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األرباح ،مبثابة خطوة ىامة يف سريىا وسعيها حنو االستدامة
واالستمرارية.

يف ظل التطور االقتصادي واالجتماعي الذي يشهده العامل
مؤخرا ،ويف ظل زيادة ادلنافسة والتطور التكنولوجي اذلائل الذي تعرفو
ففي حني يتطلع ادلستثمرون لبيئة مالئمة من أجل إنشاء
بيئة األعمال ادلعاصرة احمللية واألجنبية ،وكذا التوجو حنو حتقيق
ادلؤسسات وحتقيق منوىا ،ينتظر اجملتمع بدوره أن تعمل ىذه األخرية
التنمية ادلستدامة واحملافظة على البيئة ،شهدت ادلؤسسات
بشكل مسؤول ومستدام ،وأن تتحلى بالقدر الكايف من ادلسؤولية
االقتصادية بدورىا تطورات سريعة وجدرية كبرية ،حيث مل تعد
االجتماعية اليت تعكس مدى استجابتها حلاجات ومتطلبات اجملتمع
ترتكز مسعتها بالدرجة األوىل على مركزىا ادلايل فقط ،إمنا انتشرت ومدى حرصها وقدرهتا على االستمرارية.
مؤخرا مجلة من التغريات والتطورات احلديثة اليت ترتجم ارتباط ىذه
من ىذا ادلنطلق تتمحور إشكالية ادللتقى يف السؤال التايل:
األخرية بالبيئة اخلارجية واجملتمع الذي تعمل بو ،ولعل من أىم
ما مدى حرص المؤسسات على تحقيق مبدأ االستدامة؟
القضايا على الساحة الدولية واحمللية ما أصبح ينادي بو اخلرباء من
جهة وما أصبحت تسعى لتحقيقو ادلؤسسات من جهة أخرى سواء
كانت كبرية ،متوسطة أو صغرية أال وىي االستدامة ،يف إطار ما
أهداف امللتقى
يعرف بادلؤسسة ادلستدامة.
إبراز الدور الذي أصبحت تلعبو ادلؤسسة يف اجملتمع من جهة ويف
فادلؤسسة ادلستدامة ىي تلك اليت ترتكز على تبين الركائز
حتقيق التنمية ادلستدامة من جهة أخرى؛
الثالثة للتنمية ادلستدامة ،من خالل تقاطع احملور االقتصادي ،البيئي
واالجتماعي ،أي أن استدامة ادلؤسسة تعين تشغيل كل الطاقات -تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهو ادلؤسسات على اختالف
أحجامها يف إجياد التوازن اذلدف االقتصادي من جهة وحتقيق أىداف
الالزمة والضرورية من أجل النمو وحتقيق األرباح ،مع اإلقرار
بالتطلعات االقتصادية واالجتماعية للسكان من خالل الرتكيز على اجملتمع والبيئة من جهة أخرى؛
 الوقوف على أمهية الوظائف احلديثة للمؤسسة وانعكاساهتا على منوىاثالث دعائم أساسية ىي االقتصاد ،اجملتمع والبيئة.
ورحبيتها وكذا على اجملتمع واالقتصاد الوطين من جهة أخرى؛

ويعترب حرص ادلؤسسة وكذا مسامهتها يف حتقيق أىداف
التنمية ادلستدامة ،باحلفاظ على البيئة وحتسني نوعية احلياة
وزلاربة الفقر ،دون تأثري ذلك على فرص االستثمار وحتقيق

 التأكيد على ضرورة التزام ادلؤسسات مببدأ ادلسؤوليةاالجتماعية من أجل الوصول إىل االستدامة
-

محاور امللتقى
 المحور األول :اإلطار المفاهيم للمؤسسة المستدامة
 المحور الثاني :تقييم ممارسات المؤسسة المستدامة

 المحور الثالث :اإلبداع واالبتكار في المؤسسة المستدامة
 المحور الرابع :المؤسسات الناشئة و ريادة األعمال
المستدامة

 المحور الخامس :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
تعزيز التنمية المستدامة

 المحور السادس :تبني مفهوم المؤسسة المستدامة في
قطاعات االقتصادية (التعليم ،السياحة ،الصناعة،
الخدمات ،التجارة)....

