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 موضوع امللتقى:
نتيجة للتحوالت السياسية واالقتصادية وما هلا من أتثريات 
 وانعكاسات على مؤسسات الدولة وعلى التسيري العمومي، عمدت
الدولة إىل البحث عن طرق وآليات جديدة لتسيري املرافق العمومية 
تضمن فعالية أكثر يف التسيري وأبقل التكاليف، األمر الذي وضعها 
أمام خيار حترير النشاطات العمومية وإشراك القطاع اخلاص، 

يسهم يف احلفاظ  واعتماد منظور جديد يف إبرام الصفقات العمومية
 .على املال العام

ن األخذ بطرق التسيري القائمة على تفعيل دور اخلواص يف إ
القطاع العام يف إطار " عقود تفويض املرفق العام "، كان نتيجة 
جلملة من املربرات أبرزها الرتاجع املستمر للعائدات املتأتية من اجلباية 

هو ما البرتولية وما كان لذلك من أثر سليب على اخلزينة العمومية، و 
املتضمن تنظيم  247-15أحكام املرسوم الرائسي جتسد يف 

 .ات العمومية وتفويض املرفق العامالصفق
أول نص قانوين ينظم تسيري املرافق العمومية عن  الذي يعتربو 

طريق أسلوب التفويض يف اجلزائر أسوة ابلعديد من التشريعات 
 . سباقة يف هذا النموذج من التسيرياملقارنة ال

 إشكالية امللتقى:
نظرا ألمهية عقود تفويض املرفق العام خاصة يف ظل التحوالت اليت 
تعيشها الدولة يف اجملال االقتصادي، تربز إشكالية هذه التظاهرة 

 العلمية واليت تتمحور حول:
املتعارف  إىل أي مدى ميكن أن يساهم أسلوب التفويض يف صوره

يف حتسني  247 – 15عليها واملنصوص عليها يف املرسوم الرائسي 
 مردودية املرافق العامة وكذا يف احلفاظ على املال العام ؟ 

 

 

 :أهداف امللتقى
 :ى لتحقيق مجلة من األهداف، أمههايهدف امللتق

   -15مناقشة األحكام اجلديدة اليت جاء هبا املرسوم الرائسي  -
247. 

خاص( لالستفادة من -إشراك املتعاملني االقتصاديني )عام -
 .العمومية وإدارة املرافق العامة يف جمال الصفقاتخرباهتم 

 .يض لتحسني أداء املرافق العموميةفعالية التفو إبراز مدى  -
 :حماور امللتقى

مومية يف املرسوم تنظيم الصفقات الع مستجدات: احملور األول
 .247-15الرائسي 

التنظيم القانوين لعقود تفويض املرفق العام يف ظل : احملور الثاين
 .247 – 15املرسوم الرائسي 

 .يف التشريعات املقارنةالعام تفويض املرفق : احملور الثالث
رفق العام من خالل عقود رهاانت حتديث امل: احملور الرابع

 .التفويض
 هيئة امللتقى:

 - الرئيس الشريف للملتقى الوطين: 
 1أ.د/ ضيف عبد السالم ..مدير جامعة ابتنة 

 : الوطين مدير امللتقى -
والعلوم السياسية أ.د/  خملويف عبد الوهاب..عميد كلية احلقوق   

 - رئيس امللتقى الوطين: 
 أ.د / بن عمران حممد األخضر 

 - رئيس اللجنة العلمية: 
عبد القادر دراجي أ.د /   

 
 

ية بني التفويض كآلية لتسيري املرافق العموم
وترشيد اإلنفاق حتمية التوجه االقتصادي 

 :العام
 247-15: يف املرسوم الرائسيقراءة 

2018 نوفمرب 20 يوم:  
 األستاذ الدكتور: : امللتقى الوطينرئيس 

 حممد األخضر بن عمران
 

 ينظم ملتقى وطين بعنوان:

 

 



 

 

 1..جامعة ابتنة ................................د/ لوشن دالل
  1........جامعة ابتنة ...................د/ بوهنتالة عبد القادر

 أم البواقي.......جامعة .......................مالوي إبراهيم د/
 1.....جامعة ابتنة ...................د/ دغو خلضر...........

 1.................جامعة ابتنة .............د/ سوايد ليلى.....
 ......جامعة بسكرة.....................د/ لعور بدرة..........

 1...........جامعة ابتنة ...................بناين د/ مواقي أمحد
 1............جامعة ابتنة .............د/ رزيق عمار .........

 1.........جامعة ابتنة ....................بن بوعبد هللا نورةد/ 
 1.............جامعة ابتنة ....د/ خليفة موراد.................

