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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

*مةـقال * ماي  ة ــجامع

 

 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 االقتصاديةقسم العلوم 
 :امللتقى الدولي الثاني حولم ينظ

  

 

 

 

 

 *** 2017 نوفمرب 21و  20يومي  ***
 الرئيس الشريف للملتقى:

 قاملة  1945ماي  8رئيس جامعة أ.د. صاحل العقون  

 رئيس امللتقى:

 د. شرياق رفيق 

 
 

 

نفاق الحكومي البدائل التمويلية لإل  

 بين اإلقتصاد الوضعي واإلقتصاد اإلسالمي
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 إشكالية الملتقى:

، الدولة املتدخلة ثم اط اإلقتصادي )الدولة الحارسةرغم التطورات التاريخية التي عرفها دور الدولة في النش

بين الجميع على أن دور الدولة األساس ي يتمثل في توفير وتقديم سلع  فاقتالدولة العصرية(، إال أنه يوجد حد أدنى من اإل

و بمقابل رمزي، غير أن الخالف قائم حول مدى ضيق واتساع ذلك الدور، هذا وإن أوخدمات عامة ملواطنيها سواء مجانا 

اط اإلقتصادي كانت العديد من التجارب قد أثبتت فشل القطاع العام في السيطرة الكلية على مختلف أوجه النش

واإلجتماعي، إذ وفي حاالت كثيرة لم تتمكن الدولة من أداء وظائفها بمفردها نظرا لضخامة العبء عليها والذي ينتج عنه 

 عجز موازنتها العامة.

املفكرين والباحثين وحتى كل الجوهرية التي شغلت بال اوتعد مشكلة عجز املوازنة العامة للدولة واحدة من املش

في مختلف دول العالم املتقدمة منها واملتخلفة على حد سواء، ومرد ذلك العجز  أساسا هو تزايد تدخل الدولة السياسيين 

، -حد مظاهر التدخل الحكوميأوالذي يعتبر  –في النشاط اإلقتصادي وتزايد مسؤولياتها، وبالتالي تزايد حجم اإلنفاق العام 

 ذلك التزايد.يرة ادات العامة على مساقابله عدم قدرة اإلير 

  األخيرة جاهدةلدول، تسعى هذه العامة لكثير من اغير التوازني الذي أصبح يميز  املوازنات  مام هذا الوضعوأ

و ي العام للدولة أ، كاإلعتماد على اإلحتياطمدة مجموعة من األدوات واألساليبمعت لتمويل العجز الحاصل في موازناتها

، والخارجيةملحلية ااإلستدانة بنوعيها  النقدي، أو من خالل فرض املزيد من الرسوم والضرائب ، أو  إلصدر االلجوء إلى 

د اونظرا لآلثار السلبية لهذه األساليب والتي لم تزد املشكلة إال تعقيدا، فقد أصبح من الضروري البحث في كل من اإلقتص

نفاق الحكومي املتزايد، والعمل على تفعيل ما أمكن من البدائل الوضعي واإلقتصاد اإلسالمي عن بدائل جديدة لتمويل اإل 

)العامة(، وكذا القيام بتصحيحات هيكلية  ت السياديةدا)مثل الضرائب( والتي من شأنها زيادة اإليراالتقليدية املتاحة 

  موازنتها العامة.تستهدف الحد من دور الدولة في النشاط اإلقتصادي والتخفيف من األعباء املالية التي تتحملها 

 إنطالقا مما سبق يأتي هذا امللتقى ليعالج اإلشكالية اآلتية: 

كبدائل  اإلقتصاد اإلسالميالوضعي و أن يقدمها اإلقتصادأهم املصادر واألساليب التمويلية اليت ميكن  ما هي

 لإلنفاق احلكومي؟

 محاور الملتقى

 في  العامة )النفقات العامة، اإليرادات العامة، املوازنة العامة(مفاهيم عامة حول أدوات املالية : احملور االول 

