
    

 زي وزوـــــــــــري تیـــــــود معمـــــــــامعة مولــــــــــــج

 اسیةــــــــوم السیـــــــوق والعلـــــــة الحقــــــــكلی

 قوق ـــــــم الحــــــــــــقس

 

  القانون والتكنولوجیات الجديدةتنظم �التعاون مع مخبر 

 ملتقى حول:

ى ضوء اإلصالح الدستوري النظام االقتصادي الجزائري عل«
 »2016لسنة 

 2018 ماي  03و  02يومي 

 �قاعة المحاضرات

 .�جامعة مولود معمري، بتیزي وزو

 :للملتقىالرئیس الشرفي 

 دمحم تیسة-د/أ

 

 :مدير الملتقى

 إقلولي دمحم/ د.أ

 :المقرر العام للملتقى

 .معاشو عمار/ د.أ

 :رئیس اللجنة العلمیة

 .كا�س شر�ف/ د.أ

 :العلمیة للملتقى المنسقة

 .إرز�ل الكاهنة/ د.أ

 :رئیسة الملتقى

 .أيت وازو زاينة. د

 :اللجنة التنظیمیة رئیس

 .زقان نبیل

 



 : رئیس اللجنة العلمیة

 .كا�س شر�ف. د/أ

 :أعضاء اللجنة العلمیة

 .لولي دمحم، أستاذ، جامعة تیزي وزوڤإ.د.أ -1
 .أستاذ، جامعة تیزي وزو.معاشو عمار.د.أ -2
 .�ف، أستاذ، جامعة تیزي وزوكا�س شر .د.أ -3
 .زوا�میة رشید، أستاذ، جامعة �جا�ة.د.أ -4
 .كتو دمحم شر�ف، أستاذ، جامعة تیزي وزو.د.أ -5
 سعد حور�ة، أستاذ ، جامعة تیزي وزو�.د.أ -6
 جامعة تیزي وزو أستاذ،ولد را�ح صافیة، أ .د.أ -7
 سعیداني ججیقة، أستاذ، جامعة تیزي وزو .د.أ -8
 .امعة تیزي وزوج. أستاذ. خلفان �ر�م.د.أ -9

 .جامعة تیزي وزو .، أستاذتاجر دمحمد .أ -10
 .معاشو فطة، أستاذ، جامعة تیزي وزو .د.أ -11
 .إرز�ل الكاهنة، أستاذ، جامعة تیزي وزو .د.أ -12
 ، جامعة تیزي وزو اذصبا�حي ر�یعة، أست .د.أ -13
 .أمازوز لطیفة، أستاذة محاضرة أ، جامعة تیزي وزو.د -14
 .جامعة تیزي وزوزايدي حمید، أستاذ محاضر ب،  .د -15
 .نسیر رفیق ، أستاذ محاضر ب، جامعة تیزي وزو.د -16
 .زرورو ناصر، أستاذ محاضر ب، جامعة تیزي وزو. د -17
 .أستاذ، جامعة الجزائر. بلحیمر عمار. دأ -18
 .جامعة قسسنطینة. أستاذ. بن حملة سامي.د.أ -19
 .جامعة ب، جامعة �اتنة. أستاذ. زرارة الواسعة.د.أ -20

 .حاضر أ، جامعة تیزي وزومبار�ي علي، أستاذ م.د -21
 ، جامعة تیزي وزوأحسین فر�دة، أستاذة محاضرة . د -22
 محاضرة أ، جامعة تیزي وزوة فتحي ورد�ة، أستاذ. د -23
 ، جامعة تیزي وزوأ، أستاذة محاضرة شیخ ناجیة. د -24
 .جالل مسعد، أستاذة محاضرة أ، جامعة تیزي وزو.د -25
 حمادوش أنیسة، أستاذة محاضرة أ، جامعة تیزي وز.د -26
 حسین نوارة، أستاذة محاضرة أ، جامعة تیزي وزو. د -27
 ، جامعة تیزي وزوة أكسال سامیة،ِ أستاذة محاضر .د -28
 و، جامعة تیزي وز أاذة محاضرة حملیل نوارة، أست. د -29
 .و، جامعة تیزي وز أتدر�ست �ر�مة، أستاذة محاضرة . د -30
 .اومعیوف دمحم، أستاذ محاضر أ، جامعة تیزي وزو.د -31
 .أستاذ محاضر أ، جامعة �جا�ة .قبايلي الطیب. د -32
 .حساين سامیة، أستاذة محاضرة أ، جامعة بومرداس. د -33
 .قر�مس عبد الحق، أستاذ محاضر أ، جامعة جیجل. د -34
 .حمودي ناصر، أستاذ محاضر أ، جامعة البو�رة.د -35
 .الي، أستاذ محاضر أ، جامعة �سكرةحاحة عبد الع. د -36
 .أستاذ محاضر أ، جامعة الوادي. زعبي عمار. د -37
 .أستاذ محاضر أ، جامعة �شار سعداوي دمحم، -38
 .فنینخ عبد القادر، أستاذ محاضر أ، جامعة مستغانم -39

