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أقاليمها، وذلك  ربلبسط نفوذ الدولة ع احمللية أداة ادلرافق العامةدتثل 
 يف حتقيق لافعال، ولدورها األخرى بباقي القطاعات الوثيق الرتباطها
الذين يستفيدون اجملتمع بالنسبة ألفراد  االجتماعية واالقتصاديةالتنمية 

صناع القرار يف الدولة إجياد  األمور اليت شغلت من أهمو خدماهتا،من 
الطرق الصحيحة والفعالة اليت تضمن إدارهتا وتسيريها وفق أحدث 

حتقيقا و احلاصلة  التكنولوجية العادلية التطورات يواكباألساليب مبا 
 .مواطنيها تطلعاتلرغبات و 

 النفط ويف ظل األزمة ادلالية اليت تعانيها البالد خاصة بعد تراجع أسعار
وبالتايل تراجع موارد الدولة وقدرهتا على التجهيز وإقامة ادلرافق العامة، 
يضاف إليها عامل آخر ال يقل أمهية وادلتمثل يف االختالالت اليت 
ظهرت يف آليات التسيري العمومي خاصة مع تبين نظام الليربالية 

إضافة إىل كثرة مهام اجلماعات احمللية  اجلديدة يف اجملال االقتصادي
وصعوبة تسيري كل ادلرافق احمللية بطريقة جيدة حتقق النفع العام وختفف 
من أعباء اخلزينة العمومية، كل ذلك دفع ادلشرع اجلزائري غلى حماولة 

من بني احللول اليت جاء تبين حلول من خالل أساليب تسيري جديدة، و 
ن طريق ادلرسوم التنفيذي ع متفويض ادلرفق العا ةتقنيهبا ادلشرع اجلزائري 

والذي يفصل أكثر يف كيفيات تطبيق التقنية على مرافق ، 11-111
ادلتعلق  242-11اجلماعات احمللية الذي جاء به ادلرسوم الرئاسي 

فيها ادلشرع  ، حيث مجعالعام ادلرفق اتصفقات العمومية وتفويضالب
يف  وجودةخاص هبا بعد أن كانت م يف تقنني أحكام التفويضاجلزائري 

 .نصوص متفرقة
 

 ماهي آليات تطبيق تقنية تفويض ادلرفق العام على ادلستوى احمللي؟ 
من جودة كيف ميكن أن حتسن سياسة تفويض ادلرفق العام احمللي 

 الدفع مبسرية التنمية احمللية؟ادلقدمة و اخلدمات العمومية 
 

 

ما تأثريات طريقة تفويض ادلرفق العام احمللي على مبادئ سري ادلرافق العامة 
 ؟احمللية

 
 
 القابلة لتفويض وغري القابلة للتفويض. عامة اإلقليميةرافق الادلدتييز  -
 دورها يف التنمية احمللية. تفويض ادلرفق العام مع تقييماإلحاطة بصيغ  -
 .تيار السلطة ادلفوضة ألفضل مرتشحطريق الوصول الخ حتديد -
مع أنواع ادلرافق العامة التطرق ألشكال التفويض وتوافق تطبيقاته  -

 للبلدية
 الذي نص عليه ادلشرع يف كيفيات اختيار ادلفوض له بيان ادلسار -
دراسة كيفيات فض النزاعات القائمة يف إطار اتفاقيات تفويض ادلرفق  -

 لي سواء بالطرق اإلدارية أو القضائية.العام احمل
التعرف على خمتلف العقود ادلستعملة يف تقنية تفويض ادلرفق العام -

احمللي وحاالت استعمال كل حالة منها من قبل السلطة ادلسؤولة عن 
 .ادلرفق العام احمللي

 
 

 الطبيعة القانونية لتقنية تفويض ادلرافق العمومية احمللية  المحور األول:
 إجراءات إبرام اتفاقيات تفويض ادلرفق العام احمللي  المحور الثاني:
 أشكال وصيغ إبرام عقود تفويض ادلرفق العام احمللي المحور الثالث:
 اتفاقيات تفويض ادلرفق العام طارإالنزاعات القائمة يف  المحور الرابع:

 احمللي
ادلرفق العام آليات الرقابة على عقود اتفاقيات تفويض  المحور الخامس:

 احمللي
 صور انتهاء عقود اتفاقيات تفويض ادلرفق العام احمللي المحور السادس:

 
 

