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 قسم الحقوق 

اقتصاد السوق  PRFU   وحدة البحث: ائري و  القانون االقتصادي الجز

 برنامج امللتقى الوطني:

ائري  بين املقتضيات االقتصادية     القانون االقتصادي الجز

 واالعتبارات االجتماعية

  يومي:29 – 30 أكتوبر 2019

 2019أكتوبر  29: الثالاثء اليوم األول

 اجللسة االفتتاحية: 08:30سا             09:00 سا 
و النشيد الوطين   القرآن. تالوة -  
الدكتور اخلري قشي  .كلمة رئيس اجلامعة-  
الدكتور بن اعراب حممد  .كلمة العميد-  

 جلسة ترمحية: 09:00سا             09:30 سا 
الدكتور بودوخة ابراهيم  رئيس اجمللس العلمي للكلية  كلمة   -  
 رضوان   قرواشفقيد الكلية املرحوم  الدكتور تكرمي عائلة  -
.حسينة زايين فقيدة الكلية املرحومة  الدكتورة  تكرمي عائلة -  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحة قهوة  : 09:30سا             10:00 سا   است
 افتتاحية األشغال من طرف رئيس امللتقى الدكتورة زايدي امال  :  

 اجللسة األوىل: برائسة أ.د بلمامي عمر: 10:00سا             11:10 سا 

الدين، جامعة اجلزائر. د. دندن مجال  -1  
 تكريس مبدأ املساواة يف اجملال االقتصادي واالستثناءات الواردة عليه.

2د. داهل وافية ، جامعة سطيف  -2  
أي تكريس؟ العمومية،يف مرحلة إبرام الصفقات  االقتصادينيمبدأ املساواة بني املتعاملني   
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 .2د. نوال زروق، جامعة سطيف  -3
املتعاملني االقتصاديني يف جمال تسوية املنازعات على املستوى الدويل والداخلي يف القانون اجلزائري، التحكيم منوذجامبدأ حرية   

 
بري، جامعة جباية.و د. محادي ز  -.4  

 امللكية الصناعية بني املتطلبات االقتصادية و االعتبارات االجتماعية.

 مناقشة عامة

 اجللسة الثانية: برائسة أ.د.بن زيوش مربوك : 11:10سا             12:30 سا
   ارزيل كاهنة ، الضبط االقتصادي لنشاط املؤسسات االقتصادية : بني التكريس و الرتاجع-د-أ-1
 

.2جامعة سطيف  عطوي مرمي  -د-ط د. نور الدين بن الشيخ، -2-  
تطبيقية(.التدابري االستعجالية الصادرة عن جملس املنافسة )حالة   

 
، جامعة جباية.بد. زهري موساس - -3-  

 تعاقد الشركات إلنشاء وتطوير املواقع االلكرتونية ، كآلية قانونية لتأطري االقتصاد الوطين.

 . خملوف ابهية، جامعة جباية.-د-4
4العامة.النظام العام الضبطي أداة لتحقيق التوازن بني أهداف املنافسة احلرة وضمان املصلحة   

 
.جيجل، جامعة غالسعبد الكرمي ، ط.د. توايت  موكة. -د --5  

 ل اقتصاد السوق.الوطين يف ظ االقتصادديد لتنظيم جالضبط االقتصادي وجه 
 

حممد شريف توايت، جامعة جباية.-د -5  
«Les objectifs du droit de la concurrence et les mécanismes de leur encadrement» 

  
شريف مشس الدين، د. لعقايب مسيحة، جامعة سطيف الد. بشري  -6  

Les mutations de la relation entre l’Etat et l’entreprise publique : de l’Etat entrepreneur à l’Etat 
actionnaire.» 

ـــــــــــــــــــــــــــة منـاقشـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 اجللسة الثالثة: برائسة أ-د. بوضياف عبد الرزاق   12:30سا             13:40 سا
2أ.د. بلمامي عمر، جامعة سطيف  -1  

 التنظيمي للوقاية من الفساد و مكافحته يف اجلزائرمدى جناعة االطار التشريعي و 
اجلامعي بريكة.  زاملركد. ونوغي نبيل، د. تويس نبيل،  -2  

 االقتصاد الغري الرمسي هروب من القانون ومساس ابحلقوق.
2د. بن عثمان فوزية، جامعة سطيف  3  

  تجليات العولمة االقتصادية على الحاجات اإلنسانية
سؤال أنسنة االقتصاد   
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-                                                  

.2أ. قاسم المية، أ. درابل مدحية، جامعة سطيف  -.4  
مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جمال األنشطة التجارية. اجلزائرالتزامات   

فتحي وريدة ، جامعة تيزي وزو -د -5  
 التناسب القائم بني دسرتة احلقوق االقتصادية و القوانني املنظمة هلا 

.2مهين وردة، أ. لعجاج عبد الكرمي، جامعة سطيف  -د -6  
 حرية االستثمار والتجارة يف اجلزائر بني مقتضيات التكريس وحدود التمكني. 

