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  الكتاب الجماعي:إشكالية 
أدت التحوالت االقتصادية االخرية مع بداية ىذا القرن ، ادلكلل مبجموعة من التطورات احلاصلة يف رلال   

تركيب وىندسة ادلؤسسات الكبرية للبحث عن النمو و التوسع و القدرة على الصمود يف ظل حدة ادلنافسة العادلية 
ي واالنتشار اجلغرايف للمؤسسات اليت تسعى اىل نقل إىل زلاولة اجياد الصيغ االسًتاتيجية ادلالئمة للًتكز الصناع

االقليمي وحىت العادلي، من خالل االندماج والتكامل بني و عناصر االنتاج والتوطن على ادلستوى اجلهوي 
ادلؤسسات أو اعادة ىندسة تركيبة ادلؤسسات الكبرية يف شكل رلمع مؤسسات متخصصة تتمتع بالشخصية 

 تؤىلها اجماةهة شدة التناف  اليت يميز اسأسوا  العادلية ولل  بققل تكلةة شلكنة مبايسم  ادلعنوية و القانونية اليت
مجلة من الشروط تعظيم اسأرباح ومبا حيقق النمو واالستمرارية عرب بناء أقطاب صناعية، مع ضرورة إلزامية مراعاة ل

ادلعنوية وبناء حتالةات الصول ادلادية و ااالموال و  االسًتاتيجية للمؤسسات، عن طريق حتصيل منها القانونية و 
لنشاطات صناعية عنكبوتيو مركبة اىل حتقيق ترَكز صناعي مدعم مبزايا تنافسية و اسًتاتيجية  التحضرياسًتاتيجية 

ويعترب  ،مثمرةص سوقية معتربة يف أسوا  واعدة و كسب حصيف ميادين اعمالو االسًتاتيجية و يمكنو من التةو  
متع بنشاطات لصناعية من ادلواضيع ادلعاصرة يف ادارة ادلؤسسات الكبرية ادلنتشرة عادليا واليت تتموضوع التجمعات ا
متميزة، لذل  فإن اسًتاتيجية ااجممعات الصناعية ىي من االسًتاتيجيات ادلاضلة لتقشرية بناء اسًتاتيجية متنوعة و 

 ي و عادلي . اقطاب صناعية كبرية احلجم متعددة االنشطة على نطا  جهوي إقليم

ويف إطار االولوية اليت أصب  حيظى ةها قطاع الصناعة يف اجلزائر إىل جانب قطاع احملروقات، تربز أمهية 
االسًتاتيجية الوطنية لتنمية ادلناطق الصناعية  اليت تبنتها الدولة اجلزائرية، ولل  من منطلق وعي وإدراك تام بضرورة 

لتوفري مزيد من فرص العمل وخلق قيمة مضافة لالقتصاد الوطين، وجتعلو يقلل تنشيط سلتلف الصناعات الوطنية  
من فاتورة االسترياد وتنمية الصادرات خارج احملروقات مبا يضمن االنتقال من اقتصاد ريعي اىل اقتصاد متنوع، 

 لتنمية  خاصة وأن اجلزائر يمتل  سلتلف ادلقومات وادلوارد اليت تؤىلها

ا ميكنو من قيادة قاطرة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر، و لالعتبارات ىذه تربز القطاع الصناعي مب
 اشكالية ىذا الكتاب  كالتايل:

ثرها على تنمية القدرات التنافسية أماهي أفاق تطبيق المجمعات الصناعية في الجزائر وما
 ائرية؟الجز  االقتصادية للمؤسسات
 



 

 

  الكتاب الجماعي:محاور 
 اسًتاتيجية التنمية الصناعية يف اجلزائر. :المحور األول

 : التوجهات احلديثة للمجمعات الصناعية.المحور الثاني  

 ااجممعات الصناعية ودورىا يف حتقيق تنمية صناعية بيئية. المحور الثالث: 

 متطلبات تطبيق العناقيد الصناعية. المحور الرابع:  

 الةروع الصناعية. ترقية يف العناقيد الصناعية وأثرىا المحور الخامس:

 ادلناولة الصناعية وجاىزية ادلؤسسات ادلتوسطة والصغرية ودورىا يف ااجممعات الصناعية. المحور السادس:

 التخطيط االقليمي متعدد ادلراكز واسًتاتيجية التوطني الصناعي. :المحور السابع

 من أجل تطبيق ااجممعات الصناعية.طرف اليد العاملة  وتقىيلشلارسات إدارة ادلوارد البشرية  المحور الثامن:

 دورىا يف تعزيز ااجممعات الصناعية.احلوكمة االقتصادية و التاسع: المحور 

 كتاب الجماعيأهداف ال: 

 التنافسية للمؤسسات.عزيز القدرات تيف تنمية القطاع الصناعي و  ودورىاالتعريف بااجممعات الصناعية  -

 رز ادلعوقات اليت حتول دون تطبيق ااجممعات الصناعية خاصة يف اجلزائر.أباولة الوقوف على زل -

 توفري مرجع علمي حول ااجممعات الصناعية. -

 كتاب الجماعيالنشر في الجهات المدعوة لل: 
 

 ن يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي داخل وخارج الوطن.و اسأساتذة الباحث -

 طلبة الدكتوراه لوو االختصاص. -

 ن.و اخلرباء وادلتخصص -
 
 



 

 

  النشر في الكتاب الجماعيشروط: 
 

 أي نشاط علمي.أن تكون الورقة البحثية ادلقدمة أصيلة مل يسبق ذلا وأن قدمت أو نشرت يف  -

 مرجعيا.  اعليهأن تتسم الورقة البحثية ادلقدمة باجلدية والتعمق يف الطرح، ومستوفية للشروط العلمية ادلتعارف  -

 أن تكون الورقة البحثية ضمن أحد زلاور الكتاب اجلماعي. -

 أن تكون الورقة البحثية باللغة العربية أو االصلليزية أو الةرنسية. -

 .الةردية تقبل اسأورا  البحثية ادلشًتكة ) ثالث مشًتكني على اسأكثر( وتعطى اسأولوية لألورا  البحثية -

 .APAيتم التهميش بطريقة  -

ترفق الورقة البحثية مبلخص باللغة اإلصلليزية يف حالة ما إلا كانت اللغة اسأصلية للورقة البحثية باللغة العربية،   -
 وباللغة العربية يف حالة ما إلا كانت اللغة اسأصلية للورقة البحثية باللغة اسأجنبية.

صةحة مبا فيها  قائمة ادلراجع  21صةحة وأن اليزيد عن  21أن ال يقل عدد صةحات الورقة البحثية عن    -
 وادلالحق.

 .دراسة حالة يتضمن تعطى اسأولوية لألورا  البحثية ادلتميزة بطرح جديد  -
 

 :مالحظات هامة 

 .1212ديسمرب 20 ية:اسأورا  البحثآخر أجل الستقبال    -

 .1212ديسمرب 27 :ادلقبولة يف أجل أقصاهاالورا  البحثية يتم الرد على    -

 .1212جانةي 10 :الكتاب يف أجل أقصاه إصدار -

 bookindustrial2021@yahoo.comترسل اسأورا  البحثية عرب االمييل التايل:  -

 حيمل قالب الورقة البحثية من الرابط التايل: -
- http://www.mediafire.com/file/12hxbrt5al2rh5p/Getting_Started_with_MediaFire.pdf/file 

 .ادلذكورة أي ورقة حبثية الحتًتم الشروط التقبل    -
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