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وشعبة العلوم االقتصادیة بكلیة العلوم القانونیة  ،شعبة القانون الخاصوتنظم شعبة القانون العام، 

جامعة عبد المالك السعدي، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات  -واالقتصادیة واالجتماعیة  بطنجة 

 :واألبحاث

 ندوة في موضوع:

 "المتدخلون واآلفاق مناخ األعمال بالدول المغاربیة: االستراتیجیات،"
 الكلیة، بمقر 2021ماي  29و  28یومي  

 ـــــــــــامـــج:البرنــــــ

 2021ماي  28الیوم األول:  الجمعة 

 

مع احترام استقبال وتسجیل المشاركین المدعوین والحضور الكریم (:  00: 30-15: 15

 كافة التدابیر االحترازیة المطلوبة)

 الجلسة االفتتاحیة:  30: 00-15: 16
 كلمة السید رئیس جامعة عبد المالك السعدي؛ -

 كلمة السید عمید كلیة الحقوق بطنجة؛ -

 بكلیة الحقوق بطنجة؛ الثالث كلمة باسم الشعب -

 ثل مركز تكامل لألبحاث والدراسات.كلمة مم -

 16:00—16:45الدولة، المال واالستثمار  :مناخ األعمال-   الجلسة األولى     
 بكلیة الحقوق بطنجةباحث  أستاذ ،ادریس جردانرئاسة: د.

 ثاحبألاو تاساردلل لماكت زكرم
Takamul	Centre	for	InterdisciplinaryStudies	and	Research	



	

	2	

 "الوظیفي للدولة وتأثیره على مناخ األعمالالتطور " -1

 .أستاذ باحث بكلیة الحقوق بطنجة ،عبد السالم لزرقد.

 "اللیبرالیة االقتصادیة في السیاق المغاربي: التجربة المغربیة نموذجا" -2

 .-بني مالل–باحثة  جامعة السلطان موالي سلیمان  أستاذةملیكة الزخنیني، دة.

 میدان األعمال"سیاسة الجنائیة في ال" -3

 .أستاذ باحث بكلیة الحقوق بطنجة ،صد.ھشام بوحو

 "بالمغرب األعمالمدى مساھمة النفقات الجبائیة في تطویر مناخ " -4

 .باحث بكلیة الحقوق بطنجة أستاذ ،حمید النھريد.

 17:45 – 16:45  األعمالاالستثمار ومناخ منازعات  الجلسة الثانیة:      
 كلیة الحقوق بطنجة ب  باحثأستاذ  ،الحاجمرزوق آیت رئاسة: د.

  "التنظیم القانوني للتحكیم الدولي بالمغرب كمظھر لتفعیل األمن القانوني لالستثمار" -1

 .باحثة بكلیة الحقوق بطنجة أستاذةوداد العیدوني دة.

  "دور التحكیم في فض منازعات االستثمار"   -2

  .أستاذ باحث في كلیة الحقوق بطنجة ،حمد الجباريأد.

  "دور القضاء التجاري في حمایة المقاولة، قراءة في تجربة المحكمة التجاریة بطنجة" -3

 .قاضي بالمحكمة التجاریة بطنجة دكتور في الحقوق ،حسن الوزاني التھاميد.

  "التحكیم المؤسساتي في مجال االستثمار رافعة للتنمیة" -4

 .دكتور في القانون العام ومحام بھیئة تطوان ،محمد بلفقیھد.

القاضي التجاري والدفع بالقوة القاھرة في بسبب جائحة كورونا في منازعات الكراء " -5

 "التجاري

 ، جامعة عبد المالك السعدي كلیة الحقوق طنجة.، دكتور في الحقوق وباحثعزیز سوسكيذ.

 "وتأثیره على التزاماتھا التعاقدیةواقع المقاولة المغربیة في ظل جائحة كورونا " -6

 -بني مالل–جامعة السلطان موالي سلیمان  باحثة أستاذة ،دة. فتیحة التوزاني

 18: 15 --- 17:45مناقشة: 
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 استراحة شاي 
       

 2021 ماي 29 السبتالیوم الثاني: 

 10:10 – 9:00  االستثمار:بیئة الجلسة األولى:    

  باحث كلیة الحقوق طنجة أستاذ ،نور الدین أشحشاحرئاسة: د.

   "تأثیر الرقمنة على قانون األعمال المغربي" -1

 .أستاذ باحث بكلیة الحقوق بطنجة ،أمین اعزاند.

