الرئيس الشرفي لميوم الدراسي  :أ .كراجي مصطفى ،أستاذ التعميم

العلوم السياسية.
العالي ،عـم ـيد كمية الحـقوق و ـ

المسؤول عن اليوم الدراسي  :أ .قاسم العيد عبد القادر ،أستاذ التعميم

العلوم السياسية.
العالي كمية الحـقوق و ـ
المجنة العممية:

 كراجي مصطفى ،أستاذ التعميم العالي ،عميد كمية الحقوق والعمومالسياسية ،رئيس فرقة بحث.

 مكمكل بوزيان ،أستاذ التعميم العالي بكمية الحقوق والعموم السياسيةرئيس فرقة بحث.

 قاسم العيد عبد القادر ،أستاذ التعميم العالي بكمية الحقوق والعمومالسياسية ،رئيس فرقة بحث.

 شايب صورية ،أستاذة محاضرة بكمية الحقوق والعموم السياسيةمديرة مخبر "المرافق العمومية والتنمية".

 -بردان رشيد ،أستاذ محاضر بكمية الحقوق والعموم السياسية ،مدير

مخبر "النشاط العقاري".

 -عنتر هواري ،أستاذ محاضر بكمية الحقوق والعموم السياسية.

اإلشكــاليــة
تمجأ اإلدارة العامة أثناء قياميا بنشاطاتيا الوظيفية إلى وسائل
متعددة ،منيا األعمال اإلدارية القانونية االتفاقية أو الرضائية خاصة في
مجال العقود اإلدارية .وتعتبر الصفقات العمومية الوسيمة األنجع لتحقيق

 طيب ويس إبراهيم ،أستاذ محاضر بكمية الحقوق والعموم السياسية.لجـنة التنظيم:

 شايب صورية ،رئيسة المجنة. باي عمر راضية ،أستاذة مساعدة قسم  -أ - -بوشويرف نوال ،أستاذة مساعدة قسم  -أ –

 -فرعون محمد ،أستاذ محاضر قسم  -ب–

 موالي جمطي قادة ،أستاذ مساعد قسم – ب- -لوزاني ليندة ،طالبة دكتوراه.

مخبر المرافق العمومية والتنمية

التنمية الوطنية و أن أغمب المال العام يخصص ليا ،وبذلك ينبغي تشديد
الرقابة القضائية لتجنب إىدار الثروة العمومية .وعمى ذلك ،فاإلدارة ممزمة

بإتباع طريق مرسوم ليا من قبل المشرع إلبرام الصفقات العمومية،
فالمرسوم الرئاسي رقم  247 – 15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام ،يبين لإلدارة كيفية تنظيم عالقاتيا التعاقدية.
ويعتبر القضاء بمختمف أقسامو بمثابة صمام آمان لمبادئ إبرام العقود
اإلدارية ،فيمكن إخطار القاضي الجزائي إذا كان اإلخالل لو وصف

جزائي ،كالرشوة والمحاباة واستغالل النفوذ واإلثراء غير المشروع  .كما
يعتبر إخطار القاضي اإلداري االستعجالي وفق ما نص عميو المشرع في
المادتين  946و  947من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وسيمة فعالة
في منح عدالة سريعة لممتقاضين.
محاور اليوم الدراسي

 -بن ديدة نجاة ،أستاذة محاضرة بكمية الحقوق والعموم السياسية.

 -بشير محمد أمين ،أستاذ محاضر بكمية الحقوق والعموم السياسية.

جامعة جياللي ليابس  -سيدي بمعباس -

المحور األول :التجريم في الصفقات العمومية

بالتعاون مع
كمية الحقوق والعموم السياسية
 19مارس 1962
ينظم يوما دراسيا حول

أ -جريمة الرشوة

جريمة المحاباة
ب -
استغالل النفوذ
ت -

"الصفقات العمومية والمحافظة عمى المال العام "

اإلثراء غير المشروع
ث -

المحور الثاني :دور القضاء االستعجالي في إرساء مبادئ إبرام العقود
اإلدارية

أ  -المبادئ التي تقوم عميها إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد

ب -الدعوى االستعحالية ما قبل التعاقدية

ج -النظام القضائي لمدعوى االستعجالية قبل التعاقدية

يوم  13ديسمبر 2018
قاعة المحاضرات (الجناح البيداغوجي)

انخًٍص  13دٌطًثر 2018
افرراح انٍىو انذراضً "الصفقات العمومية
والمحافظة عمى المال العام"
 كهًح انطٍذ كراجً يصطفى ،عًٍذ كهٍح انذمىقوانعهىو انطٍاضٍح ،جايعح جٍالنً نٍاتص  -ضٍذي
تهعثاش.
 كهًح انطٍذج شاٌة صىرٌح ،يذٌرج يخثر انًرافكانعًىيٍح وانرًٍُح.
 يذاضرج افررادٍح نهطٍذ لاضى انعٍذ عثذ انمادر ،رئٍصفرلح انثذث "انًرافك انعًىيٍح وانًُازعاخ".
انجهطح األونى ترئاضح
أ /تىزٌاٌ يكهكم
  09:45 - 09:30غراش عثذ انذكٍى  ،أضتاذ  ،كليت الحقوقوالعلوم الطياضيت ،جامعت جياللي ليابص  -ضيدي بلعباش -
"Quelques réflexions sur Les interdictions de
soumissionner dans les codes des marchés
publics algérien et français".

  10:00 - 09:45راتخ ضعاد  ،أضتاذة  ،كليت الحقوق والعلوم ضيدي بلعباش -الطياضيت ،جامعت جياللي ليابص
"االيرٍازاخ غٍر انًثررج فً إضُاد انصفماخ انعًىيٍح
ودور أضانٍة انرذري فً انكشف عُها" .
  10:15 - 10:00ذٍرش يراد  ،أضتاذ  ،كليت الحقوق والعلومالطياضيت ،جامعت جياللي ليابص  -ضيدي بلعباش " -دراضح
نإلطار انماَىًَ نًذارتح انرشىج فً انجسائر ".

  10:30 - 10:15دطاب كًال  ،أضتاذ  ،كليت الحقوق والعلومالطياضيت ،جامعت جياللي ليابص  -ضيدي بلعباش – "جــــُذح
انًذـــــــــاتـــــــــاج ".
  10:45 - 10:30خًهٍشً دُاٌ  ،باحثت دكتوراه ،كليت الحقوق–
والعلوم الطياضيت ،جامعت جياللي ليابص  -ضيدي بلعباش
"جرًٌح انًذاتاج كصىرج يٍ صىر انرجرٌى فً انصفماخ
انعًىيٍح".
  11:00 - 10:45زولار عثذ انمادر ،أضتاذ ،كليت الحقوق ضيدي بلعباش -والعلوم الطياضيت ،جامعت جياللي ليابص
"انركٍ انًادي نجرًٌح انًذاتاج فً انصفماخ انعًىيٍح ".

  12:45 - 12:30دًذاٌ ضايٍح  ،باحثت دكتوراه ،كليتالحقوق والعلوم الطياضيت ،جامعت مولود معمري – تيسي
وزو " -إجراء انًُخ انًؤلد وانرلاتح عهى انصفماخ
انعًىيٍح كآنٍرٍٍ نركرٌص يثذأ انشفافٍح وانًطاواج تٍٍ
انًرعايهٍٍ فً ظم انًرضىو انرئاضً ."247 -15
  13:00 - 12:45تٍ دٌذج َجاج  ،أضتاذة  ،كليت الحقوقوالعلوم الطياضيت ،جامعت جياللي ليابص  -ضيدي بلعباش -
"رلاتح االضرعجال يا لثم انرعالذٌح فً َظاو انصفماخ
انعًىيٍح".
 13:15 - 13:00 -هاشًً فىزٌح  ،أضتاذ ة ،كليت الحقوق

والعلوم الطياضيت ،جامعت ابه خلدون  -تيارث " -رلاتح

 11:30 – 11:00يُالشح
 12:00 – 11:30اضررادح

انجهطح انثاٍَح ترئاضح

لاضً االضرعجال عهى يثذأ انًُافطح" .
  13:30 - 13:15تٍ أدًذ دىرٌح  ،أضتاذة ،كليت الحقوقوالعلوم الطياضيت ،جامعت أبو بكر بلقايد  -تلمطان -
"ضهطاخ انماضً االضرعجانً انًىضىعً فً يجال
انصفماخ انعًىيٍح".

أ /تشٍر يذًذ أيٍٍ
  12:15 – 12:00جثاري دضري  ،باحث دكتوراه ،كليتالحقوق والعلوم الطياضيت ،جامعت جياللي ليابص  -ضيدي
بلعباش " -انًثادئ انرً ٌمىو عهٍها اخرٍار انًرعايم
االلرصادي".
  12:30 – 12:15كٍالنً عىاد  ،أضتاذ  ،كليت الحقوق والعلومالطياضيت ،جامعت جياللي ليابص  -ضيدي بلعباش " -ذكرٌص
يثادئ انشفافٍح فً اخرٍار انًرعالذ يع اإلدارج ".

 13:30و َالشح واخرراو انٍىو انذراضً