 
.2د. بن سهيل خلضر، أ. عفان يونس، جامعة سطيف  -7  

 الدستور االقتصادي واملنافسة.
 

ــــــــــــــــــــ ـــــــة منـاقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 2019أكتوبر  30اليوم الثاين: األربعاء 

 اجللسة األوىل: برائسة د. بن الشيخ نور الدين. 08:30سا             10:00  سا
ع رابح، جامعة عنابة.زار د. بن  -1  

 الرقابة اجلبائية واالقتصاد الرقمي.
 

 جامعة برج بوعريريج   امساعيل ذابح، ط.د. يزيد ب و هد. مي -2
 إشكالية فرض الضريبة على املعامالت االلكرتونية 

 2، جامعة سطيف أ. ابن خالد فاتح، د. بوخروبة محزة -3
 االشكاالت القانونية املتعلقة إبخضاع أنشطة التجارة االلكرتونية للضرائب والرسوم

.2د. خرشي إهلام، د. خالف وردة، جامعة سطيف  -4  
 سلطات التصديق االلكرتوين ودورها يف ضبط النشاط املتعلق ابلتوقيع  والتصديق االلكرتونيني.

  
.2د. كوسام أمينة، جامعة سطيف -5  

االقتصاد الرقمي على جودة املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر.أثر   
 

.2د. قنويف وسيلة، جامعة سطيف  -6  
وحتدايت أكرب. كبريةاالقتصاد الرقمي مزااي    

ـــــــــــــــــــــــــــة منـاقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 اجللسة الثانية: برائسة د. روابح فريد 10:00سا             11:20 سا 
 بومعزة نبيهة، جامعة عنابة.-د -1

 محاية االقتصاد الوطين.رمي سوء التسيري يف قانون الشركات اجلزائري ودورها يف قواعد جت
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 .3مة، أ. رمية كروان، جامعة قسنطينة يد. عالق جن -2
 اجلرمية االقتصادية.

 .2د. معيزة رضا، جامعة سطيف  -3
 واقع االنفتاح االقتصادي بني ضرورات التدخل ابلتجرمي ومتطلبات رفعه.

2د، نصر الدين معمري، آيت شعالل نبيل جامعة سطيف  -4  
 دراسة يف جتربة مكافحة الفساد يف الصفقات العمومية-جرائم الفساد يف القانون اجلزائري 

 د. لعوارم وهيبة، جامعة برج بوعريريج.  -5
االتصال و  اخلاصة ابلوقاية من اجلرائم املتعلقة بتكنولوجيات االعالم و املتعلق ابلقواعد  09-04وفق قانون  التحقيق يف اجلرمية االلكرتونية

 . مكافحتها
 .2د. عوابد شهرزاد، أ. لرقط مسرية، جامعة سطيف  -6

 آليات تكريس مبدأ املنافسة وشفافية اإلجراءات يف جمال الصفقات العمومية
 

ـــــــــــــــــــــــــــة منـاقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سا  12:40             سا11:20 برائسة د. بودوخة ابراهيم اجللسة الثالثة:
 د. أمقران راضية، جامعة اجلزائر.  -1

 االقتصادي.آليات التمويل اإلسالمي صيغة بديلة لتحقيق األداء 
 د. نواصرية زهرة ، جامعة عنابة.  -2

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بورصة القيم املنقولة.
 .2د. بلعزام مربوك، جامعة سطيف  -3

 اإلطار القانوين لبورصة القيم.
 .2عماروش مسرية، جامعة سطيف  -د-4

 املتعلق ابالستثمار.  09-16الصغرية واملتوسطة يف ظل القانون رقم احلوافز اجلبائية املمنوحة لتشجيع إنشاء املؤسسات 
.2د. بن دعاس سهام، جامعة سطيف  -5  

 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بناء  االقتصاد الوطين  
 جامعة ابتنة.عرقايب    د. حممد بوشوشة، د. عادل -6

 أنظمة التمويل وأثرها على االقتصاد 
 2جامعة سطيف خملويف خضرة ،  -أ-7

    احلوافز االقتصادية يف قوانني الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام
. 

