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الملتقى العلمي الوطني حول:

االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
واقع الممارسة وحتمية المعالجة

يومي  28 - 27فيفري 2019

المستهدفون من الملتقى
األساتذة اجلامعيني والباحثني يف مراكز األحباث والدراسات واملخابر.
إطارات القطاعات املعنية وخاصة قطاع التجارة واملالية والصناعة ،إدارة الضرائب،
إدارة اجلمارك وخمتلف األسالك األمنية.
املتعاملون االقتصاديون ومسريو املؤسسات االقتصادية.
طلبة الدكتوراه .

تعترب ظاهرة االقتصاد غري الرمسي من املواضيع احلديثة اليت اصبحت جتلب اهتمام
االقتصاديني ،القانونيني واالجتماعيني ،وخاصة يف السنوات األخرية ،وذلك ملا هلا من
آثار على الواقع االقتصادي للفرد وللدولة ،وهذه الظاهرة ليست خاصة باجلزائر أو
بدول العامل الثالث كما كان يظن ويصفها البعض يف السبعينات عند بداية االهتمام
هبا ،بل أصبحت الزمة لكل اجملتمعات والدول بأشكال متنوعة و مستويات متعددة.
مالحظة :ال تتحمل اجلامعة نفقات اإلقامة.
واملالحظ يف السنوات األخرية زيادة اهتمام الفاعلني االقتصاديني وحىت
شروط البحث
السياسيني مبوضوع االقتصاد غري الرمسي وشعور الدولة بضرورة البحث عن آليات
وإجراءات التعامل مع هذه الظاهرة للحد منها والعمل على إدماج هذا النوع من  -أن تكون املداخلة أصيلة علميا ،تتضمن املقاربة /او املقاربات النظرية ،ودراسة حالة.
 أن تكون املداخلة مكتوبة باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة اإلجنليزية.االقتصاد يف االقتصاد الرمسي واملصرح به.
 أن تكون املداخلة املقدمة ضمن حماور امللتقى.وعليه ميكن طرح إشكالية امللتقى كما يلي:
 ماهي مظاهر وأسباب االقتصاد غير الرسمي في الجزائر؟ وما هي آليات  -تكتب املداخالت باللغة العربية خبط ( )Arabic Simplifiedوحبجم خط 14
على  ،Word Formatأما املداخالت باللغة األجنبية فتكتب خبط ( Time
التعامل معه واالجراءات المتخذة للحد منه ؟
 )New Romanحجم  ،12أما حدود الصفحات فيجب ترك 2سم على كل
محاور الملتقى:
االجتاهات.
 المحور األول :ماهية االقتصاد غري الرمسي ،اسبابه وآثاره.
 أن تكون املداخلة مستوفية للمنهجية العلمية. المحور الثاني :اشكال ومظاهر االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر.
 يرفق مع املداخلة ملخصا باللغة العربية وإحدى اللغات األجنبية ،باإلضافة إىل المحور الثالث :تعامل الدولة وخمتلف هيآهتا مع الظاهرة.
استمارة املشاركة.
 المحور الرابع :نظرة املتعاملني االقتصاديني لظاهرة االقتصاد غري الرمسي.
 ترفق املداخلة مع خمتصر للسرية الذاتية للمشارك.أهداف الملتقى:
 ختضع مجيع املداخالت للتحكيم العلمي ألغراض القبول. تشخيص مظاهر وآثار ظاهرة اإلقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر . ال تقبل املداخالت اليت سبق وأن قدمت مللتقيات أخرى ،أو قبلت للنشر أو بعث عالقة علمية بني اجلامعة واحمليط اإلقتصادي من خالل تقدمي التوصيات.نشرت يف جمالت علمية.
 حتسيس احمليط اجلامعي بأمهية املوضوع من خالل آثاره على املعطيات اإلقتصاديةاالتصال
الكلية واجلزئية
التايل:
اإللكرتوين
الربيد
على
املداخالت
 ترسلالهيئات المشرفة على الملتقى
Seminairebmrds@gmail.com
الرئيس الشرفي للملتقى السيد رئيس اجلامعة الربوفيسور عبادلية حممد الطاهر
المشرف العام للملتقى السيدة عميدة الكلية أ.د حيياوي نصرية

المنسق العام  :السيد مدير املخرب أ.د عبد اجمليد شعباين

رئيس الملتقى د .براغ حممد

رئيس اللجنة العلمية  :أ.د بوزيدة محيد

رئيس اللجنة التنظيمية :د.تبارورت عالل
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