 

 

 



 :التنظیمیةاللجنة 
 .زقان نبیل: التنظیمیةاللجنة  رئیس

 :التنظیمیةأعضاء اللجنة 
 .أستاذة محاضرة ب، جامعة تیزي وزو. مختور دلیلة.د -1
 .زي وزوأستاذة محاضرة ب، جامعة تی. حابت امال. د -2
 .أستاذة محاضرة ب، جامعة تیزي وزو .بن نعمان فتیحة. د -3
 .العید سعد�ة، أستاذة محاضرة ب، جامعة تیزي وزو. د -4
  .أستاذة محاضرة ب، جامعة تیزي وزو .براهیمي سفیان.  -5
 أستاذ مساعد أ، جامعة تیزي وزو.محالبي مراد -6
 .أستاذة مساعدة أ جامعة تیزي وزو. دحماني فر�دة -7
 .أستاذة مساعدة أ جامعة تیزي وزو .حةمل صلیحا -8
 .طالبة في الد�توراه، جامعة تیزي وزو. قاضي فر�دة -9

 .طالبة في الد�توراه، جامعة تیزي وزو حمودي فر�دة، -10
 .طالبة في الد�توراه، جامعة تیزي وزو .نسیر فر�زة -11
 .مصطفاوي سمیرة، طالبة في الد�توراه، جامعة تیزي وزو -12
 .د�توراه، جامعة تیزي وزوقاسمي نصیرة، طالبة في ال -13

 

 :یوم الدراسياللجنة التقنیة لل
 .نعار شا�حة -1
 مزاري �ر�مة -2
 لإدرنموش نبی -3
 
 

 :الملتقىالیـــة ــــــــــــــإشك

الرشیدة لالقتصاد الوطني وجود آلیات تنظیمیة و رقابیة محكمة و فعلیة  السیاسةتقتضي         

التخصص في التسییر و التنظیم مع تثمین مبادئ ، تعتمد على منطق المشروعیة ، المهنیة و 

النزاهة و الشفافیة، �ل ذلك في ظل إحترام قواعد المنافسة الحرة العقالنیة التي تتالءم مع المحیط 

 . مع إحترام حقوق المستهلك االقتصادي الوطني

لها  تجاوزات خطیرة تولدت عنها افات اقتصاد�ة �ان ي عرفإال أن القطاع االقتصاد       

األثر السلبي على االقتصاد الوطني؛ فعدم  احترام التنظیم المعمول �ه المتعلق �األنشطة 

االقتصاد�ة في شتى القطاعات، إلى جانب عدم وجود رقا�ة فعلیة و فعالة إما لضعف 

�لها  حقیقیة تساهم في دعمها،   لغیاب ثقافة إستهالك إما المؤسسسات المنوطة �الرقا�ة أو

 .إلى المساس و التأثیر في سیاسة الحو�مة اإلقتصاد�ة في الجزائر عوامل أدت

 الناتجة عناالقتصاد�ة األزمات فمنذ تحر�ر االقتصاد في الثمانینات ظهرت العديد من ا        

سوء تسییر المؤسسات، تبديد األموال العمومیة، جرائم الفساد و الرشوة، تفشي جرائم التهرب 

القتصاد الوطني، �ا ماسةاألموال إلى غیرها من الجرائم و التجاوزات ال رؤوس بالضر�بي، و تهر�

