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يع  الجهاز المحرك    اعتبارها، بةفق العام ا وعصرنة المرولة لتطوير  في إطار الجهود المبذ   الاقتصاديةللمشار
يع، مما يؤدي الى   المواردلبحث عن  ل  الاخيرةهذه  تسعى    ،للعديد من الدول يل هذه المشار المالية لتمو

  .نفقاتلتتعلق بترشيد ا إصلاحات القيام ب وجود ضغوطات على الموازنة العامة مما يستدعي 
ا ذوه  IPSASمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  الال كثير من الدول    تتبنفي إطار هذه الاصلاحات،  

ال العام وترشيد الإنفاق ر المدممارسات المحاسبية المعمول بها سابقا، وللحد من هالسعيا منها لتحسين  
 .الحكومي

ية القيام بإصلاحات جديدة وفعالة تطورات المحاسبية العالمية  ه الذهولمواكبة   فلابد على الحكومة الجزائر
الكيان التجاري الفردي الذي له نمط    باعتبارها  ،الإدارات العموميةفي  بالخصوص    ،لقطاع العامفي ا 

 الأخرى. الاقتصاديةويحفز مختلف الأنشطة  ،يمول ،الإنفاق
والاعتماد على    IPSAS  تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامات الفعالة  ه الإصلاحذومن بين ه

خاص بمبدأ المحاسبة العمومية  ال   السنوي   على الأساس النقدي   الاعتمادأساس الاستحقاق الكامل عوضا  
الوصول  وتحقيق السير الحسن للإنفاق الحكومي  من أجل وكذلك    ،أبان على العديد من النقائص  ي ذال

 للإدارات العمومية.المقارنة بالأهداف وتقييم الأداء إلى 
وجودوهنا   إلى  الحاجة  مستقلة  وتطبيق  تظهر  فعالة  لمراقبة كافة    رقابة  محاسبين  خبراء  من  ومتكاملة 

  .تتمتع بالمصداقية للوصول إلى تقارير ماليةالإدارات العمومية 
 على النحو التالي:  ملتقىانطلاقا مما سبق تتمحور إشكالية الو

 الجديدة؟ الإصلاحات المحاسبيةترشيد نفقات الإدارات العمومية بتطبيق  كيف يمكن  
 
 

 .لترشيد نفقات الإدارات العمومية سبل تطبيق المحاسبة المالية بالإدارات العمومية :المحور الأول
الثاني: الممارسات    المحور  إصلاح  يق    المحاسبيةدواعي  المحاسبية  التطبيق  عن طر ومعايير الدولية  معايير 

 . في القطاع العامالتدقيق 

 إشكالية امللتقى ---------------------       

 امللتقى حماور ------------------------       
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الجديدة المحاسبية    وجود الإصلاحاتفي ظل    الإدارات العمومية  فيتحسين الرقابة    تلياآ   المحور الثالث:
 . التدقيقكتطبيق مهنة 

ية والتدقيق المحاسبي في ا   لياتآالفي تطبيق  عرض تجارب دولية    :رابعال  المحور لإدارات  المحاسبية العصر
 . العمومية

 
 

المجال  - ول  فتح  الإصلاحات  لنقاش  لالممارسين  لباحثين  موضوع  ية المحاسبية    والآلياتحول  العصر
  .الإدارات العموميةالمطبقة في 

 الإدارات العمومية.في ومهنة التدقيق المحاسبي المالية تقديم مقترحات بشأن المحاسبة  -
 . في الإدارات العمومية الإنفاق سيرالتي تكبح  معوقاتإبراز أهم التحديات وال -
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