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 العلوًوزارة التعلٍن العالً و البحث 
 قالوت  5489هاي  8جاهعت 

 
 

 علوم التسٍٍر كلٍت العلوم االقتصادٌت و التجارٌت  و
 نظن:قسن العلوم التجارٌت ٌ

    
 حول: الوطنً األول   الولتقى

 
 

3738635:

 

معدالت البطالة، زيادة العجز في موازين الميزانية العامة والميزان  
 التجاري وميزان المدفوعات، ارتفاع معدالت الفقر...الخ(.

عرفت بعض الدول النامية المنتجة والمصدرة لمنفط كيف      
ي دفع عجمة التنمية االقتصادية من تستغل عوائد الريع البترولي ف

خالل نماذج وسياسات ناجحة سمحت ليا التخمص من التبعية 
النفطية من خالل تنويع مصادر دخميا في مجاالت عديدة التي 

 تكتسب فييا مقومات وميزة تنافسية.
وفي ظل الظروف السابقة الذكر أصبح من الضروري جدا عمى      

فعالة من أجل تجنب أو التخفيف من نتائج الجزائر وضع استراتيجية 
انييار أسعار البترول وذلك من خالل االعتماد عمى بدائل جديدة 
دائمة وفقا الستراتيجيات وخطط ناجحة مستمدة من تجارب الدول 

 التي حققت نجاحات في ىذا االطار.

 

 

 الولتقى: خلفٍت
يعتبر البترول سمعة إستراتيجية بالغة األىمية ليا      
 الكبير التسارع ظل في خاصة الجوانب المتعدد عالميا

وتتغير أسعار ، لمتطور التكنولوجي والصناعي في العالم
)صدمات( من  وانخفاضا نفطية( )طفرات ارتفاعا البترول

 سريع التغير. عالم مع أسعاره مؤ توا لعدم نتيجة آلخر حين
مع ثالث طفرات نفطية كان أخرىا وقد شيد العالم      

انكسرت نتيجة لمركود  واأللفية الثالثة والتي 12بداية القرن 
 االقتصادي العالمي الناتج عن بروز أزمة مالية والتي

سرعان ما تطورت إلى أزمة اقتصادية أثرت عمى أسعار 
 يو اضافة إلى تأثيرىاالبترول وحجم الطمب العالمي عم

 .عمى حجم الصادرات والواردات من ىذه السمعة
انييار أسعار البترول المتأثرة بالركود  أدى     

التأثير عمى الدول النامية المنتجة  إلىاالقتصادي العالمي 
والمصدرة لمنفط، التي تعتبر مداخيل المحروقات من أىم 

مية عمى مواردىا، خاصة تمك التي تعتمد بصفة شبو ك
 االقتصادية. الجباية البترولية في دفع عجمة التنمية

تعتبر الجزائر من الدول النامية المنتجة والمصدرة      
لمنفط والتي تعتمد بصفة كمية عمى عوائد المحروقات في 
تمويل مختمف المشاريع التنموية واالقتصادية المسطرة 
وفقا لسياسة المخططات اإلنمائية التي باشرنيا مع بداية 

أثيرا كبيرا األلفية الثالثة إال أن انييار أسعار البترول أثر ت
عمى تمويل مختمف المشاريع المسطرة، مما ساىم في 
تجميدىا، تأجيميا أو إلغائيا في إطار سياسة ترشيد 
النفقات، مما أثر في مختمف المتغيرات االقتصادية 
)النقدية، المالية والتجارية( الكمية واالجتماعية: )تراجع 

ع سعر صرف العممة، تآكل االحتياطيات النقدية، ارتفا
 في معدالت التضخم، تدىور القدرة الشرائية، ارتفاع

 

النفط انعكاسات تقمبات أسعار 
 عمى االقتصاد الجزائري

السياسات االقتصادية " 
 " المنتهجة والبدائل المقترحة
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 :  حمالوي حميداألستاذ
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 جامعة قالمةمخ سميم                      د/ مج
 د/ سماعمي فوزي                  جامعة قالمة

