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 -البو�رة –د. �لــويف �دو�ة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 البو�رة –د. �شــور فتیحـة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. �يساوي محمد/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
  -ويل عبد اللطیف �امعة املس�ی�  .د ا. -
 د. زعيب عامر / �امعة الوادي -
 معمري..د ك�ار زاهیة يس یوسف/ �امعة مولود أٔ  -
 -البو�رة –د. ربیع زهیة / �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. قايش یوسف / �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. دوداح �لجیة / �امعة الكي حمند اوحلاج  -
  -تزيي وزو –د.شيـــخ �جيـة/ �امعة مولود معمري  -
 -بومرداس -حسا�ن ساميـة/ �امعة امحمد بوقرةد.  -
 -تزيي وزو –د. ش�یخ صربینة/ �امعة مولود معمري   -
 -البو�رة –د.مـعزوز دلیلـة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. �ركـات �ری�مة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. بو�ر�ة سهی�/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. لونـي فریـدة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. �ال�دي فتیحـة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د.مخري امعر/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. ش�هياين مسيـــر/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -لبو�رةا –د. معـزوز �لـي/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. لعشاش محمد/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –مقرن/ �امعة الكي حمند اوحلاج أٔ د. طیيب  -
 -البو�رة –د. ظری�في الصـادق/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 البو�رة –د. ق�تال ح�مـزة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 البو�رة –اوحلاج د. �ن تو�س ز�ر�/ �امعة الكي حمند  -
 -البو�رة –د. �ن قویة ا�تار/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. قاري كامل ا��ن/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 

 -البو�رة –د. رشفاوي �ا�شة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. مزاري فاحت/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –�لول/ �امعة الكي حمند اوحلاج د. ز�ادي محمد  -
 -املدیة -د. ش�یخ عبد الصدیق/ �امعة حيى فارس -
 -بومرداس -د. ثلجون مشيسة/ �امعة امحمد بوقرة -
 -البو�رة –د. او�يـل محيـدة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. حبيش �يل/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –�امعة الكي حمند اوحلاج  /د. قاسيـمي اسيـا -
 -البو�رة –د. وعي�ل مولـــود/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -املدیة -د. لعرويس �ليـم/ �امعة حيى فارس -
 -بومرداس -د.زواوي فضی�/ �امعة امحمد بوقرة -

 رئيس اللجنة التنظميیة
 بلهوط �راهمئأ. 

   ٔأعضاء اللجنة التنظميیة
. ربیع نصيــرة أٔ  - . بلمختار س�ید �يلأٔ  -. بغدادي لینـدة أٔ -صونیا  .ایت �ن امعرأٔ 
. حيیاوي أٔ      - . شتـوان حيـاةأٔ  - . منصوري صونیاأٔ  -. عینـوش �ا�شـة أٔ  -

 -ا. مكون حسني أٔ     -. جغايت فؤاد أٔ  . ع�ين حسنيأٔ  . �ر�يل مصطفىأٔ  - فاتــح 
. أٔ - -. لونــي نصرية أٔ  -. بود�سـة �رمي أٔ  -   . لك�ل صالــحأٔ  -. �ليـفي مسـري أٔ 

 -. حراش عفـاف أٔ  - . مـامش �دیـةأٔ  -. رحامين حس�یبـة أٔ  -نبــــهيي محمـد 
یدو -�لواش زبیدة- حـدوش صافيـة -.رشمايل �سعدیت أٔ  -.اقجطال فریدة أٔ 

 –عبد العز�ز لیلیا  –ایت عباس �رمي  – طــراد ذهبيـة- سعیدي �رمي-فتی�ة 
شعبـان  -�لـیوات محيـدة  -یعـىل سعيـــــد - بدوي لیىل  –هامل صربینة 

 -هـالل ربيـعة  -مـداح الميـة -عبـاد رزیقـة -�لـیوات نــــورة  -حكيـــــم 
 ، شيبان ٔأمينةع كهینةربی .بوشـدة ملیكـة- مـامش فضیلـة- بلـقامس ربیعـة

