
 

 : الندوةديباجة 

لمالية المتتالية الناتجة عن التقمب األزمات اأدت 
االعتماد عمى  وكذا التقميديةأسعار المواد في 

اىتمام الدول  األنماط االقتصادية المضرة بالبيئة إلى
في باالقتصاد األخضر الذي يراعي الجوانب البيئية 

  تحقيق التنمية المستدامة بمختمف أبعادىا. إلى سعيو 
تعتبر المقاوالتية الخضراء كأحد أبرز نماذج 

قتصاد المستدام الصديق لمبيئة حصيمة تااعل بين اال
الرأس المال البشري المستند إلى الكااءات والميارات 

الرأس المال االقتصادي والطبيعي البشرية وبين 
الطبيعية لتجسيد المتمثل في اإلمكانات المالية و 

 مشاريع اقتصادية تنموية تراعي الجوانب البيئية. 
تبرز أىمية المقاوالتية الخضراء بدرجة أكبر 

التي تراىن عمى عمى مستوى الجماعات المحمية 
تحقيق تنمية مستدامة في ظل تحديات اقتصادية 

التي مصدرىا  صعبة أبرزىا شح الموارد المالية
أساسا الجباية المحمية الضعياة وتمويل الدولة 

 المرىون بمستوى أسعار النقط. 
لمعالجة  جاءت ىذه الندوةوفي ىذا السياق 

كيف يمكن لممقاوالتية : رئيسية ىيإشكالية 
الخضراء كنموذج جديد لممقاولة المساهمة في 

 ؟. التنمية المحمية المستدامة تحقيق
 . 



 
 : األهداف

 

عمى المااىيم األساسية لممقاوالتية تسميط الضوء .1
 ، الخضراء والتنمية المحمية المستدامة

التعرف عمى المقاوالتية الخضراء ودورىا في .2
 ، تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

دراسة مدى كااية االطار القانوني والمؤسساتي .3
 المنظم لممقاوالتية في الجزائر،  

في تجسيد خيار المقاوالتية الخضراء  دورإبراز .4
 ، االقتصاد األخضر كتوجو استراتيجي جديد

إبراز دور المقاوالتية الخضراء في خمق الوظائف .5
 ، الصديقة لمبيئة

دراسة تجارب دولية في مجال المقاوالتية .6
 ، الخضراء

لتجسيد المقاوالتية الخضراء  استراتيجية مقترحة.7
 .يةعمى مستوى الجماعات المحم

  المحاور األساسية: 
مااىيم أساسية في المقاوالتية : المحور األول

 الخضراء والتنمية المحمية المستدامة
اإلطار القانوني المنظم لممقاوالتية : المحور الثاني

 في الجزائر
 

اإلطار المؤسساتي المنظم : الثالثالمحور 
 لممقاوالتية في الجزائر

المقاوالتية الخضراء في دور : الرابعالمحور 
 خمق الوظائف الصديقة لمبيئة

أثر المقاوالتية الخضراء : الخامسالمحور 
عمى خمق الثروة وتحقيق التنمية المحمية 

 المستدامة
دارسة تجارب وطنية : المحور السادس

 ودولية في مجال المقاوالتية الخضراء

 :شروط المشاركة

تتسم المداخمة باألصالة وال تكون جزءا  أن.1
من مؤلف أو مقالة أو مداخمة ألقيت من قبل، 

  ،أو مجرد نقل لممعمومات من المراجع
 ، ندوةأن تكون المداخمة ضمن أحد محاور ال.2
أن يمتزم الباحث بالشروط العممية لكتابة .3

 األوراق البحثية، 
صاحة بما فيا  20أن ال تتجاوز المداخمة .4

 المراجع والمالحق، 
أن تتضمن المداخمة ممخصا في حدود .5

 عشرة أسطر بالمغة العربية وبمغة أجنبية أخرى،
  .ال تقبل المشاركات الثنائية.6

 

إال لطالب دكتوراه  ال تقبل المداخالت الثنائية .6
تمغى المداخالت التي ال تمقى في و  مع مشرف

 ، ندوةال
العربية بالمقاييس التالية في الكتابة:  . تراعى7 8

لميامش بخط  12لممتن و 14مقاس 
Simplified Arabic وتحرر اليوامش بطريقة ،

األجنبية مقاس  بالمغةآلية في نياية كل صاحة، 
في اليامش بالخط  10في المتن و 12الخط 

Times New Roman وبالنسبة لقائمة ،
 ، المراجع فتكتب في نياية المداخمة

كة المعمومات التالية: تتضمن استمارة المشار  .8
 الرتبة، ، المؤسسة المستخدمة، لقب الباحثاسم و 

الياتف، رقم  عنوان البريد االلكتروني الميني، 
 .عنوان المداخمة، محور المداخمة

 الندوة في كتاب جماعي أو أعمال تنشر
 عدد خاص لمجمة عممية 

 المداخالت كاممة عمى اإليميل: ترسل
prfu2022.rhd@gmail.com   

 :مهمة تواريخ
 قبل يكون كاممة المداخالت إلرسال أجل آخر -

 .28/02/2023يوم 
من  بداية المقبولة المداخالت عمى الرد يكون -

05/03/2023.     
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