
 

 

 

 

 

 
  

 

            الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                                                      

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوضياف باملسيلة  

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 في الجزائر  االقتصاديةمــخبر  االستراتيجيات والسياسات  

 F01L02UN280120180003   (:PRFUفرقة البحث التكويني )

     إعــــــــــــداد تقــــــــــــارير ال وحمــــــــــــة البي يــــــــــــة واالجتماعيــــــــــــة و وحمــــــــــــة 

 بيئة األعمال الجزائريةفي  ESG الشركات
 

 يـــــــــــى الوطنـــــــج امللتقــــــــــبرنام
 امللتقى الوطني  ول: 

   ESG    وحمـــــــة االســـــــتدامة ال   يـــــــة

 بالجزائر  في ظل الوضع الراهن 

 

 29/06/2021ال   اء             

 الجلسات الرئيسية العامة



 

 

 

 

 

 
  

 
  29/06/2021ال   اء  :الجلسات العامة برنامج                  

 (-PRFU-2018ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )رئيس فرقة البحث التكويني  ب ــح غـــــتاـــد. فلرئيس امللتقى  : التقديميةكلمة ال 8.30-9.00

   بلعجوز  ن سيأ.د عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير االفتتاح: كلمة 

 عنوان املداخلــة الجامعة املتدخــــل التوقيت

 جامعة املسيلة  د. فاتح غ ب  9.30-9.40
 : بالجزائر 19-في ظل أزمة حوفيد (ESG)رسم سياسة  وحمة االستدامة ال   ية 

  للمستقبل متطلبات جاهزية االقتصاد الوطني 

9.40-9.50 
 عبد املجيد  لخذاري أ.د 

    حنزة بل سينط/د 

جامعة عباس لغرور 

 خنشلة

دور ال   ية الجديدة للتنمية " االبتكار األخضر، االقتصاد األخضر، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة" 

 في الجزائر.  ESGفي تعزيز  وحمة االستدامة ال   ية 

10.00-9.50 Dr. Aissaoui fatma 

Dr . Elhazzam Mohammed  
Tahri Mohamed 

University Bechar 

The Relationship between Environmental, Social and Corporate Governance 

(ESG) and Impactor investment: An overview 

10.00-10.10 
 د. جمال الدين بكيري 

 د. جي لي بهاز/ د. رضا موس ى
 جامعة غرداية 

 19-املستدامة في ظل جائحة حوفيددور  وحمة االستدامة ال   ية في تعزيز التنمية 

 )تجارب دولية رائدة( 

10.10-10.20 
 د. رشيدة د ماني

 د. زهور بلطرش 
  جامعة يحي فارس املدية

اآل ار املتوقعة على استدامة مستوى اإلفصاح امل اسبي عن القضايا البي ية واالجتماعية وال وحمة 

(ESGفي ظل انتشار جائحة حورونا حوفيد )-بورصة قطر نموذجا- 19- 

10.20-10.30 
Dr . Yekkour Ahmed 

Dr . Mohammed 

Benahmed  Asma   

Mustapha 

Stambouli 
 University 

Mascara  

The benefits of incorporating ESG and its impact on investment 

performance 

10.30-10.40 
 د. مصطفى قمان

 ط/د.مسعود بوسعدية
 جامعة املسيلة

( في ظل ESGالع قة التكاملية بين ال وحمة واملسؤولية االجتماعية للشركات ضمن إطار معايير )

 (19-األزمة الص ية العاملية )حوفيد

 االقتصادية الجزائرية( في املؤسسات ESGنموذج مقترح إلعداد تقرير  وحمة االستدامة ال   ية ) 1جامعة سطيف ط/د.  سينة معاش . ي قراو  مد. أ    10.40-10.50

 على مستوى الشركات متعددة الجنسيات  (ESGواقع تبني  وحمة االستدامة ال   ية )  1جامعة سطيف د.بيوض محمد العيد 10.50-11.00

 مينة بلعربيأـ أد فاطمة رمضاني.ط/د 11.00-11.10
جامعة أبي بكر 

 /تلمساندبلقاي
  حجزء من أجندت الجزائر  للنمو االقتصادي مشارحة املرأة الجزائرية العاملة في ال وحمة االقتصادية 



 

 

 

 

 

 
  

 

 عنوان املداخلــة الجامعة املتدخــــل التوقيت

11.10-11.20 
 د. نصر الدين ساري 

 سراج ةد.فريج راهم/ د. وهيب

 جامعة تبسة

 1جامعة سطيف

 ESGكأ د ابعاد  وحمة االستدامة ال   ية   ةالبي يدور ال وحمة  

 في تعزيز انموذج االقتصاد الدائري    

11.20-11.30 
 د.فيروز  زروخي

  د. صالح ابراهيم ام الشيخ
 ESGمعايير  وحمة االستدامة ال   ية  جامعة  سيبة بن بو علي/ الشلف

 (19-تحديات الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة للجزائر في ظل أزمة حورونا )حوفيد 1جامعة املسيلة/ جامعة سطيف عرعارد.سامية خليفي ط/دمراد  11.30-11.40

11.40-11.50 
Dr . kerroumi said 

Dr.Hellal Nassima 

Tahri Mohamed University 

Bechar 

Sustainable investing to create long-term value through 

Environmental, Social and Governance (ESG) practices: Leading 

international experiences 

 وتا يرها  على استدامة املؤسسة.19-التعقيدات امل اسبية الناجمة عن فيروس حورونا جامعة املسيلة/ جامعة غرداية د. بوبكر رزيقات / د. شرع يوسف  11.50-12.00

