
 

 جامعة أكلي محند اولحاج بالبورية
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 خملوفد/ كمال  : 

 ضريفي الصادقد/  : 

 )جامعة البويرة( مسري شيهايند/ : 
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 د/ خلويف خدوجة :

 

 

 

يعّد االلتزام باإلعالم يف العقود من االلتزامات ذات األهمّية 
يف العقود ذات األهمّية اخلاّصة مثل العقود  ال سيما ،مبكان

ل التكنولوجيا، وعقود االستهالك، التجارية الّدولّية كعقود نق
والعقود اإللكرتونّية، وعقد التأمني، وهو التزام قضائي املنشأ 
 ،من خالل قضايا طرحت أمام القضاء الفرنسي بصفة خاصة

ومنه قننته الكثري من القوانني املقارنة، على غرار املشرع 
املتعلق حبماية  90-90اجلزائري الذي تعرض له يف القانون 

تهلك وقمع الغش، ويف الكثري من القوانني اخلاصة بطريق املس
 مباشر أو غري مباشر. 

وكما يكون هذا االلتزام ملقى على عاتق األطراف يف  
خاصة يف فرتة املفاوضات  ،املرحلة السابقة على التعاقد

يف مرحليت إبرام العقد  يلقى أيضا على عاتقهم ،العقدية
بغرض هو تنظيم هذا اليوم الدراسي  فإن لذا  ؛وتنفيذه

من خالل الوقوف على خمتلف املسائل  ،التعرض هلذا االلتزام
 .؛ فقها وتشريعا وقضاًءاملتعلقة به

 .وم االلتزام باإلعالممفهاحملور األول:  -
 التطور التارخيي لاللتزام باإلعالم. 
 م.سس االلتزام باإلعالأ 
 وحملهتزام باإلعالم شروط االل. 
 يف القضاء والتشريع املقارنااللتزام باإلعالم  :يناحملور الثا -
 .االلتزام باالستعالم :ثالثاحملور ال -
 .اجلزاء املرتتب عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم :رابعاحملور ال -

 معلومات خاصة باملشاركة
 Simplifiedخبط  wordحترر املداخالت عن طريق  -

Arabic 14 يف احلاشية، وباألحرف الالتينية  11يف املنت و
 يف احلاشية. 11يف املنت و Times new Roman 11خبط 

 1، ومبسافة بادئة Simpleيكون الفراغ بني األسطر  -
 .Autoسنتمرت، وفراغ بني الفقرات 

 صفحة. 11إىل  11 يف حدودتكون املداخالت  -

 .1117 نومرب16يف أجل أقصاه  داخالتترسل امل -

 جامعة آكلي حمند أوحلاج: د/ قاسي سي يوسف
 د/ وايل نادية: جامعة آكلي حمند أوحلاج

 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ ناصر محودي
 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ الصادق ضريفي

 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ قتال محزة
 جامعة آكلي حمند أوحلاج :حممد د/ عيساوي 

 1ةـامعة باتنــج :ودــي مولــــالمـد/ س
 د/ ضريفي نادية: جامعة حممد بوضياف املسيلة

 ججامعة آكلي حمند أوحلا :د/ بلحارث ليندة
 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ بركات كرمية
 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ معزوز دليلة

 د/ جللط فواز: جامعة حممد بوضياف املسيلة
 جامعة ابن خلدون تيارت: د/عجايل خبالد

 

 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ بن تونس زكريا
 جامعة حممد بوضياف املسيلة: عبد اللطيفد/ وايل 

 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ العشاش حممد
 جامعة آكلي حمند أوحلاج :د/ بن قوية املختار

 

 أ/ سعودي عمر )عضو(
 )عضو( ربيع زكرياأ/ 

 ا/ غجاتـي فـؤاد )عضو(
 )عضو( ربيع نصريةأ/ 

 أ/ حممودي حممد )عضو(
 

 ()عضو حـدوش صفية
 مـامش فضيلة )عضو(
 شيبان يوغرطة )عضو(

 )عضو(لعجال صربينة 
 )عضو( عليوات محيدة

 


