
 
 
 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جامعة أكلي محند أولحاج بالبویرة
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم القانون الخاص
 

 ینظم یوما دراسیا بعنوان:
 حمایة المستهلك في المعامالت التقلیدیة وااللكترونیة

 
 رئیسة الیوم الدراسي:

 د/ بركات كریمة
 د/ مخلوف كمالالرئیس الشرفي للیوم الدراسي: 

 عمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة    
 د/ عیساوي محمدرئیس اللجنة العلمیة للیوم الدراسي:    

 أعضاء اللجنة العلمیة:
 د/ قاسي سي یوسف: جامعة البویرة
 د/ حمودي ناصر:  جامعة البویرة

 د/ معزوز دلیلة: جامعة البویرة
 كریمة: جامعة البویرةد/ بركات 

 د/ بلحارث لیندة: جامعة البویرة
 د/ خلوفي خدوجة: جامعة البویرة

 د/ بشور فتیحة: جامعة البویرة
 د/ والي نادیة: جامعة البویرة

    

 د/ شیهاني سمیر    رئیسة اللجنة التنظیمیة للیوم الدراسي: 
 أعضاء اللجنة التنظیمیة:

 د/ ربیع زهیة: جامعة البویرة
 د/ العشاش محمد: جامعة البویرة                            

 د/ بن قویة المختار: جامعة البویرة 
 أ/ رحماني حسیبة : جامعة البویرة

 أ/ نبهي محمد: جامعة البویرة
 حدوش صفیة: األمینة العامة للكلیة

 إشكالیة الیوم الدراسي:
موضوع حمایة المستهلك من المواضیع التي یجب االهتمام  یعد      

بها، وخاصة في الوقت الحاضر باعتبار أن لالستهالك دور أساسي 
في الحیاة االقتصادیة، كما أن له تأثیر على الحیاة الیومیة للمواطن. 
وتفرض العملیة االستهالكیة وجود نوعا من الخلل في العالقة بین 

ث أن هذا االخیر بما له من قوة اقتصادیة المستهلك والمحترف حی
وبما لدیه من وسائل یهیمن بها على هذه العالقة، یمارس المناورة 

 والتالعب لتحقیق مصالحه على حساب المستهلك. 
تتمحور اشكالیة الیوم الدراسي حول موضوع األلیات القانونیة       

، وما ترونیةلحمایة المستهلك في اطار المعامالت التقلیدیة وااللك
ینجم عن هاتین األخیرتین من أخطار  كالتحایل والتدلیس، والنصب 
واالحتیال والتضلیل وغیرها من األخطار التي یمكن أن یتعرض لها 
المستهلك. فبعد أن كانت حمایة المستهلك تتم بالطرق التقلیدیة 
باعتباره الطرف الضعیف في عقد االستهالك، واآلن فقد امتدت 

 لى المستهلك االلكتروني.الحمایة إ

     

 ةتتمثل اشكالیة الیوم الدراسي في بیان مدى كفایة وفعالیة النصوص القانونی  
المنوطة بحمایة المستهلك من مخاطر المعامالت التقلیدیة وااللكترونیة في 

 الجزائر؟
 محاور الیوم الدراسي:                         

 حمایة المستهلك قبل ابرام عقد االستهالكالمحور األول: 
 االهلیة وصیغة التعبیر عن االرادة -    
 ى التعاقدحق المستهلك في االعالم السابق عل -    
 حمایة المستهلك في مواجهة االعالن التجاري   -    

 حمایة المستهلك في مرحلة ابرام عقد االستهالكالمحور الثاني: 
 حق المستهلك في االعالم التعاقدي، وفي حمایة الخصوصیة  -
 حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة  -

 تنفیذ عقد االستهالكحمایة المستهلك في مرحلة المحور الثالث: 
حق المستهلك في الضمان، وفي االعالم الالحق للتعاقد، وفي العدول  -    

 عن التعاقد.
حمایة المستهلك عند تنفیذ التزاماته ( عند التوقیع االلكتروني، وعند الدفع  -    

 االلكتروني وعند تسلم المبیع).
 الحمایة الجزائیة للمستهلكالمحور الرابع: 

 شروط المشاركة:                             

ان یتسم البحث بالتأصیل والحداثة، وأال یكون مأخوذا من مؤلف أو  -
 مداخلة أو بحث سابق.

أن ال یكون البحث سبق نشره، أو تم االشتراك به في ملتقى أو یوم   -
 دراسي سابق.

 أن ینصب البحث في أحد محاور الیوم الدراسي. -3



 د/ تدریست كریمة: جامعة تیزي وزو
 د/ ضریفي الصادق: جامعة البویرة

 د/ قتال حمزة: جامعة البویرة
 رةد/ سعودي عمر: جامعة البوی

 د/ أوكیل حمیدة: جامعة البویرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولما أصبحت القواعد القانونیة  سواء الموجودة  في القانون       
المدني أو في قانون العقوبات أو في قوانین حمایة المستهلك تعجز 
عن حل الكثیر من اإلشكاالت القانونیة التي یثیرها التعاقد بین 

بالتالي و  المستهلك والمحترف وعلى الخصوص التعاقد االلكتروني،
لم تعد هذه القواعد توفر الحمایة الفعالة التي ینشدها المستهلك، هذا 
األمر أصبح یقتضي ایجاد حلوال غیر تقلیدیة لمواجهة هذه االشكاالت 

 المستحدثة في اطار التجارة االلكترونیة. 
 

، وتحرر الهوامش 14بخط  simplifed arabicیحرر البحث بخط  -4
 .12بطریقة ألیة في نهایة كل صفحة بخط

 ص. 15ال تتعدى صفحات البحث  -5
 مواعید هامة:                     

 2018مارس  04أخر أجل الستقبال المداخالت:  -
 تاریخ الرد على المشاركات المقبولة: -

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


