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تقييم تجارة المقايضة الحدودية الجزائرية  
نحو تنمية إفريقية مستدامة : ودول الساحل اإلفريقي وآفاقها

28292022
 

 :الرئيس الشرفي للملتقى
 مدير جامعــة أدرار-بن عنر حمند األمني / د.أ

 :رئيس الملتقى
بالل بومجعة، رئيس  مشروع البحث، وخمرب  املخرب / د.أ

 :التنسيق العام

  عنيد الكلية–مدياني حمند / د.أ
 

 :إدارة الملتقى
 ير، عضو مشروع البحثد طروبيا ن.د: رئيس اللجنة العلنية

رئيس اجلنعية الوطنية اضواء رايس ، السيد بن براهه نور الدين: رئيس اللجنة التحضريية
  هاللي أمحد، عضو مشروع البحث.د: رئيس اللجنة التنظينية
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 الوذاخلت االفتتاحُت 

  

مسار تجارة المقايضة الحدودية وتقييم حصيلة المبادالت  مقراني احمدالسيد 
 التجارية مع دولتي النيجر ومالي

مدير  - ممثل وزير التجارة
 مركزي بوزارة التجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 09h30-08h30)مراسيم االفتتاح 

:الرابط
https://us06web.zoom.us/j/6727930630?pwd=R3hOWkZXQVNFZHphQWxlZ09aM1Judz09 

  آيات بينات من الذكر الحكيم
 للنشيد الوطنياالستماع  

  الجامعة  كلمة السيد محمد األمين بن عمر رئيس
 مدير مخبر التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقي و  بالل بوجمة رئيس الملتقى،كلمة السيد
  بن براىم نور الدين رئيس الجمعية الوطنية اضواء رايسكلمة السيد 

  الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريينرئيس  بولنوار الحاج الطاىركلمة السيد. 

  ممثل وزير التجارة مدير مركزي بوزارة التجارة، حمدأمقراني السيد 

 السيد خاي محمد رئيس المجلس الشعبي الوالئي 

 كلمة السيد العربي بهلول والي الوالية، واإلعالن عن االفتتاح الرسمي للملتقى 
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 :الحضىرَت وعن بعذ علً الرابط (1)الجلست العلوُت
https://us06web.zoom.us/j/6727930630?pwd=R3hOWkZXQVNFZHphQWxlZ09aM1Judz09 

هجاهذ سُذ احوذ                                                                . د: هقرر الجلست                                                 بىشري عبذ الغنٍ     د .أ: رئُس الجلست

 12h00 إلً 09h45هن 

 جهة العمل عنوان المداخلة المتدخل الرقم

 التدابير واإلجراءات الجمركية لممارسة تجارة المقايضة مومن عنترالسيد  01
رئيس مفتشية اقسام الجمارك 

 بأدرار
 03جامعة الجزائر  تجارة المقايضة وتنمية المناطق الحدودية د قدي عبد المجيد.أ 02
 جامعة تلمسان االستثمار االجنبي الستهداف السوق االفريقي د بن بوزيان محمد.أ 03
 جامعة سيدي بلعباس (الجزائر في ظل قواعد العولمة المالية–دول الساحل )التجارة البينية بن سعيد محمد . د.أ 04

05 
السيد بن براىم نور 

 الجزائر العاصمةالمقايضة ومناطق التبادل الحر، الية فعالة لتنمية المناطق الحدودية  الدين

بولنوار الحاج الطاىر 06  أىمية المعارض المتخصصة في التبادل التجاري 
الجمعية الوطنية للتجار رئيس 

 والحرفيين الجزائريين

07 
 لعوج زواوي. د.أ
 رشاش عباسية . د

جامعة سيدي بلعباس أىمية السياسة االقتصادية في تدعيم التجارة الخارجية 

 من تجارة المقايضة الحدودية بين الجزائر ودول الساحل التوجو د بالل بوجمعة.أ 08
 جمعة ادراراالفريقي الى استهداف سوق التجارة الحرة القارية االفريقية 

09 
د غيتاوي عبد القادر .أ

جامعة ادرار موية نىا التقون الجزائري و آفاقانيضة الحدودية في القاثجارة الم د بحماوي شريف.أ

 تجربة المركز العربي االفريقي في مجال االستثمار بوطالب امينالسيد  10
رئيس المركز العربي االفريقي 

