
زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / اديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتص

2015سبتمبر –)09(ع/سداسية محّكمةادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه )27(

ظام القانوني للصفقات العمومية الّن
ي تسيير المال العامودوره ف
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د.عاقلي فضيلةالنظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )28( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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د.عاقلي فضيلةالنظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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د.عاقلي فضيلةالنظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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د.عاقلي فضيلةالنظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي
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1023607102010

2011 
 


 
 



 

 


 
1110236




9 

8.000.0004.000.000

 
 
 



د.عاقلي فضيلةالنظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام
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د.عاقلي فضيلةالنظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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د.عاقلي فضيلةالنظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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