 �دیة؛ شوداين( زوقاغ :�امعة البو�رة -لكیة احلقوق -) (ل.م.د طلبة ا�كتوراه
 لع�ال ذهبیة)  توفيق؛بوس�بعني  حسيبة؛فاديل  نعمية؛فودي  �س�مية؛

 �رمية)رمحي  –�رو صاحل  –جامل  (قفيفةطلبة دكتوراه �س�یك 
قامسي  فؤاد؛حجيش  سكورة؛�ارج �امعة البو�رة (قرمي  د)ل م (طلبة ا�كتوراه 

  �رمية)

 

 

 
 

 
والعلوم الس�یاس�یةلكیة احلقوق   

-البو�رة-�امعة الكي حمند ٔأوحلاج   
وطين:ملتقى   

ظل ا�ٓلیات القانونیة ٕالنعاش �قتصاد اجلزا�ري يف 
 2016إالصالح ا�س�توري 

 �لرشاكة مع غرفة الت�ارة والصنا�ة لوالیة البو�رة
 2018أٔفریل  29یوم 

 ـــــــــــــــ
  للملتقى الوطين الرئيس الرشيف 

 –مـدیـــر اجلامعـة  – ا��ن �ن �يل نورالربوفسور:      
 املرشف العام للملتقى

 –احلـقوق والـعلوم الس�یاسيـة معيـد لكيـة  –د.خملوف كامل 
 رئيسة امللتقى

 د. بلــ�ارث لینـدة
 اللجنة العلمیة ةرئيس

 د. والــــي �دیـــــــة
 اعضاء اللجنة العلمیة

 -جبایة -.د زوامييـة رشيـد / �امعة عبد الرحامن مريةأٔ  -
 البو�رة –.د. ســـرور مـحمـد / �امعة الكي حمند اوحلاج أٔ  -
 -البو�رة –.د رداف امحد/ �امعة الكي حمند اوحلاج أٔ  --
 -البو�رة –د. مـ�لوف مكـال/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 –د. قاسـي يس یوسـف/ �امعة الكي حمند اوحلاج ٔأ. -
 -البو�رة –د. حـمودي �صـــر/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. لــونييس �لــي/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. بلــ�ارث لینـدة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
 -البو�رة –د. والــي �دیـة/ �امعة الكي حمند اوحلاج  -
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 �دم تد�لها يف �س�یري وٕادارة املؤسسات �قتصادیة العمومية.تقر�رها 
یت�ىل مسار �كيیف إالطار الترشیعي والتنظميي مع التحوالت  

�قتصادیة اجلاریة يف اجلزا�ر من �الل التعدیالت املس�مترة �مو�ة من النصوص 
الترشیعیة والتنظميیة، الس�� قانون النقد والقرض، قانون اخلوصصة، قانون 

ات الصغرية �ست�ر، قانون املنافسة، قانون �س�هتالك، قانون املؤسس
واملتوسطة، قانون جرامئ الرصف، قانون الفساد، نظام الرصف وحركة رؤوس 
أ�موال، ویأٔيت �ىل رٔأس لك هذه القوانني الترشیع أ�سايس واملمتثل يف ا�س�تور، 

ٕاىل  ودعيا�ي �رس بدوره حریة �ست�ر  2016ولعل التعدیل أ��ري لس�نة 
�ىل حتسني مناخ أ�عامل و�شجیع فكرة  رضورة تنویع �قتصاد من �الل العمل

ازدهار املؤسسات دون متیزي، �دمة للتمنیة �قتصادیة الوطنیة، مع �كفل ا�و� 
 بضبط السوق وحامیة حقوق املس�هتلكني ومنع �حتاكر واملنافسة �ري الزنهية.

