
زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / اديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتص

2015سبتمبر –)09(ع/سداسية محّكمةادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه )216(

النزاع حكيم كطريق بديل لحّللّتا
في مجال الصفقات العمومية

أ. موساوي مليكة 
جامعة المدية
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)217(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )218( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)219(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )220( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)221(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )222( للدراسات القانونية واالقتصادية

       
 

        
         

 

 
  

 
13 
:
  

. 


1812

 





 
:




)223(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


 



 

 
171893

. 
:


""
1952
 


 
  

 


 
:

 
 



أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )224( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)225(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )226( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)227(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )228( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)229(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )230( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)231(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )232( للدراسات القانونية واالقتصادية
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)233(

)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 
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أ. موساوي مليكةفي مجال الصفقات العموميةالنزاعلتحكيم كطريق بديل لحّلا

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )234( للدراسات القانونية واالقتصادية
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