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 بالتنسٌق مع فرٌق مشروع البحث التكوٌنً الجامعً 
(PRFU): 

اآللٌات القانونٌة لحماٌة المستهلك فً عقود اإلستهالك من 
الشروط التعسفٌة وكذا اإلشهار التجاري المضلل فً ظل 

 المنافسة الحرة
 

 ٌنظم
 :ملتقى وطنً افتراضً تحت عنوان

الحماٌة القانونٌة للمستهلك من الشروط 

 التعسفٌة وكذا اإلشهار التجاري المضلل

 -واقع وتحدٌات- 

 
 meet  google:تقنٌة التحاضر عن بعد عبر تقنٌة      ب

 02/06/2022: بتارٌخ

الهٌئة المشرفة 

مدٌر جامعة   - ٌعقوبً بلعباس. د.أ: الرئٌس الشرفً للملتقى
 مستغانم

عمٌد الكلٌة - عباسة طاهر.د.أ: المشرف العام للملتقى

 د حٌتالة معمر.أ: منسق الملتقى الوطنً

 بن عدٌـدة نبٌـل. د: رئٌس الملتقى

 إشكالية الممتقى

       إن األصل فً حرٌة التعاقد أنه ٌجوز للمتعاقدٌن أن ٌتفقا 

على إدراج شروط فً العقد طالما أن هاته الشروط غٌر 

مخالفة للقانون، إال أنه فً ظل المتغٌرات اإلقتصادٌة 

واإلجتماعٌة الحدٌثة وما صاحبه من انتشار للتعاقد بشتى 

األنواع سواء التعاقد التقلٌدي أو التعاقد اإللكترونً أدى إلى 

انتشار العدٌد من العقود النموذجٌة التً تسمح إلى المتعاقدٌن 

بصٌاغة العقد مما أتاح له فرض الشروط التعسفٌة على 

المتعاقد اآلخر والتً أصبحت فً الواقع ال ٌخلوا منها أي عقد 

من العقود، لذلك تصدى كل من الفقة والقضاء والتشرٌع فً 

مقاومة وجود مثل هذه الشروط فً العقود لما تحمله من آثار 

بالغة الضرر على الطرف الضعٌف فً العالقة التعاقدٌة مما 

 .ٌؤثر سلبا على عدم التوازن العقدي بٌن التزامات الطرفٌن

      وفضال عن ذلك فإن المستهلك ٌحتاج فً المرحلة السابقة 

على إبرام العقد وحتى الالحقة له إلى الحماٌة الالزمة من 

اإلعالن التجاري المضلل  الذي انتشر كثٌرا فً اآلونة األخٌرة 

لما له من دور سلبً فً التأثٌر على رضاء المستهلك 

وإحاطته بالمعلومات المضللة و الكاذبة  عن السلع والخدمات 

المعروضة فً السوق وخصائصها وممٌزاتها على النحو الذي 

ٌسمح بمقارنتها مع السلع األخرى واإلختٌار من بٌنها، مما 

 .ٌؤدي باإلضرار بمصالحه اإلقتصادٌة

     وأمام كثرة المنتوجات والخدمات المتداولة فً السوق 

وحٌرة المستهلك فً اختٌار المنتوج األنسب له لتحقٌق الرغبة 

المشروعة لدٌه وإشباع حاجاته، أصبح من الضروري توفٌر 

الحماٌة القانونٌة للمستهلك من الشروط التعسفٌة وكذا 

 .اإلشهار التجاري المضلل 

 نطرح اإلشكالٌة التً سنعالجها فً هذا وبناء على ماسبق     

 :الملتقى على النحو التالً

ما مدى نجاعة الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً المرحلة     

السابقة والالحقة إلبرام عقود اإلستهالك من الشروط التعسفٌة 

وكذا اإلشهار التجاري المضلل فً ظل المتغٌرات اإلقتصادٌة 

 واإلجتماعٌة الحدٌثة؟  

 

     

