
1 

 

 
 
 
 
 
 

 

بوجدة  األولجامعة محمد    
التخصصات بالناظور   متعددة  الكلية  

 
 

التدبي  شعبة العلوم االقتصادية و   

 تنظم 

   : حول بعد وعن  حضوريا دولية علمية ندوة 

2021 نوني   12و 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  متقاطعة نظرات :المقاوالت وتدبير القتصادوا القانون

 

 

 



2 

 

 الندوة  أرضية .1

القانون واالقتصاد وتدبير الم  تهدف هته ت: نظرات متقاطعة" لتوفير  والقاالندوة الدولية تحت عنوان: " 

ة والمعقدة والجدلية التي تربط كال من القانون واالقتصاد وتدبير المقاوالت،  لففضاء لمناقشه المفاهيم المخت 

وو راهنية  تكتسي  اآلخر  بعد  يوما  مافتئت  وذلوالتي  النظير،  منقطعتي  الوضعية  جاهة  مع  بالمقارنة  ك 

 اقتصادية المغربية. -السوسيو

والتطورات    ت التحويرالف  فهي تضع نصب عينيها محاولة إيجاد عناصر لفهم وتحليل مختض  غرالولهذا  

على   الوضعي  القانون  مساهمة  ضوء  على  مسائلتها  وكذا  الخارج،  في  أو  ببالدنا  سواء  القائمة  العميقة 

والتنم  التطور  يتعلاالقتصاديةية  مستوى  فيما  الجيدة  الحكامة  ترسيخ  مستوى  وعلى  جهة،  من  دبير  بتق  ، 

 المقاوالت من جهة أخرى. 

نقط   مختلف  على  الوقوف  المساهم  وبهدف  لتلك  والضعف  االقتصاد القوة  أداء  تطوير  على  ووقعها  ة 

هته   ، فإنالقانوني المعتمد   ي تحسين اإلطارومستوى انعكاساتها على تدبير المقاوالت وحجم مساهمتها ف

للتواصل   حقيقية  مناسبة  إيجاد  إلى  تصبو  والتنظيمي  باوت الندوة  التشريعي  اإلطار  وتشخيص  الخبرة  دل 

أال منذ  والمعايير قائم  الممارسات  مواكبة  أفق  في  بانتظام  يتطور  يفتأ  ال  والذي  الزمن،  من  قرن  من  زيد 

 ذا الخصوص.الدولية المتعارف عليها به

العم للسلطات  الحثيث والدؤوب  السعي  تكاد تخطئ  الدارس ال  المنطلق، فإن عين  لتطوير    يةومومن هذا 

ال األعمال  مناخ  وجعل  المقاوالتية،  البيئة  والرقي  وتحديث  لالستثمار،  ومناسبة  استقرارا  أكثر  مغربي 

 باإلطار القانوني المنظم له وجعله أكثر فاعلية ومالئمة. 

الهاجس قد اشتدت مالمحه مؤخرا بسبب التسارع الشديد لخطى العولمة وارتفاع إيقاع الثورات  ولعل هذا  

العقود األخيرة. وال شك    لعالمي خاللاالقتصاد ا  التي عرفها   والتكنولوجية والمالية والتواصلية  يةاع الصن

ا اإلصالحات  طريق  على  المغربية  المملكة  انخراط  حجم  على  بوضوح  انعكس  قد  ذلك  لقانونية  أن 

السبل إلدماج   أنجع  إلى ضمان  الهادفة  الدولي.  االقتصاد والمؤسساتية  ل األربعة  خالو  الوطني في سياقه 

وكذا على كيفيات   إطارنا القانونيلى صعيد تركيبة  يرة سارع المشرع إلى إنجاز تحويرات ععقود األخ

 مالئمته مع البيئة المقاوالتية المغربية. 

