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 يوم درا��� حول 

ا��زائري  �قتصادالعاملية ع�� تمو�ل  �زمةأثر   

 خارج املحروقات

«F» ا��م�ـــــــــــــس 20 مــــارس  2014ع�ــــــــــ� الســـــــــاعة 09.00 بقاعــــــــــــة محاضـــــــرات 

 التجار�ة وعلوم ال�سي��  ،�قتصادية�لية العلوم 

بومرداس -جامعة أدمحم بوقرة  

 

 

املاليـة مـن  فـراغ بـل تتفاعـل مـع  �زمـات تـأ�يال ، ا��ديـد القـائم ع�ـ� الفو�ـ�� �م��اطـوريللمشـروع  ا�ظـةالبلدو�� من الت�لفة �عا�ي النظام ا

�عـــا�ي مـــن مشـــا�ل خط�ـــ�ة �ـــ� مقـــدم��ا ��ـــز امل��انيـــة و اخـــتالل امل�ـــ�ان التجـــاري   انطالقـــا مـــن املالحظـــات العامـــة  الـــذيالوضـــع �قتصـــادي الك�ـــ� 

 . املالية �زمةعاملية يمكن تحليل 

�عتمد تطور  وامة يتمثل �� ��ص البنك املركزي وا��ز�نة الع إن توجيھ السياسة النقدية للبالد منوط ملؤسست�ن �ما مع�د �صدار الذي

بصف��ا املمول  ا��ز�نة العموميةخ و�تفاعل مع متطلبات �قتصاد، و �قتصاد الوط�� ع�� درجة تطور النظام املصر�� الذي ي�� املنا

 .حتياجات الوطنية�عت�� محاسب لدى الدولة �� تمو�ل و�غطية � إذ  �سا��� ل���ومة 

�� تمو�ل �قتصاد ا��زائري خارج ثر �زمة العاملية عأ�و  ما التا��:من خالل ما سبق ت��ز إش�الية اليوم الدرا��� �� السؤال 

  ؟ املحروقات

  

  الدرا���: اليوم محاور 

  .)و ال�زات ال�� �عرض ل�ا �قتصاد العال�� ن�يجة �ده السياسات  (�زمات عاملية �زمة :  ول � املحور  - 

   .جذور �زمة املالية    :الثا�ياملحور  -

  .العمومية ��ز�نة ا مو�ل�� تدور النظام الضر���   :  املحور الرا�ع  .�زمة املالية ع�� �قتصاد ا��زائري  أثر:  املحور الثالث -

  .�� ظل �زمة العاملية خارج املحروقات�زائري �قتصاد ا�تمو�ل  ��ز�نة وأثره ع�� ا: دور  �امساملحور ا� -

 
 

  :ب�نظيم 

  املحروقات مستقبل �قتصاد ا��زائري خارج   : مخ�� بحث

  تمو�ل  �قتصاد ا��زائري  خارج املحروقات  م�انة ا��باية الب��ولية ��  ا��ز�نة  العمومية و أثر�ا ��   :بحثفرقة 

  ط تفعيل�ا �� ا��زائرو ر شدور البورصة و : بحثفرقة   

 

 
بومرداس -جامعة أدمحم بوقرة  

 

 �ــــــــــــــــ�في بيـــــــــــــــــان
20 مارس  2014    بومرداس 

 خليـــــــــــة االتصــــــــــــــــــــال

 رئاســــــــــــــة جامعة  بومــــــــــــرداس

 شـــــــــارع االســــــــــــــــــــــــــــــتقالل35000

 بومــــــــــــرداس

 فـــــــــــــــاكس / �ـــــــــاتف : 86 60 81 024

email : 

communication@umbb.dz  

     ال�ـــــــــ�ص الـــــذي يمكنكـــــــــــــــــــــــــم 

  االتصــــــــــــــــــــال بــــــــــــھ

 د .العلــــــــــــــوم اإلقتصـــــــــــــــــــــــــــــادية

 يحيــــــــــــــــاوي  نصــــــــــــــــــــــ��ة

 �ـــــــــاتف : 58 60 67 0552

email : 

nacera.yahiaoui@yahoo.fr 


	يعاني النظام الدولي من التكلفة الباهظة للمشروع الإمبراطوري الجديد القائم على الفوضى، لا تأتي الأزمات المالية من  فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية و اختلال الميزان التجاري   انطلاقا من الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية .
	من خلال ما سبق تبرز إشكالية اليوم الدراسي في السؤال التالي: ما هو أثر الأزمة العالمية على تمويل الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات؟ 