ا�س�توري �ملرشع اجلزا�ري ٕاىل رضورة ٕا�ادة النظر يف  دفع التعدیل
الترشیعیة والتنظميیة املسرية للنظام �قتصادي اجلزا�ري حىت ی�ىش  مجیع النصوص

 والنظام �قتصادي العاملي.
لهذا نتساءل حول خمتلف ا�ٓلیات القانونیة اليت وضعها املرشع من 
�الل التعدیالت ا�تلفة للنصوص الترشیعیة والتنظميیة ٔ��ل ٕا�ادة ٕادماج 

 العاملي؟�قتصاد الوطين يف مصف �قتصاد 

 لٕال�ابـة عن هذه إالشاكليـة شلكنا احملاور ا�ٓتيـــــــة:
 تطور النظام �قتصادي اجلزا�ري احملور أ�ول:

 .ل�و� من احلقل �قتصادي ��س�اب التدرجيي-
 املؤسسات العمومية �قتصادیة خصوصه-
 اخلاصة املقاو�-التنظمي؛  ٕازا�- 

 القانونیة لتفعیل مناخ �ست�ر يف اجلزا�راحملور الثاين: ا�ٓلیات 
  �ست�ر.حمددات مناخ  - 
 .املعام� إالداریة لالست�رات من التسجیل ٕاىل التصفية -
القانونیة  امحلایة- ؛املزا� التحفزيیة لالست�رات أ�جنبیة -

 لالست�رات أ�جنبیة 
 الترشیع اجلزا�ري.الضام�ت املمنو�ة للمستمثر�ن ��انب يف  -

 احملور الثالث: أٓلیات ضبط املنافسة يف السوق
 فعالیة املؤسسة �قتصادیة يف السوق -
 ممارسة سلطة الضبط -
                      أ��زة امللكفة �لضبط يف السوق  -
 الرقابة القضائیة �ىل ٔأعامل الضبط-
 

 
 

الجزائري خارج قطاع المحور الرابع: آفاق تنمیة االقتصاد 
 المحروقات

                               اس�تغالل الطاقة املت�ددة للتنویع �قتصادي  -
 فعا� لتحقيق ا�منو اسرتاتیجیةالفال�ة  -  
                                         �ست�ر يف الس�یا�ة �بدیل هام لقطاع احملروقات  -
 سات الصغرية واملتوسطةتدعمي وتأٔهیل املؤس  -
 ا�متویل إالساليم �ٓلیة لتعز�ز التمنیة �قتصادیة -

 شروط المشاركة
 ٔأن یتسم البحث �حلداثة -
�كون املدا�� املشارك هبا منشورة ٔأو مت �شرتاك هبا يف ملتقى ٔأو یوم  ٔأال - 

  درايس سابق
ان یمت ارسال املدا�� اكم�، وحترر  - حماور امللتقى ٔأ�د �ىلینصب البحث  ٔأن -

، وبطریقة أٓلیة يف هنایة 12، وا�هتميش خبط 14، خبط simplified arabicخبط 
تتعدى  ٔأال - لك صف�ة، مث قامئة املراجع يف أٓخر املدا�� بطریقة �لمیة ومهنجیة

  صف�ة 20املدا�� 
 ا�ٓ�ال احملددة ٔأد�هال تقبل ٔأیة مدا�� �ارج  - سطرا 15یتعدى امللخص  ٔأال -
 لطلبة ا�كتوراه دج 2000ودج لٔ�ساتذة  3000رسوم �شرتاك املقدرة ب  دفع -

 مواعید هامة
 2018مارس  22 اكم��ل الس�تقبال املدا�الت أٔ أٓخر  -
 2018ٔأفریل  10الرد �ىل املدا�الت املقبو� یوم  -
 �رسل مجیع املدا�الت اكم� ٕاىل الربید �لكرتوين: -
 

seminairedroit@gmail.com 
 تتكفل الكلیة بإیواء المشاركین. ال مالحـــظـــة:

 

 

 
     
 

 
 
 

 

 أٔعضاء اللجنة التقنیة
 حسـان مز�ن -سفيـان  حنبـيل -�رمي  سعیدي -ش�یبـان یوغرط�ة 

 أٔهـداف امللتـقى
الضوء  �سلیط- ؛تبيان الطبیعة احلقيقة للنظام والس�یاسة �قتصادیة يف اجلزا�ر-

�ىل  التأٔ�ید- ؛�ىل خمتلف املشالك اليت تقف �ائقا ٔأمام حتقيق فكرة اقتصاد السوق
رضورة تفعیل النصوص القانونیة للوصول ٕاىل حتقيق النتاجئ املسطرة من هذه 

