
 

ماستر التدبير السياس ي واإلداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية 

ومركز الدراسات واألبحاث حول اإلدارة  واالجتماعية بفاس، ومركز تكامل للدراسات واألبحاث،العلوم القانونية واالقتصادية 

 العمومية، ومؤسسة هانس زايدل. 

 :موضوعينظمون ندوة وطنية في 

 بالمغرب بين الفرص واملخاطر الصفقات العمومية حكامة
 La gouvernance des marchés publics au Maroc :  

opportunités et risques 
 متعددة التخصصات بالناظور بالكلية 0200 أكتوبر 02و 02يومي 

 

0200أكتوبر  02 الخميساليوم األول:   

00:00 -00:00 استقبال وتسجيل المشاركين والحضور   
؛كلمة السيد عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور   

الجلسة 

 االفتتاحية
00:00- 00:00  

 كلمة منسق ماستر التدبير السياسي واإلداري؛
 كلمة السيد رئيس مركز تكامل للدراسات واألبحاث؛

 ؛مؤسسة هانس زايدل بالمغرب كلمة السيد ممثل
 ؛ومدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر األبيض المتوسط الناظور كلمة السيد رئيس شعبة القانون العام

 .الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس مختبركلمة مدير 

األولى العلمية الجلسة  00:00- 00:01  

 طالب باحث بسلك الماستر. ،أمين الرودي المقرر: 
، ماالعقانون ال باحث فيأستاذ  ؛عكاشة بن المصطفىرئيس الجلسة: ذ. 

 متعددة التخصصات الناظور كلية ال

 لجهة فاس مكناس السابق خبير مالي، الخازن الجهوي  ؛الهاشمي باسيدي.ذ: 

شكالية تدبير املخاطر واستهداف الفعالية والنجاعةإالصفقات العمومية بين   

 .جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس القانون العام،  باحث فيأستاذ  ؛مدني احميدوشذ:  

تحديد الحاجيات في الصفقات العموميةإشكالية   

 .ل ملحكمة االستئناف بتازةو لرئيس األ ا  ؛عز العرب الحموميذ: 

 الرقابة القضائية على القرارات المتصلة والمنفصلة بعقد الصفقة العمومية

 .طنجة ، واالجتماعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية القانون العام،  باحث فيأستاذ  ؛عبد اللطيف الشداديذ: 

 األشغال اإلضافية في الصفقات العمومية بين اإلطار التنظيمي واالجتهاد القضائي

 .الكلية متعددة التخصصات، الناظور القانون العام باحث فيأستاذ  ؛محمد أبركانذ ،: 

األزمات: مراجعة األثمان نموذجاالتدابير االستثنائية للحفاظ على التوازن المالي لعقود الصفقات العمومية في سياق   

 .بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاسالقانون العام،  باحث فيأستاذ وديع البقالي؛ ذ: 

 عقلنة سلطة اإلدارة التقديرية في مجال الصفقات العمومية كمدخل أساس ي للتخليق واإلصالح

 مناقشة  

  استراحة شاي

العام للندوة البرنامج  



 

1211أكتوبر  12 الجمعة: الثانياليوم   

الثالثةالجلسة العلمية   22:22-:3222  

 طالب باحث بسلك الماسترعبد الرحيم الغلبزوري، لمقرر: ا
بالكلية القانون العام،  باحث فيأستاذ  ؛يوسف عنتارذ. رئيس الجلسة:

 متعددة التخصصات الناظور 

  .بكلية الحقوق املحمديةالقانون العام،  باحث فيأستاذ  ؛محمد المودنذ: 

 شراف المنتدب على المشروع في الوقاية من مخاطر الصفقات العمومية بالمغربدور اإل 

 .فاس، إطار بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ؛شيد اكنص يرذ: 

 رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية: أية فعالية؟

 .الناظور  دكتور في القانون إطار بمديرية المياه والغابات ؛ احجاممحمد ذ: 

 دور اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في تدبير مخاطر الصفقات العمومية

 .مستشار باملحكمة اإلدارية بمكناس ؛ عزيز الناعيمذ: 

 الجزاءات المالية المترتبة عن عقد الصفقة بين النص القانوني والعمل القضائي

  .بوزارة الفالحة والتنمية القرويةدكتور في القانون، إطار  ؛  زبيرهشام ذ : 

 على تنفيذ الصفقات العمومية وأثرهمانظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة 

 .إطار بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  ؛العرعاري ادريس  ذ:  

 الناجمة عنها تجاوز املخاطر دور القضاء اإلداري في ضمان مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية وسبل 

 مناقشة  

 

الثانية الجلسة العلمية   :2223-22:21  

 طالبة بسلك الماسترفاطمة الزهراء أمباركي، : ةالمقرر 
دة بالكلية متعدالقانون العام،  باحث فيأستاذ   ؛محمد الغلبزوري ذ. رئيس الجلسة:

 التخصصات الناظور 

 .سال ،امعة محمد الخامسج الحقوق،بكلية القانون العام،  باحث فيأستاذ  ؛عبد الرحمان فضالوي  ذ: 

ضبابية مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية وتجاذبات التأويالت  في ظل  حماية طرفي المعادلة العقدية خارج عقد الصفقة

 القضائية

 .لجهة طنجة تطوان الحسيمة" "أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ؛ جمال العزوزي ذ: 

 مقاربة وقائية للحد من مخاطر االنحراف عن قواعد المنافسة الحرة",نحو إصالح نظام إبرام الصفقات العمومية : "
 

 .الناظور  ،الخازن اإلقليمي ؛الفطواكيشيد ر ذ: 

Les marchés publics et le processus de concrétisation du principe de la Bonne Gouvernance au Maroc 

 .الناظور.الكلية متعددة التخصصات، ، القانون العام باحث فيأستاذ   اعراب؛احمد ذ 

 رقابة الصفقات العمومية من منظور البرلمان واملجلس األعلى للحسابات: هل انتقلنا من أسلوب افتحاص الوسائل إلى تقييم نجاعة األداء؟

 .الجديدة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةالقانون العام،  باحث فيأستاذ   ؛ضاوي أعبد الرحيم ذ:  

 تدبير الزمن في مجال الصفقات العمومية

 .جامعة محمد الخامس الرباط، مكلف باألداء بوزارة االقتصاد والمالية في القانون العام،باحث  ؛المصطفى التهاديذ : 

اقبة اإلدارية وسؤال الفاعلية في  العموميةالوقاية من املخاطر المرتبطة بمسطرة إبرام الصفقات ب ما يتعلق المر

 مناقشة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابعةالعلمية الجلسة   00:00- 00:00  

 طالب باحث بسلك الماستر ،عبد الحكيم اسباعي :المقرر 
جامعة ، القانون العام باحث فيأستاذ  ؛  ذ.مدني أحميدوش :رئيس الجلس

 .سيدي محمد بن عبد الله فاس

 .الكلية متعددة التخصصات، الناظور.القانون العام،  باحث فيأستاذ ؛ قريش ي المصطفىذ: 

 قاض ي المستعجالت وحماية المراكز القانونية لألطراف المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية

 .دكتور في القانون العام، أستاذ زائر بكليات الحقوق   ؛عبد الحي الغربةذ: 

 للشراء العمومي بالمغربشفافية تدبير الطلبيات العمومية أية حكامة 

 دكتور في القانون إطار بوزارة االقتصاد والمالية   ؛ل خليل بن تمز .ذ: 

 القصور التشريعي وانعكاسه على فعالية مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية

 .دكتور في الحقوق، أستاذ زائر بكلية العلوم العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة   ؛فؤاد الفتوحيذ: 

 إشكاالت تنفيذ الصفقات العمومية: املخاطر املحتملة وممكنات تدبيرها

 الرباط:بوزارة الداخلية، باحثة بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس  إطار ؛باللسهيلة .ةذ 

اقبة الداخلية ودوره في الوقاية من مخاطر تدبير الصفقات  العمومية بالجماعات الترابية نظام المر

 .وجدةجامعة  الحقوق  كلية-السياسيةفي القانون العام والعلوم دكتور  ؛طلحاوي عبد العظيم ذ: 

اقبة تدبير الصفقات العمومية بالمغرب أفاق تطوير نظام مر  تنفيذ صفقات البناء والتجهيز نموذجا: آليات و

 مناقشة 

 التقرير التركيبي 

 00:00  الجلسة الختامية



 

 

 :تنسيق أشغال الندوة 

 إدريس جردانذ.  ذ.المصطفى قريش ي

 ذ. مدني احميدوش ذ. عكاشة بن المصطفى 

 د. عبد الحي الغربة ذ. جمال العزوزي 

 :أعضاء اللجنة العلمية 

 ذ.عبد الرحيم العالم ذ. محمد الرضواني

 ذ. يوسف عنتار حسن صحيبذ. 

 الغلبزوري محمد ذ. ذ. عبد الرحمن حداد

 ذ. ميلود بوطريقي ذ. عبد العزيز أقاللوش

 ذ.الحسين الرامي ذ. عبد الكريم حيضرة

 ذ.عبد اللطيف الشدادي ذ.الشريف الغيام

 :أعضاء اللجنة التنظيمية  

 ذ.جمال العزوزي  ذ.امحمد العيساوي 

 . محمد المودنذ ذ.المصطفى قريش ي

 ذة. عزيزة الغوداني ذ.عبد الحي الغربة

 محمد أشنيفخذ.  ذ.احمد أعراب

 ذ. الصبار الطيبي ذ. محمد طبيبي

 ذة. كريمة خلدون  ذة. حنان الروبي

 

 

 

 