 الملتقى أهداف 
إلى تسلٌط الضوء  الملتقى الوطنًنسعى من خالل هذا   

على السٌاسة المتبعة من طرف المشرع الجزائري فً مجال 
حماٌة المستهلك قبل إبرام العقد وبعده ال سٌما حماٌته من 

الشروط التعسفٌة وكذا اإلشهار التجاري المضلل، وذلك من 
خالل تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بحماٌة المستهلك 

 .ومدى كفاٌتها فً توفٌر الحماٌة الالزمة فً هذا الجانب
 كما ٌهدف الملتقى إلى محاولة إبراز اآللٌات المنتهجة فً 
سبٌل حماٌة المستهلك من طرف السلطات المختصة فً مجال 
حماٌة المستهلك والدفاع عن مصالحه وكذا التأكٌد على الدور 
والمجهود المبذول من طرف السلطات المختصة وكذا جمعٌات 

 .ومنظمات حماٌة المستهلك فً هذا المجال
 وفضال عن ذلك ٌهدف الملتقى إلى اقتراح توصٌات من 

أجل توفٌر أكبر قدر من الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً عقود 
اإلستهالك من الشروط التعسفٌة وكذا اإلشهار التجاري 

 .المضلل

محاور الٌوم الدراسً 
للشروط التعسفٌة وكذا اإلطار المفاهٌمً : المحور األول

 اإلشهار التجاري المضلل
 عقد اإلستهالك،المستهلك ، الشرط التعسفً -

  عناصر الشرط التعسفً فً عقود اإلستهالك- 
مواجهة الشروط التعسفٌة من خالل القواعد العامة فً - 

 القانون
اإلشهار التجاري المضلل، صور اإلشهار التجاري المضلل، - 

عناصر اإلشهار التجاري المضلل، الكذب والتضلٌل فً اإلعالن 
 التجاري

مواجهة المشرع الجزائري للشروط التعسفٌة : المحور الثانً
 وكذا اإلشهار التجاري المضلل  

 الحماٌة التشرٌعٌة من الشروط التعسفٌة فً عقود اإلذعان -
 وعقود اإلستهالك

 الحماٌة التشرٌعٌة من اإلشهار التجاري المضلل فً عقود -
 اإلستهالك

  األثر القانونً لإلعالن التجاري المضلل أو الكاذب-
 األثر القانونً للشروط التعسفٌة المدرجة فً عقود اإلذعان -

 وعقود اإلستهالك
 
 



من الشروط الحماٌة القانونٌة للمستهلك : المحور الثالث
 التعسفٌة وكذا اإلشهار التجاري المضلل

 فً  والجمعٌاتاإلدارٌة دور المؤسسات: الحماٌة اإلدراٌة-
وزارة التجارة، مجلس المنافسة، المجلس )حماٌة المستهلك 

، جمعٌات حماٌة المستهلك والدفاع الوطنً لحماٌة المستهلكٌن
...( عن مصالحه

إبطال ، دعوى تنفٌذ اإللتزام التعاقديدعوى : الحماٌة المدنٌة-
  العقد، دعوى التعوٌض

جرٌمة الغش، جرٌمة اإلشهار التجاري : الحماٌة الجزائٌة-
 ...لالمضل

 اللجنة العلمٌة          
 الدكتورة حمٌدة نادٌة: ة اللجنة العلمٌةرئٌس

 

 أعضاء اللجنة العلمٌة
 :من داخل الجامعة

د مزٌان محمد . أ/د حٌتالة معمر.أ/د عباسة الطاهر.أ -
 د فنٌنخ عبد القادر.أ/ د بقنٌش عثمان.أ /األمٌن

ة درد حً.أ/د باسم شهاب.أ/د بن عزوز بن صابر.أ -
د بلعبدون .أ/د زهدور كوثر .أ/د فرقاق معمر.أ/محمد
دوبً بونوة .د. أ/د مامونً فاطمة الزهرة.أ/عواد
/ بن عدٌدة نبٌل.د/ د عبد الالوي جواد.أ/جمال