لالستثمار والتطوير 

11 
د عياد ليلى .أ
 ىاللي أحمد. د

 المحلية  دعائم التنميةكإحدى  الحدوديةتجارة المقايضةقراءة  تحليلية كتاب 
 جامعة ادرار من منشورات مخبر التكامل االقتصادي

االجراءات والتدابير المعتمدة في العبور  في عملية المقايضة السيد لنصاري المهدي  12
الحدودية 

وكيل عبور معتمد بأدرار، 
ورئيس جمعية تجارة المقايضة 

 د 20مدة المناقشة 
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:   عن بعذ علً الرابط(  02) الجلست العلوُت

 ttps://us06web.zoom.us/j/6727930630?pwd=R3hOWkZXQVNFZHphQWxlZ09aM1Judz09 

لوطىش لطُفت                                 . د: د لخذَوٍ عبذ الحوُذ                                                      هقرر الجلست.أ:  رئُس الجلست

 16h00   إلً 14h30هن 

 جهة العمل عنوان المداخلة المتدخل الرقم

01 
 معزوز ربيع. د

حمودي محمد د .أ
ترقية تجارة المقايضة الحدودية على ضوء احكام القرار الوزاري 

. 2020 يوليو 02المشترك المؤرخ في 
 جامعة تندوف
جامعة ادرار 

االستثمار في المؤسسات الشبانية   السيد أنيس بن الطيب  02
رئيس المؤسسة الجزائرية 

 الجزائر -للمستثمرين الشباب 
العاصمة 

خبير ومستثمر اقتصادي ومهتم  واقع االستثمار في  تجارة المقايضة زعيماش محمد رفيق الخبير 03
 والية سطيف -بتجارة المقايضة 

04 
MAHDAOUI Meryem  

 Dr. BOUCHRA 

Abdelghani 

Les relations commerciales des PME et les 

enjeux du développement durable en 

Afrique 
جامعة ادرار 

05 
 غويرق رشيد . د.ط 
 بومبالي بشير .د

جامعة ادرار دور الصيرفة اإلسالمية في تعزيز التجارة الخارجية 

06 
عبدالرحيم بوسعيد 
عبدالمجيد قادري 

االستثمار في الطاقات المتجددة كبعد بيئي كألية لتحقيق التنمية "
 جامعة بشارالمستدامة في الجزائر 

أثر صادرات الجزائر نحو دول الساحل اإلفريقي على النمو عبد القادر براىيمي  07
 .اإلقتصادي في الجزائر

جامعة ادرار 

08 
د محمد لعروسي  .ط
حمزة بن سويسي  .د

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية التجارة البينية اإلفريقية 
- دراسة حالة والية ادرار- في ظل نظام المقايضة

جامعة ادرار 

الصافي  عثمان ولد. د 09
االطار القانوني المنظم لعملية تجارة المقايضة الحدودية في الجزائر 

 جامعة غردايةودوره في توجيو وتنشيط ىذه التجارة 

10 
محمداتني شهرزاد / د.أ
 بوعزة عبد القادر/ د.أ

اشكالية تحقيق التنمية الصحية المستدامة في المناطق الحدودية 
جامعة ادرار الجزائرية بين الواقع والتحديات 

12 
مسعودي عبد الكريم . د

 خالصي عبد االلو. د
قراءة اقتصادية النضمام الجزائر لمنظمة التجارة الحرة القارية االفريقية 

 الفرص والتحديات–ودورىا في تعزيز التجارة البينية 
جامعة ادرار 
 جامعة تلمسان

 جامعة ادرار  بإفريقيا الطاقة المتجددة في التنمية المستدامةاسهاماتلخديمي عبد الحميد / د 

13 
المقومات التجارية والتنموية بوالية أدرار -تدخل ممثل التجارة لوالية أدرار

 للمناقشة.....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة أدرار
 أدرار مديرية التجارة بوالية

14 
المقومات التجارية والتنموية بوالية تندوف -تدخل ممثل التجارة لوالية تندوف

 للمناقشة..... لغرفة التجارة والصناعة تندوفياالمين الوالئ
 تندوف مديرية التجارة بوالية

  د20مدة المناقشة 
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  :عن بعذ علً الرابط  ( 03) الجلست العلوُت 

 