 ديباجة الملتقى

 

 إشكالية الملتقى
 

 أهداف الملتقى
 

 محاور الملتقى



 

 رئيس اللجنة العلمية: أ. د بن شعبان علي  

 

 1قسنطينة  جامعة منتوري                 عميرش نذير    د..أ
 جامعة محمد خيضر بسكرة         عبد الحليم  أ.د بن مشري

 جامعة محمد خيضر بسكرة                   أ.د حسينة شرون
 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة              د. محروق كريمة

  1قسنطينة منتوري اإلخوةجامعة             شيبوتي راضية  .د
 1قسنطينة–جامعة اإلخوة منتوري      د.أمجوج نوار         

   2قسنطينة  -جامعة عبد الحميد مهري      سايبي صندرة د.
 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة                  د نويوة هدى

 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة              عومار د. بوقريط
 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة               د.بوكرزازة أحمد
 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة               د.ريكلي صديق

  1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة             هوشات فوزية د. 
 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة              بن تركي ليلى  .د

 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة                د. فردي كريمة
 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة          د. لعور حمزة حسان

  1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة     د.خوادجية سميحة حنان
 1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة                د.كريكو فريال

 1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة د.بن عميور أمينة            
  1 قسنطينة  االخوة منتوريجامعة             د.لوصيف نوال 

 1منتوري قسنطينةاالخوة  جامعة           حاليس إلهام د. بو 

  1ي قسنطينة جامعة اإلخوة منتور          نقاش حمزة . د
 1جامعة  اإلخوة منتوري قسنطينة    بن حبيلس أمينة د. 

  1منتوري قسنطينة اإلخوةجامعة             بترة طارقد.بو 
 1قسنطينة منتوري اإلخوةجامعة     د.بلحرش نوال       

 1قسنطينة جامعة اإلخوة منتوري         د. حركاتي جميلة 
 
 

 حركاتي جميلة. د: رئيسة اللجنة التنظيمية

  :أعضاء اللجنة التنظيمية

 زولي سهامأ. 

 حنان بلمرابطأ . 
   أ. قيقاية مفيدة

  أ .عبد النور سهام 

 أ.بوزيتون عبد الغني

 مزهود الهاشمي دط.

 د شريط فوضيلط.

  د خليفي شوقيط.

 ط.د رحاحلة آسيا 

 

 + مريم سالم سفيان مفرج + عزالدين غالب :اللجنة التقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 جيب التقيد يف ادلشاركة مبواضيع حماور ادللتقى. -
تستويف ادلشاركة شروط البحث العلمي وأن ال تكون منشورة  أن -

 أو مقدمة للنشر أو سبق التدخل هبا يف ملتقيات سابقة.
قل عن ي وأن الصفحة  20تعدى عدد صفحات ادلداخلة ال ي-

 اتصفح10
 اخلطباستخدام  حترر ادلداخلة؛ باللغة العربية -

SimplifiedArabic  والتهميش بنفس اخلط  14حجم
 Times Newباستخدام اخلط لغة األجنبيةبالو  12 حجم

Roman  10حجم  وامشاذلو   12حجم. 
 االسم واللقب تكون الصفحة األوىل على الشكل التايل: -

 احملور ادلتدخل فيه، عنوان ادلداخلة حتديد
ورقم  ادلهين )أو الشخصي )مؤسسة االنتماء، الربيد اإللكرتوين 

 . الدرجة العلمية للباحث اذلاتف(
غة البحث ولغة أخرى )الفرنسية أو أسطر بل 1ملخصني يف حدود 

 اإلجنليزية بالنسبة للبحوث باللغة العربية(
 يف آخر ادلداخلة. برتقيم متسلسل اذلوامش درجت-
 تقبل ادلداخالت الثنائية -

 :عرب الربيد االلكرتوين ترسل ادلداخالت -
seminaire.delegationsp@gmail.com 

 ةــــــــــــــامــــــــــــد هــــيـــواعــــم
 22/04/2021: يوم لقي ادلداخالت كاملةخر أجل لتآ -
 02/01/2021:ابتداءمن يتم اإلعالن عن ادلداخالت ادلقبولة -
 20/01/2021قاد ادللتقى: تاريخ انع -
 
 
 

 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

 اللجنة العلمية للملتقى

 اللجنة التنظيمية للملتقى

 شروط المشاركة
 