األم تعلق  إصالح  وسواء  فإن  المؤسساتي،  بالمستوى  أو  التنظيمي  بالمستوى  الوطنير  تمت   قانوننا  قد 

است منظور  من  إلى  تي رامقاربته  يهدف  عن    إعادةجي  الموروث  تشريعنا  مكونات  مجمل    فترة صياغة 

وتندمج   تتناغم  األعمال  لقانون  جديدة  حلة  من صياغة  تمكن  شاملة،  لمراجعة  هندسته  وإخضاع  الحماية 

إدماج  بشكل سل وقادرة على  المقاوالتية  بيئتها  التحول والتطور   البيئة  ههاتس مع  في سياق عالمي شديد 

 .والتعقيد 
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ا اعتماد مقاربة قانونية صرفة، بل ترمي  وال بد من اإلشارة إلى أن هاته الندوة ال تضع فقط نصب عينيه

والخصبة والمتباينة المشارب والمنطلقات، يل نقطة تقاطع حزمه من الرؤى المتعددة أكثر من ذلك إلى تشك

 .الخ...االجتماعم علوالتي يساهم في اإلدالء بها متخصصون في مجاالت االقتصاد والتدبير و 

األبعاد    المتعددة  المقاربة  هاته  لربط    ات تجاه واال إن  مناسبة  الندوة  تجعل من  أن  سيكون من شأنها حتما 

القانون   والمتخصصون    واالقتصاديونالصلة بين مختلف وجهات النظر المتباينة، التي يساهم بها رجال 

 .متباينةالة  وغيرها من الحقول المعرفي االجتماعفي التدبير وعلم 

فإن الندوة ترنو    ،االقتصاد وتدبير المقاوالت عله مع  ا فوت  القانون المغربيفي إطار التفكير حول قضايا  و

 :إلى إنضاج النقاش حول أسئلة عديدة من ضمنها 

ونماذج تدبير المقاوالت أم على العكس من ذلك، فإن تطور    االقتصاديةيحدد القانون األنماط    هل •

 ؟ يةيمج هو الذي يملي على المشرع فلسفة إصالح المقتضيات التنظ اذ نمتلك األنماط وال

  وما هي تضاريسه األساسية؟ القانون المغربيما هو مسار تطور  •

 ما هي مميزاته وخصوصياته؟  •

 ما هي مكوناته؟  •

 ما هو المنطق الناظم لتصوراته النظرية ولتطبيقاته العملية؟  •

 القات تأثير وتأثر؟ بعا  ما هي السياسات العمومية التي يرتبط معه •

 قاوالتي؟ لما ما هي إكراهات تطبيقه في إطار محيطه •

 ما هي خصوصيات ومميزات هذا المحيط المقاوالتي؟  •

 من هم العبوه الرئيسيون؟  •

 ما هي اإلشكاليات األساسية التي يطرحها؟  •

 ما هي آفاق تطوره المستقبلي؟  •

بمق الخاص  الطرق  مفترق  تقع على  التي  األسئلة  أهم  المغربي  رتطو  بةارلكم  به من    القانون  يرتبط  وما 

 .مجاله المقاوالتي الوطنيا دهتغيرات جذرية شه

تسعى   بين    ه هاتوسوف  المحتملة  والتداخالت  التفاعالت  حول  التفكير  لتطوير  الدولية  مختلف  الندوة 

المعبر عنها أعاله الصلة بحزمة األسئلة  تتيحه  المفاهيم ذات  ئج  نتاو  ات من خالص، وذلك عن طريق ما 
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وعلوم التدبير وعلم    واالقتصاد وخاصة القانون   ،عبالموضو ذات الصلة    المعرفيةتقاطعات مختلف الحقول  

  االجتماع والعلوم السياسية وعلوم التواصل.

تدخالت التشريعية  إن المداخالت يمكنها أن تالمس مختلف جوانب هذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها بال

العمومية   السياسات  اأو  والتطورات  المفاهيمية  التحوالت  بأو  المتعلقة  وبمحيطه    المغربينون  القا لعملية 

 .المقاوالتي

 وتندرج هاته المداخالت على سبيل المثال ال الحصر في أحد المحاور التالية: 

 المقاوالت.القانون والحكامة الجيدة في تدبير  :المحور األول  •

 للمقاوالت. القانون والتسيير التجاري  :الثانيمحور ال •

 الضريبي والمالي للمقاوالت. القانون والتدبير المحاسباتي و :الثالثالمحور  •

 القانون وتدبير الموارد البشرية للمقاوالت. :الرابعالمحور  •

 المقاولة. القانون وصعوبات  :المحور الخامس •

المقاوالت    : السادسالمحور   • تدبير  الفك تقاطع  الملكية  وقانون  الجنائي  القانون  والقانون  مع  رية 

للبورصة الشركات   المنظم  الشغل  وقانون  التجارية  وقانون  وقانون  الضمان    المحاكم  وقانون 

 ...ألخ. والقانون الدولي الخاص التجاري  االجتماعي

إفسا:   السابعالمحور   • دون  والحيلولة  الرشوة  بمحاربة  الصلة  ذات  والسياسات  مناخ  القانون  د 

 األعمال.    

التدب  التجاريةوالسياسة    انونالق  : الثامنالمحور   • الخوصة،  االقتصاد،  )تحرير  المفوض :  ير 

للمرافق العمومية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، السياسات القطاعية، تطوير االستثمار،  

ة، إبرام االتفاقيات التجارية  لشباك الموحد للمراكز الجهوية لالستثمار، تسهيل التبادالت التجاريا

 (..ألخ ...السياسة المالية الدولية،

 المقاولة. وحرية  نالقانو : المحور التاسع •

 . ديناميات وأشكال النمو ،القانون : المحور العاشر •

 . ال البشري و استراتيجيات التنميةالرأسم ،القانون : الحادي عشرالمحور  •

 . قتصاد والتمويل السلوكييناال ،القانون :  عشر الثانيالمحور  •

 . التنميةالتعاون الدولي و ،القانون : الثالث عشرالمحور  •
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ه  مجموعة  وإنضاج    تهإن  الجاد  التفكير  وتشجيع  دعم  إلى  تهدف  وغنية  متكاملة  منصة  تشكل  المحاور 

، وكذا بآفاق تطوره، وبالتغيرات القانون المغربير بخصوص مختلف الجوانب ذات الصلة بالنقاش والحوا

، وسعيه  ، والناجمة عن األزمات التي تعتبر بيئته المقاوالتية موضوعا لهاصلة التي يشهدهاالجذرية المتوا

 الدؤوب إلى التأقلم معها وإشباع حاجياتها المتجددة. 

 المشاركة انواع .2

 .صفحات  4ملخص بحثي في حدود   تقديمبلمشاركة  يمكن ا ▪

  .يب جماع اكتمجلة متخصصة أو لنشرها ضمن  ث وللبح ةكامل وص نصيمكن المشاركة بتقديم   ▪

 .االعمالدة في مجال يمكن المشاركة بتقديم تجربة رائ ▪

 : ليالتا االلكتروني د عبر البري Word بصيغة  قترحةالم الملخصات ترسل  ▪

coll.egentreprise@gmail.com 

الهوامش في   في الهامش، وتكتب   12و في المتن   Simplified Arabic 14 خط  تكتب المداخلة ب ▪

 .الصفحة أسفل

ة على الن حو التالي: اسم المؤلف، الكتاب، الطبعة، جهة النشر، دار النشر،  يُكتب الهامش أو   ▪ ل مر 

 .المكان، التاريخ، الجزء، الصفحة

 مواعيد الندوة:  .3

 تلقي ملخصات البحوث المقترحة  : 2021  وليوي  15 ▪

 المنظمة بردود اللجنة  همملخصات الذين تقبل  يتوصل الباحثون : 2021  يوليو  30 ▪

 لبحوث لنص الكامل خر أجل الستالم الا: 2021 شتنبر 30  ▪

   ارسال البرنامج النهائي للمشاركين في الندوة: 2021 أكتوبر 30 ▪

 يم الندوة ظ تن: 2021نونبر  12و  11 ▪

 :اللجنة العلمية

 المغرب   -لناظور  ا   –دة التخصصات  الكلية متعد  س مختارياعب •

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات  عبد الحق   •
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 وكبيش ب