 أطر و  ولمواجهة ذلك، سعت السلطات العمومیة إلى وضع. أضف إلى ذلك توسع السوق المواز�ة

في ظل  ةمن شأنها تكر�س الیات ناجعة لتقو�م السیاسة االقتصاد� حواجز مؤسساتیة و تنظیمیة ، 

اإلصالح الدستوري و �عتبر   .مناسب لمتطلبات البیئة االقتصاد�ة الوطنیة اطار قانوني مالئم و

إذ أن المشرع أرسى .منه منعرجا لهذه اإلصالحات 43من خالل نص المادة   2016لسنة 

مؤ�دا الدور الرئیسي الذي ستلعبه الدولة ، و الضبط اإلقتصاديین الوطنیین للسیاسةقاعدة دستور�ة 

 .ألجل ذلك



 من هذا المنطلق، تثار من خالل هذا الملتقى إشكالیة مدى فعالیة هذا اإلصالح الدستوري و 

أثره على ترشید  السیاسة االقتصاد�ة و مستقبل المتعاملین اإلقتصاديین  ، في ظل بیئة 

 متها لمعايیر اإلقتصاد الحر المنظم، و  في مواجهة  تراكمإقتصاد�ة تتسم �عدم مالء

، األعمال الوطني و األجنبي تحسن  مناخ و عدم  صاد�ةاألزمات المالیة و اإلقت

. وطنیة ودولیة  أمام مستجدات إقتصاد�ة  

 :الملتقىمحـــــــــــاور 

.  2016على ضوء التعديل الدستوري ل و الضبط  اإلقتصاديین  سیاسة الحو�مة-1  

.المنافسة و حما�ة المستهلك -2  

.التجارة الخارجیة و، النشاط المالي و المصرفي اإلستثمار  -3  

.رقا�ة النشاط االقتصادي-4  

.متطلبات تحسین مناخ األعمال و تشجیع المؤسسات االقتصاد�ة -5  

 أهداف الملتقى:

.تسلیط الضوء على التوجهات الجديدة لسیاسة الضبط االقتصادي، و الحو�مة االقتصاد�ة-  

تفعیل     الوسائل التي من شأنهاتصاد�ة في الجزائر و الكشف عن أهم تقییم بیئة المؤسسة اإلق-

 النشاط المالي و المصرفي ور هذه المؤسسة في مختلف المجاالت اإلقتصاد�ة �االستثمار،د 

.التجارة الخارجیة  

تقییم الیات رقا�ة النشاط االقتصادي و البحث عن انجع السبل لتفعیلها من حیث الهیئات و -

.الوسائل  

  .ل المستجدات الجديدة للنظام االقتصادي الوطنيابراز مر�ز العون اإلقتصادي في ظ-

�شكل �حقق التوازن بین المصلحة االقتصاد�ة للعون  االقتصاد�ةالبحث سبل ترشید الحو�مة -

االقتصادي و المصلحة االقتصاد�ة للدولة و توازن السوق حما�ة للنظام العام االقتصادي في 

  .الدولة

 ار�ةـــــــــــروط المشــــــــــش

ال من مؤلف، أو مداخلة قيكون مست وأالأن يتسم البحث بالتأصيل والحداثة،  .1
 .أو بحث سابق

أو يوم يكون المقال المشارك به منشورا، أو تم االشتراك به في ملتقى  أال .2
 .سابقدراسي 

 .الملتقىأن ينصب البحث في أحد محاور .3
 .تقبل المداخالت في اللغتين العربية أو الفرنسية .4
 .أكاديمية بطريقة علمية ومنهجية التتحرر المقا .5
 .صفحة 20تتعدى المداخلة  أال .6

 .سطرا 15يتعدى الملخص  أال

 .ةـــــــــــد هامـــــــــــمواعي

 .2018 مارس 12: آخر أجل الستقبال الملخصات -1
 2018 مارس 15: المقبولة طلبات المشاركةتاريخ الرد على  -2
 2018 ريلأف 15: آخر أجل الستالم المداخالت كاملة -3
 :أرقام الهاتف لالتصال -4



0559265638  
0561335691 
026215122 

 :البريد االلكتروني
  

zainadroit74@gmail.com 
aitouzzouzaina@yhoo.fr 
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