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التكويني الجامعي  بحثالمشروع بالتنسيق مع فريق  
(PRFU): 

اآلليات القانونية لحماية المستهلك في عقود اإلستهالك من 
الشروط التعسفية وكذا اإلشهار التجاري المضلل في ظل 

 المنافسة الحرة
 

 ينظم
 :تحت عنوان اافتراضي ادراسي ايوم

ظل  الحماية القانونية للمستهلك اإللكتروني في

 المنافسة الحرة

 
 meet  google:عبر تقنية  عن بعدالتحاضر  تقنيةب     

 42/50/4544: بتاريخ

 الهيئة المشرفة

 عميد الكلية-عباسة الطاهر األستاذ الدكتور: المشرف العام

 بن عديدة نبيل الدكتور: اليوم الدراسي رئيس  

 ديباجة

في ظل التحول االقتصادي الراهن وتحرير التجارة 

فرض موضوع حماية المستهلك نفسه باعتباره أحد متطلبات 

الواقع االقتصادي واإلجتماعي الحالي، فكلما زادت حرية 

التجارية زادت معها حرية تدفق السلع والخدمات الممارسات 

 . وبالتالي الحاجة لحماية أمن المستهلك وصحته

ة ــــوجات والخدمات المعروضـــــالمنت وأمام كثرة

في السوق وانتشار ما يعرف بالتجارة اإللكترونية واإلقبال 

عليها من طرف المتعاملين واألعوان اإلقتصاديين أصبح من 

الضروري حماية المستهلك اإللكتروني من الوسائل اإلحتيالية 

المتدخل بصفة التي قد يلجأ إليها العون اإلقتـــــــــــصادي أو 

عامة في عملية عرض المنتوج لإلستهالك، السيما حمايته 

من اإلشهار التجاري اإللكتروني المضلل، الغش والخداع 

اإللكتروني في عملية التسويق والترويج اإللكتروني لمختلف 

ة المستهلكين ئنظرا إلتساع حجم فجات والخدمات، والمنت

مراحل العملية  والتي أصبحت أكثر عرضة للخطر في جميع

 .اإلستهالكية

تدخل المشرع  األخرى على غرار باقي التشريعاتو        

نون رقم لحماية المستهلك اإللكتروني بإصدار القا لجزائريا

يتعلق بالتجارة  85/50/4581المؤرخ في  81/50

 .اإللكترونية

تأصيال لما سبق ذكره وأمام تزايد السلع والخدمات و

الســـــوق واللجوء إلى المعامالت التجارية المعروضة في 

المستهلك اإللكتروني  حماية اإللكترونية، فقد أصبح موضوع

ضرورة حتمية تعنى بها كافة المؤسسات والسلطات 

حماية  جمعياتمجال حماية المستهلك بما فيها  المختصة في

 .المستهلك

 اليوم الدراسي شكاليةإ   
الحماية القانونية المكفولة إلى أي مدى يمكن إعتبار 

للمستهلك  منكافية في توفير األ 81/50بالقانون رقم 

اإللكتروني وتحقيق الرغبة المشروعة لديه، خاصة أمام تزايد 

 المنتوجات بكثرة وغزوها السوق الوطنية؟ 

 اليوم الدراسيأهداف 
تحليل النصوص إلى  اليوم الدراسينسعى من خالل هذا 

يتعلق بالتجارة اإللكترونية  81/50رقم  القانونية للقانون
ومعرفة مدى توفيره للحماية الالزمة للمستهلك اإللكتروني 
وكذا الوقوف على النقائص ومحاولة الوصول إلى توصيات 

 .بشأنها

 اليوم الدراسيمحاور 
اإلطار المفاهيمي للمعامالت التجارية : المحور األول

 اإللكترونية
اإللكترونية،المستهلك اإللكتروني،  التجارة -

 اإللكترونيالمورد
 عقود اإلستهالك اإللكترونية -
 التزامات المستهلك اإللكتروني -
 التزامات المورد اإللكتروني -

 التجارية المتطلبات المتعلقة بالمعامالت: المحور الثاني
 اإللكترونية

 اإلتصال اإللكتروني -
 اإللكترونيةشروط ممارسة التجارة  -
 موانع الممارسات التجارية اإللكترونية -
 وسائل الدفع في المعامالت التجارية اإللكترونية -

 الحماية القانونية للمستهلك اإللكتروني: المحور الثالث
دور المؤسسات اإلدارية في حماية : الحماية اإلدراية-

وزارة التجارة، مجلس المنافسة، )المستهلك اإللكتروني 
 ...(جلس الوطني لحماية المستهلكينالم
 ... دعوى التعويض، دعوى الضمان: الحماية المدنية-
جريمة الخداع، جريمة الغش، جريمة : الحماية الجزائية-

