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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
 :ٌوما دراسٌا افتراضٌا تحت عنوان

الحماٌة القانونٌة للمستهلك اإللكترونً فً ظل 

 المنافسة الحرة

 
 meet  google:تقنٌة التحاضر عن بعد عبر تقنٌة      ب

 24/05/2022: بتارٌخ

الهٌئة المشرفة 

عمٌد الكلٌة - عباسة الطاهراألستاذ الدكتور: المشرف العام

بن عدٌدة نبٌل الدكتور : رئٌس الٌوم الدراسً  

 ديباجة

فً ظل التحول االقتصادي الراهن وتحرٌر التجارة 

فرض موضوع حماٌة المستهلك نفسه باعتباره أحد متطلبات 

الواقع االقتصادي واإلجتماعً الحالً، فكلما زادت حرٌة 

التجارٌة زادت معها حرٌة تدفق السلع والخدمات الممارسات 

.  وبالتالً الحاجة لحماٌة أمن المستهلك وصحته

ة ــــوجات والخدمات المعروضـــــوأمام كثرة المنت

فً السوق وانتشار ما ٌعرف بالتجارة اإللكترونٌة واإلقبال 

علٌها من طرف المتعاملٌن واألعوان اإلقتصادٌٌن أصبح من 

الضروري حماٌة المستهلك اإللكترونً من الوسائل اإلحتٌالٌة 

التً قد ٌلجأ إلٌها العون اإلقتـــــــــــصادي أو المتدخل بصفة 

عامة فً عملٌة عرض المنتوج لإلستهالك، السٌما حماٌته 

من اإلشهار التجاري اإللكترونً المضلل، الغش والخداع 

اإللكترونً فً عملٌة التسوٌق والتروٌج اإللكترونً لمختلف 

ة المستهلكٌن ئجات والخدمات، نظرا إلتساع حجم فوالمنت

والتً أصبحت أكثر عرضة للخطر فً جمٌع مراحل العملٌة 

. اإلستهالكٌة

تدخل المشرع  األخرى على غرار باقً التشرٌعات        و

الجزائري لحماٌة المستهلك اإللكترونً بإصدار القانون رقم 

 ٌتعلق بالتجارة 10/05/2018المؤرخ فً  18/05

 .اإللكترونٌة

تأصٌال لما سبق ذكره وأمام تزاٌد السلع والخدمات و

المعروضة فً الســـــوق واللجوء إلى المعامالت التجارٌة 

 المستهلك اإللكترونً  حماٌةاإللكترونٌة، فقد أصبح موضوع

ضرورة حتمٌة تعنى بها كافة المؤسسات والسلطات 

 حماٌة المختصة فً مجال حماٌة المستهلك بما فٌها جمعٌات

 .المستهلك

 إشكالية اليوم الدراسي   
إلى أي مدى ٌمكن إعتبار الحماٌة القانونٌة المكفولة 

 للمستهلك من كافٌة فً توفٌر األ18/05بالقانون رقم 

اإللكترونً وتحقٌق الرغبة المشروعة لدٌه، خاصة أمام تزاٌد 

المنتوجات بكثرة وغزوها السوق الوطنٌة؟  

أهداف الٌوم الدراسً 
نسعى من خالل هذا الٌوم الدراسً إلى تحلٌل النصوص 

 ٌتعلق بالتجارة اإللكترونٌة 18/05القانونٌة للقانون رقم 
ومعرفة مدى توفٌره للحماٌة الالزمة للمستهلك اإللكترونً 
وكذا الوقوف على النقائص ومحاولة الوصول إلى توصٌات 

. بشأنها

محاور الٌوم الدراسً 
اإلطار المفاهٌمً للمعامالت التجارٌة : المحور األول
اإللكترونٌة 

اإللكترونٌة،المستهلك اإللكترونً،   التجارة-
 المورداإللكترونً

  عقود اإلستهالك اإللكترونٌة-
 التزامات المستهلك اإللكترونً- 
 التزامات المورد اإللكترونً- 

  التجارٌةالمتطلبات المتعلقة بالمعامالت: المحور الثانً
اإللكترونٌة 

اإلتصال اإللكترونً  -
شروط ممارسة التجارة اإللكترونٌة  -
موانع الممارسات التجارٌة اإللكترونٌة  -
وسائل الدفع فً المعامالت التجارٌة اإللكترونٌة  -

الحماٌة القانونٌة للمستهلك اإللكترونً : المحور الثالث
دور المؤسسات اإلدارٌة فً حماٌة : الحماٌة اإلدراٌة-

وزارة التجارة، مجلس المنافسة، )المستهلك اإللكترونً 
 (...المجلس الوطنً لحماٌة المستهلكٌن

 ... دعوى التعوٌض، دعوى الضمان: الحماٌة المدنٌة-
جرٌمة الخداع، جرٌمة الغش، جرٌمة : الحماٌة الجزائٌة-

 ...لاإلشهار التجاري المضل

 



 اللجنة العلمٌة          
 األستاذ الدكتور حٌتالة معمر:  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 -
حمٌدة .د/د زهدور كوثر.أ/د فرقاق معمر.أ/محمد
د مامونً فاطمة .أ /د بلعبدون عواد.أ/نادٌة

 د عبد الالوي جواد. أ/دوبً بونوة جمال.د.أ/الزهرة
 عٌسانً رفٌقة. د/ محمد كرٌم نور الدٌن.د -
 وافً حاجة.  د/حمٌدي فاطمة.د/ بوعٌزم عائشة. د -
لعٌمش .  د/لعور رٌم رفٌعة. د/ لطروش أمٌنة.د -

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

بن سالم /حساٌن محمد .د/ بافضل محمد بلخٌر. د -
آٌت بن .د/ بن قطاط خدٌجة.د / بوكر رشٌدة.د/كمال

 /حمٌدة فتح الدٌن محمد.د/بن عبو عفٌف/عمر غنٌة
 رحوي فؤاد.د/بن قارة مصطفى عائشة. د

 :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 حميدة نادية: رئيسة المجنة التنظيمية

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

/ وافي حاجة.د/زيغام أبو القاسم.د/ عفيف
 لعيمش غزالة.د/لعور ريم رفيعة.د/لطروش أمينة.د

حميدة فتح . د/فراحي محمد. د/عباسي عبد القادر.د -
قطاوي .د/شرارة فيصل.د/ مطماطي راوية. د/ الدين
 أمال

 د عباسة الشارف.ط -
 د طوالبية فيصل.ط/ د مزناد أبوبكر.ط -
 د بن أحمد عبد الغني.ط/ د شريفي محمد.ط -
  د بوغميم عفيف. ط -

 شروط المشاركة
  أن تكون الورقة البحثية في أحد محاور الممتقى

وبالمغة العربية أو المغة الفرنسية أو المغة اإلنجميزية، وأن 
تكون إضافة عممية أصيمة لم يسبق نشرها أو تقديمها في 

ممتقيات أو فعاليات سابقة، وأال تكون جزءا من أطروحــــــــــة 
 .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

Consommateur.2022@gmail.com 

 تواريخ مهمة
 14/05/2022: آخر آجل إلرسال المداخالت كاممة 
 18/05/2022:تاريخ الرد عمى المداخالت المقبولة 

 24/05/2022: تاريخ االنعقاد 


