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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 أدرار –جامعة أحمد دراية 

 
شراف السيد مدير جامعة أدرارية لمعالي وزير التعميم العالي والبحث العممي و تحت الرعاية السام  ا 

 العموم السياسيةكمية الحقوق و 
 االقتصادي واالجتماعيو مشروع البحث ذو الصدى 

 "والية أدرار نموذجا–المضمون و االنعكاسات -إصالح نظام الجماعات المحمية في الجزائر" 
 في إطار تكوين طمبة الدكتوراه

 ينظمان
 بعنوان: ندوة مغاربية

 
 
 
 
 

 60/11/9612 األربعاء اليوم األول:
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 08:30إلى  08:00تسجيل المشاركين في الندوة: من
 

  10:00إلى  08:30الندوة المغاربية من  مراسيم افتتاح
 _ آيات بينات من الذكر الحكيم

 لمنشيد الوطني االستماع_ 
 مدير الجامعة _ كممة السيد

 والعموم السياسية الحقوقعميد كمية رئيس الندوة / السيد _ كممة 
 رئيس المجمس الشعبي الوالئي _ كممة السيد
 والي والية أدرار و اإلعالن عن االفتتاح الرسمي لمندوة_ كممة السيد 

 مداخمة افتتاحية
 (جامعة أدرار) أ.د/ بن عبد الفتاح دحمان

 تحديات الجباية المحمية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

    -تجارب وتحديات  -صالح االجباية المحمية في الدول المغاربية إ
 9602نوفمبر  60 - 60
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 03:11-00:10:بقاعة المحاضرات الكبرى الجمسة العممية األولى
 (أدرار/جامعة رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية) باخويا دريسأ.د. رئيس الجمسة: 

 اسم المتدخل عنوان المداخمة الجامعة 
 جامعة 

 سيدي بمعباس
 أ.د. خراجي مصطفى بمستحيمةفي الجزائر: ميمة ليست اإلصالح الجبائي المحمي 

 تونسجامعة 
 المنار/تونس

الجبائي  اإلصالحتنمية الموارد المالية لمجماعات المحمية بين 
 الدولة إحاالتوترشيد 

 أ.د/ صالح بوسطعة

 د/ يامة ابراىيم مساىمة القضاء في تحصيل الموارد المالية لمجماعات اإلقميمية جامعة أدرار
 ط/ مباركو نبيل

 أ.د/ محمدالجناتي آفاق إصالح النظام الجبائي المحمي بالمغرب المغرب
 أ.د/ناجية عياد العطراق مدى فاعمية النظام الضريبي في إنعاش االقتصاد الميبي ليبياجامعة صبراتة/ 
 د/ بركات أحمد واقع مساىمة الجباية المحمية في تنمية البمديات جامعة بشار
 تثمين مداخيل ممتمكات البمديات من خالل مراجعة نظام  جامعة أدرار

 اإليجارات التجارية
 د/ أزوا عبد القادر
 يمكط/ يحي عبد الح

 د( 30مناقشة عامة ) 
 00:31-03:11:بقاعة المحاضرات الكبرى  الجمسة العممية الثانية

 (السياسية/جامعة بجايةالعموم عميد كمية الحقوق و )أ.د. آيت منصور كمال رئيس الجمسة: 
 اسم المتدخل عنوان المداخمة الجامعة

 اعتماد ترشيد الجباية العقارية كأولوية لدعم التنمية جامعة أدرار
 المحمية بالجزائر 

 أ.د/بن الدين امحمد

صالح منظومة التمويل المحميالالمركزية الجبائي  جامعة أدرار  د/زبيري رمضان ة وا 

 د/بن عومر محمد الصالح الجماعات المحمية في التشريع الجبائي الجزائريتمويل  جامعة ادرار

 جامعة تونس المنار
 تونس

 لحرش عبد الرحيمد/  الجباية المحمية في تونس قبل وبعد الثورة " الواقع واآلفاق"

الجباية المحمية كآلية ردع لمحد من آفة التموث اليوائي وحافز  م ج  غميزان
 االقتصاديين في اقتناء المنتجات الصديقة لمبيئةلممتعاممين 

 د. بوحســــــــون
   عبد الرحمــــــــــــــــن

 د/ حمودي محمد النظام الجبائي المحمي كدعامة أساسية لمتنمية المحمية تندوف م ج 
أىمية التشريع الجبائي في دعم التمويل و التنمية اإلقميمية في  جامعة ادرار