لحسُن عبذ القادر                                 . د: صذَقٍ احوذ                                                                هقرر الجلست. د: رئُس الجلست

  16h00  إلً   14h30  هن  

 جهة العمل عنوان المداخلة المتدخل الرقم
الجزائر العاصمة الشباب وتجارة المقايضة : المقاوالتية االجتماعية محمد رفيق الخبير  01
الجزائر العاصمة دور الرقمنة في المقايضة التجارية  بن موفق محمد رفيق الخبير 02

03 
  معطااهلل محمد.د

 تلي سيف الدين .د
 

 فرص وتحديات االستثمار في المناطق الحدودية والية تمنراست انموذجا
مخبر رىانات االستثمار والتنمية 
- المستدامة في المناطق الحدودية 

 -جامعة تامنغست

04 
بوعاللة عائشة 
 بوعاللة زينب

استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الصناعات التقليدية وانعكاساتها 
جامعة ادرار على التنمية المحلية 

05 
براىم إسماعيل 
بوعالق نورة 

تحليل العالقة السببية طويلة األجل بين الطاقات المتجددة والبعد 
االقتصادي للتنمية المستدامة في الجزائر 

 جامعة ادرار
 جامعة تبسة

06 
ماموني فاطمة الزىراء                              

بن الشريف سليمان   . د
الحدود - واقع وأىداف تجارة المقايضة الحدودية في ظل المضاربة

. الجنوبية الجزائرية نموذجا
جامعة ادرار 

07 
حمزة خيرجة  .د

عبد الهادي حاج قويدر  .د

دور التعاون اإلقليمي في دعم نشر استخدام الطاقة المتجددة  لتحقيق 
للطاقة  ( ECOWAS)مبادرة مركز اإليكواس -  -التنمية المستدامة

– المتجددة وكفاءة الطاقة انموذجا 
جامعة ادرار 

عزاوي عبدالباسط . د 08
نحو تحويل المبادالت التجارية بين الجزائر و الدول االفريقية الى 

مبادالت اقتصادية 
جامعة تمنراست 

09 
 عالوي زكرياءد .ط

 بن زاير عبد الوهاب، . د
 

مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الرفع من الصادرات غير 
 النفطية

الموجهة لدول الساحل االفريقي 

 جامعة ادرار
 المركز الجامعي علي كافي تندوف

10 
فودوا محمد د .أ
ميموني بلقاسم .أ

تجارة المقايضة عامل نحو بعث التنمية المحلية في المناطق الحدودية 
جامعة ادرار " حالة والية أدرار"

11 
 طروبيا ندير. د

 نبو عبد المجيد. د
الفنون الشعبية والتظاىرات المحلية واثرىا في الترويج للصناعات 

 التقليدية وترقيتها
جامعة ادرار 

12 
موساوي عبد اهلل .أ
حدادي عبد الغني .د

 جامعة ادراردور  الطريق العابر للصحراء في انعاش تجارة المقايضة 

13 
تدخل ممثل التجارة لوالية برج باجي المختار، المقومات التجارية والتنموية بوالية برج باجي المختار 

 برج باجي المختار مديرية التجارة بواليةللمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة برج باجي المختار

14 
تدخل ممثل التجارة لوالية بني عباس، المقومات التجارية والتنموية بوالية بني عباس 

للمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة بني عباس
 بني عباس مديرية التجارة بوالية

  د20مدة المناقشة 
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 *** 2022 نىفوبر 29: الثانٍالُىم *** 

: الرابطعن بعذ علً   (04)   الجلست العلوُت 

 

د بلىافٍ هحوذ                               .أ: د ناصر الوهذٌ                                                                        هقرر الجلست.أ:    رئُس الجلست

                                                                                                                                         

 10h00   إلً  08h30 هن 

 جهة العمل عنوان المداخلة المتدخل الرقم

تحديات التطوير في المؤسسات الناشئة السيد خالد محيز  01
مسؤول برنامج المؤسسات 

الجزائر العاصمة -الناشئة

02 
عياد خديجة 

 د بن الطيبي مبارك.أ
جامعة ادرار  التصريح الجمركي ودوره في ضبط التجارة الخارجية

03 
مداحي محمد 
 وادي عز الدين

 جامعة البويرةاستخدامات الطاقة المتجددة في التنمية االقتصادية 

04 
د عبد القادر موسى .ط
جامعة ادرار الطاقات المتجددة خيار إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر د محمد مسعودي . أ

