الجـمهورية الجـزائرية الديمقـراطية
الشعــبية
وزارة الـتجـ ـ ــارة
مديـرية التجارة لوالية ق ــاملـة
و بالتنسيق مع غرفة الصناعة و التجارة
مرمورة قاملة-تنظ ـ ــمان يوم دراس ي تحسيس ي
بعنوان:

إشكالية اليوم الدراس ي-نظرا لالهتمام املتزايد بإعمال قواعد املنافسة في
مجال الصفقات العمومية ،و

كذا وجود إرادة

سياسية تهدف إلى تفعيل آليات اقتصاد السوق ،و من
ثم إلزام املتعامل العمومي باحترام مبدأ املنافسة

الع ـ ـ ـ ـ ـام
املرفـ ـق ـ

الحرة و مراعاته أثناء إبرام الصفقات.
وقد استحدث املرسوم الرئاس ي رقم 247/15
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات
"تفويضات املرفق العام" ليمل بذلك فراغا قانونيا في
تسيير املرافق العمومية و يؤسس ملرحلة جديدة
قوامها الشفافية.
ولذلك سنعالج من خالل هذا اليوم الدراس ي
اإلشكالية التالية:

يوم  07نوفمبر 2019
بقاعة املحاضرات – املكتبة املركزية
بجامعة  08ماي  45قاملة-

تحسين تسيير املرافق العمومية؟ و هل التزم املشرع
التقنية؟

 -1مفهوم تفويض املرفق العام.
 -3مجال تطبيق تقنية تفويض املرفق
العام.

املحور الثاني :مبدأ املنافسة في تقنية
تفويض املرفق العام
-1آليات إرساء مبدأ املنافسة في إبرام
تفويضات املرفق العام.
 -2معوقات مبدأ املنافسة في إبرام تفويض

هل ستساهم تقنية تفويضات املرفق العام في
بتكريس آليات حماية املنافسة

املحور األول :اإلطار القانوني لتقنية
-تفويض املرفق العام
 -2أساليب إبرام تفويض املرفق العام.

املرفق العام املؤرخ في  16سبتمبر  2015تقنية

املنافس ـ ـة وتفويض ـ ـات

 -محاور اليوم الدراس ي-

الحرة في هذه

املرفق العام.
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 تاريخ انعقاد اليوم الدراس ي . 2019/11/07
توجه املراسالت إلى:
البريد اإللكتروني ملديرية التجارة لوالية قاملة:
dcwguelma@gmail.com 

لجميع استع ماتكم واستفساراتكــم
اتص وا بمديرية التج ــارة لواليـ ــة قاملة
ع طريــق

الهــات 037 26 04 81
الفاكـس 037 26 04 82
Email:

