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الديباجة :

محاور الملتقى :

تستدعي فعالية التسيري املايل احمللي اإلملام بكل جوانب ومراحل المحور االول :تحديد أمالك الجماعات المحلية في الجزائر،

حتضري امليزانية وتنفيذها والتحكم يف تسيري مداخيل أمالكها ،لكن المنتجة وغير المنتجة للمداخيل بين النص والواقع.

اإلملام هبذه اجلوانب ال ميكن لوحده من حتقيق الفعالية ،إذ يتعلق المحور الثاني  :العناصر القانونية لترشيد استغالل أمالك
بصورة مباشرة مبدى حتيني العقود املنجزة ،والرقابة املستمرة على التسيري الجماعات المحلية:المحفزات والمعوقات.
والتأطري املتوالل لكل هذه العمليات ،وضمان نزاهة األعوان المحور الثالث  :اشكالية التمويل المحلي بين ضرورة تنويع
املكلفني هبا ،و بالتايل إمكانية أن تلعب اجلماعة احمللية دورا هاما يف المصادر ومحدوديتها.
التحكم االجيايب واملتجانس بني النفقات واملداخيل املقابلة هلا ،ويف المحور الرابع  :ترشيد استغالل ممتلكات الجماعات
تثمني عائدات أمالكها.
المحلية كآلية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وهذه املواضيع حباجة للبحث أكثر مبنح فرلة لألساتذة المحور الخامس :حدود المساهمة الذاتية للجماعات
والباحثني وإلطارات اجلماعات احمللية واحملاسبني العموميني وغريهم ،المحلية في مجال التنمية المحلية والتنمية المستدامة.
لتبيان كيفيات التحكم العقالين يف ايرادات اجلماعات احمللية مع المحور السادس :نماذج مقارنة لإلسهامات الذاتية

الرتكيز على األمالك احمللية ،وما ميكن أن حيققه ترشيدها من زيادة يف للجماعات المحلية في مجال التنمية(.نماذج وطنية ودولية).

ايرادات اجلماعات احمللية يف ظل تقليص التمويل املركزي بسبب أهداف الملتقى :
الوضعية االقتصادية الراهنة ،وما نتج عنها من سياسة ترشيد النفقات  -1فتح نقاش علمي بين الباحثين والخبراء حول أمالك البلدية
العمومية ،حيث سيساهم ذلك يف توفري موارد مالية اضافية ويف وآليات ترشيدها وبحث طرق التوصل لبدائل التمويل المحلي
التمكني من ضبط ميزانية اجلماعات احمللية  ،ومن أجل توضيح ذلك وتنويع مصادره.
 -2إبراز أهم التحديات والعوائق في مجال التسيير المالي المحلي
مت حتديد اإلشكالية التالية:
هل يمكن االعتماد على ترشيد استغالل أمالك الجماعات المحلية،

باعتبارها الوسيلة الفعالة لتمكين هذه األخيرة من تنويع مواردها المالية

وتحقيق االستقاللية المالية ودفع التنمية المحلية ؟ وكيف يمكن بلوغ ذلك؟

وانعكاساتها على التنمية المحلية .

 -3تقديم مقترحات عملية بشأن آليات وإجراءات دعم أمالك
البلدية ،وزيادة مردوديتها التنموية.

اعضاء اللجنة العلمية للملتقى:
 أ.د بن صغير عبد العظيم -أ.د زياني صالح

 د .طيلب أحمدجامعة بومرداس
جامعة باتنة1

 -أ.د حاروش نور الدين

جامعة الجزائر3

 -أ.د سرير عبد اهلل رابح

جامعة الجزائر3

 د .درويش جمال -د.فوكة سفيان

 د.سباش ليندة -د.مداني ليلى

 -د.عميري عبد الوهاب

 د .منصوري سفيان -د .حجاج مراد

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس

جامعة بومرداس

 -د .بن عمراوي عبد الدين

جامعة بومرداس

 -د .عبنون مراد

جامعة بومرداس

 د.مشري عبد الحميد -د .ادريس عطية

 د.عمروش عبد الوهاب -د .بوعمامة زهير

 -د .أوعشرين ابتسام

 -د .لعروسي رابح

 د .خالصي خليدة -د.سمارة نصير

جامعة بومرداس

جامعة تبسة

جامعة بومرداس
جامعة تيبازة

م.و.ع.ع.س
جامعة الجزائر3
جامعة بومرداس

جامعة الجزائر3

جامعة خميس مليانة

جامعة الجزائر3

 -د .جلول العقون

المركز الجامعي تندوف

 -د .عبد اهلل ياسين

جامعة االغواط

 -د .بقشيش على

جامعة البليدة2

 -د .برحماني محفوظ

جامعة بسكرة

 -د .زعروري نعيمة

جامعة سعيدة

 -د .شاربي محمد

جامعة تيزي وزو

 -د .عكاش فضيلة

جامعة قسنطينة 2

 -د .بلعيدي محمد

جامعة خميس مليانة

 -د .حطاب عبد المالك

تواريخ مهمة:
امللخص يف موعد أقصاه
رسل ّ
-1يُ َ
 -2الرد على امللخصات ابتداء من

2018/06/10
2018/06/20

 -3آخر موعد إلرسال البحوث
 -4تأكيد قبول املداخلة الكاملة
 -5ارسال الدعوات ابتداء

2018/09/20
2018/09/30
2018/10/07

 -6تاريخ انعقاد الملتقى:

 23-22أكتوبر 2018

ملعلومات اضافية االتصال ب:
Derouiche_d@hotmail.fr
0776 15 39 41

شروط قبول المداخالت:

ملخص ،يستعرض املخطّط األساسي للبحث ،
- 1يُق ّدم ّ
ويشمل فرضيته ،قضاياه ،إشكالياته  ،ومنهجه ومقارباته،
ومراجعه ومصادره .يف حدود  2إىل  3لفحات.
امللخص واستمارة املشاركة إىل العنوان اإللكرتوين:
رسل ّ
 -2يُ َ
Csd.dptsp@gmail.com

 -3تستقبل البحوث ،وتقوم بتحكيمها اللجنة العلمية
للملتقى  ،وجيري إخطار الباحث بقرار اللجنة سلبيًا أو إجيابيًا
بشكل مربر ،كما جتري إفادته مبقرتحات تعديل البحث
االجيايب ،إن وجدت.
 -4يرتاوح حجم الورقة البحثية بني  6000و 8000كلمة
(مبا يف ذلك اهلوامش /احلواشي واملراجع)
 -5أن ال يكون البحث قد قدم أو نشر من قبل حتت اي
شكل من االشكال.
 -6أن يكون البحث منسجما مع أحد حماور امللتقى وأن
حيرتم املنهجية العلمية؛
 -7يكون البحث بالعربية مكتوبا خبط Simplified

 Arabicحجم  14وبالفرنسية أو اإلجنليزية مكتوبا خبط
Times New Romainحجم  12بتباعد بني األسطر
 ،Simpleوتكتب اهلوامش أسفل كل لفحة.
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