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العمومية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
واالستفادة من الكفاءات اإلدارية والتقنية والقدرات
التمويلية لدى القطاع الخاص ،سواء بالنسبة للسلطة
المركزية أو بالنسبة للجماعات اإلقليمية والمؤسسات
التابعة لها ،وفي السياق ذاته عمدت الحكومة في شهر
ديسمبر من سنة  ،5102في إطار الثالثية ،إلى إبرام
ميثاق شراكة بين الشركات ،حيث اعتبرت الشراكة
آلية هامة إلعادة بعث االقتصاد الوطني وتطويره
وتنويعه ،من خالل السيما ترقية المؤسسات العمومية
ونقل المعارف وتشجيع االستثمارات المنتجة خارج
إشكالية الملتقى:
المحروقات.
برزت ،خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية،
رغم أهمية هذه اآللية االقتصادية والقانونية ،سواء
بالنسبة للشراكة بين اإلدارة العمومية والقطاع أهمية وضرورة تبني الدول ألسلوب الشراكة
الخاص ،أو بين المؤسسات االقتصادية العمومية االقتصادية بين القطاعين العام والخاص ،الذي يقوم
والخاصة ،وكذا األحكام التي جاءت بها بعض على أساس استقطاب القطاع الخاص والتعاون معه
النصوص الخاصة القطاعية ،والمرسوم الرئاسي من أجل تمويل وتطوير المشاريع التي تقدم خدمات
 542/02المتضمن تنظيم الصفقات العمومية عمومية ،فهذه اآللية تعد أسلوبا حديثا في تسيير
وتفويضات المرفق العام والمرسوم التنفيذي رقم القطاعات االقتصادية العمومية والخاصة على حد
 011/01المتعلق بتفويض المرفق العام ،باإلضافة السواء ،وبديال استراتيجيا للتمويل عن طريق الخزينة
لميثاق الشراكة بين الشركات باعتباره إطارا مرجعيا العمومية ،السيما مع األزمات المالية التي يشهدها
للمؤسسات الراغبة الدخول في شراكة ،إال أنه يبقى العالم باستمرار .فظهرت العديد من العقود التي
التساؤل عن مدى استجابة هذه األحكام لمتطلبات تندرج ضمن مفهوم الشراكة ،كعقود التفويض ،كما
الشراكة وأهدافها ،أو ما مدى كفاية هذه األحكام مست العديد من القطاعات؛ الصناعة ،الطاقة ،النقل
لتأطير عمليات الشراكة بوجه عام وجدوى توحيد البحري ،المياه ،االتصاالت السلكية والالسلكية،
األشغال العمومية ،الزراعة ،السكن...إلخ.
نظامها القانوني؟.
يعتبر عقد الشراكة أحد الخيارات اإلستراتيجية
يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على مختلف
الصيغ القانونية التي تتجسد فيها الشراكة االقتصادية المتاحة للدولة الجزائرية من أجل التقليص من األزمة
بين القطاعين العام والخاص ،وكذا اإلطار القانوني المالية التي تمر بها خاصة بداية من سنة ،5102
لهذه العملية ومدى تناسبه مع مختلف عمليات وإحدى الوسائل الهامة لتحسين تقديم الخدمات
الشراكة ،وذلك من خالل المحاور اآلتية:

الجــمهوريــــة الجزائريـــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جـــامـعة امحمد بوڤرة – بومرداس
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محاور الملتقى:

ـــــ أن تكون المداخلة فردية ،لم تنشر أو تقدم في
تظاهرة علمية أخرى أو مستلة من مذكرة أو المحور األول :اإلطار المفاهيمي للشراكة العمومية-
الخاصة
أطروحة.
ـــ أن يكون موضوع المداخلة مرتبطا بأحد محاور 0ـ تعريف الشراكة العمومية  -الخاصة
5ـ أساليب الشراكة العمومية  -الخاصة
الملتقى.
ـــ أن تتضمن المداخلة على ملخصين ،أحدهما بلغة 3ـ أهمية الشراكة العمومية  -الخاصة
البحث ،مع إدراج الكلمات المفتاحية ،مع ضرورة أن المحور الثاني :إبرام اتفاقات الشراكة العمومية-
الخاصة
تتضمن كذلك على المعلومات الخاصة بالباحث.
0ـ األساس القانوني التفاقات الشراكة
ــــ ترفق المداخالت بتوصيات.
ـــ تخضع المداخالت إلى التقييم من طرف اللجنة 5ـ التكييف القانوني لعقود الشراكة
3ـ تكوين وتنفيذ عقود الشراكة
العلمية للملتقى.
ـــ ال تقبل إال المداخالت المرسلة عبر البريد المحور الثالث :تطبيقات الشراكة العمومية  -الخاصة
االلكتروني المذكور أسفله.
0ـ في قطاع اإلنتاج
ـــ تلغى المداخالت المقبولة التي ال يتم القاؤها في 5ـ في قطاع الخدمات
الملتقى.
ـــ يتم تحرير المداخلة ببرنامج  wordمع احترام المحور الرابع :حل النزاعات الناتجة عن تنفيذ عقود
ضوابط الكتابة األكاديمية ،واألمانة العلمية ،وذلك في الشراكة العمومية  -الخاصة
حدود 02صفحة بما فيها المالحق والمراجع ،بإحدى  .0فض النزاعات عن طريق القضاء
 .5الطرق البديلة لتسوية النزاعات
اللغتين:
 .العربية خط  simplified arabicحجم01بالنسبة
للمتن وحجم  12للتهميش.
 .اللغة الفرنسية خط Times New Roman
حجم04بالنسبة للمتن وحجم 05بالنسبة للهوامش.
ـــ تضبط صفحة الكتابة بالنسبة لكل اللغات بجعل
المسافة  15سم يمينا ويسارا ،وفي أعلى الصفحة
وأسفلها ،ويترك
مسافة  10سم بين األسطر ،مع ترقيم التهميش
بطريقة آلية في نهاية البحث.