05 
مالل شرف الدين . د
بلقيدوم صباح . د.أ

أىمية تراجع أسعار المحروقات كحافز لتحسين بيئة االستثمار وترقية تنافسية 
المؤسسات في الجزائر 

 جامعة خنشلة

06 
أمال الدىبي 

 د امحمد بن الدين.أ
الشراكة الجزائرية اإلفريقية في ظل التوجو نحو منطقة التجارة الحرة القارية 

الفرص، التحديات والسيناريوىات المحتملة : االفريقية
جامعة ادرار 

07 
عبد اهلل طويلب . د

 حمان قدوري عبد الر.د
التواصل الحضاري بين بالد المغرب االسالمي ودول غرب افريقيا وأثره على 

  سعيدةجامعةالعالقات التجارية بينهما 

08 
معطااهلل ليلى 
خطاب أسماء 

دور تجارة المقايضة الحدودية  في تحقيق التنمية االقتصادية للمناطق 
الحدودية 

جامعة ادرار 

09 
 بن دوبة منصور
 اعمر الصالح

جامعة ادرار . أىمية الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في بناء تنمية اقتصادية محلية

 العبادي احمد. د 10
اإلطار القانوني والتشريعي للحفاظ على الموروث الثقافي كصناعة تقليدية غير 

. ملموسة
جامعة ادرار 

11 
عثماني زين العابدين 

عيساوى جمعة 
إسهامات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة 

جامعة ادرار دراسة حالة وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي 

13 
تدخل ممثل التجارة لوالية عين قزام، المقومات التجارية والتنموية بوالية عين قزام 

للمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة عين قزام
عين قزام  مديرية التجارة بوالية

14 
تدخل ممثل التجارة لوالية جانت، المقومات التجارية والتنموية بوالية جانت 

للمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة جانت
جانت  مديرية التجارة بوالية

  د20مدة المناقشة 
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: الرابطعبذ بعذ علً    (05)   الجلست العلوُت 

https://us06web.zoom.us/j/6727930630?pwd=R3hOWkZXQVNFZHphQWxlZ09aM1Judz09 

خُرجت حوزة                                 .  د:د عُاد لُلً                                                                    هقرر الجلست.أ: رئُس الجلست

 10h00   إلً  08h30    هن              

 جهة العمل عنوان المداخلة المتدخل الرقم

تجارة المقايضة بين طرفي الصحراء الكبرى االفريقية  ي بعثمانالرحيمعبد . د 01
الصحراء الجزائرية نموذجا - 

جامعة ادرار 

02 
بروكي عبد الرحمان . د

 حساني بوحسون.أ
جامعة ادرار  دور اقتصاد المعرفة في تفعيل الدبلوماسية االقتصادية االفريقية

03 
بن العارية محمد . د
 ولد باحمو سمير. د

تطوير شبكة النقل مع دول الجوار وتاثيره على حجم المبادالت 
التجارية في اطار تجارة المقايضة الجزائر والساحل االفريقي 

جامعة ادرار 

04 
عبد العالي مسعودي 

عبد القادر أقبلي 

دور المعالجة القانونية والتنظيمية لتجارة المقايضة الحدودية في 
ضبط ممارسات المتعاملين االقتصاديين بالمناطق الحدودية 

. الجنوبية
جامعة ادرار 

جامعة ادرار تجارة المقايضة في والية أدرار بين الواقع والتحديات مسعودي عمر  05

06 
  زين العابدين علي.د

العابد وردة / د
قراءة تاريخية للواقع :  لتجارة المقايضة الحضاريةاالبعاد التاريخية

  الجزائر ودول الساحلاالجتماعي والثقافي لدى قبائل الصحراء
  جامعة ادرار

 2جامعة قسنطينة 

07 
عبد القادر بغفار 

  بالوي محمد
السوق المالي البديل كخيار لتعزيز مساىمة المؤسسات الصغيرة 

جامعة ادرار والمتوسطة في التجارة البينية 

تطوير البنية التحتية مطلب اساسي للنهوض بتجارة المقايضة بين خالدي أعمر  08
. الجزائر ودول الساحل 

