تقرير الملتقى الموسوم بـ
" ترشيد النفقات العمومية و رهانات النهوض باإلقتصاد الوطني من خالل تنظيم الصفقات العمومية"
يومي  20و  21نوفمبر 2017

 2018-2017بكلٌة الحقوق
فً إطار التظاهرات العلمٌة المبرمجة خالل الموسم الجامعً
ببودواو –جامعة أمحمد بوقرة –بومرداس الهادفة إلى خلق التواصل الفعال والمستمر بٌن مكونات
الحقل الجامعً و تبادل الخبرات مع مختلف الجامعات الوطنٌة  ،تم برمجة هذا الملتقى الوطنً على
اعتبار أن الصفقات العمومٌة تعد أهم قناة للتصرف فً األموال العمومٌة بهدف تنفٌذ سٌاسات الدولة
والتً تنجز من خاللها برامج التنمٌة ،وأنها فً نفس الوقت من أهم األدوات الفعالة التً تساهم فً
20
النهوض والرقً باالقتصاد الوطنً .وفً هذا الصدد ارتأت كلٌتنا تنظٌم ملتقى وطنً بتارٌخ
و 21نوفمبر  2017تحت عنوان" ترشٌد النفقات العمومٌة ورهانات النهوض باإلقتصاد الوطنً من
خالل تنظٌم الصفقات العمومٌة " ،بقاعة المحاضرات بكلٌة الحقوق ببودواو .
والغاٌة المرجوة من هذه التظاهرة العلمٌة هو استشراف أهم الرهانات والتحدٌات لالرتقاء
بتنظٌم الصفقات العمومٌة نحو العصرنة ،بترسٌخ قٌم الشفافٌة وتكرٌس آلٌات المنافسة لتحقٌق
النجاعة فً الطلب العمومً باحترام شروط االقتصاد التنافسً المبنً على الشراكة المثمرة بٌن
القطاع العام والخاص وترشٌد استعمال األموال العمومٌة بالتخفٌف من تكالٌف هذه العقود طبقا
للمعاٌٌر الدولٌة.
و قد جاء المرسوم الرئاسً رقم  247-15لتحقٌق مجموعة من األهداف من أهمها التخفٌف
من حدة اإلجراءات البٌروقراطٌة التً تعرفها عملٌة إبرام الصفقات العمومٌة ،وإعادة هٌكلة اللجان
المكلفة بالرقابة على مشروعٌة ومطابقة إجراءات إبرام الصفقات ،زٌادة على إدماج عقود تفوٌضات
المرافق العامة ضمن تنظٌم الصفقات العمومٌة فً إطار السٌاسٌة االقتصادٌة للدولة الرامٌة للتنازل
عن تسٌٌر بعض المرافق و المؤسسات العمومٌة لصالح القطاع الخاص طبقا لما ورد فً المادة 66
من قانون المالٌة بهدف توسٌع قاعدة االنتاج الصناعً و الفالحً و السٌاحً .
انطالقا مما سبق ذكره  ،ونظرا لألهمٌة البالغة لموضوع هذا الملتقى المتضمن أربعة محاور ،تم
تسجٌل أكثر من  200طلب مشاركة من مختلف جامعات الوطن والهٌئات اإلدارٌة المختصة والمهتمة
بهذا المجال ،و بعد دراسة هذا الكم الهائل من المداخالت من طرف اللجنة العلمٌة للملتقى تم قبول 78
مداخلة توزعت على الجلسات العلنٌة و الورشات ،و بعد االفتتاح الرسمً الذي أشرف علٌه السٌد
رئٌس جامعة بومرداس الدكتور األستاذ بن تلٌس عبد الحكٌم ،و السٌد عمٌد كلٌة الحقوق الدكتور
تم إثراء
األستاذ بن الصغٌر عبد العظٌم ،باشرت الجلسات والورشات أشغالها لمدة ٌومٌن حٌث
ومناقشة إشكالٌة الملتقى بحضور نخبة من الباحثٌن واألساتذة المحاضرٌن و الطلبة  .تم استخالص
عشرة (  )10توصٌات ،علها تساهم فً إثراء و تفعٌل أحكام المرسوم الرئاسً رقم 247-15
الخاص بتنظٌم الصفقات العمومٌة و تفوٌضات المرفق العام.
فً األخٌر ،نتمنى أن نكون قد وفقنا فً بلوغ األهداف المرجوة من خالل فعالٌات هذا الملتقى
الوطنً ،شاكرٌن لكل من ساهم من قرٌب أو من بعٌد فً إنجاح هذه التظاهرة العلمٌة الوطنٌة.
وفقنا هللا ،و منه نستمد العون والحمد هلل خالق الكون علٌه نعقد األمل ومنه نتوخى التوفٌق .نسأله
دائما ً أن ٌأخذ بأٌدٌنا للخٌر والسداد.

