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 مجلس الدولة

 

 

 

 البرنامج :

الضيوف و المشاركين. ستقبالا: 30سا 00/08سا 08   

،كلمة الترحيب: 40سا  08/ 30سا 08  

رئيسة مجلس الدولة. ،فريدة بن يحيلقاء السيدة: من إ  

وزير العدل، الرسمي للملتقى من طرف السيد  فتتاحاال : إلقاء كلمة 10سا  40/09سا  08

 حافظ األختام.

 .ستراحةإ -30سا  09  /10سا  09

 : الفترة الصباحية

 لخامسةرئيس الغرفة ا ،بوصوف موسى السيد:األشغال تحت رئاسة  بداية - :30سا  09

. بمجلس الدولة  

.االعمومية وهيكلة ميزانيته: مصادر تمويل الصفقات تمهيد - 50سا  09 /30سا  09  

العمومية.خبير في الصفقات  -أستاذ  ،صبري مولود السيد:مداخلة من إلقاء -  

.مناقشة - 10سا  10 /50سا  09  

.المسار و الوضع الراهن :المشاريع العموميةنضج  دورة -40سا 10/  10سا  10  

مدير عام سابق للصندوق الوطني للتجهيز من أجل  ،قرين عمار السيد: مداخلة من إلقاء -

 .شرشالبميناء الوسط  زالوكالة الوطنية إلنجا موحاليا  مدير عا ، ( CNED )التنمية 

 .مناقشة  - 00سا  11/  40سا 10

 ملتقى

 الصفقات العموميةمنازعات  على اوأثره المشاريع،نضج إشكالية 
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العناصر المتعلقة بنضج الصفقات العمومية في  ترجمة – 30سا  11/   00سا  11

 التعاقدية. تالمستندا

 خبير في الصفقات العمومية .  - أستاذ ،لعالم محمدالسيد :  إلقاءمداخلة من 

 .مناقشة -  00سا  12 / 30سا  11

 من المطابقة العمومية:الصفقات التنظيمي الذي يحكم  اإلطار -  30سا  12 / 00سا  12

 .القانونية إلى األداء االقتصادي

 .الصفقات العمومية بوزارة الماليةرئيس قسم  ،محمد دبوزر: السيد  مداخلة من إلقاء -

 مناقشة .  -  00سا  13/    30سا  12

 .وجبة الغذاء - 30سا  14/     00سا  13

 الفترة المسائية :

 رئيس الغرفة الثالثة ،نويري عبد العزيزالسيد: استئناف االشغال تحت رئاسة  -  30سا  14

 بمجلس الدولة.

 رقابة القاضي اإلداري:  - 00سا  15/  30سا  14

 نضج المشاريع نقصمالحظات المتعلقة بالمنازعات الناتجة عن أهم ال -

 .نضج المشاريع نقائص ثارالمنازعات المتعلقة بآ في مجلس الدولة داألثر: اجتها -

 بالغرفة األولى القسم الثالث  ةرئيس ، حفيظةبن منصور  السيدة:مداخلة من إلقاء  -

 العمومية(. تمنازعات الصفقا)

 معالجة االشكاالت المترتبة عن منازعات الصفقات العمومية. -  45سا  15/  00سا  15

 بالغرفة األولى رئيسة القسم األول، رضوان مليكةالسيدة : مداخلة من إلقاء  -

 (.منازعات الصفقات العمومية )

 مناقشة - 45سا  16 /45سا  15

 ةوالتنظيمي ةعمل حول األفاق التشريعيالورشة مباشرة أشغال  -   45سا  16/  45سا  15

 .المتعلقة بنضج الصفقات العمومية
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 كلية الحقوق.  -1-جامعة الجزائر  ) أ( ستاذة محاضرة، أر ميريامأكروتأطير السيدة : 

 التوصيات. قراءة -  00سا  17/  45سا  16

 .رئيسة مجلس الدولة ،فريدةبن يحي  :من طرف السيدةالملتقى  اختتام -  00سا  17