عن  البحث-الضابطة؛ رضورة تقبل فكرة ا�ور اجلدید ل�و�  -اجلدیدة؛ الس�یاسة 
احللول اجلدیدة والفعا� اليت حتول دون �ع�د �ىل س�یاسة التصد�ر من 

 .احملروقات
 ٕاشاكلیة امللتقى:
القيود احلكومية �ىل  التخفيف من�ر�كز فكرة التحر�ر �قتصادي �ىل 

�قتصاد، وٕازا� مجیع العراقيل ٔ��ل �شجیع التمنیة �قتصادیة، من �الل الرفع 
املؤسسات احلكومية، والتخفيض من معدالت  وخصوصهمن القدرات التنافس�یة، 

قتصادیة، مع حتر�ر حركة الرسوم والرضائب امجلر�یة �ىل الرشاكت واملؤسسات �
 رؤوس أ�موال و�نفتاح �ىل �ست�رات أ�جنبیة.

ال مت� اجلزا�ر الیوم ٔأي خيار سوى العمل �ىل حتر�ر اقتصادها حىت 
 تظل قادرة �ىل املنافسة يف �ذب واستبقاء لك من است�راهتا ا�ا�لیة واخلارجية.

صاد السوق ٕاىل النتاجئ السلبیة اليت ویعود سبب انهتاج ا�و� اجلزا�ریة لنظام اقت
، نتي�ة الع�دها املطلق �ىل س�یاسة 1986متخضت عن ٔأزمة البرتول العاملیة لس�نة 

التصد�ر من احملروقات، واليت �سبهبا تعطلت ا�ٓ� إالنتاجية وافتقرت السوق 
الوطنیة   ٕاىل السلع الرضوریة، دون ٔأن �س�تثين ذ�ر سوء التس�یري ا�ي اكن ميزي 

 الوطين. للمنتوج �قتصادیةملؤسسات اجلزا�ریة مع غیاب الفعالیة ا
ٔأدت لك هذه أ�مور ٕاىل رضورة ٕا�ادة املرشع اجلزا�ري لتنظميه 
لالقتصاد الوطين وتطهري حمیطه من ا�ل تأٔهیل املؤسسات �قتصادیة ملوا�ة 

التو�ه  عزز هذامتثل يف تبين فكرة اقتصاد السوق، حتد�ت �نفتاح السويق وامل 
 ا�ي ٔأكد �ىل مبدٔأ�ن رئيس�یني هام: 1996اجلدید دس�تور 

مبدٔأ حریة الصنا�ة والت�ارة وا�ي یتضمن رضورة ��س�اب 
التدرجيي ل�و� من احلقل �قتصادي و�ذب �ست�رات أ�جنبیة وحتر�ر الت�ارة 

لكية اخلاصة، اخلارجية والرصف، �ٕالضافة ٕاىل حتر�ر املنافسة احلرة، ومبدٔأ حامیة امل 
لتؤكد مجیع هذه إالصال�ات اليت فرضهتا املؤسسات النقدیة وعاملیة ا�و� �ىل 
اجلزا�ر حىت تندمج يف �قتصاد العاملي اجلدید وتنضم ٕاىل املنظمة العاملیة للت�ارة 
�ىل رضورة تطبیق ا�ور اجلدید ل�و� وٕالزامية حتولها من ا�و� املتد�� واملنت�ة 

 املعامل أ�ساس�یة للعوملة �قتصادیة. 9الضابطة ٕاىل ا�و�
ٔأ�ن تبنت اجلزا�ر نظام اقتصاد السوق  1988اكنت �نطالقة س�نة 

ا�ي �رس  1989ا�ي یقوم �ىل املنافسة احلرة، وا�ي جتسد يف صدور دس�تور 
امللكية اخلاصة من دون ٔأي قيد، وحرص امللكية العامة يف الرثوات  مبدٔأ حریة
 �ٕالضافة ٕاىل ختيل ا�و� عن احتاكرها للت�ارة اخلارجية من �الل الطبیعیة، 
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