 المحور السابع :دور المؤسسات المجتمع المدني في
ترسيخ التنمية المستدامة

 المحور الثامن :تجارب رائدة في تحقيق مبدأ االستدامة

 المحور التاسع :النظرة االستشرافية للمؤسسات المستدامة
بالجزائر

رئيس اللجنة العلمية :د .مقيطع حمزة
أ .د كورتل فريد جامعة سطيف – 1الجزائر
د .قمري زينة جامعة سطيف -1الجزائر
د .العابد لزهر جامعة قسنطينة -2الجزائر
د .مقيمح صبري جامعة سكيكدة-الجزائر

د .مقدم وهيبة جامعة مستغانم –الجزائر

د .سعد قرميش جامعة سكيكدة–الجزائر

د .طوبال ابتسام جامعة قسنطينة -2الجزائر

د.بوعنيبة وهيبة جامعة سكيكدة–الجزائر

د .نواري عالوة جامعة سكيكدة-الجزائر

د .ركي أحسن جامعة سكيكدة–الجزائر

د .عزيزي ندير جامعة قسنطينة – 2الجزائر

د .بوثلجة جمال جامعة سكيكدة–الجزائر

د .زرمان كريم جامعة خنشلة -الجزائر

د .عماري سمير جامعة سكيكدة–الجزائر

د .كيموش بالل جامعة سكيكدة –الجزائر

د .ضياف عبلة جامعة سكيكدة–الجزائر

د .سديره شرف الدين جامعة خنشلة –الجزائر

د .سحاب نادية جامعة سكيكدة–الجزائر

د .بيوض محمد العبد جامعة سطيف –1الجزائر

د .مرقع أمال جامعة سكيكدة–الجزائر

د .ساري نصر الدين جامعة سطيف–1الجزائر

د .بن علي إحسان جامعة الجلفة-الجزائر

د .العابد برينيس شريفة جامعة الطارف –الجزائر

د .العايب حسن جامعة سطيف-1الجزائر

د .كافي فريدة جامعة الطارف –الجزائر

د .بوطالعة محمد المركز الجامعي ميلة-.الجزائر

د .مجدوب خيرة جامعة تيارت –الجزائر

د .حميدة رابح جامعة سطيف -1الجزائر

د .بن خديجة منصف جامعة سوق أهراس –الجزائر

د .طويطي مصطفى جامعة غرداية -الجزائر

د .برسولي فوزية جامعة باتنة  -الجزائر

د .بوداود بومدين جامعة غرداية -الجزائر

د .بوفالطة سيف الدين جامعة قسنطينة – 2الجزائر

د .مداحي محمد جامعة البويرة –الجزائر

د .بوفامة عمر جامعة سكيكدة –الجزائر

د .حدادي عبد اللطيف جامعة تمنراست-الجزائر

د .بن جازية عمر جامعة جيجل-الجزائر

د .بلحاج طارق المركز الجامعي ميلة-الجزائر

د .بن زايد سارة جامعة جيجل –الجزائر

د .سالمي منيرة جامعة ورقلة –الجزائر

د .هرموش إيمان جامعة جيجل –الجزائر

د .برجم حنان جامعة عنابة –الجزائر

د .قدام جمال جامعة جيجل –الجزائر

د .فالق محمد جامعة الشلف –الجزائر

د .حناش حبيبة جامعة سكيكدة -الجزائر

د .شايب فاطمة الزهراء جامعة عنابة –الجزائر

د .عوادي ميادة جامعة سكيكدة-الجزائر

د .بخاخش موسى جامعة قالمة -الجزائر

د .عزاوي عبد الباسط جامعة تمنراست–الجزائر

اوضايفي حدة جامعة سكيكدة -الجزائر
ة
د.