 دراسة قانونية تحميميةالجزائر: 
 د/باية فتيحة

 د( 30مناقشة عامة) 
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 00:61-03:41:بقاعة المحاضرات الكبرى ةلثالجمسة العممية الثا

 
 (كمية الحقوق و العموم السياسية/ جامعة ورقمة) بن محمد محمد أ.د. /رئيس الجمسة: 

 اسم المتدخل عنوان المداخمة الجامعة
المحمية: أي حمول إلصالح المنظومة الجبائية لمجماعات الضريبة  جامعة بجاية

 المحمية في الجزائر؟
 د/معيفي لعزيز

 زرقاط عيسى/د نحو عالقة متوازنة بين اإلدارة  الجبائية والمكمف الضريبي جامعة ورقمة
 د/ حافظي  سعاد المحمية اصالح الجماعاتالتحديات المالية والجبائية التي تواجو  نجامعة تممسا

 لحبيب بميةد/  إصالح الجباية المحمية في الجزائر جامعة مستغانم

 د/ مسعودي عبد الكريم قراءة في إصالح المالية والجباية المحميتين في الجزائر درارأجامعة 
 المركز الجامعي

 شنتعين تمو 
معوقات الجباية المحمية في ظل الييمنة الجبائية لمدولة وفقا 

 الجبائيلمبادئ التنظيم 
 عبد السالم نور الديند/

 أ.د/ ختير مسعود قراءة في التشريعات الخاصة بتنظيم الجباية المحمية بالجزائر درارأجامعة 

 د( 30مناقشة عامة) 
 

 03:71-00:16:بقاعة المحاضرات الكبرى  الرابعةالجمسة العممية 
 

 (العموم السياسية/جامعة سوق اهراسعميد كمية الحقوق و ) خميسي محمد رجم أ.د. بنرئيس الجمسة: 
 د/كاىي فطيمة اإلطار المفاىيمي لمتنمية المحمية المستدامة جامعة ورقمة
شكالية العجز المالي وواقع التنمية في الجماعات المحمية شنتم ج عين تمو   د/ بركاوي عبد الرحمان الجباية وا 

 د/سيد اعمر محمد الجبائي الجزائريعناصر الجباية المحمية في التشريع  جامعة غرداية
 د/ فودو امحمد الرقابة الجبائية و دورىا في تعزيز عوائد الجماعات المحمية جامعة أدرار
 بوشرى عبد الغنيد/  أثر التيرب الضريبي عمى مردودية الجباية المحمية في الجزائر جامعة أدرار

 يوسفات عمي ىاشم /أ.د بالجزائرتحديات إصالح الجباية المحمية  درارأجامعة 
 د( 30مناقشة عامة) 
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 طمبة الدكتوراه برنامج ورشات

 03:61-03:41:بممحقة قاعة المحاضرات(  1)القاعة  األولىالجمسة العممية 
 (جامعة أدرار)مشاور صيفي د.رئيس الجمسة: 

 اسم المتدخل عنوان المداخمة الجامعة
 ط/بن جمول محمد برجي تفي الجزائر بين الواقع والتحديامصادر الجباية المحمية   /تونسجامعة سوسة

 ط/جعفري حفصة دور الجباية المحمية في تعزيز مالية الجماعات االقميمية بالجزائر جامعة أدرار
 ط/خيرة احمودة الجباية كآلية لتنمية الجماعات المحمية في التشريع الجزائري جامعة ادرار

أىمية الجباية المحمية في تعزيز االستقاللية المالية لمجماعات  ادرارجامعة 
 المحمية

 الشريف بحماويد/ أ.
 كادي محمدط/ 

 ميداوي عبد القادر /دأ. أثر الجباية المحمية عمى التنمية المحمية جامعة أدرار
 ط/خالي خديجة

 /جرادة لخضرط مكافحة التيرب الضريبي آلياتطرق و  جامعة درار
 د( 30مناقشة عامة) 

 
 03:61-03:41:بممحقة قاعة المحاضرات( 2)القاعة  الجمسة العممية الثانية

 (جامعة أدرار)اقصاصي عبد القادرأ.د. رئيس الجمسة: 
 اسم المتدخل عنوان المداخمة الجامعة

 ط/ بن يحي شييناز مساىمة الجباية المحمية في تنمية الجماعات اإلقميمية درارأجامعة 
 أىمية الجباية بالنسبة لمالية الجماعات المحمية درارأجامعة 