  الواحد  عبد  •

   السعيدي

 كندا   -أونتاريو   –  Laurentienneجامعة  

•   
 
 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   أحمد الصفصاف

 ب المغر   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   عزيز بوزكو  •

  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  دنان عبد العال  ع •

 المغرب 

يد  عبد الحم •

 عدنان 

  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق 

 المغرب 

بن المصطف    •

 عكاشة

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات  

يف لحلو •  الجزائر   –وهران    –كلية العلوم االقتصادية والتدبير   شر

ون   –  ندي ياو   –والتدبير    كلية العلوم االقتصادية  كلود بيكولو  •  الكامير

إدريس ايت   •

 الشيخ 

 المغرب   -الرباط    –  ية معهد الدراسات االفريق 

 المغرب   -الراشيدية    –الكلية المتعددة التخصصات   المصطف  طايل  •

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   غزالن الشواي  •

  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  حنان الديالل •

 المغرب 

ر الفاريس  هكتو  •

 كارسيا 

UNED-   بانيا اس 

 كندا   -كبيك    –جامعة كيبيك شيكيتومي   ايمان اتروس  •

 المغرب   -الناظور    –ددة التخصصات  الكلية متع  عالوي خديجة  •

 برماك   •
  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  لبن 

 المغرب 

 فرنسا   -نيس    -   Nice Sophia Antipolisجامعة   محمد اروري  •

 المغرب   -سال    –يا للتكنولوجيا  المدرسة العل  غمحمد بولغال •

  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  محمد الغواط   •

 المغرب 

•   
  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  محمد لفريخ 
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 المغرب 

 المغرب   –  ناظور ال   –الكلية متعددة التخصصات   مراد أشاج  •

  مصطف  ق •
 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   ريشر

  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  مراد عامر  •

 المغرب 

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   نجيم أهتوت •

 المغرب   –سطات    –كلية العلوم القانونية والسياسية   رشيد الطاهر  •

 تسفاك  غوج    •

 نفوسونا

ون   –  ياوندي   –كلية العلوم االقتصادية والتدبير    الكامير

•   
  –سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  سعد الستات 

 المغرب 

 ب المغر   –سطات    –كليات العلوم والتقنيات   سناء حني    •

 السنيغال   –  Ziguinchor  –  جمعة حسن سييك  شين ديوب  •

  –سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية لق ة العلوم ا كلي  ر سعاد منظ  •

 المغرب 

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   طاهر السعدي  •

 المغرب   -الناظور    –ددة التخصصات  الكلية متع  عالوي خديجة  •

 : التنظيميةاللجنة  

 المنسقون 

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   عزيز بوزكو 

 المغرب   –الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   فؤاد حني   

  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  دنان ل  ععبد العا

 المغرب 

 أعضاء اللجنة

  -سال    –  واالجتماعية   واالقتصادية   انونية كلية العلوم الق  عبد الحميد عدنان 

 المغرب 

  
 
 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   أحمد الصفصاف

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   عيشة العالل  
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 المغرب   –الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   بوزيد االمي   

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   غوالن الشواي 

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   مراد أشاج 

 المغرب   –الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   مني  المشكور 

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   ندير البوبكاري

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   نجيم أهتوت

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   زهي  أجعي  

 : طلبة الدكتوراه

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   جري فؤاد زا

 المغرب   -الناظور    –  الكلية متعددة التخصصات  ور محمد بوزك

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   سمهان هاشم  

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   سكينة كنون 

 المغرب   –الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   عبد الصمد احاللوم 

 المغرب   -الناظور    –الكلية متعددة التخصصات   أسامة بلهادي

 ، يرجى االتصال ب: مزيد من المعلومات علىول للحص

: ، البريد االلكتروني 900873 661 212+، رقم الهاتف عزيز بوزكو األستاذ

ump.ac.ma@a.bouzeggou 

 : ، البريد االلكتروني662515944 212+، رقم الهاتف فؤاد حنين األستاذ

 ump.ac.ma@hanin.f 

  : ، البريد االلكتروني 644086086 212+، رقم الهاتف عدنانعبد العالي  األستاذ

upo9@hotmail.comali 

ن، الناظور، سلوا300، صندوق بريد  العنوان: الكلية متعددة التخصصات بالناظور  

3635894105الهاتف:   

  /http://fpn.ump.maموقع االنترنت:  

 fpnador07@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 

mailto:a.bouzeggou@ump.ac.ma
mailto:f.hanin@ump.ac.ma
http://www.fpn.ma/
http://www.fpn.ma/
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