ـــــــــــــــــــــــــــة منـاقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 40-13      سا12:40 نبيل قرقور -دبرائسة  اجللسة الرابعة :

 د. بوكثري عبد الرمحن، جامعة املسيلة.  -1.
 أخالقي أم قانوين؟ املسؤولية االجتماعية للمؤسسة العمومية يف اجلزائر: التزام 

 .3ميادة، جامعة قسنطينة بريهوم، أ. بن 2أ. نعيم شلغوم، جامعة سطيف  -2
 أثر الدولة الربيعية على رسم السياسات االجتماعية يف اجلزائر.

 سلطاين امنة ،جامعة الوادي ،    -د-3
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 -دراسة حالة اجلزائر  –املسؤولية القانونية للدولة عن التدخالت االقتصادية و املالية 
 2شيباين عبد هللا جامعة سطيف  -بن زيد فتحي ، د -د -4

 خماطر سياسة الدعم االجتماعي على تطور االقتصاد الوطين
 2زايدي أمال  جامعة سطيف -د-5
يف اطار  تحقيق املوازنة بني املقتضيات االقتصادية و االعتبارات االجتماعية ل آلية تفعيل املفهوم احلديث للضبط القانوين ك 

 النشاطات االقتصادية .
ـــــــــــــــــــــــــــة منـاقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30-14-45-13جلسة االختتام 

 :  لورشاتبرانمج ا

 سا  30:31إىل  سا 3011:،  من  2019 أكتوبر  29 يوم  

جامعة جباية ،أ.د. خلفي عبد الرمحن، ط.د. انيت جودي صراح -  
 االقتصادية املواكبة لتحول اجلزائر حنو اقتصاد السوق. اإلصالحات

 د.صباح حامل ، جامعة الطارف 
 مبدأ املساواة يف القانون االقتصادي اجلزائري وآاثره على احلرايت االقتصادية

 
 د.بوسنة زينب، جامعة اجلزائر  -2 

االقتصادي بني تكريس احلرايت وتفعيل االلتزامات الدوليةية االقتصادية وانعكاساهتا على األداء احلما  
 

.2أ. رمازنية سفيان، أ. قارس بوبكر، جامعة سطيف    
احلرة يف ظل اقتصاد السوق. ابملنافسةعالقة حقوق امللكية الصناعية    

2د.بن سيدهم حورية، جامعة سطيف  -3  
 احلقوق االقتصادية واالجتماعيةااللتزامات الدولية للجزائر وانعكاساهتا على 

 
2شوري وهيبة : جامعة سطيف اد ع-ط -4  

 مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوين للمنافسة احلرة 
ط،د عبد الرحيم بوجليدة، -5  

 الضماانت املقررة لتطبيق مبادئ القانون االقتصادي اجلزائري
 2ط،د فاروق داخية، جامعة سطيف -6

الدستورية وأتثريها على القانون االقتصادي اجلزائريالتعديالت   
 2ط،د طوابل عبد السالم، جامعة سطيف -7

2016الضماانت الدستورية حلماية احلقوق االقتصادية وفق مستجدات التعديل الدستوري  
2جامعة سطيف  قارة حممد صربينة. د. ط -8  

واملستهلكني يف جمال األسعار املؤسسة االقتصادية مصاحل املوازنة بني  واقع   

 اليوم الثاين :30-10- 2019 من 11سا و 30د أىل 13 سا    
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 الورشةاالوىل : برائسة : د زروق نوال 
تكليت زوينة  -أ املقرر  

 ،جامعة عنابة ، د. بومرد اميان، د. عواطف مطرف-1
 مقارنة بني اجلزائر، تونس واملغربالبورصات املغاربية بني التمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي دراسة 

معة جباية، جاد. حكيمة دموش -2  
 دور املؤسسات الداعمة للتمويل يف تطوير نشاط املؤسسات يف اجلزائر

 بن موسى نبيل -3 .أ
 اجلزائريةددات البيئية واالجتماعية يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة، دراسة حالة املؤسسات احمل

 2جامعة سطيف ، حممد خمنفرأ. -4
 دور املؤسسات االقتصادية املنشئة يف إطار قانون االستثمار يف محاية البيئة   

