
 
 
 
 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والبحث العلميوزارة التعليم العايل 

 -بومرداس –محمد بوقرة أ جامعة
 علوم التسييرو كلية العلوم االقتصادية، التجارية 

بالتعاون مع مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل 
 الحركية االقتصادية الدولية

 حولعن بعد  ندوة علمية وطنيةتنظم 

 

 09/03/2021 الثالثاءيوم 
  :للندوة العلميةالرئيس الشرفي 
 الجامعة مدير – أ.د. ياحي مصطفى

 المشرف العام للندوة العلمية:
 عميد الكلية –أ.د. سويسي عبد الوهاب  

 د. عرقوب وعلي :الندوة العلميةرئيس 
 أ.د. بن عنتر عبد الرحمن رئيس اللجنة العلمية:

 د. قلي محمد رئيس اللجنة التنظيمية:
 الندوة العلميةشكالية إ

تسعى املؤسسات احلديثة إىل التفاعل مع حميطها والـتأثري يف التقدم 
العلمي واالزدهار االقتصادي وحتسني املستوى املعيشي وضمان رفاهية 

من منظور مايل  اجملتمع، نظرا لتغري مفاهيم جناح ومتيز املؤسسات
اقتصادي حبت، إىل منظور شامل ومتكامل يركز على كل أبعاد التنمية 
املستدامة، وبصفة خاصة البعدين االجتماعي والبيئي اللذان يشكالن 

 حتدي جديد ومستمر ملؤسسة األلفية الثالثة.
إن ترسيخ صورة املؤسسة املواطنة أضحى من األهداف الرئيسية 

حتقيق امليزة التنافسية، واإلسهام يف التنمية ألي مؤسسة تبحث عن 
املستدامة للمجتمع، وهو ما يفرض عليها االلتزام مبسؤوليتها 
االجتماعية جتاه خمتلف أصحاب املصاحل واألطراف املرتبطة هبا 

 .وبأدائها وعلى رأسهم املستهلك
ترب محاية املستهلك أول مفاتيح إرضائه، وذلك بالتزام املؤسسة تع
مبختلف شروط السالمة الصحية والنظافة يف إنتاج وعرض  التقيد

منتجاهتا أو خدماهتا، وهو انعكاس مباشر ملسؤوليتها االجتماعية جتاه 
املستهلك، وتأكيد على حرصها على أن تكون مؤسسة مواطنة تساهم 

 .يف التنمية االجتماعية كركيزة من ركائز التنمية املستدامة
 املستهلك يف اجلزائر ضمن املواضيع الشائكةيصنف موضوع محاية    

املتعلق حبماية  03-09رغم صدور القانون رقم قانونيا واقتصاديا 

وهو ما يفعل الدور الرقايب للهيئات احلكومية املستهلك وقمع الغش، 
املعنية حبماية املستهلك وعلى رأسها وزارة التجارة مبختلف مديرياهتا 

والتعاون بني املؤسسات االقتصادية ومفتشياهتا، ويفرض الشراكة 
اجلزائرية ومجعيات محاية املستهلك، هبدف تفعيل التزام املؤسسة 
اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية جتاه املستهلك اجلزائري، وترسيخ 

 صورهتا كمؤسسة مواطنة تساهم يف التنمية املستدامة للجزائر.
   ل الرئيسي التايل:املعطيات السابقة، ينبثق لنا السؤامن خالل   

التزام المؤسسات الجزائرية بمسؤوليتها  هو أثرما 
 ؟في الجزائر على حماية المستهلك االجتماعية

 الندوة العلميةداف أه

 حبث واقع التزام املؤسسات اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية؛ -
 ؛ أهم التشريعات املتعلقة حبماية املستهلك يف اجلزائرعرض  -
مجعيات محاية املستهلك يف الضغط على إبراز دور  -

املؤسسات االقتصادية ودفعها حنو االلتزام مبسؤوليتها جتاه 
 ؛ املستهلك اجلزائري

التأكيد على الدور الرقايب اهلام ملديريات التجارة ومفتشياهتا  -
 ؛يف محاية املستهلك وقمع الغش