12.00-12.10 
 د. انور سكيو

 د. موالي ابراهيم بلغماري 
 جامعة عين تموشنت بل اج بوشعيب

 آليات ال وحمة )لجان املراقبة( في املؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية قبل جائحة حورونا

 بني صاف( –)دراسة  الة مصنع اإلسمنت 

12.10-12.20 
 ط/م. ساره شريف

 صليحةد. ملياني  
 جامعة املسيلة

جامعة محمد بوضياف   2030  (SDGs) الجامعة في تحقيق الهدف الرابع للتنمية املستدامةدور 

 أنموذجا

   2030  (SDGs) للتنمية املستدامة 12ال وحمة وإدارة سلسلة التوريد املستدامة: تكريس الهدف  جامعة املسيلة  د. عبد ال ليم لعشاش 12.20-12.30

12.30-12.40 
 موفق د. كيم نشاد/ د.سهام

 ط/د. مبارحة رابحي

 /البيضاملرحز الجامعي نور البشير 

 جامعة محمد خيضر _بسكرة_
  وحمة االستدامة ال   ية كأداة لتحسين األداء املالي للمؤسسة

12.40-12.50 
د.محمد ص ح /د. يونس قرواط/ 

 د. ط ل زغبة

 جامعة تسمسيلت

 جامعة املسيلة

 والتنميية املستدامة   تحليل ع قة الشراحة بين القطاعين العام والخاص من منظور ال وحمة

 (PPPs-تنمية مستدامة-) رؤية نظرية لل لقة:  وحمة

12.50-13.00 
بن قايد  .د/ ـدـــعجـيلة محم أ.د

 خطوي عبد املجيد.د/ الشيخ
 األفكار واملداخل -واالص ح االداري في ظل تحقيق التنمية املستدامة   مرتكزات ال وحمة جامعة غرداية

د.لعروس   /د.لقليطي لخضر  13.10-13.00

 ط/د العطوي  كيم - لخضر

جامعة املسيلة/ جامعة تيارت/جامعة 

 الجلفة
 أ ر تطبيق  وحمة الشركات على االفصاح عن معلومات االستدامة

 مناقشة 13.30-13.00



 

 

 

 

 

 
  

 عنوان املداخلــة الجامعة املتدخــــل التوقيت

13.30-13.40 
 د.عمر زريق/ د.قروش عيس ى

 ط/د. صابر سراح
 جامعة املسيلة

في    ESG   وحمة االستدامة ال  ثي لتفعيل  مع اص اب املصالح معايير  ال وار 

 املؤسسات االقتصادية

13.40-13.50 
 د. بن لخضر السعيد/ د. شنبي صورية

 ط/د. فطيمة ميلودي 
 ESGرائدة عربيا في اعداد تقارير ومؤشرات ال وحمة ال   ية  بوادر  جامعة املسيلة

13.50-14.00 
 د. الطاهر ميمون 

 د.صالح واضح/د. توفيق تمار
 جامعة املسيلة

 لتبني مؤشرات  الهيئات واملنظمات غير ال كومية ومكاتب االستشارة الدولية الداعمة

 .  ESG وحمة االستدامة 

 جامعة املسيلة سعد الدين ةمخوخ/ط/د.  بيب ةد. رزيق 14.00-14.10
االستدامة في املؤسسة (  على تحقيق ESGأ ر تطبيق  وحمة االستدامة ال   ية )

 االقتصادية

14.10-14.20 
د.أمين عويس ي / ط/د. ابراهيم ذوادي/ 

 الكريم سعيدة  دط/د. عب

جامعة الشهيد  مه / 1جامعة سطيف

 الوادي  -لخضر 

في تقييم ممارسات االستدامة في املؤسسات  ESGدور ال وحمة البي ية كأ د أبعاد معايير 

 االقتصادية

14.20-14.30 
 سبتي/ ط/د. هاجر بوفنارة لإسماعيد. 

 د. ايمان بن السراج

 جامعة املسيلة

 3جامعة الجزائر
  آليات عمل لجان التدقيق في إطار تطبيق مبادئ  وحمة الشركات

 امليزة التنافسية وإشكالية االستدامة من منظور بيئي جامعة املسيلة برو/د.فيشوش  مزة مد. هشا 14.30-14.40

14.40-14.50 
 نجوة سعودي. د

 د.محمد االمين حروش

 جامعة املسيلة

 جامعة أحلي محند أول اج /البويرة
 دور الجمعيات البي ية في تحقيق االستدامة عبر مواقع التواصل االجتماعي

14.50-15.00 
 د.  سان بوبعاية

 د.  سام عبد ال فيظ
 - الة الجزائر - وحمة البنوك في إدارة املخاطر دور  جامعة املسيلة 

 االقتصادية الشركات  على ضوء استدامةاملالي دور ال وحمة في تحسين األداء  جامعة املسيلة/ جامعة االغواط  د. بحري علي / د. متيجي عمر 15.00-15.10

15.10-15.20 
د.سعيداني محمد السعيد/ د.  زرقون  عمر 

 الفاروق/ د. ححلوش امينة 

 جامعة لغواط/ جامعة ورقلة

 جامعة بومرداس 
 الشركات  وحمة تطبيق لدعم رقابية كآلية التدقيقإسهامات 

15.20-1530 
 بن النوي مصطفى د. 

 رواني بو فصد. 
 (SDRsدو ال وحمة البي ية في تعزيز أهداف التنمية املستدامة  ) جامعة غرداية

  -قراءة توصيات امللتقى  -كلمة رئيس امللتقى      -مناقشة - 15.30-17.00