 ...لاإلشهار التجاري المضل

 



 يةماللجنة العل          
 األستاذ الدكتور حيتالة معمر: اللجنة العلمية رئيس

 

 أعضاء اللجنة العلمية
 :من داخل الجامعة

د مزيان دمحم .أ /د حيتالة معمر.أ/د عباسة الطاهر.أ -
 د فنينخ عبد القادر.أ /د بقنيش عثمان.أ/ األمين

ة درد حي.أ/د باسم شهاب.أ/د بن عزوز بن صابر.أ -
حميدة .د/د زهدور كوثر.أ/د فرقاق معمر.أ/دمحم

د ماموني فاطمة .أ /د بلعبدون عواد.أ/نادية
 د عبد الالوي جواد.أ /بونوة جمالدوبي .د.أ/الزهرة

 عيساني رفيقة. د/ الدين دمحم كريم نور.د -
 وافي حاجة. د /حميدي فاطمة.د /بوعيزم عائشة.د  -
لعيمش . د /لعور ريم رفيعة. د/ لطروش أمينة.د -

بوسحبة .د/بن عوالي علي.د/زواتين خالد.د/ غزالة
 / بوزيد خالد. د /بن بدرة عفيف. د /الجياللي

بن سالم / حساين دمحم.د/ دمحم بلخيربافضل . د -
آيت بن .د/ بن قطاط خديجة.د / بوكر رشيدة.د/كمال

 /دمحم حميدة فتح الدين.د/بن عبو عفيف/عمر غنية
 رحوي فؤاد.د/بن قارة مصطفى عائشة. د

 :من خارج الجامعة
 54جامعة وهران / بن قادة محمود أمين.د-     

 جامعة الشلف/قلوش الطيب.د-     
 جامعة الشلف/ بن فريحة رشيد. د-     
 جامعة معسكر/بهلولي أبو الفضل.د-     
 جامعة معسكر/ د دحو مختار.أ-     
 جامعة معسكر/ دالي بشير. د-     
 جامعة معسكر/ بودالي خديجة.د-     
 جامعة معسكر/ يحياوي سعاد.د-     
 جامعة معسكر/غني أمينة .د-     
 امعة غليزانج/ عدة عليان.د-     
 جامعة غليزان/منقور قويدر. د-     
 جامعة تيارت/معمر خالد. د-     
 جامعة سيدي بلعباس/ فرعون دمحم. د-     
 جامعة الجزائر العاصمة/ بن عيسى أمين .د-     

 

 جنة التنظيميةالل
 حميدة نادية الدكتورة :اللجنة التنظيمية رئيسة

 التنظيميةأعضاء اللجنة                    
بن عبو . د/ بن بدرة عفيف.د/ تين خالدزوا. د -

 /وافي حاجة.د/قاسمزيغام أبو ال.د /عفيف
 لعيمش غزالة.د/لعور ريم رفيعة.د/لطروش أمينة.د

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

 عباسة الشارفد .ط -
 د طوالبية فيصل.ط/ بوبكرأد مزناد .ط -
 عبد الغني بن أحمدد .ط/ د شريفي دمحم.ط -
  د بوغليم عفيف.ط  -

 شروط المشاركة
 ملتقى أن تكون الورقة البحثية في أحد محاور ال

، وأن أو اللغة اإلنجليزية وباللغة العربية أو اللغة الفرنسية
أو تقديمها في تكون إضافة علمية أصيلة لم يسبق نشرها 

ة ــــــــــتكون جزءا من أطروح وأالملتقيات أو فعاليات سابقة، 
 .أو أي نوع من أنواع البحث العلمي

 اللجنة العلمية تخضع الورقة البحثية لتحكيم. 
   تحرر الورقة باستخدام برنامجWord  خط 

simplified Arabic  للنص  41مقاس
العربية  بالنسبة للمداخالت باللغة للهوامش،41و

للنص  41مقاس   Times New Romanوبخط
الت ــــــــــــة للمداخـــــــــــــــش بالنسبــــــللهوام 41و

      ة أو اإلنجليزيةـــة الفرنسيــــــــــــباللغ

  بين السطور 4.41استخدام مسافة. 
 ة ـــــــــــــــالهوامش أسفل كل صفحة وتدرج قائم

 .في األخيرراجع ـــــــــــــالم
  صفحة  11ال يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية

 .41وال يقل عن 
 :ترسل الورقة البحثية عبر البريد اإللكتروني التالي

Consommateur.2022@gmail.com 

 تواريخ مهمة
 14/11/1111 :كاملة آخر آجل إلرسال المداخالت 
 18/11/1111:المقبولة المداخالت تاريخ الرد على 

  24/11/1111 :االنعقادتاريخ 