عٌسانً . د/ ٌحً عبد الحمٌد/محمد كرٌم نور الدٌن.د
 وافً. د/ حمٌدي فاطمة.د/بوعٌزم عائشة.د/ رفٌقة
لطروش . د/بلباي إكرام.د/بن سالم كمال.د/حاجة
/ لعٌمش غزالة. د/ لعور رٌم رفٌعة. د/ أمٌنة

/ بوسحبة الجٌاللً.د/بن عوالً علً.د/زواتٌن خالد.د
بافضل محمد . د/ بوزٌد خالد. د /بن بدرة عفٌف. د

بن قارة . د/ بوكر رشٌدة.د/حساٌن محمد.د/ بلخٌر
آٌت بن عمر .د/ بن قطاط خدٌجة.د /مصطفى عائشة

حمٌدة فتح الدٌن .د/بن عبو عفٌف/غنٌة
 رحوي فؤاد.د/محمد

 :من خارج الجامعة
 02جامعة وهران / بن قادة محمود أمٌن.د    - 

 جامعة الشلف/قلوش الطٌب.د     -
 جامعة الشلف/ بن فرٌحة رشٌد. د     -
جامعة معسكر /بهلولً أبو الفضل.د     -
 جامعة معسكر/ د دحو مختار.أ     -
 جامعة معسكر/ دالً بشٌر. د     -

 جامعة معسكر/ بودالً خدٌجة.د     -
 جامعة معسكر/ ٌحٌاوي سعاد.د     -
 جامعة معسكر/غنً أمٌنة .د     -
 جامعة غلٌزان/ عدة علٌان.د     -
 جامعة غلٌزان/منقور قوٌدر. د     -
جامعة تٌارت /معمر خالد. د     -
 جامعة سٌدي بلعباس/ فرعون محمد. د     -
جامعة الجزائر العاصمة / بن عٌسى أمٌن .د     -

 

 المجنة التنظيمية
 الدكتورة وافي حاجة: رئيسة المجنة التنظيمية

 أعضاء المجنة التنظيمية                   
بن بدرة .د/ بن عبو عفيف. د/ زواتين خالد. د -

لعور .د/لطروش أمينة.د/ زيغام أبو القاسم.د/ عفيف
حميدة فتح الدين . د/ لعيمش غزالة.د/ريم رفيعة

 عباسي عبد القادر.د/ بوسحبة الجياللي
 /فراحي محمد. د -
 .شرارة فيصل.د/ مطماطي راوية.  د -
د طوالبية .ط/ د مزناد بوبكر.ط/ د عباسة الشارف. ط -

 د بن أحمد.ط/ د شريفي محمد.ط/فيصل
  د بوغميم عفيف. ط -

 شروط المشاركة
  أن تكون الورقة البحثية في أحد محاور الممتقى

وبالمغة العربية أو المغة الفرنسية، وأن تكون إضافة عممية 
أصيمة لم يسبق نشرها أو تقديمها في ممتقيات أو فعاليات 
سابقة، وأال تكون جزءا من أطروحة أو أي نوع من أنواع 

 .البحث العممي
 تخضع الورقة البحثية لتحكيم المجنة العممية. 
  تحرر الورقة باستخدام برنامج Word خط  

simplified Arabic لمنص 14 مقاس 
لمهوامش، بالنسبة لممداخالت بالمغة العربية 12و

 لمنص 12 مقاس  Times New Romanوبخط
 لمهوامــــــش بالنسبـــــــــــــــة لممداخــــــــــــالت 10و

 بالمغــــــــــــة الفرنسيـــة أو اإلنجميزية     

  بين السطور1.15استخدام مسافة . 
  الهوامش أسفل كل صفحة وتدرج قائمـــــــــــــــة

 .المـــــــــــــراجع في األخير
  صفحة 20ال يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية 

 .10وال يقل عن 
 :ترسل الورقة البحثية عبر البريد اإللكتروني التالي

Collogueconsom2022@gmail.com        

 تواريخ مهمة
 24/05/2022: آخر آجل إلرسال المداخالت كاممة 
 27/05/2022:تاريخ الرد عمى المداخالت المقبولة 

 02/06/2022: تاريخ االنعقاد 
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