 جامعة قالمة         د/ زراولة رفيق            

 د/ شرياق رفيق                     جامعة قالمة
 د/جدي حميم                       جامعة قالمة

 الواحد                جامعة قالمةد/ غردة عبد 
 جامعة المسيمة   د/ زغبة طالل                  

 جامعة ميمة      د/ ريغي ىشام               
 جامعة قالمة       د/ بن شيخ توفيق          

 يحة ليندة                     جامعة قالمةد/ فر 
 ةد/ بخاخشة موسى                جامعة قالم
 د/  بولقصيبات محفوظ           جامعة قالمة
 د/ بوقموم محمد                  جامعة قالمة

 :شروط المشاركة
 أن يكون البحث ضمن محاور الملتقى؛ -

 أن تراعى في إعداد البحث األصول المنهجية العلمية؛ -
 تكتب المداخالت باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية؛ -

 ؛البحث ولغة أخرىغة ين بلملخص بالبحثيرفق  -

موضوع دراسة سابقة قد نشرت في مجلة علمية أو أن ال يكون البحث  -
 قدمت في ملتقى؛

والتي تتضمن التعريف  ترفق المداخالت بالسيرة الذاتية للباحث -
 بالباحث وأىم أعمالو العلمية؛

 .مشاركةلكل  بالنسبة واحد شخص بإيواء الجامعة تتكفل مالحظة:

sguelma2016@gmail.com 

 3:4:847:84

3::56:6887 

 مواعيد ىامة 
تقدم البحوث كاملة معو تحديد المحور في أجل أقصاه -

 :69/38/635 ابتداءا من على أن يكون الرد  :39/38/635

                   

 المجنة العممية لمممتقى :
 وهابالدكتور نعمون  رئيس المجنة العممية:

 الدكتور بوعزيز ناصر نائب رئيس المجنة العممية:
 أعضاء المجنة العممية :   

 أ.د/ معطى اهلل خير الدين        جامعة قالمة
 قالمةأ.د/ خميل عبد الرزاق            جامعة 

 أ.د/ حمداوي وسيمة              جامعة قالمة
 أ.د/ غياط الشريف               جامعة قالمة

 أ.د/ حمانة كمال                  جامعة عنابة
 أ.د/ بريبش السعيد                جامعة عنابة
 أ.د/ ماضي بمقاسم                جامعة عنابة

 جامعة عنابة أ.د/ بن عمارة المنصور         
 أ.د/ روابح عبد الباقي            جامعة قسنطينة

 جامعة باتنةعودي محمد الطاىر        أ.د/ س
 جامعة باتنة                بوعشة مبارك أ.د/ 

 جامعة قالمةف عبد المالك            بوضياد 
 جامعة عنابةبوعالم                  د/ شبيرة 
 جامعة عنابة           جمال         د/ سالمي
 جامعة أم البواقي مة عبد الوحيد          د/ صرار 

 د/ جنينة عمر                   جامعة تبسة
 د/ الجودي صاطوري             جامعة تبسة

 جامعة أم البواقي د/ بريكة السعيد                  
 جامعة أم البواقيعياش الزبير                   د/ 
 جامعة أم البواقي           كثير         جبار بو  د/

 د/ خروف منير                    جامعة قالمة
 د/ طبايبية سميمة                    جامعة قالمة
 د/ بورديمة سعيدة                    جامعة قالمة

 جامعة أم البواقيمحمد كريم                د/ قروف
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استوارة الوشاركت

 

 ................................... .......................................المقب: 

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

 ......................................................................... الجنسية:

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

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

 .......................................................................التخصص: 

 .......................................: ..................... المؤسسة / الجامعة

 الكمية: ...........................................................................

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

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

 ............................................العنوان االلكتروني: ...................

 .................................................................عنوان المداخمة 

 ...................................محور المداخمة:................................

 

 

 ممخص المداخمة 

................................................................................... 

 ...................................................................................

................................................................................... 

 ...................................................................................

................................................................................... 

 ...................................................................................

................................................................................... 

........ ...........................................................................

................................................................................... 

 ...................................................................................

................................................................................... 

       ................................................................................... 

الكممات الدالة: 

................................................................................... 