 اتي: أیة إضافة لالقتصاد المغربي"نظام المقاول الذ" -2

 .أستاذة باحثة بكلیة الحقوق بطنجةلطیفة بنخیر، دة.

 "أي إسھام في الرفع من جاذبیة مناخ االستثمارنحو عصرنة النظام المصرفي في الجزائر: " -3

كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم  إدارة أعمال في أستاذ محاضر أ  ،المھدي ھتھاتد.

 .، الجزائرقاصدي مرباح ورقلة جامعة  التسییر

 "المستجدات المتعلقة بالضمانات المنقولة و دورھا في تحسین مناخ األعمال" -4

  .الصروخ أستاذة باحثة بكلیة الحقوق بطنجةإیمان .ةد

 "خصوصیة القانون الجنائي لألعمال: واقع و آفاق"  -5

 .أستاذ باحث بكلیة الحقوق بطنجة أویس السیمود.

  األعمالییر الشركات وتحسین مناخ سحكامة ت -6

 .باحثة بكلیة الحقوق طنجة أستاذةنھال اللواح دة.

  "في موریتانیاالسیاسة الجبائیة وتشجیع االستثمار " -7

االقتصادیة بجامعة نواكشوط محاضر بكلیة العلوم القانونیة و محمد الداه عبد القادر أستاذد.

 .العصریة

 2: 011 – 10:  10مناخ األعمال بین األثر العالمي و البعد المحلي  الجلسة الثانیة:

 باحث ، جامعة القاضي عیاض، مراكش أستاذ،عبد الرحیم العالمرئاسة:الدكتور 

1- "Rôle des communes marocaines dans l’amélioration de la 

compétitivité des territoires" 

Par : AHSAIN SOULAIMANE Enseignant à la FSJES de TANGER 
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2- « L’impact des réformes législatives sur l’amélioration du  climat des 

affaires au Maroc » 

Lyazami Nahid Professeur du droit des affaires fac de Tanger  

-دور ضمانة االستقرار التشریعي في تحسین مناخ األعمال واستقرار االستثمارات األجنبیة: “ -3

 “-التجربة الجزائریة نموذجا

مد الصدیق بن السیاسیة جامعة محالعلوم ، أستاذ محاضر "أ" كلیة الحقوق و موكھ عبد الكریمد.

 جیجل/الجزائر. -یحي

 "-دراسة في التشریع الجزائري -االستقرار التشریعي مدخل رئیس في مناخ االستثمار" – 4

أستاذ محاضر صنف "أ" معھد الحقوق والعلوم  رتبة -نبیلونوغي، أستاذ جامعي دائمد.

 .الجزائر -بریكة -االقتصادیة، المركز الجامعي سي الحواس

 لیة في خلق مناخ مالئم لالستثمار"دور المحاكم الما" -5

 باحثة بكلیة الحقوق بطنجة أستاذة ،اكرام اشحیمةدة.

 "الملك العمومي المینائي بالمغرب ودوره في تحسین مناخ األعمال و تشجیع االستثمار"-6

 .أستاذ باحث بكلیة الحقوق بطنجة ولود اسباع،مد. 

7-« Doing Busines au Maroc : Obstacles et réalisations »  

Dr.Younes kbibchi docteur en droit public Tanger 

  11: 40 – 11: 20مناقشة : 

 00: 12 - 40: 11  استراحة شاي

 13:  20 – 00: 12    المقاولة واالستثمار: األعمالمناخ الجلسة الثالثة: 

 بكلیة الحقوق طنجة ةباحث ةأستاذدة.اسعیدة العثماني،  رئاسة:

 "االستثمار في الدول المغاربیة بین األولویات الوطنیة والرھانات الدولیة" -1

 .باحث في القانون والعلوم اإلداریة كلیة الحقوق طنجة ،فؤاد الفتوحيد.

 "اإلدارة ومناخ األعمال: إكراھات وفرص" -2

دكتورة في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي كلیة العلوم القانونیة  ،نجالء الوجديذة.

 واالقتصادیة واالجتماعیة بطنجة.
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  ة االستثماریة وجودة مناخ األعمال"أثر تطور النظام الجبائي المغربي على الجاذبی" -3

دكتور في القانون العام  كلیة الحقوق طنجة، مدیر مجلة ابن خلدون للدراسات  ،خلیل اللواحد.

