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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 خبر التنمية املحلية و املقاوالتية في والية عين الدفلى م

 
 

:دعوة لتأليف كتاب جماعي موسوم بـ   

 

 إ

 

شراف و تحريرإ  

.فاطمة الزهرة خبازي   

 رئيس اللجنة العلمية

.سعيداني جمال .د  

:هيئة التحرير  

 . جامعة خميس مليانة   /علي توبين د  .أ

 .يانةجامعة خميس مل   / بن عيشوبة رفيقة .د

 . جامعة خميس مليانة /قويدري قوشيح . د

 .جامعة خميس مليانة   /  غيدة فوزية. د

 .جامعة خميس مليانة   /  زحوفي نور الدين. د

 

  

 الجزائر في املحلي ستثمارلا 

 "قتصاديلا لاقالع وتحقيق الثروة خلق جلأ من جديدة آليات"
 



:الديباجة  

 للنمو مرتفعة معدالت لتحقيق عليها الاعتماد يجب التي الهامة ألاسس إحدى كفاءته ورفع الاستثمار زيادة تعتبر   

 أن كما .الاقتصادي إلاقالع تحقيق ثم ومن التجاري، امليزان وتحسين الاستيراد، تقليص وكذا إلانتاج، ادةوزي الاقتصادي

 استغالل كفاءة ورفع وإلانتاج الاستهالك بين الفجوة تضييق إلى بالضرورة سيؤدي معوقاته وإزالة املحلي باالستثمار الاهتمام

 .املتاحة العاملة اليد استيعاب بغرض جديدة مشروعات وإقامة املتاحة، املوارد

 السلطات عملت السوق، اقتصاد إلى التحول  باتجاه وسيره الجزائري  الاقتصاد عرفها التي الاقتصادية التحوالت ظل في 

 توجه استراتيجية بوضع الاقتصادية، التنمية في رائد لجعله الخاص القطاع وتشجيع العام القطاع خوصصة على الجزائرية

 تبنيها تم التي إلاصالحات وجملة تتماش ى باالستثمار املتعلقة القوانين من العديد أصدرت حيث لالستثمار، خاصال القطاع

 .آنذاك

 إلاقالع لتحقيق ومبتكرة حديثة مداخل تبني الجزائري  الاقتصاد على لزاما أصبح البترول أسعار انهيار ظل وفي 

 الكبرى  الانشغاالت من املحلية الاستثمارات وتنشيط تشجيع، سبل عن ثالبح يعتبر إلاطار هذا وفي املستدام، الاقتصادي

 .عامة بصفة النامية الدول  مختلف في الاقتصادية السياسات وواضعي خاصة، بصفة الجزائرية للحكومة

 الفكري  املضمون  حول  أجوبة إيجاد الكتاب، هذا خالل من سنحاول  ذكره سبق ومما       

 :التالية لإلشكالية

 ؟ الجزائر في املحلي الاستثمار وتطوير دعم شأنها من والتي واملبتكرة الجديدة آلاليات هي ما  