 ن الوضعي واإلسالمي،ياإلقتصادي                           

 اإلقتصادي بين الحياد والتدخل دور الدولة في النشاط: احملور الثاني، 

 ة لإلنفاق الحكوميمصادر التمويل التقليديآليات تفعيل  :احملور الثالث،  

 ن الوضعي واإلسالمي،يفي اإلقتصادي مصادر التمويل املستحدثة لإلنفاق الحكومي  :احملور الرابع 

 من خالل تفعيل أساليب التمويل التقليدية أو  تجارب دولية في مجال تمويل اإلنفاق العام  :امسخاحملور ال                      

 ،جديدةساليب تمويلية أمصادر و  استحداث                                   

 البدائل املجتمعية لإلنفاق على األمن الداخلي )عرض تجارب دولية( :احملور السادس،   

 مويل اإلنفاق العامت التجربة الجزائرية في مجالعرض وتقييم    :احملور السابع، 
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  هيئة الملتقى 

 قاملة  1945ماي  8رئيس جامعة  الرئيس الشريف للملتقى: أ.د. صاحل العقون

 رئيس امللتقى: د. شرياق رفيق

 التسيري عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم رئيس اللجنة العلمية: د. نعمون وهاب 

 الدخجلول رئيس اللجنة التنظيمية: د. بن 

 للملتقى اللجنة العلميةأعضاء 

 جامعة قاملة/ الجزائر د. جدي عبد الحليم جامعة قاملة/ الجزائر خليل عبد الرزاق أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر مالأد. براهمية  جامعة حمد بن خليفة/ قطر منذر قحف أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر بن جلول خالدد.  جامعة البليدة/ الجزائر  فارس مسدور  أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر د. ساليمية ظريفة جامعة اسطنبول/ تركيا أشرف دوابة أ.د 

 جامعة قاملة/ الجزائر د. بن يوب فاطمة جامعة املسيلة/ الجزائر محمد بوجالل  أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر د. شعابنية سعاد املجلس املاليزي للتخطيط املالي/ ماليزيا أحسن  لحساسنة أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر د. بخاخشة موس ى األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية/ ماليزيا  السعيد بوهراوة  أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر عمر عبدة ساميةد.  األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية/ ماليزيا  يونس صوالحي  أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر د.مرابطي ياسمينة / الجزائر 2جامعة سطيف  جبار محفوظ أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر د. كردوس ي أسماء جامعة امللك فيصل/ السعودية  عبد الكريم قندوز  أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر د. خلف هللا فهيمة جامعة بسكرة/ الجزائر صالح مفتاح أ.د. 

 / الجزائرجامعة قاملة د. الواعر هشام جامعة الشارقة/ إ.ع.م  محمد  الشبول أ.د 

 جامعة بسكرة/ الجزائر الغالي بن ابراهيم د.  جامعة ورقلة/ الجزائر  سليمان ناصر  أ.د.

 جامعة بسكرة/ الجزائر بن ضيف محمد عدناند.  جامعة عنابة/ الجزائر أ.د بن ثابت علي 

 جامعة قاملة/ الجزائر سماعلي فوزيد.  جامعة عنابة/ الجزائر أ.د بن عمارة منصور 

 جامعة الوادي/ الجزائر د. شاهد الياس جامعة البليدة / الجزائر كمال رزيق أ.د.

