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:ة رئيس الندوة االفرتاضيويفايسني قط. واحملاسبة د
خلف هللا بن يوسف. د

اللجنة العلمية للندوة االفرتاضية رئيس 
عمارة البشري. د:
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بلخري لعريب امحد. د: 

:رئيس اللجنة التنظيمية 
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اهلامةادراتاملبمنالعامالقطاعيفالدوليةاحملاسبةمعايريوتطبيقاحملاسيباالستحقاقأساسإىلالتحولمشروعيُعد
وبناءتطويرمنالوزارةإليهتسعىملا،وامتداداًباجلزائراملاليةوزارةتتبناهاواليتالوطينالتحولبرنامجعناملنبثقة

علىسيساعداحملاسيباالستحقاقأساسإىلالتحولمشروعأنحيثباجلزائر،واخلاصالعامالقطاعنيمعشراكة
للجهات،يةالنقدوالتدفقاتاألنشطةونتائجاحملاسبية،األنشطةعنالتوقيتومالئمةودقيقةمكتملةمعلوماتتوفري

وميةاحلكاجلهاتيفاملاليةاإلداراتوتطويروااللتزامات،واألصولواملصروفاتاإليراداتعلىالرقابةوتعزيز
.القراراتاختاذودعم

احلدثنشوءخلتارياستناداًواملصروفاتاإليراداتتسجيليستوجباالستحقاقأساسعلىاملبنيةاحملاسبةتطبيقإن
معرفةعلىقدرةالوبالتايلاملصروفات،دفعأواإليراداتحتصيلفعلياًفيهيتمالذيالتاريخعنالنظربصرفالدينأو

.للحساباتالدورياإلقفالعندفقطوليساحملاسبيةالفرتةخاللحلظةبأيةوااللتزاماتاألصولقيمة

:توطئة



:يةالتالالرئيسةاألربعةباملراحليتماحملاسيباالستحقاقأساسإىلالتحولمتطلبات
دراسة الوضع احلايل، وتقييم مدى اجلاهزية للتحول يف اجلهات العمومية، وإعداد : املرحلة األوىل-1

؛( مقومات التحول)املخرجات 
إىلوصوالً الكاملالتحوللربنامجالرئيسةاملعاملحتدداحلايل،النظاممناالنتقالخطةإعداد:الثانيةاملرحلة-2

للتنفيذ؛وقابلةواقعيةوتكونللدولة،املوحدةاملاليةالقوائمإصدار
يةاحملاسبواألنظمةاحلساباتأدلةومواءمةجهةكلعلىاحملاسيبالتحولخطةبتطبيقالبدء:الثالثةاملرحلة-3

جهة،كلعملطبيعةمعلتتناسبواملالية؛احملاسبيةواإلجراءاتوالسياساتاالستحقاقأساسلتطبيق
العمومية؛اجلهاتبنياملستفادةالدروسومشاركة

للعملمستعدونواملوظفنيحكوميةجهةكلداخلاحملاسبيةاألنظمةأنمنالتأكد:الرابعةاملرحلة-4
.االستحقاقأساسوفقاحملاسيبللنظامالفعليواإلطالقاالستحقاق،ألساسوفقاًوشامليوميبشكل



:إشكالية الندوة االفرتاضية 

كمشروعباجلزائراحلكوميةللجهاتاحلاليالوضعدراسةخاللمن

الدولجتارباالعتباربعنيواألخذاحلكومي،القطاعمعايريلتبين

االستحقاقأساسإىلالنقدياألساسمنالتحولعمليةيفاألخرى

.العامبالقطاعللمحاسبةالدوليةللمعايريوفقًااحملاسيب
:التاليةاإلشكاليةطرحوميكن

للقطاعالدوليةاحملاسبةمعايريتبيناملكانيزماتواآللياتهيما

؟باجلزائرIPSASالعام



:األوىلاالفرتاضيةالندوةحماور

والنصوصوالتنظيماتالقواننيحمور❖

ةالدولياحملاسبةمعايريبتبيناخلاصة

؛العامللقطاع

01

اإلصالحتنفيذعمليةحمور❖

تبينظليفالعموميةللمحاسبة

العامللقطاعالدوليةاحملاسبةمعايري

IPSAS؛

02

حمور آليات احلوكمة واحملاسبة ❖

؛IPSASالعمومية 
03



:األوىلاالفرتاضيةالندوةحماور

حمور منهجية التحول إىل معايري ❖

؛ IPSASاحملاسبة الدولية للقطاع العام

04

متطلبات اإلصالح املنتظرة لعملية ❖

05؛ IPSASتبين معايري القطاع العام

،املالياألداءقياسعمليةحمور❖

06؛االجتماعي،االقتصادي



:األوىلاالفرتاضيةالندوةحماور

آلية تفعيل األدوات احلديثة للتسيري ❖

لوحة القيادة املالية ، ) وطرق عرضها 

بطاقة األداء املتوازن ، التكاليف على 

اإلسرتاتيجية و ، ABCأساس األنشطة 

؛...( اإلدارية اهلندرة

07

ريمعايتبيناسرتاتيجيةتبينخماطر❖

للقطاعالدوليةاحملاسبة

IPSAS08العام



االفرتاضية:للندوةاإلسرتاتيجيةاألهداف

اجملتمعمعاملعلوماتمشاركةخاللمنواملساءلةالشفافيةمبدأتعزيز..1

.الرقابةلتعزيزالرتكيزوزيادة
واالقتصاديةاالجتماعيةاجملاالتمجيعيفاجلزائرقدراتحتسني..2

