاربات عالمية في  المحور

 مجاؿ المقاوالتية.
 المحور السابع: التنشئة االجتماعية والمعوقات

 السوسيوثقافية للعمل المقاوالتي
 

 

 

يزداد دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة في التنمية  . :الديباجػػػػػػة
بل أف ىذه المؤسسات في كثير من الدوؿ تمثل الركيزة االقتصادية في أي دولة، 

 األساسية القتصاديتها ورافد متين للتنمية االقتصادية الشاملة.
إف المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة تخلق فرص العمل، كما أنها 

تعزز القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية والتجارية كما تساىم في خلق الثروة وزيادة 
 إلنتاج.ا

وفي الجزائر وفي ضوء األوضاع الراىنة، من حدة المنافسة في االقتصاد 
العالمي بل وشراستها في بعض األحياف، وتزايد المخاطرة وعدـ التأكد باإلضافة إلى 

 صراع الدوؿ الصناعية الكبرى على السيطرة على األسواؽ.
دي كبير كما أف التقلبات المضطربة لسوؽ النفط جعلت الجزائر في تح

لتحقيق اقتصاد متنوع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فسارعت الدولة الجزائرية 
 إلى دعم الفكر المقاوالتي خاصة لدى الشباب الجامعي.

لمقاوالتي بالنظر إلى حداثتو في الجزائر يحتاج إلى تغيير اإف الفكر 
املو الشهادات الجامعية، الذىنيات السائدة لدى األفراد وخاصة الطلبة الجامعيوف وح

بحثهم على التفكير في تكوين مشروعهم التجاري والصناعي الخاص بهم، واالعتماد 
على قدراتهم ومهاراتهم في خلق فرص االستثمار وعدـ االعتماد على الوظيفة 

لمقاوالتي في األجياؿ االعامة،كما اف للتنشئة االجتماعية السليمة دور في زرع الفكر 
 القادمة.

 ىداؼ الملتقى:أ
أواًل: إبراز أىمية تطوير وتحسين اإلطار القانوني للعمل المقاوالتي حتى يستجيب 

 للتطورات الحاصلة في العالم.
ثانيًا: إبراز أىمية نشر الفكر ألمقاوالتي في المجتمع وخاصة لدى حاملي الشهادات 

 الجامعية وطلبة الجامعات.
 قاوالتي كمقررات تدرس في الجامعات الجزائرية.ثالثًا: تكريس المقاوالتية والفكر الم

رابعًا: ابراز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة في خلق الثروة وفرص العمل 
 وزيارة اإلنتاج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

خامسًا: إف العمل المقاوالتي يواجو تحديات كبيرة تستدعي دعم الدولة ومرافقة 
 اصة مشاريع الشباب الجامعي.المشاريع خ

سادسًا: ضرورة تغيير الذىنيات لدى الشباب الجزائري وإزالة المعوقات السوسيوثقافية 
 من طريق العمل المقاوالتي.

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 أدرار –جامعـة  أحمد دراية 
 كمية الحقوق والعموم السياسية

 
 

فرقة حبث الدراسات االقتصادية التطبيقية مبخرب القانون والتنمية 

 احمللية

 بالتعاون مع    
 قييفر امل االقتصادي اإلمخبر التك

ودار المقاوالتية بالجامعة والوكالة الوطنية لتطوير المقاوالتية 
 والصندوؽ الوطني لدعم القرض المصغر

 

 نظم ممتقى وطني إفتراضي حول:ت
ملقاوالتية ودورها يف حتقيق التنمية ا

 األوضاعاالقتصادية يف اجلزائر يف ضوء 

 الراهنة

 2021ماي  22-23
 

 بتقنية التحاضر عن بعد
 