 2سقين فاكية ، جامعة سطبف  -د-5
 البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف ظل اعادة النظر يف سياسة الدعم االجتماعي   

 2زراري حبيبة جامعة سطيفأ -6
 دور سياسة الدعم االجتماعي يف حتقيق االمن الغذائي  

 2جامعة سطيف  حممودي مسرية، ط.د. سعيدي عزوز. د. ط -7  
 طار قانون الشركات(إ اجلزائر )يفؤسسات االقتصادية يف آليات حتفيز إنشاء امل

 2، جامعة سطيفد صراح بن الشيخ -ط-8
Le droit du travail, vecteur du droit économique  

جامعة بسكرة، هاملبل هشام . د. ط ، املركز اجلامعي البيض، د. شعيب ضيف -ط -9  
 املؤسسة األسرية بني الواقع العملي وانتظار التأطري القانوين 

 

 الورشة الثانية: برائسة د. ثوابيت رمية 
بن اوديع نعيمة   -أ:املقرر  

 2جامعة سطيف ، يلي سهاملد. خ-1
يف معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلك االلكرتوين  اإللكرتوينحدود املورد   

 جامعة الوادي    حنقاش كرمية، د. زعيب عمار -2
    ةاإللكرتونياملتعلق ابلتجارة  05-18يف ظل القانون  ةاإللكرتونيللتجارة  اإللكرتوينشروط ممارسة املورد 

 جامعة االغواط ، حلرش أيوب تومي ، ط. د.جامعة قاملةد. حاجي أمساء-3
 الواقع والتحدايت Bit coin"العملة الرقمية "

 2، جامعة سطيف كعرار سفيان   –أ  -4
 التعامالت االلكرتونية املشفرة موقف املشرع اجلزائري واإلشكاالت القضائية

  2جامعة سطيف ، د. رندة مناوي ، د. كتاف رزقي -5
 الرقمي يف اجلزائر واقع وآليات التطوير االقتصاد التجارة االلكرتونية اسرتاتيجية للتوجه حنو 

 
 2جامعة سطيف  أ. يطيحي أمساء، د. كسكاس أمساء-6



7 
 

 واقع احلماية القانونية للمستهلك الرقمي يف ظل االسرتاتيجية املعاصرة 
 جامعة البليدة، قجايل حميي الدين.د. ط -7

 نظام الدفع االلكرتوين وإسهامه يف حتسني مناخ األعمال بني التوجه القانوين ومقتضيات التطبيق امليداين 
 

 

 
 عبد السالم د حسان  برائسة: ثالثةالورشة ال

 شتواح العياشي   -أ املقرر:
 د، حسان عبد احلاكم، جامعة غرداية-1

 األقطاب القضائية املتخصصة كآلية قانونية ملواجهة اجلرائم االقتصادية
 د، صاحل شنني و ط، د  علوي لزهر جامعة ورقلة -2

 الصلح يف اجلرائم االلكرتونية
 ، سعود احلاجة، جامعة سكيكدة-3

اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال حملاربة اجلرائم االقتصادية يف التشريع اجلزائريدور   
 

2بن دادة وافيا جامعة سطيف  -أ -4  
 املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم االقتصادية يف التشريع اجلزائري

 
1بن عبيد سهام ، جامعة سطيف  أ-5  

 اتثري اجلرمية املالية االلكرتونية على االقتصاد  
 ط، د رائد مروان حممود عاشور و ط، د سيوكر عبد النور جامعة ورقلة -6

 حرية التمويل احلزيب وانعكاساهتا على املستوى السياسي واالقتصادي يف اجلزائر
2جامعة سطيف د، ابطلي غنية، وط،د خلويف حسام -7  

التهديدات وحتدايت املواجهة -اجلرمية االلكرتونية  
 دفرتاي ليدية فطمة : جامعة تيزي وزو  –د -ط 8

 مكانة الوسائل البديلة يف تسوية املنازعات ذات الطابع االقتصادي  
 2ط،د سواحلية ليلى جامعة سطيف -9

 جرمية الرشوة و آاثرها على االقتصاد الوطين
2خمناش الشريف جامعة سطيف  -د-ط  -سعودي نسيم -د-ط -10  

اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته منوذجا -اآلليات الدستورية ملكافحة الفساد االقتصادي يف اجلزائر  
خماطر جرمية تبيض االموال على االقتصاد الوطين محيدة ، بوقطوشة وردة ، دعاس  -11  

 

 

  

 