 جامعة قاملة/ الجزائر فلفول عبد القادرد.  / الجزائر2جامعة قسنطينة  د. بن نعمون حمادو

 الجزائرميلة/ باملركز الجامعي  العقون شرافد.  جامعة قاملة/ الجزائر د. شرياق رفيق

 جامعة الوادي/ الجزائر محيريق فوزيد.  جامعة قاملة/ الجزائر د. زراولة رفيق

 جامعة قاملة/ الجزائر براهمية نبيل د.  جامعة قاملة/ الجزائر د. بضياف عبد املالك

 جامعة قاملة/ الجزائر د. فريحة ليندة جامعة أم البواقي/ الجزائر د. بريكة السعيد

 جامعة قاملة/ الجزائر حجاج عبد الحكيمد.  جامعة قاملة/ الجزائر الواحدد. غردة عبد 

 

 

 



 
4 

 للملتقى اللجنة التنظيميةاعضاء 

 رئيسا جامعة قاملة د. بن جلول خالد

 عضوا جامعة قاملة / بن جدو عبد السالمأ

 عضوا جامعة قاملة / باهي موس ىأ

 عضوا جامعة قاملة دغمان راضيةأ/ 

 عضوا جامعة قاملة بزازي ساميةأ/ 

 عضوا جامعة قاملة بن شرشار عز الدينأ/ 

 عضوا جامعة قاملة كشيتي حسينأ/ 

 عضوا جامعة قاملة العقون عبد القادرأ/ 

 عضوا أمين عام الكلية السيد سقوالي نور الدين

 شروط المشاركة

  ملخصين أحدهما بلغة متضمنة  بإحدى اللغات الثالث: العربية، اإلنجليزية أو الفرنسية، األبحاث/املداخالتتكتب

 .البحث والثاني بلغة مغايرة، ومرفوقة ببيان مختصر عن السيرة الذاتية للباحث، إضافة إلى استمارة املشاركة

 حجم  صفحة 20البحث صفحات  دأن ال يتجاوز عدA4،  بخطTraditional Arabic  بالنسبة لألبحاث 16حجم 

سم من  2بحاث املكتوبة باللغات االجنبية، وهام  بالنسبة لأل  12حجم Times New Romanاملكتوبة بالعربية، وبخط 

 . ، وبتباعد بين األسطر مفردكل جوانب الصفحة

 ث، ثم في متن البحوام  اله على أن تكتبفي إعداد البحوث واملداخالت،  املعروفة بمعايير املنهجية العلمية اإللتزام

 .ترتب أبجديا في نهايته

 والتي يجب أن ال يزيد عدد املشاركين فيها عن مشاركين  -تعطى األولوية لألبحاث الفردية، وفي حالة األبحاث املشتركة

 يتم التكفل بمشارك واحد فقط.   -اثنين

  حقوق المشاركة

 دج 5000: األساتذة الباحثين. 

 دج 3000: الطلبة الباحثين. 

 مهمة ومواعيد تواريخ

 2017 سبتمبر 20: كاملة املداخالت الستالم أجل أخر. 

 غ اللجنة التحضيرية للملتقى أصحاب األبحاث
ّ
بل

ُ
 .2017 أكتوبر 15 :بنتائج التحكيم قبل تاريخ املقبولة ت

 2017 أكتوبر 18: آخر أجل لتأكيد املشاركة قبل تاريخ. 

 لإلستعالم وإرسال األبحاث

 ترسل جميع األبحاث مكتملة وفي اآلجال املحددة على البريد اإللكتروني اآلتي: sem.ecoguelma@yahoo.com

  ــى اإلتصال بجلإلستعالم واإلستفسار: ير  

  : ( 00213)698.62.90.83   رئيس امللتقى على الرقم  

 (00213)670226099  لتنظيمية على الرقم:رئيس اللجنة ا 
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 1945اي ــم 8 ةــجامع
 ةـــالمـق 

 رـة وعلوم التسييـة والتجاريـة العلوم االقتصاديـكلي
 ةـوم االقتصاديـم العلـقس

 

 :امللتقى الدولي الثاني حول
 البدائل التمويلية لالنفاق احلكومي 

 بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي

 الباحث )ة(:  االسم واللقب 

 الجنسية: 

 الوظيفة: 

 باطمؤسسة االرت: 

 الدرجة العلمية: 

 :البريد االلكتروني 

 :الفاكس:الهاتف 

 املستهدف:حور رقم وعنوان امل 

 

 عنوان املداخلة: 

 

  




