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السیاق العام :

تخصص مالیة دولیة ، و حتى نمكن 2في اطار الندوات المبرمجة لطلبة الماستر 
المستقبلیة بحكم تخصصھم، و كذا المجاالت و النشاطاتالطلبة من االطالع على 

ممثلین لھیئات محلیة و كذا متعاملین اقتصادیین مستقبلھم المھني عن طریق 
االسواق الخارجیة من أجل تنمیة یمكنونھم من كیفیة الولوج الى محلیین الذین 

.عملیات التصدیر خارج المحروقات

االھداف :
مجاالت التنمیة خارج االسواق الطلبة من رؤیة تمكین:قصیر المدى.1

المحلیة و خارج المحروقات

الطلبة بتحدید اختیاراتھم  و تحضیرھم قبل و تمكینالمدى  :متوسط .2
بعد الجامعة 

الوصول الى تكییف مخرجات الجامعة مع تمكینطويل االجل:.3
متطلبات سوق العمل 

:التنظیم
ساعات 04المدة :.1

2016مارس16التاریخ :.2

الجامعیةقاعة المحاضرات:المكان .3

ندوةبطاقة تقنیة لتنظیم 
جامعة بومرداس كلیة العلوم االقتصادیة و علوم 

التسییر و العلوم التجاریة
3/6/2016 الثانیةالطبعة 

الندوةعنوان 

فاقاألواقع و ال:التصدير يف اجلزائر



الوسائل البیداغوجیة :

محاضرات علنیة  :.1

النتائج المرجوة :

ربط الجامعة بمحیطھا االقتصادي و االجتماعي على مستوى  الجامعة   :.1

تھیئة الباحثین للعمل المیداني على مستوى مخبر البحث :.2

تأھیلھم و اطالعھم على الواقع العملي و تطبیقات العملیة للجانب على مستوى الباحثین :.3

النظري

:الندوةالمستھدفین من 

، الجمارك لتجارة و الصناعةالجزائریة لغرفة الالھیئات و التنظیمات المحلیة و الدولیة:.1

الجزائریة، الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 

مدیریة التجارة و الصناعات التقلیدیة:السلطات المحلیة و الوالئیة.2

مؤسسات خاصة و عامة: قتصادیةاالالقطاعات .3

- FRIGOCAR–MFG -TRANSCARGO -INTERGLASS:المؤسسات الخاصة .4

SNTR

:الندوةلجنة تنظیم 

(خوخي عبدالرحمان)مسؤول الندوة .1

رئیس القسم.2

:للندوةونالرسمیالرعاة 

(عمیدة الكلیة )الكلیة.1

ALPECأداء المؤسسات االقتصادیة مخبر.2



قائمة المتدخلین :

) CACIالغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة( السید :  

) CCIالساحل الغرفة الجھویة  للتجارة و الصناعة( خضراوي  السید :  

)Douane Algérienالجمارك الجزائریة(السید : 

)ALGEXالوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة (السید : 

)TRANSCARGOلترانس كارقو للنقل البحري مدیر عام بالنیابة (بن عبید رافع السید : 

)DOUDAHمدیر عام شركة دوداح (السید : دوداح محمد 

)INTERGLASSمدیر عام شركة (السید : جعیدر أحمد 

)-MFGCEVITALمجموعة سیفیتال فرع المغاربیة للزجاج مستشار(عزالدین شلیل السید : 

)AGRIPLASTمدیر شركة (دوداح اسماعیل السید : 

)FRIGOCAR( شركة صناعة الھیاكل الصناعیة المكیفةالسید : صالح أیت قرین  

)SNTR( مدیر مركزي بشركة النقل البري السید : منور عمر 

برنامج الندوة :

Avantage accorder à l’exportالتصدیر التسھیالت الممنوحةحوافز

Réalité de L’export en Algérieواقع التصدیر في الجزائر شركات محلیة

Principaux obstacle pour L’exportأھم المعوقات أمام التصدیر

Potentiel de L’export en Algérieإمكانیات التصدیر في الجزائر