جامعة ادرار 

09 
 معمري عبد الوىاب . د.أ

 العرابي مصطفى. د.أ
 جامعة بشار المناولة الصناعية اموجهة للتصدير ضمن المناطق الحرة

 بكادي مسعود. د 10
قراءة في إجراءات وشروط ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بين 

جامعة ادرار . الجزائر ودول الساحل اإلفريقي

 النعماوي رشيدة. أ 11
دور ادارة الجمارك في تأطير تجارة المقايضة الحدودية بين الجزاير 

جامعة ادرار ودول الساحل الشمالي اإلفريقي 

13 
تدخل ممثل التجارة لوالية عين صالح، المقومات التجارية والتنموية بوالية عين صالح 

للمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة عين صالح
عين صالح  مديرية التجارة بوالية

14 
 تيميمون ، المقومات التجارية والتنموية بوالية تيميمونتدخل ممثل التجارة لوالية 

للمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة تيميمون
تيميمون  مديرية التجارة بوالية

  د20مدة المناقشة 
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: الرابطعن بعذ عبر   (06)  الجلست العلوُت

 

هعورٌ عبذ الىهاب                                 . د.أ: حذادٌ عبذ الغنٍ                                                    هقرر الجلست. د: رئُس الجلست

 10h00   إلً  08h30 هن 

 جهة العمل عنوان المداخلة المتدخل الرقم

عبد المالك بلوافي .د 01
: أثر االنفتاح التجاري على نمو القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة

جامعة ادرار . ARDL باستخدام منهج 2021- 1990

02 
دربال فاطمة الزىراء  

كشكاش منير   
 جامعة عين تموشنتبرامج الطاقات المتجددة وأثرىا على  التنمية المستدامة في  الجزائر 

03 
عبد الحميد مسعودي 

عبد اهلل الطيبي 
والية أدرار نموذجا -تجارة المقايضة الحدودية كآلية لتنمية المناطق الحدودية 

 -
جامعة ادرار 

04 
يحياوي عبد القادر  / د

الطيبي احمد / د. ط
: تقيم تجارة المقايضة الحدودية الجزائرية ودول الساحل اإلفريقي  وآفاقها 

جامعة ادرار نحو تنمية افريقية مستدامة 

05 
محرز  صليحة

 د ازوا عبد القادر.أ
تجارة المقايضة بين الجزائر ودول الساحل االفريقي بين نص القانون وواقع 

جامعة ادرار التطبيق 

 مستثمر بوالية ورقلة مساىمة النمو االقتصادي في التجارة الخارجية السيد الزاوي محمد 06

07 
جمال الدين حاجي / د.ط

سيد أحمد مجاىد / د
دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة مع اإلشارة للتجربة 

جامعة ادرار المصرية 

االندماج في سالسل القيمة االقليمية كآلية لتوطيد العالقات التجارية في  يوسفي عبد الكريم 8
. إفريقيا ودورىا في دفع عجلة التنمية

جامعة ادرار 

9 
عزيزي أحمد عكاشة . د

بلبالي عبدالسالم . د
جامعة ادرار دور إستراتيجية التمويلية الحديثة في تثمين الصناعات التقليدية 

10 
تدخل ممثل التجارة لوالية اليزي، المقومات التجارية والتنموية بوالية اليزي 

اليزي  مديرية التجارة بواليةللمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة اليزي 

11 
تدخل ممثل التجارة لوالية تامنغست، المقومات التجارية والتنموية بوالية تامنغست 

تامنغست مديرية التجارة بوالية للمناقشة .....االمين الوالئي لغرفة التجارة والصناعة تامنغست

  د20مدة المناقشة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

، وعن بعذ علً الرابط 1الجلست الختاهُت حضىرَت قاعت السوعٍ البصرٌ رقن
https://us06web.zoom.us/j/6727930630?pwd=R3hOWkZXQVNFZHphQWxlZ09aM1Judz09 

هراسُن االختتام                                           11h45-10h15 

 قراءة التوصياتكلمة السيد رئيس اللجنة العلمية و 

 التكريمات 

  كلمة السادة شركاء الملتقى، ورئيس اللجنة التنظيمية 

 كلمة السيد مدير مخبر التكامل اإلقتصادي 

  عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلمة السيد
  الجامعة واإلعالن عن اختتام الملتقىرئيسكلمة السيد  