 : بمحاور الكتا

 .الاستثماري  واملناخ املحلي لالستثمار املفاهيمي لاطار  :ألاول  املحور 

 .الاستثماري  املناخ و املحلي باالستثمار املتعلقة املفاهيم -

 .الاستثماري  اخللمن املنظمة وألاطر إلاجراءات -

 .املحلي الاستثمار دعم في ودورها املحلي التمويل هيئات: يالثان املحور 

 ."املخاطر /الجريئ املال رأس " املحلي لالستثمار الداعمة املبتكرة التمويل آلياتـ -

 .املحلية الاستثمارات لدعم كآلية ألاصغر التمويل -

 .املحلي الاستثمار لدعم كآلية إلاسالمي التمويل -

 .الجزائر في املحلي لالستثمار الداعمة التمويل لياتآ -

 .لالستثمار املحلي التمويل حول  رائدة دولية تجارب -

 .املحلي الاستثمار دعم في ودورها والضمان التأمين هيئات  :الثالث املحور 

 .املحلي لالستثمار املوجه التمويل وضمان تأمين -

 .يةاملحل الاستثمارية للمشاريع التقليدي التأمين -

 .املحلية الاستثمارية للمشاريع التكافلي التأمين -

 .املحلي الاستثمار دعم في ودوره التأمين حول  دولية تجارب -

 .املحلي الاستثمار دعم في ودورها الجبائية التحفيزات  :الرابع املحور 

 .املحلي الاستثمار على وأثرها الجبائية السياسة -

 .املحلي مارالاستث على وأثرها الضريبية إلاصالحات -

 .الجبائية الامتيازات منح في الدول  بعض تجارب -



  .املحلي الاستثمار دعم في ودورها ولادارية القانونية التحفيزات  :الخامس املحور 

 .إلاصالحات وبعد قبل الجزائر في التشريعية البيئة -

 .الفالحي ، الصناعي العقار على الحصول  إجراءات مجال في التحفيزات -

 .املحلي الاستثمار تحفيز في ودورها الجبائية التشريعات مجال في الدول  بعض تجارب -

 .املحلي الاستثمار ترقية في لاقليمية الجماعات دور   :السادس املحور 

 .املحلي الاستثمار لتدعيم كآلية املحلية الجماعات لتدخل القانوني إلاطار -

 .املحلي رالاستثما لدعم كآلية والعام الخاص القطاعين بين الشراكة -

 .املحلي الاستثمار لدعم كآلية الاستثمارات واستقطاب جذب -

 .املحلي الاستثمار لتدعيم كعاملين الاستثمارات واستقرار استمرار -

 .الجزائر في املحلي الاستثمار وآفاق رهانات تحديات،  :السابع املحور 

 .الجزائر في املحلي الاستثمار معوقات -

 .املنجمي الخدماتي، السياحي، الفالحي، املجال في رالاستثما على املفتوحة آلافاق -

 .الجزائر في املحلية الاستثمارات تجارب تقييم -

:شروط املشاركة  

  .ان يكون موضوع البحث ضمن املحاور املذكورة سابقا -

 .قواعد نشر البحوث العلمية ان يتصف البحث بالرصانة مع اتباع -

  .فعاليات سابقة مه فيتم تقديان ال يكون البحث قد قدم للنشر أو   -

 . صفحة 11صفحات وال يزيد عن  10ال يقل البحث عن  -

 .تقبل البحوث باللغة العربية والانجليزية، الفرنسية -

 .الثالثية الثنائية، و الفردية،تقبل املشاركات  -

 .حدد في الرابط ادناهيرسل البحث وفقا للقالب امل -

 .لميةللتحكيم من طرف اللجنة الع جميع ألابحاثتخضع   -

سيتم اصدار الكتاب تحت اشراف مخبر التنمية املحلية و املقاوالتية في والية عين الدفلى بجامعة خميس مليانة  -

 .برقم دولي معتمد

 :تواريخ مهمة

 .11/0301/ 03أخر اجل لتلقى البحوث كاملة بتاريخ  -

 .10/0301/ 13: الاعالن عن البحوث املقبولة، وعن التعديالت املطلوبة بتاريخ -

 dbkm.dz-ila@univ       :  ترسل البحوث الى البريد الالكتروني التالي -

  : باللغة العربية رابط تحميل قالب الكتاب الجماعي -

- -https://docs.google.com/document/d/1ikOLfLbTdAcDtjqCSYk6Gb

CjbUuVsHtGNP41gRDYNU/edit?usp=sharing 

  : باللغة ألاجنبية رابط تحميل قالب الكتاب الجماعي -

https://docs.google.com/document/d/1MmiDdBPXRxDSfx4sfKw0xJB7fJlTaTe7-

f1vGVBEvbs/edit?usp=sharing 
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