  .طنجة ،القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة

 

4- L’impact de La justice commerciale sur le climat d’affaires  

El Meniy Mohamed: Doctorant de la faculté des sciences juridiques 

économiques et sociales de Fès (Laboratoire de la loi, la philosophie et la 

société) 

5- « L’amélioration du climat des affaires et stimulation de la création 

des entreprises » 

AMIMI MERYEM, Doctorante la Faculté des sciences juridiques, 

économiques et sociales de Fès 

  "األعمالدور الجماعات الترابیة بالمغرب في تحسین مناخ " -6

 كوثر أمریر، دكتورة في القانون العام كلیة الحقوق اكدال الرباط .

 "روح الثقافة المقاوالتیة للشباب آلیة لتطویر منظومة األعمال بالمغرب" -7

د سال جامعة محم–واالجتماعیة محمد بومدیان أستاذ متعاقد بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة 

 الخامس.

استراتیجیات مناخ األعمال بین التحدیات المعاصرة وسبل تحسین جاذبیة االستثمارات " -8

 "األجنبیة

 زعنون دكتور في القانون العام. ،عبد الرفیعد.
 50: 13  –  20: 13: عامة مناقشة

 
 

 
بالكلیة المتعددة التخصصات ، أستاذ باحث بجامعة عبد الواحد الخمالالدكتور التقریر التركیبي: 

 .بالعرائش
 

 اختتام أشغال الندوة.
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  تنسیق أشغال الندوة:
 
 ادریس جرداند.                                     نور الدین أشحشاح د. 
 

 اللجنة العلمیة للندوة:
محمد یحیا أستاذ التعلیم العالي بكلیة الحقوق د.د.توفیق السعید عمید كلیة الحقوق بطنجة، 

د.مرزوق آیت الحاج رئیس شعبة القانون الخاص بكلیة الحقوق طنجة، نور الدین بطنجة ، 
عة عبد الرحیم العالم أستاذ باحث جامنون العام بكلیة الحقوق طنجة، د.أشحشاح رئیس شعبة القا

فظ عبد الحاحث بكلیة الحقوق طنجة، د.ستاذ باالقاضي عیاض مراكش، د.عبد القادر مساعد أ
قوق حادمینو أستاذ باحث بكلیة الحقوق السویسي الرباط، د.ادریس جردان أستاذ باحث بكلیة ال

اسعیدة العثماني أستاذة باحثة بكلیة الحقوق طنجة، د.عبد اللطیف لبغیل أستاذ باحث طنجة، دة.
رق عبد السالم لزد. الحقوق تطوان. تاذ باحث بكلیةبكلیة الحقوق طنجة، د.حمید أبوالس أس

ة الحقوق التعلیم العالي بكلی أستاذحمید النھري د.لیم العالي بكلیة الحقوق بطنجة، التع أستاذ
یم لعابد إھادیا أستاذ التعد.الحاج شكرة أستاذ التعلیم العالي بكلیة الحقوق طنجة، د. بطنجة،

رشید .د لیم العالي بكلیة الحقوق طنجة،التع أستاذالعربي التھامي العالي بكلیة الحقوق طنجة، د.
كلیة فدوى لغزاوي أستاذة التعلیم العالي بم العالي بكلیة الحقوق طنجة، دة.المساوي أستاذ التعلی

نودي أستاذ علي الحالحقوق طنجة، دة.لطیفة بلخیر أستاذة التعلیم العالي بكلیة الحقوق طنجة، د.
دة.حنان النحاس، أستاذة باحثة في القانون العام، جامعة حقوق تطوان، التعلیم العالي بكلیة ال
 عبد المالك السعدي.

 اللجنة التنظیمیة:
یبشي، قبد.یونس  سعید الحاجي،د. الخمال، فرید الحافظي، عبد الكبیر یحیا، د.عبد الواحدد. 

سالم عبد الد.سلیمان احساین، د. الشطیبي، دة.اكرام اشحیمة، أسماءد.حفیظ الھروس، د.
، یحیى نورةدة. قال،لحسناوي الثمحمد اد. مصطفى جبلي،د.منصف الحایك، د. العنصري،

اد جوذ. ،د.عزیز الطویل، د.حفیظ الھروس، د.عزیز الطویل نجاة الناجي، د.ناصر البقالي،د.
محمد ذ. عبد العظیم الطویل،ذ.الحمامي محمد، ذ.الخمسي فاطمة الزھراء، ذ. الحاج،ولد 

 أزحاف.
 