 د/ قريف إدريس..................................جامعة بسكرة
 ..................جامعة مسيلة....وايل عبد اللطيف........د/ 

 د/ موساوي فاطمة...............................جامعة مسيلة
 1عمار..................................جامعة ابتنة د/ مزايين 

 رئيس اللجنة التنظيمية: أ/ علييب مسعود 
أعضاء اللجنة التنظيمية: -  
 ط.د/ فارس مزوزي، ط.د/ مراد دلندة، ، عمورة حكيمة /د

 ، ط.د/ خليل سلطاين، ط.د/ نسيم رشاشيط.د/ أمحد زاوي
 :شروط املشاركة

 simplified كانت ابللغة العربية وفقا خلطتكتب املداخلة إذا   -
arabic  أما  ابلنسبة للتهميش، 12نسبة للمنت وابل 14حجم

 14حجم  Times new romanابللغة الفرنسية فتكتب خبط 
 .ابلنسبة للتهميش 10لنسبة للمنت واب
 .بطريقة آلية يف آخر املقال جيب أن تتم عملية التهميش -
 .مرتبطا أبحد حماور امللتقىداخلة أن يكون موضوع امل -
قدم يف أية تظاهرة علمية  أن ال يكون موضوع املداخلة قد نشر أو -

 .من قبل
 
 

صفحات وال تزيد  10عدد صفحات املداخلة ال تقل عن  -
 .صفحة مبا فيها املالحق والتهميش 15عن 

لعربية ا مبلخصني أحــــــــــدمها ابللغة قةأن ترسل املداخلة مرفو -
 .)فرنسية/إجنليزية(اآلخر بلغة أجنبية و 
ختضع املداخالت للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية  -

للملتقى، والبحوث اليت تنتقيها اللجنة وترى أهنا ذات قيمة 
الباحث للدراسات علمية، تنشر يف عدد خاص من جملة: 

ق )جملة فصلية دولية حمكمة تصدر عن كلية احلقو  األكادميية
 .(1جامعة ابتنة –والعلوم السياسية 

 :تواريخ مهمة
 2018 سبتمرب 28: لخصاتآخر أجل إلرسال امل -
 2018 أكتوبر 01 ابتداًء من :املقبولة لخصاتالرد على امل -
 2018 نوفمرب 07: آخر أجل إلرسال املداخالت -
 2018 نوفمرب 10: ابتداًء من أتكيد قبول املداخلة -

 :املراسالت
 : الت إىل الربيد اإللكرتوين اآليتكافة املداختوجه  

Servicepub.2018@gmail.com 
 06 75 03 34 15/  07 70  66 37 46اهلاتف:  -

 :استمارة املشاركة
 االسم واللقب .................................
 الوظيفة ........................................

 العلمية..................................الدرجة 
 املؤسسة ......................................
 اهلاتف ........................................
 الربيد اإللكرتوين ...............................

 حمور املداخلة ................................
 .........................عنوان املداخلة .......

 
 

 -   أعضاء اللجنة العلمية:
 1.........جامعة ابتنة .........أ.د/ شعبان مسري.........
 1............جامعة ابتنة .......أ.د/ مزايين فريدة........

 1..........جامعة ابتنة .......أ.د/ خلفة اندية...........
 1....جامعة ابتنة .......الوهاب.........أ.د/ خملويف عبد 

 1.....جامعة ابتنة ........أ.د/ مباركي دليلة .............
 1......جامعة ابتنة ........أ.د/ بنيين أمحد...............

 1....جامعة ابتنة ........أ.د/ نواصر العايش.............
 1.......جامعة ابتنة ........أ.د/ رحاب شادية ..........

 1...........جامعة ابتنة ........أ.د/ مشامة خري الدين....
 .......جامعة سطيف........أ.د/ جازية لشهب صاش....
 ........جامعة بسكرة........أ.د/ عزري الزين............
 1........جامعة ابتنة ........أ.د/ زرارة خلضر............

.......................جامعة قسنطينةأ.د/ بن محلة سامي  
 1.......جامعة ابتنة ........د/ سالمي ميلود............

 1...جامعة ابتنة .................. د/ ميلود بن عبد العزيز
 1...جامعة ابتنة .........د/ بن نصيب عبد الرمحان.......

 1ة .....جامعة ابتن.........د/ موساوي أمال.............
 1......جامعة ابتنة ........د/ عريب ابي يزيد............

 1..........جامعة ابتنة .........د/ حامدي بلقاسم......
 1.............جامعة ابتنة .........د/ اثبيت وليد ........

 1...........جامعة ابتنة .................. د/ سليم بشري
 1............جامعة ابتنة ................د/ بوهنتالة أمال

 .....جامعة أم البواقي..................... دريد كمالد/ 
 د/ جللط فواز...............................جامعة مسيلة
 1د/ بولقصيبات أمحد........................جامعة ابتنة 

 د/ ضريفي اندية............................جامعة مسيلة
 1د/ بيطام أمحد.............................جامعة ابتنة 


