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 أ.د رابح شريط لرئيس الشرفي:ا

 د. بناي مصطفى لمشرف العام:ا

 أ.د مجاني غنية الملتقى:ئيس ر

 أ.د قدي عبد المجيد اللجنة العلمية:رئيس 

 : د.فراح فلايررئيس اللجنة التنظيمية

 إشكالية الملتقى:

التجارة الدولية في عصر العولمة  تزداد أهمية 

إحصائيات منظمة التجارة  حسبف ، يوما بعد يوم

 ٪52العالمية يمثل حجم التجارة الدولية حوالي 

تستمد التجارة  .من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

الزيادة في المعامالت  الدولية هذه األهمية من

زيادة التجارية الدولية والذي يعود من جهة إلى 

النقل واالتصاالت،  في  االتكنولوجي االعتماد على

الحاجة لتلبية تعاظم إلى جهة أخرى  ومن

 االحتياجات االقتصادية لمختلف البلدان .

 الدولية المنظماتخالل  من الدولي المجتمع قام

 أطر بوضع الدولية التجارة مجال في المتخصصة

،  العالمي المستوى على المشتركة ريسيتال معايير

إزالة  إلىالسعي  و الصعوباتتقليص  أجل من

 والتنظيمي التشريعي اإلطار وتنسيقالتناقضات 

 .الدولية التجارة يحكم الذي

التجارة بذات الصلة تسعى المؤسسات االقتصادية 

بغض  الدولية )استيراد وتصدير مختلف السلع(

عن طبيعة أنشطتها إلى تقليل التكاليف  النظر

 إلىوتحقيق أقصى قدر من األرباح للوصول 

مستوى يمكنها من التنافس، وعليه فهي ملزمة 

والعمليات  جميع اإلجراءاتفي  تحكمالب

اللوجستيكية لتنفيذ المعامالت التجارية الدولية، 

فالخدمات اللوجستيكية تمثل العمود الفقري للتجارة 

وجودة الخدمات اللوجستيكية في بلد ما  ،العالمية

في  تمكنه من تحديد ما مدى إمكانية مشاركته

 االقتصاد العالمي من عدمه. 

تقليص الفجوة بين العرض  إلىتهدف اللوجستيكية 

فهي تعمل على توفير المنتج النهائي         و الطلب،  

المواد الخام في الوقت المناسب ، بالسعر  أو

   سلع الو عليه ال يمكن الحديث عن تنقل ، المناسب 

خارج الوطن دون التطرق  أوخدمات داخل الو 

 ي .كالدعم اللوجيست إلى

قامت الجزائر كغيرها من الدول بتطبيق 

قطاع  تحريرأبرزها  من إصالحات اقتصادية 

والذي عانى لمدة طويلة من ، التجارة الدولية 

كضعف استعمال  ،عديدةمشاكل لوجستيكية 

ين مختلف األطراف التكنولوجيا  ونقص التناسق  ب

زيادة وعليه فقد سعت الجزائر إلى يها. المتدخلين ف

التحكم في السلسلة اللوجستيكية وتوثيق التناسق 

والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في هذه 

السلسلة )الجمارك ، البنوك ، شركات النقل ، 

جل أ( من .الخشركات التأمين ، شركات الميناء..

توفير مناخ عمل مالئم للمتعاملين االقتصاديين في 

 .التجارة الدولية

 

 

لسلسلة اللوجيستيكية قتصاد الجزائري وااال
 في التجارة الدولية
 تسهيالت وآفاق



ماهي : ةالتالي نطالقا مما سبق تتبلور اإلشكاليةا

التسهيالت الممنوحة للمتعاملين االقتصاديين من 

طرف مختلف المتدخلين في السلسلة اللوجستيكية 

  ؟ولية بهدف النهوض بقطاع التجارةللتجارة الد

 أهداف الملتقى:

  اإلطار القانوني للتسهيالت فهم محاولة

 .بتحرير التجارة الخارجية الخاصة

  محاولة تحديد مختلف المتدخلين في

 .السلسلة اللوجيستيكية للتجارة الخارجية

  محاول تشخيص و فهم  القيود والعراقيل

التي تواجه السلسلة اللوجيستيكية للتجارة 

 . لجزائراالدولية في 

  محاولة تقييم التسهيالت الممنوحة

من  نالمستفديللمتعاملين االقتصاديين 

 .السلسلة اللوجيستيكية 

 التطرق إلى مختلف التجارب الدولية في 

 مجال لوجيستيكية التجارة الدولية .

 محاور الملتقى:

ة اللوجيستيكية في ظل لاإلطار القانوني للسلس-0
 المنظمات المالية الدولية.

المتعلقة بالمبادالت اللوجيستيكية التسهيالت -6
 :التجارية

 ( les incoterms)  التراميز -

 القطاع البنكي-

 التأمين ضد المخاطر في التجارة الدولية -

التسهيالت المرتبطة بلوجيستيكية النقل )بري، -3
 بحري، جوي (.

 أمام التجارة الدولية التسهيالت الجمركية-4

 تسريع وتسهيل العملية الجمركية -

 األنظمة االقتصادية الجمركية -

 السلسلة تواجه التي العراقيلتشخيص -5
 .  لجزائر في الدولية للتجارة اللوجيستيكية

تجارب دولية في مجال تفعيل دور السلسلة -2
 اللوجيستيكية كأداة لتسهيل المبادالت التجارية

 شروط المشاركة:

تقى ومستوفيا حد محاور الملأن يكون البحث في أ-
 .منهجية العلمية المتعارف عليهاشروط اللل

كون المداخلة قد نشرت أو تم المشاركة ت ن الأ-
 في أي تظاهرة علمية أخرى.بها 

باللغة العربية بنوع خط  تالمداخالتكتب -
simplified arabic  أما  14وبحجم خط

 Timeباللغة األجنبية فتكتب بخط  تالمداخال
New Roman على  25بحجم خطword 

format  سم على 5، أما حدود الصفحات يترك
 ل االتجاهات.ك

ترفق الورقة البحثية ملخصا بلغة البحث وبلغة  -
 أجنبية أخرى.

 صفحة. 52صفحات الورقة البحثية  أال تتجاوز -

أن ال يتجاوز عدد الباحثين اثنين في المداخلة -
 الواحدة.

جميع األوراق البحثية المقدمة تخضع للتحكيم 
 .خالت في الملتقى االعلمي بهدف قبولها كمد

التنقل  نفقات للملتقى تتحمل الهيئة المنظمةال -
 .للمشاركين اإلقامةو

وراق البحيية في مساطير األيتم نشر أحسن  -
(proceeding). 

 مواعيد هامة:

 :كاملة في موعد أقصاه تالمداخالترسل  -

 6161مارس  0

 6161افريل  61تاريخ ومكان انعقاد الملتقى-

و العلوم كلية العلوم االقتصادية  3بجامعة الجزائر 

 التجارية و علوم التسيير 

 إلى البريد االلكتروني: تالمداخالترسل  -

Logestiquecommerce@gmail.com 
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