د .غياد كريمة جامعة سكيكدة ـ الجزائر

د .بوغليطة الهام جامعة سكيكدة-الجزائر

د .بوناب ياسين جامعة سكيكدة -الجزائر

د .حلوز فاطمة جامعة سكيكدة ـ الجزائر

د .يوب أمال جامعة سكيكدة-الجزائر

د .صيد فاتح جامعة سكيكدة -الجزائر

د .سلطان كريمة جامعة سكيكدة –الجزائر

د .بوطبخ ليلي جامعة سكيكدة -الجزائر

د .بوجعادة الياس جامعة سكيكدة-الجزائر

د.بوشنقير فتيحة جامعة سكيكدة-الجزائر

د .نطور بالل جامعة سكيكدة -الجزائر

د .شلي الهام جامعة سكيكدة –الجزائر

د .بوعفار أمالجامعة سكيكدة-الجزائر

د .مخناش فتيحة جامعة سكيكدة –الجزائر

د .عرقوب خديجة جامعة سكيكدة ـ الجزائر

د .آسيا خنشول جامعة سكيكدة-الجزائر

د.جقريف على جامعة سكيكدة -الجزائر

د .مسيخ أيوب جامعة سكيكدة ـ الجزائر

لعور سطايحي الهام جامعة سكيكدة-الجزائر

د .رجم نور الدين جامعة سكيكدة -الجزائر

د .بن محمد إيمان جامعة سكيكدة ـ الجزائر

خلخال منال جامعة سكيكدة-الجزائر

د .بوالشعور شريفة جامعة سكيكدة -الجزائر

د .روابحي عيسى جامعة سكيكدة-الجزائر

د .ساحلي لزهر جامعةسكيكدة-الجزائر

د .زياني خولة جامعة سكيكدة-الجزائر

رئيس اللجنة العلمية :د .رمضان إيمان

د .شرقرق سمير جامعة سكيكدة -الجزائر

د .رمضان إيمان جامعة سكيكدة-الجزائر

د.شرون عز الدين جامعة سكيكدة -الجزائر

أ .د بوهزة محمد جامعة سكيكدة ـ الجزائر

د .بوالكور نور الدين جامعة سكيكدة-الجزائر

أ .د عدالة عجالة جامعة مستغانم -الجزائر

د .كعوان سليمان جامعة سكيكدة -الجزائر

أ .د زرزار العياشي جامعة سكيكدة -الجزائر

د .لشهب مسعود جامعة سكيكدة -الجزائر

أ .د طيار حسن جامعة سكيكدة -الجزائر

د .قحام وهيبة جامعة سكيكدة-الجزائر

أ .د مزياني نور الدين جامعة سكيكدة -لجزائر

د .مسيعد مريم جامعة سكيكدة -الجزائر

أ .د .زغيب مليكة جامعة قسنطينة – 2الجزائر

د .علوان الضاوي جامعة سكيكدة -الجزائر

أ .د غالب نعيمة جامعة قسنطينة– 2الجزائر

د .خنطيط خديجة جامعة سكيكدة-الجزائر

أ .د صاولي مراد جامعة قالمة .الجزائر

د .دموش وسيلة جامعة سكيكدة -الجزائر

أ .د طبايبة سليمة جامعة قالمة –الجزائر

د .بوغازي فريدة جامعة سكيكدة -الجزائر

د .بوصبع سهام جامعة سكيكدة-الجزائر

د .زيرق سوسن جامعة سكيكدة –الجزائر

د .لعور فريد جامعة سكيكدة –الجزائر

د .رجم نور الدين
د .بوغليطة الهام
د.بوغازي فريدة
د .بوجعادة الياس
د .زيرق سوسن
د .لعور فريد
د .بوعنان نور الدين
د .فياللي برزوق
د .حناش حبيبة
د .طويل ياسمينة
د .سالمات عقيلة
د .حالسي هجيرة
د .هرموش إيمان

د .كنزة جمال

ط.د هدام فريال

د .زياني خولة

أمانة الملتقى

د .عبد الباقي أميرة

برباج نجيب

د .بلحاج حبيبة

محمد بوتبان سامية

د .لخشين عبير
د .خديجة عرقوب
د .بن محمد إيمان
د .يوسفي راضية
د .زوين الصادق
د .سعدي رندة
د .منصوري منى
د .جامعي سارة
د .بن طاجين إيمان
ط.د معلم رقية
ط .د .صياد نوال
ط.د بودبز إكرام
ط.د ترفاس جمال
ط .د لعرايجي إيمان
ط.د خطوف سعاد
ط.د زرقوط سارة
ط.د خالدي حسينة
ط.د لعراب شيماء

بوزناد حليمة
هيئة امللتقى

الرئيس الشرفي للملتقى :أ.د .بوفندي ثوفيق
جامعة  20أوت  1955سكيكدة-
 رئيس امللتقى :د .ققيم صبر رئيس اللجنة العليقة :د .ققطع حيزة رئيس اللجنة التنظقيقة :د .ر ضان إييان -املشرف العام لليلتقى :د .كقيوش بالل

شروط املشاركة
 أن تنتمي ادلداخلة إىل أحد زلاور ادللتقى وان تستويف الشروطالعلمية ادلتعارف عليها
 أن يكون البحث أصليا مل يقدم للنشر إلكرتونيا أو ورقيا ومليسبق ادلشاركة بو يف ملتقى من قبل
 يقدم ادللخص باللغة األصلية ولغة أخرى حبيث ال يتجاوز 12سطرا متضمن (متهيد ،أىداف البحث وإشكالية ،ادلنهج وأسلوب
ادلستخدم ،أىم النتائج والتوصيات) ،مع  5كلمات مفتاحية
كحد أقصى.

 يف حالة قبول ادللخص يرسل ادلشارك البحث كامال حسباآلجال احملددة ،وفق قالب ستحدده إدارة ادللتقى.
 -أال يزيد عدد ادلشاركني يف البحث الواحد عن ثالث

مواعيد مهمة
 أخر اجل لإلرسال الملخص 10 :ماي .2021
 إشعار قبول الملخص 20 :جوان .2021
 أخر اجل إرسال المداخلة كاملة 31 :جوان 2021
 تاريخ انعقاد الملتقى 22-21 :جوان .2022

مالحظة هامة
يتم نشر مجيع ادلدخالت ادلقبولة يف كتاب ادللتقىاحملكم ذو الرتقيمالدويل ISBN: 978-9931-9590-7-6

 -تنشر أفضل  10حبوث يف رللة دفاتر التابعة دلخرب

اقتصاد،مالية،إدارةأعمالECOFIMAجلامعة
سكيكدة –اجلزائر.
 يتم إرسال ادللخصات عرب إمييل ادللتقى التايل:conf.sustainable21@gmail.com
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