
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينظم مخبر البحث 
Monnaie Et Institutions Financières Dans 

Le Maghreb Arabe MIFMA 

  :حول االفتراضيالملتقى الوطني 

نوعية المؤسسات و اشكالية التنويع اإلقتصادي 
–في الدول العربية النفطية واثرها على التنمية 

 تحديات–افاق –واقع 

 
 

 

 وطنيالملتقى ديباجة ال

لقد أثبت التاريخ االقتصادي أن االقتصاديات المتنوعة تحقق أداءا 
أفضل في المدى الطويل على تلك التي تعتمد مداخيلها على مصدر 
وحيد، و يمكن التمييز بين بعديين للتنويع االقتصادي، واحد يخص 

نويع تنويع المنتجات و القطاعات االقتصادية و اآلخر يختص بت
الصادرات، و كالهما يمثل محورا حيويا في التنمية االقتصادية للدول 

يعتبر التنويع االقتصادي التحدي الكبير . خاصة تلك الغنية بالموارد
أمام هذه األخيرة خاصة تلك النفطية و العربية منها لما له من 
معضالت تحول دون وصول تلك الدول ألهداف التنمية االقتصادية 

 . المرجوة
من بين تلك المعضالت نجد نوعية المؤسسات، فالمؤسسات القوية و 
الحكم الراشد يعتبران شرطان أساسيان لبناء محيط متمكن للتنويع 

 (Maré J.H.E, 2011, p7. )االقتصادي

الديموقراطية، الحرية االقتصادية، القواعد القانونية، الفساد و الحصول 
تغيرات المهمة في تحديد أثر على التمويل و غيرها تعتبر من الم

المؤسسات على التنويع االقتصادي و هذا ما يعكس بشكل واضح دور 
 . الحكومات في النجاح أو الفشل في عملية التنويع االقتصادي

ال شك أن أهم الدول التي تشغل حيز البحث االقتصادي في هذا 
تحديات  اإلطار هي الدول العربية الغنية بالنفط و هذا لما تواجهه من

و مشاكل سواء على الصعيد االجتماعي، السياسي و حتى 
 ماهو :فيما يلياالقتصادي، و بهذا فسوف نجمل إشكالية هذا الملتقى 

دور جودة المؤسسات في التنويع االقتصادي و مامدى تحقيق الدول 
 العربية النفطية للتنمية االقتصادية أمام ذلك التحدي؟

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
 التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222أفريل   14يوم 
 

 وطنيالملتقى محاور ال

 التنويع االقتصادي، احملددات و طرق القياس: المحور األول
نوعية املؤسسات و دورها يف التنمية االقتصادية يف الدول :المحور الثاني

 النفطية العربية
 التنويع االقتصادي يف اجلزائر و حتدياته: المحور الثالث
 نوعية املؤسسات و دورها يف جناح التنويع ااقتصادي: المحور الرابع

تداعيات جائحة كورونا أمام حتدي التنويع االقتصادي  :المحور الخامس
 العريب

 

  رو  المشاركة:
 

 أن يكون البحث ضمن أحد حماور امللتقى. 
 أال يكون البحث قد قدم يف نشاط علمي آخر أو سبق نشره يف أي جملة . 
 ترسل املداخالت فردية أو ثنائية على األكثر . 
 ط تكتب املداخالت باللغة العربية بنوع اخل(Traditionnel 

Arabic ) أما بالنسبة للمداخالت باللغة األجنبية  41حبجم
 .41حجم ( Time New Roman)فتكتب خبط 

 حتتوي املداخلة على ملخص بلغة املقال وبغري لغة املقال . 
  ورقة مبا يف ذلك قائمة   12جيب أال يتجاوز عدد أوراق الورقة البحثية

 .املراجع واملالحق
 ة باستمارة تبني اسم ولقب املشاركني، الدرجة العلمية، ترفق املداخل

 .مؤسسة االنتماء، عنوان املداخلة، حمور املداخلة، الربيد االلكرتوين
 

 تواري  مهم ة:
 

 2222مارس  22:آخر أجل الستالم المداخالت كاملة 
 2222مارس  22:الرد على المداخالت المقبولة 
 2222أبريل  41: تاري  انعقاد الملتقى 
 عبر البريد االلكتروني التالي ترسل المداخالت : 

diver.institutions@gmail.com 
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