فتح أبواب التواصل واحلوار بني اجلامعة وخمتلف األطراف  -
املعنية حبماية املستهلك )اهليئات احلكومية، اجلمعيات، 

 ؛املؤسسات االقتصادية(
 املواضيعادماج طلبة دكتوراه وماسرت جبامعة بومرداس يف  -

االقتصادية والتسيريية الراهنة، خاصة طلبة ختصصي إدارة 
 أعمال والتسويق املعنيني باملوضوع بشكل مباشر.

 



 الندوة العلميةمحاور 

 اإلطار النظري للمسؤولية االجتماعية.: ولالمحور األ
 اإلطار القانوين حلماية املستهلك يف اجلزائر.: المحور الثاني

 :املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات اجلزائرية: المحور الثالث
 بني الواقع واملأمول.

حنو ترسيخ  :املؤسسات اجلزائرية ومحاية املستهلك: المحور الرابع
 ملواطنة.ثقافة املؤسسة ا

دور اهليئات احلكومية الرقابية ومجعيات محاية : المحور الخامس
يف إلزام املؤسسات االقتصادية مبسؤوليتها االجتماعية  املستهلك

 جتاه املستهلك اجلزائري.
 عضاء اللجنة العلميةأ

 أ.د. بن عنتر عبد الرحمن
 أ.د. أونيس عبد المجيد

 أ.د. بلوناس عبد اهلل
 هشامأ.د. بن حميدة 
 أ.د. شيخي بالل

 د. قلي محمد
 د. بوشنب موسى

 د. النمري نصر الدين
 د. مزيان أمينة

 د. شيخي خديجة
 عقون سعادد. 

 د. حساين سامية
 د. بودالي محمد

 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

 بومرداسجامعة 
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

 المركز الجامعي تندوف

 ضاء اللجنة التنظيميةأع                 

 د. برارة فريد
 د. رحماني العربي             
 د. بودلة يوسف              

 د. بن عيسى عبد الرحمن        
 د. بن طالبي فريد            

       د. شالل زهير         
              د. وندي ليندة 

          د. عصماني أرزقي 
    د. شاشوة حميد  

         أ. عيادي محمد لمين

 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

 تيزي وزوجامعة 
 تيزي وزوجامعة 

 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

 شروط المشاركة

مطابقا صيال مل يسبق نشره و أحث ان يكون يشرتط يف الب -
 لقواعد املنهجية العلمية.

 د حماور اليوم الدراسي.أحن يندرج البحث ضمن أجيب  -
ن يكون أو  wordن يكون البحث مكتوبا بربنامج أيشرتط  -

وىل الصفحة األ صفحة مع ختصيص 20-15يف حدود 
كذا ور البحث املراد املشاركة فيه و حتديد حمالباحث و لبيانات 

 غريها. خر بلغةوآملخص بلغة البحث 
 Simplifiedاملداخالت باللغة العربية تكون خبط  -

Arabic  الصفحة مبقاس  أسفلالتهميش و  14مقاس
 Times. بينما املداخالت باللغة االجنبية تكون خبط 12

New Roman  بأسفلالتهميش و  12 مبقاس 
سم يف كل  2؛ مع مساحة هامش 10الصفحة مقاس 
 جوانب الصفحة.

 للبحوث الفردية. األولويةتعطى  -
ينشر أحسن بحث في كل محور في مجلة مخبر أداء  -

المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية 
 االقتصادية الدولية "المجلة الدولية لألداء االقتصادي".

 مواعيد مهمة

 19/03/2020جل الستقبال المداخالت يوم أر آخ
 02/05/2020الرد على المداخالت المقبولة يوم 

 رسالال 
 :ينااللكتروني ينتوجه كل المداخالت الى البريد

CSRPCUMBBALPEC2020@gmail.com 
arkoub12@hotmail.fr 

 05.50.56.73.65رقم الهاتف: 
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