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يعد قطاع النقل من قطاعات احليوية يف حتقيق التنمية  
االقتصادية خارج قطاع احملروقات، إذ تتوقف مجيع قطاعات  

و اخلدمات...إخل،   ة احملركة لتنمية االقتصادية كصناعة، سياح
 على مدى كفاءة نشاطه و تقدمه. 

حكرا و  حمدود النطاق و النشاط يزال  إىل أن هذا القطاع ال
على الدولة نتيجة العتبارات اجتماعية و ختوف من املنافسة  

عدم  االقتصادية، ما ترتب عليه سوء تسيريه و عدم كفاءته، و 
 انتهاز فرص تنميته و توسعه. 

ولة التفكري جبدية يف تغيري ساستها اجتاه  لذلك جيب على الد
من أجل عصرنته و تطويره مبا يتماشى و  قطاع النقل، 

بشكل يتيح اشراك  متطلبات التنمية املستدامة، الرقمنة و 
اخلواص يف االستثمار و االستغالل يف نشاط النقل، من أجل  
رفع كفاءته و توسيع نطاق نشاطه و حتقيق ميزة تنافسية  

 ملصدرة خارج قطاع احملروقات. للمنتجات ا
يشكل تطور و توسع قطاع النقل ابجلزائر شرط أساسي  
لتشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات و حتقيق ميزات  
جتارية، حبيث ميكن املؤسسات االقتصادية من ترشيد تكاليف  
تصدير منتجاهتا للخارج بشكل عام و توسيع نشاطها إىل 

  السوق اإلفريقية، إذ تسخر اجلزائر مبوقع جغرايف ووجود طرق
برية تربط بني العديد من الدول  ميكنها من أن تصبح قطب  

 مهم.   يلعبور السلع و لعب دور اقتصاد
 

 
 

 يسعى هذا امللتقى لتحقيق مجلة من االهداف امهها:
  حتديد املفاهيم االساسية للنقل و قطاع النقل 
   حتديد البدائل التمويلية للقطاع لتنشيط استثماره و

 استغالله 
   حماولة تشخيص وضعية قطاع النقل و حتديد

 الفرص التنمية املتاحة له 
  اظهار دور املهم للشراكة العمومية و خاصة كحل

 مستقبلي لتطوير قطاع النقل و توسيع نشاطه. 
   حماولة أتكيد على ضرورة اعتماد اهداف التنمية

املستدامة يف حتقيق التنمية قطاع النقل و التنمية  
 دية االقتصا

   تبيان مدى ارتباط و مسامهة قطاع النقل يف تنمية
القطاعات احملركة لتمية االقتصادية خارج قطاع  

 احملروقات و حتقيق ميزة تنافسية   
 
 

 إشكالية الملتقى

 الملتقى اهداف



 
 
 
 
 

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واخلروج ببعض التوصيات ارأتينا 
 التالية:أن نتناول يف هذا امللتقى احملاور 

تشخيص واقع و اصالحات قطاع النقل يف اجلزائر  :احملور األول 
   سنة األخرية و أفاق تنميته. 20خالل 

يف قطاع النقل  يف اجلزائر و دور   إشكالية اإلستثمار احملور الثاين:
 يف ظل احتكار الدولة للقطاع.  PPPالشراكة العمومية و اخلاصة 

اجلباية و دورها التحفيزي يف تشجيع اإلستثمار و   : احملور الثالث
 يف قطاع النقل ابجلزائر  االستغالل

 أليات متويل استثمار و نشاط قطاع النقل ابجلزائر   احملور الرابع: 

دور التمويل اإلسالمي كحل تكميلي ملشكل التمويل  احملور اخلامس:
 قطاع النقل ابجلزائر

، ع النقل مع متطلبات الرقمنةة قطا تطوير و عصرن: احملور السادس
 الطاقة و التنمية املستدامة.

دور قطاع النقل يف تعزيز الصادرات خارج قطاع  احملور السابع:
 احملروقات.
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 و ال تقبل املداخالت اليت   ال تقبل البحوث النظرية فقط

 يتجاوز فيها عدد املشاركني اثنني. 
  طبقا لألصول العلمية املتعارف  الورقة البحثية تكتب

 16 اال يتعدى عدد صفحاهتأكادمييا على ان  عليها
خبط   مكتوبةو  مبا فيها املالحق و املراجع، صفحة

Traditional Arabic عربية، غة اللل 14 حجم  
للغة   14حجم  Times New Romanوخبط 

بلغة خمالفة  ملخص مع تقدمي  االجنليزيةاللغة  لفرنسية أو ا
 للغة الورقة البحثية. 

 ملتقيات أو  اليت سبق املشاركة هبا يف  بحوثتقبل ال ال
 . أايم دراسية أو قبلت للنشر يف جمالت علمية 

  االرسال يكون مبلفWORD fishier doc.  ،
 , JELمع ضرورة وجود الكلمات املفتاحية و تصنيفات 

  او   تتعطى االولوية للبحوث العلمية املدعمة ابلدراسا
 التجارب امليدانية،  

 

   ،ترسل امللخصات واألوراق البحثية يف اآلجال احملددة
 على العنوان االلكرتوين التايل:  

 

AAlger3.Seminairetransport2020@g

mail.com 
 

 
 
 

 2020فيفري  28ملة: خر موعد لتقدمي الورقة البحثية كا آ. 

 االوراق البحثية: قبل هناية شهر مارسخطار املوافقة على ا  
2020. 

   :2020 أفريل 08انعقاد امللتقى. 
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  .ينعقد امللتقى داخل اجلامعة 
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لملتقىهيئة ا الملتقى محاور  

 مواعيد هامة

المشاركة في الملتقى 
الملتقىالملتقى

 مالحظات


