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 الإسالمية والقانون اجلزائري
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 :الديباجة

املركزية أو الالمركزية يف  ، سواءاحتتاج املرافق العامة للدولة
؛ وهذا من أجل حتقيق احلاجات العامة العام تسيريها اليومي للمال

للمجتمع، ومفهوم املال العام خيتلف عن املال اخلاص من عدة 
 .اخل...التحصيلأوجه،من حيث الرقابة، وطرق 

 يف كل من الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري ينشأ املال العام
االقتناء، وإيلولة األموال اليت ال مالك هلا : من عدة طرق، أمهها

هو و . للدولة،واالستيالء، والتأميم، ونزع امللكية للمنفعة العامة والشفعة
عدم جواز التصرف فيه، وعدم جواز : بعدة خصائص، من بينها ميتاز 

  .امتالكه بالتقادم، وعدم جواز احلجز عليه

على عدة آليات القانون اجلزائري نصت الشريعة اإلسالمية و و 
الرقابة اإلدارية، والرقابة : رزهاللرقابة على املال العام، من أب

السياسية،ورقابة هيئات خاصة، إضافة إىل رقابة الرأي العام مبختلف 
اخل،كما مت سن عدة ...مكوناته من مجعيات ونقابات ووسائل إعالم

أحكام يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري تتعلق باحلماية املدنية 
اهتمام املنظومة القانونية اجلزائرية ورغم .العامواحلماية اجلنائية  للمال 

بالرقابة على املال العام، إال أهنا ال تزال تواجه حتديات أدت إىل تبديده 
 .وعدم ترشيد إنفاقه

 :وبناء على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية اآلتية
القانون يف  محاية املال العام وآليات الرقابة عليه ما مدى فعالية 

كن االستفادة من الشريعة اإلسالمية يف تفعيل ذلك ؟ وكيف مياجلزائري
 للمحافظة عليه وترشيد إنفاقه؟

 

 :محـاور الملتقى

ماهية املال العام يف الشريعة اإلسالمية والقانون  :المحور األول
املفهوم، اخلصائص، طرق  التكوين، معايري التمييز بني املال ) اجلزائري 

 ..( .العام واملال اخلاص

الرقابة على املال العام وآلياهتا يف الشريعة اإلسالمية  :المحور الثاني
 .والقانون اجلزائري

احلماية املدنية للمال العام يف الشريعة اإلسالمية  :المحور الثالث
 .والقانون اجلزائري

احلماية اجلنائية للمال العام يف الشريعة اإلسالمية  :المحور الرابع
 واالقانون اجلزائري؟

واقع وآفاق محاية املال العام يف النظام القانوين  :احملور اخلامس
 .اجلزائري

  عميد الكليةأحمد الحمدي        / د.أ  :رئيس الملتقى

 عبد اهلل بكراوي/ د     :رئيس اللجنة العلمية

 :أعضاء اللجنة العلمية 

 جامعة أدرار                حممد دباغ  / د.أ -

 جامعة أدرار       موفق طيب شريف  / د.أ - 

 جامعة أدرار          حيي عز الدين     / د.أ -

 جامعة أدرار            حممد جرادي    / د.أ -

  جامعة أدرار             رقادي أمحد    / د.أ -

          جامعة أدرار                فاتح قيش   / د.أ -

 



 

 

  

 

      جامعة أدرار                           عاشور بوقلقولة / د -

     أدرار جامعة                       عبد اهلل  حاج أمحد / د -

         جامعة أدرار                          ابراهيم بلبايل    / د -

   جامعة أدرار                     عبد احلميد كرومي  / د - 

 جامعة أدرار                         بن دمحان عمر  / د -

 محادي عبد احلاكم                      جامعة غرداية/ د -

 حباس عبد القادر                       جامعة غرداية/ د -

 جامعة اجللفة               محيد حمديد              / د -

 األغواطإ واحلضارة .مركز البحث يف ع       عمر بن عيشوش/ د -

 حممد املهدي بكراوي                  جامعة غرداية/ د -

 جامعة باتنة                           لعلى حيياوي  / د -

 جامعة أدرار              بن السيحمو حممد املهدي / د -

 جامعة أدرار               عمر بوعاللة           / د  -

 جامعة أدرار                 عبد اجمليد بن موسى    /د -

 جامعة أدرار                           الشيخ محدون/ د -

     جامعة أدرار                      عبد اجمليد الطييب  / أ - 

 عبد اهلل حاج أحمد  / د:  رئيس اللجنة التنظيمية

 :أعضاء اللجنة التنظيمية
          جامعة أدرار                 ابراهيم بلبايل/ د -

          جامعة أدرار              عمر بوعاللة   /د -

     بن موسى عبد اجمليد           جامعة أدرار/ د

     جامعة أدرار  حممد املهدي بن السي محو/ د -

     جامعة أدرار             عبد اجمليد الطييب/ أ -

 قسم العلوم اإلسالمية                   طلبة الدكتوراه -

           موظف بقسم العلوم اإلسالمية                   أمحد بن علي -

 موظف بقسم العلوم اإلسالمية              القادر  قطيب عبد  -

 المشاركة شروط
 .أن حيمل البحث فكرة جديدة مل يسبق املشاركة هبا -
 .االلتزام باملنهجية العلمية املتعارف عليها يف البحوث األكادميية -
وترسل مطبوعة عن  Word-3002/79: ب: حترر املشاركات -

 .طريق الربيد اإللكرتوين
آخر وحفظه عل شكل ملف  Word: بميكن حترير املشاركات  -

RTF 
 81للمنت، و 81حجم Traditional Arabic استعمال خط -

 .للهوامش
 :(Escapement 1cm(الفراغ بني األسطر  -
 30صفحات وال تزيد عن  80عدد صفحات املشاركة ال تقل عن  -

 .صفحة مبا فيها قائمة املراجع واملالحق واجلدول واألشكال
 .العربية،الفرنسية،اإلجنليزية: باللغةميكن التحرير  -
جيب إرفاق املداخلة مبلف خاص بالصور واملخططات البيانية مرقمة  -

ومرتبة حسب موضعها فيا لنص بالنسبة للمداخالت اليت تتضمن صورا 
 .وخمططات

جيب إرفاق املداخلة مبلخصني أحدمها باللغة العربية واآلخر باللغة  -
 .اإلجنليزية

 .اخالت املشرتكة لباحثني اثنني فقطتقبل املد -
  
 

 

 :تواريخ مهمة
 00/88/3087:  للمداخلة الكامل النص الستقبال أجلر آخ*

 80/88/3087: الرد على املداخالت* 
 :يتم إرسال املداخالت  كاملة عن طريق الربيد اإللكرتوين اآليت

bekraoui2008@univ-adrar.dz 

bekraoui2008@yahoo.fr 

 :استمارة المشاركة
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 ........................................................ةالوظيف
 ..........................................................الرتبة

 .......................................................املؤسسة
 ........................................................اهلاتف

 ...........................................…العنوان اإللكرتوين
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 ................................:املداخلة لعرض املتطلبة الوسائل
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