
 بومرداس –جامعة احممد بوقرة 

 كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري

 PRFUمشروع حبث 

املقاوالتية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة يف ظل الظروف 
 والية"بومرداس، اجلزائر، تيبازة" منوذجا –االقتصادية الراهنة 

 تلقى   افاترااي   اوطني   استقداا املينظم 

 :حطل  "Google" meetingتىنية 

 2021أفريل  07-06 ييوم

 ديباجة امللتقى
هيكل  من %95قطاع احملروقات على أكثر من يهيمن 

الصادرات خارج احملروقات  الصادرات اجلزائرية، إذ ال تتعد
وهو ما ، يف أحسن احلاالت دوالر أمريكي مليار 1.6

ينجم عن  ومايعكس تبعية االقتصاد الوطين ألسعار النفط 
 بسبب شدة تقلباته.اثر سلبية آذلك من 

لذلك سعت السلطات اجلزائرية لتنمية الصادرات خارج 
احملروقات برسم إسرتاتيجية شاملة تعتمد بدرجة أوىل على 
دعم املؤسسات الوطنية بشكل عام واملؤسسات الصغرية 
واملتوسطة على وجه اخلصوص، حىت تصبح قادرة على 

لدولية، ملا هلا من دور كبري وفعال يف تنمية اقتحام األسواق ا
على تنويع مصادر متويل  اصادرات اقتصاد أي بلد وقدرهت

االقتصاد من العملة الصعبة والتخفيف من تبعيته إليرادات 
 احملروقات.

 الصغرية املؤسسات بقطاع النهوضأن  وقد تيقنت اجلزائر
 ليتا الكربى املؤسسات جتربة عن بدياليعد واملتوسطة 

 وأقطاب املصنعة الصناعات سياسة مع متاشيا انتهجتها
 االقتصاد يف عميقة تشوهات بعد فيما أورثت اليت النمو،

 كانتة  واسع هيكلية إصالحات اعتماد ممّا أدى إىل الوطين،
 حركية يف واالندماج السوق اقتصاد يف للدخول حتميا ممرا

 يف الفاعلة األطراف البد على كان  وعليه .العاملي االقتصاد
 اجلهود بذل املؤسسات هذه وأصحاب االقتصادي النشاط
 املؤسسات هذه تنمية اجتاه يف للدفع اجلادة التدابري واختاذ
 التغريات هلذه االستجابة تكفل اليت السبل إجياد وكذا

 التنافسية القدرة من يرفع حنو على احلاصلة والتطورات
 يف فاعالا رفط وجيعلها واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات

ذ العديد من ااختإذ مت  .ابجلزائر واملستدامة الشاملة التنمية
اإلجراءات لتسهيل عملية إنشاء هذا النوع من املؤسسات 

إذ من خالل منح مجلة من التحفيزات اجلبائية واجلمركية، 
 .2017عام مؤسسة هناية  63.235عددها  بلغ

قطاع املؤسسات  ذي مين بهال االهتمام والدعم الكبري إال أن
مل ميكن احمللية، السلطات الصغرية واملتوسطة من قبل الدولة و 

جمال ، هليمنة ق األهداف املرجوة منهيقالقطاع من حت
واألشغال العمومية على نشاط غالبية  اخلدمات والتجارة

هذه املؤسسات على حساب اجملال الزراعي أو الصناعي 
 هة للتصدير.اللذين من شأهنما بعث املنتجات املوج

تبين سياسة نه ينبغي على القائمني هبذا القطاع إوعليه ف
واضحة املعامل، إبشراك خمتلف الفاعلني االقتصاديني  من 

تحديد نقاط القوة من أكادمييني وابحثني ومهنيني، ب
املؤهالت والثروات واإلمكانيات املتاحة يف كل منطقة من 

ا، وحتديد نقاط تثمينها وتعزيزه ربوع الوطن والعمل على
كمشاكل التمويل والعقار والتسيري والتسويق اليت الضعف  

 ؛ مركزيناهلول ملعاجلتتعاين منها هذه املؤسسات وإجياد احل

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عم تنافسية د
 الصادرات خارج احملروقات يةقت لكبديل اجلزائر  



على النشاطات االقتصادية ملا هلا من دور يف زايدة اإلنتاج 
وتنمية الصادرات، وابلتايل حتقيق تنمية حملية ووطنية 

 .حقيقية
على هذا األساس ارأتينا تنظيم هذا امللتقى الوطين الذي 

 يصبو إىل معاجلة اإلشكالية املوالية.
 اإلشكالية: 

هي مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمن هيكل  ما
هي السبل  هي آفاق تطورها، وما الصادرات الوطنية، وما

 الكفيلة برتقيتها يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة؟

 : الوطين امللتقى أهداف
إظهار الدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الصغرية  -

 واملتوسطة يف إضفاء ديناميكية لقطاع الصادرات يف اجلزائر؛
اولة تسليط الضوء على تنافسية الصادرات خارج حم -

احملروقات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف 
 ؛األسواق اخلارجية

ن يف اجلزائر، لكيفية حتسني تقدمي اقرتاحات للمسريي -
نوعية وجودة املنتجات احمللية بغرض اخرتاق األسواق 

 الدولية؛
جياد إسرتاجتية تنموية بديلة لالقتصاد الوطين، وذلك إ -

 اهليكل اإلنتاجي خارج احملروقات؛بغرض تنويع 

التعرف على املنتجات اجلزائرية اليت تتمتع مبزااي نسبية يف  -
 األسواق اخلارجية؛ 

لتعرف على كيفية معاجلة وحتويل هذه املزااي النسبية ا -
الساكنة والظرفية للمنتجات الوطنية إىل مزااي تنافسية 

 .ديناميكية ومستدمية يف األسواق اخلارجية
 حماور امللتقى الوطين:

أمهية الصادرات خارج احملروقات ومعوقات  احملور األول:
 العملية التصديرية يف اجلزائر

سياسة ترقية التصدير خارج احملروقات يف  ين:احملور الثا
 اجلزائر

أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  احملور الثالث:
 النشاط االقتصادي 

العوائق واملشكالت اليت تواجه املؤسسات  احملور الرابع:
 الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

دراسة وتقييم صادرات املؤسسات الصغرية  احملور اخلامس:
 توسطة ابجلزائر يف جمموعة من القطاعاتوامل

العناقيد الصناعية كآلية لتعزيز القدرات  احملور السادس:
 التصديرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

تفعيل دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  احملور السابع:
 ترقية الصادرات خارج احملروقات

 اهليئة املشرفة على امللتقى:
رئيس مصطفى ايحي  ربوفسورال للملتقى:الرئيس الشريف 

 اجلامعة
أونيس عبد اجمليد الدكتور  األستاذ املشرف العام للملتقى:

 عميد الكلية
 نسيلي جهيدة الدكتورة رئيس امللتقى:

 جباوية سهامالدكتورة  رئيس اللجنة العلمية:

 املستهدفون من امللتقى
 .املخابرو  مراكز األحباث اجلامعات األساتذة و الباحثني يف -
والتجارة وخمتلف  ةإطارات القطاعات املعنية وغرف الصناع -

 اهلياكل الداعمة للقطاع.
املؤسسات الصغرية املتعاملون االقتصاديون ومسريو  -

 واملتوسطة.
 طلبة الدكتوراه.  -

 الربيد االلكتوين للملتقى
pmexport2020@gmail.com 
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