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واإلصالحات االقتصادية يف اجلزائرواإلصالحات االقتصادية يف اجلزائرواإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر
امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حول
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. . . األجنيب املباشراألجنيب املباشراألجنيب املباشر
:::ديباجة امللتقىديباجة امللتقىديباجة امللتقى

على الدول الراغبة يف الظفر بأكرب أمام احلقيقة اليت مفادها أنه 
يف اأن تبذل أقصى م،حصة من االستثمارات األجنبية املباشرة

وجعله يليب كل ما،وسعها لترقية وتطوير مناخ االستثمار فيها
يف أصبحوامرين األجانب، الذين ثهو مطلوب من قبل املست

من شأنه أن يضمن هلم الوقت احلايل يولون اهتماما كبريا لكل ما
.العمل يف أحسن الظروف واألجواء

واملستجدات حول تعدد وتفرعاألخرى وأمام احلقائق 
على املالئم والقادرياالستثمارذات الصلة باملناخ جلوانب ا

فرض نفسه ضمن املنافسة على استقطاب االستثمار األجنيب 
ماسةاملباشر والظفر بأكرب حصة منه، وجدنا حاجة

إىل عقد ملتقى علمي وطين، الغرض منه الكشف عن أهم 
اإلستراتيجيات واآلليات الكفيلة جبعل املناخ االستثماري 
للجزائر أكثر جاذبية واستقطابا لالستثمارات األجنبية املباشرة، 

:جابة على اإلشكالية التاليةوذلك انطالقا من اإل
أهم اإلستراتيجيات واآلليات الكفيلة بترقية أهم اإلستراتيجيات واآلليات الكفيلة بترقية أهم اإلستراتيجيات واآلليات الكفيلة بترقية يييهههماماما

أكثر جاذبية أكثر جاذبية أكثر جاذبية للجزائر، وجعله للجزائر، وجعله للجزائر، وجعله املناخ االستثماري املناخ االستثماري املناخ االستثماري 
واستقطابا لالستثمارات األجنبية املباشرة ؟ واستقطابا لالستثمارات األجنبية املباشرة ؟ واستقطابا لالستثمارات األجنبية املباشرة ؟ 

:::امللتقىامللتقىامللتقىأهداف أهداف أهداف 
دف من خالل هذا امللتقى إىل

زائر تقييم مدى مسامهة خمتلف اإلصالحات املتبعة يف اجل
يف ترقية مناخها االستثماري وزيادة قدرا التنافسية على 

جذب االستثمار األجنيب املباشر؛
 حتديد أسباب قلة تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف

اجلزائر؛
 عراقيل ومعيقات جاذبية مناخ االستثمار  يف حتديد

اجلزائر؛
 القيام بدراسات استشرافية لبعض اآلليات

يات الكفيلة بتطوير بعض القطاعات املهمة يف واالستراتيج
ترقية مناخ االستثمار، وهذا من أجل تقدمي بعض االقتراحات؛

 حتديد عناصر جناح سياسة ترقية مناخ االستثمار وجعله
؛ى جذب االستثمار األجنيب املباشرأكتر قدرة عل

رصد جتارب دولية فيما يتعلق بترقية مناخ االستثمار.

:::امللتقىامللتقىامللتقىحماور حماور حماور 

تقييم مدى مسامهة خمتلف اإلصالحات املتبعة يف -1
را اجلزائر يف ترقية مناخها االستثماري وزيادة قد

املباشر؛التنافسية على جذب االستثمار األجنيب
حتديد أسباب قلة تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف -2

اجلزائر استنادا إىل املؤشرات الدولية؛
مناخ االستثمار  يف اجلزائر ؛جاذبيةعراقيل ومعيقات -3
وتطوير مناخ االستثمار  يف اجلزائر وزيادة ترقيةآليات-4

ية على جذب االستثمار األجنيب املباشرقدرا التنافس
رصد جتارب دولية فيما يتعلق بترقية مناخ االستثمار -5

.وزيادة القدرة على جذب االستثمار األجنيب املباشر

:::املدعوون للمشاركةاملدعوون للمشاركةاملدعوون للمشاركة

أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات.
كبار املوظفني العاملني يف البنوك وأسواق رأس املال.
والباحثني واخلرباء واملهتمنيات املاليةكبار موظفي وزار.
طلبة الدراسات العليا باجلامعات.



:::ملتقىملتقىملتقىللللللالرئيس الشريف الرئيس الشريف الرئيس الشريف 
.مزرق خمتار ، مدير اجلامعة:الدكتوراألستاذ 

:::املشرف العام على امللتقىاملشرف العام على امللتقىاملشرف العام على امللتقى
...، عميد الكليةالدينعزمسري :الدكتور

:::رئيس امللتقىرئيس امللتقىرئيس امللتقى
دغموم هشام: الدكتور

:::شروط املشاركة يف امللتقىشروط املشاركة يف امللتقىشروط املشاركة يف امللتقى
املشاركة مفتوحة جلميع األساتذة باجلامعات والباحثني ▪

.واخلرباء واملهتمني
.أال يكون البحث قد مت نشره أو عرضه▪
.امللتقىأن يتوافق البحث مع أحد حماور ▪
يكون البحث مكتوب وفقا للشروط املنصوص عليها أن▪

.يف القالب املرفق مع هذا اإلعالن
.صفحة30أن ال تتعدى صفحات البحث ▪
أن يكون البحث مكتوب إما باللغة العربية أو الفرنسية أو ▪

.اإلجنليزية
:::تواريخ هامةتواريخ هامةتواريخ هامة

: بدأ عملية استالم املداخالت كاملة مع استمارة املشاركة- 
01 /04 /2022
: آخر أجل الستالم املداخالت كاملة مع استمارة املشاركة- 

30/04 /2022.
/ 15: يعلم أصحاب املداخالت املقبولة يف أجل أقصاه- 

05/2022.
ترسل املداخلة مع استمارة املشاركة إىل عنوان الربيد -

invest.symp2022@gmail.com:اإللكتروين التايل
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