 في ظل التشريع الجبائي الجزائري 
 سرحاني عبد القادرط/
 مزاولي محمد/د

 د/بريشي عبد الكريم تقييم إصالح الجباية المحمية جامعة أدرار
 ط/عيساوي مسعودة 

 دور الجباية المحمية في دعم مالية الجماعات المحمية  جامعة أدرار
 ومتطمبات إصالحيا من طرف الدولة

 د/رحموني محمد
 ط/عبدالمالك عبد اهلل

 أثر اإلصالحات الجبائية في تنمية الجماعات المحمية  جامعة أدرار
 في التشريع الجزائري والمغربي

 قصاصي عبد القادر/دأ.
 بالوي عبد القادرط/ 

 ط/ بن الشيخ عبد الباسط حتمية اإلصالح القانوني لمجباية المحمية أدرار جامعة
 د/ بن السيحمو محمد الميدي  أىمية الطعن اإلداري في المجال الجبائي جامعة ادرار

 ط/ لعيرج محمد
 د( 30مناقشة عامة) 
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 67/11/9612 الخميس :الثانياليوم 

 
 00:01-03:08:(الكبرى  قاعة المحاضرات )األولىالجمسة العممية 

 (مدير مخبر القانون و المجتمع /جامعة أدرار)حمميل صالح أ.د. رئيس الجمسة: 
 اسم المتدخل عنوان المداخمة 

 مي ىاجريمد د/ قراءة تحميمية لمصادر تمويل ميزانية بمدية تيسمسيمت تيسمسيمتم ج     
 جامعة

 سوق اىراس
في تحصيل موارد تدخالت أمين خزينة ما بين البمديات  

  الميزانية وأثرىا عمى تفعيل الجباية المحمية *حالة البمدية*
 أ.د/ بن رجم محمد خميسي

 د/ حسناوي بالل 
 متطمبات تفعيل النظام القانوني لمجباية المحمية جامعة أدرار

 المغرب( -)الجزائر
 د/عمي محمد

 ذاتية مصادر تمويل ميزانية البمدية وأثره عمى التنمية المحمية  جامعة أدرار
 في الجزائر

 حاج سودي محمدد/

إشكالية تعبئة الموارد المالية لمجماعات المحمية في الجزائر:  جامعة بجاية
 البمدية أنموذجا

 د. أوكيل محمد أمين

 الجماعات المحميةدور الالمركزية الجبائية في ترقية إيرادات  جامعة ادرار
 -ت مجموعة من بمديات والية أدراردراسة إليرادا-

 أ/ عثماني تيامي
 ط/ حسناوي عبد الحفيظ

 د( 30مناقشة عامة) 
 

 03:11-00:10:(الكبرى  )قاعة المحاضراتالثانيةالجمسة العممية 
 (أدرارمدير مخبر القانون والتنمية المحمية /جامعة )بحماوي الشريف أ.د. رئيس الجمسة: 

 اسم المتدخل عنوان المداخمة االنتماء
إطار بمديرية اإلدارة 

 المحمية بأدرار
 أ/ بن شريف سميمان ىيكمة الجباية المحمية و أثرىا عمى التنمية المستدامة بالجزائر

 أ/ دليم عبد اهلل  المداخيل الجبائية و شبو الجبائية رئيس بمدية سابق
 إطار بخزينة 
 والية أدرار

 تحصيل الحقوق المثبتة في ميزانية الييئات المحمية
 ""دور اآلمر بالصرف و المحاسب العمومي

 أ/موشاحنة عبد الجميل

 أ/ قسوم شيرزاد تحصيل الجباية المحمية إطار بدائرة أدرار
 السيد بوالل الصديق واقع الموارد الذاتية و الجبائية لبمدية تامست رئيس بمدية تامست

 أ/ رشيد عمي  بمدية أدرار نموذجا–إشكاالت تحصيل الجباية المحمية  أدرار إطار ببمدية
 د( 30)  مناقشة عامة
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  12:30إلى  11:30اختتام الندوة المغاربية من مراسيم 

 قراءة توصيات الندوة_ 
 كريم المساهمون في الندوةت_                                      
 كممة ممثمي الوفود المشاركة في الندوة ــــــ              
 كممة السيد عميد الكميةـــــ                                         
 مدير الجامعة واإلعالن عن اختتام الندوة كممة السيد ــــــ                               

 آيات بينات من الذكر الحكيم


