وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة عبد الحميد بن باديس
مستغانم
كلية الحقىق والعلىم السياسية تنظم
امللتقى الىطني حىل :

التجارة الخارجية بالجسائر

ودورها في تنمية الاقتصاد الىطني
يىمي  6و 7نىفمبر 2018

بكلية الحقىق والعلىم السياسية
مىقع صالمندر

إشكالية امللتقى وأهدافه

تعتبر التجارة الخارجٌة من القطاعات الحٌوٌة التً تعتمد
علٌها الدولة لتحقٌق التنمٌة المستدامة ،خاصة وأن بالدنا
الٌوم تسعى إلى تنوٌع االقتصاد الوطنً ببعث نشاطات
اقتصادٌة هامة تتعلق بالفالحة والصناعة والسٌاحة.
إذ تعد هذه األخٌرة األكثر قدرة على ترقٌة االستثمار بٌن
المؤسسات التابعة للقطاع العام والخاص .كما أن وجودها
له دافع قوي لخلق التنافسٌة المطلوبة فً األسواق وكذا
تعزٌز جودة المنتوج الجزائري على الصعٌد الدولً .
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على هذا األساس اتخذت الحكومة سلسلة من اإلصالحات
القانونٌة فً بداٌة األلفٌة والى ٌومنا هذا لتنظٌم التجارة
الخارجٌة ،وهذا ماسمح بتدخل عدة وزارات للمساهمة فً
تهٌئة المناخ المالئم لألعمال خاصة وأن هذا القطاع ٌضم
العدٌد من المتعاملٌن االقتصادٌٌن من مصدرٌن
ومستورٌن تجمعهم عالقات تجارٌة واقتصادٌة وطنٌة
ودولٌة .
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بات من الضروري الٌوم االهتمام أكثر بالتجارة الخارجٌة
التً تحتل فً العدٌد من الدول العربٌة والغربٌة أهمٌة
كبٌرة ألنها ساهمت بشكل مباشر فً تحسٌن المستوى
المعٌشً لمواطنٌها ،بالقضاء على الفقر والبطالة أو
بشكل عام تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة لهذه البلدان .على هذا
األساس ٌجب معالجة عدة إشكالٌات للوصول إلى حلول
ناجعة وفعالة من بٌنها تحدٌد النظام القانونً للتجارة
الخارجٌة بالجزائر ،معرفة الهٌئات المتدخلة فً تنظٌمها
وفً األخٌر بٌان آفاقها.
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محاور الملتقى

المحور األول :النظام القانونً للتجارة الخارجٌة
المحور الثانً :الهٌئات المتدخلة فً تنظٌم قطاع
التجارة الخارجٌة
المحور الثالث :حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً
العالقات التجارٌة الخارجٌة

المحور الرابع :آفاق التجارة الخارجٌة
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هٌئة الملتقى

الرئٌس الشرفً للملتقى:
مدٌر الجامعة البروفٌسور بلحاكم مصطفى
المشرف العام للملتقى:
الدكتور عباسة الطاهر عمٌد كلٌة الحقوق والعلوم
السٌاسٌة
منسقة الملتقى :
الدكتورة حمٌدي فاطٌمة
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رئٌس اللجنة العلمٌة  :الدكتور حٌتالة معمر

أعضاء اللجنة العلمٌة
األستاذ عباسة الطاهر
األستاذ مزٌان محمد أمٌن
األستاذ زهدور السهلً
األستاذ بقنٌش عثمان
األستاذ فنٌنخ عبدالقادر
األستاذة حمٌدي فاطٌمة
األستاذة حمٌدة نادٌة
األستاذة بوعزم عائشة
األستاذ ساجً عالم
األستاذة زهدور كوثر

7

رئٌسة اللجنة التنظٌمٌة :الدكتورة حمٌدي فاطٌمة

أعضاء اللجنة التنظٌمٌة
الدكتور بن بذرة عفٌف
األستاذة بحري أم الخٌر
األستاذ مشرفً عبد القادر
األستاذ بن عبو عفٌف
األستاذة الوافً الحاجة
طالبة الدكتوراه عنثر أسماء
طالب الدكتوراه مراد نور الدٌن
طالب الدكتوراه جغدن بن دهٌبة
طالبة الدكتوراه حمٌدة حفصة
طالبة الدكتوراه عباس وداد
طالب الدكتوراه كٌحل عبد الكرٌم
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شروط المشاركة

أن الٌكون الموضوع سبق نشره أو قدم فً مداخلة.
أن ٌكون الموضوع متعلقا بأحد المحاور المذكورة أعاله.
تحرر المداخالت باللغة العربٌة ببرنامج WORD
بخط  TRADITIONNEL ARABICحجم  16للمتن وحجم
 12بالنسبة للهوامش أو باللغة الفرنسٌة حجم TIME
 NEW ROMANحجم  14بالنسبة للمتن وحجم 12
للهوامش.
أن ال ٌقل عدد الصفحات عن  10وٌزٌد عن .15
ترسل المداخالت على البرٌد االلكترونً:
Fhamidi19@yahoo.com
hitalaoran74@yahoo.fr
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مواعٌد مهمة

آخر اجل إلرسال الملخصاتٌ :وم  30أوت .2018
آخر اجل للرد عن قبول المشاركاتٌ :وم  22سبتمبر .2018
آخر اجل إلرسال المداخلة كاملةٌ :وم 30اكتوبر .2017
حددت الهٌئة المنظمة للملتقى رسوم المشاركة لألساتذة
الباحثٌن المقدرة ب 5000دج .
رسوم المشاركة لطلبة الدكتوراه 2000دج.
ال تتحمل الكلٌة نفقات اإلٌواء و التنقل.
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