مستوىعلىاملقارنةيفاملاليةالتقاريرتساعدكماالعام،القطاعيفواملالية

.دولي
وإعدادالعامبالقطاعاحملاسبيةاملعايريوتوحيدمتكاملمالينظام.3.

علىومبنيةالدولة،مستوىعلىجممعةواإلحصائيةاملاليةالتقارير

.موحدةوحماسبيةماليةوسياساتحساباتهيكل

التخطيطعملياتلتعزيزوأمشلأدقمعلوماتوتوفريالقراراتاختاذدعم.4.

ماليةمعلوماتإىلوالوصولوالفرصباملخاطريتعلقفيماأفضلقراروصنع

.املستقبليةوالتزاماتهااحلكوميةاخلدماتتكاليفعندقيقة
املركزإظهاروبالتالياحلكومية،اجلهاتوالتزاماتأصولكافةحصر.5

.موحدبشكلللدولةاملاليواملركزمستقلبشكلللجهاتاملالي



شروط املشاركة يف الندوة االفرتاضية

: جيب أن تتوفر األحباث املقدمة امللتقى  الشروط التالية 

.ضرورة التقيد باملنهج العلمي املتعارف عليه يف البحوث العلمية 1.

.أن تكون املداخلة أصيلة ومل يتم تقدميها يف نشاط علمي اخر 2.

.أن ال خترج املداخالت املرسلة إىل امللتقى  عن  حماور امللتقى 3.

.يرسل الباحثون نبذة موجزة عن سريتهم الذاتية تدرج يف استمارة املشاركة 4.

Traditionalتكتب املداخالت خبط 5. Arabic14 بالنسبة للغة العربية وخبطTimes 
New Roman بالنسبة للغة األجنبية.



عمارة البشري. د: رئيس اللجنة العلمية :                                                           أعضاء اللجنة العلمية

جامعة االنتماءاالسم واللقبجامعة االنتماءاالسم واللقب

-أفلو–املركز اجلامعي عمارة البشري. د-أم البواقي–جامعة العربي بن امهيدي زبري عياش. د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي شنايف موالي جياللي عبدالقادر. د-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي قورين حاج قويدر. د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي بلخري العربي أمحد. دجامعة زيان عاشور اجللفة ضيف أمحد. د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي خلف اهلل بن يوسف. داالغواط-جامعة عمار ثليجيعياش قويدر.د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي نور الدين عبد القادر. دجامعة غردايةعجيلة حممد.د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي بن عوالي اخلالدية.داالغواط-جامعة عمار ثليجيمحدي ابو القاسم.د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي دين خمطارية. دحيي فارس املدية. جامعة دبوجطو عبد احلكيم. د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي عطية خدجية. داالغواط-جامعة عمار ثليجيرمضاني لعال. د.أ

-أفلو–املركز اجلامعي قورين فاطنة. دجامعة زيان عاشور اجللفةجوال حممد السعيدد.أ

-أفلو–املركز اجلامعي عليلي وهيبة. أجامعة زيان عاشور اجللفةمعاش قويدر. د

-أفلو–املركز اجلامعي لعرابي فاطمة. دجامعة زيان عاشور اجللفةقمان عمر. د

-أفلو–املركز اجلامعي دالل شتوح. د-بشار-جامعة حممد طاهريمبارك بن زاير. د

-أفلو–املركز اجلامعي بكاي أمحد..داالغواط-جامعة عمار ثليجيبعداش طاهر .  د

-أفلو–املركز اجلامعي قطويف ياسني. دجامعة ابن خلدون تبارتعدة عابد.د

جامعة غردايةرواني بوحفص. دجامعة ابن خلدون تبارتدويس عبد القادر. د

جامعة غردايةبوخالفي  مسعود. دجامعة ابن خلدون تبارتحريش خالد. د

االغواط-جامعة عمار ثليجيسيعداني حممد السعيد.دجامعة ابن خلدون تبارتزياني عبد احلق. د

جامعة معسكرصدوقي غريسي. دجامعة ابن خلدون تبارتساجي فاطمة. د

جامعة معسكربوشيخي حممد رضا. د-أفلو–املركز اجلامعي بدارنية حورية. د



:ترسل املداخالت إىل الربيد اإللكرتوني التالي 

colloque.ipsas03@gmail.com

:مهمةتواريخ

2022ماي 24تاريخ انعقاد الندوة االفرتاضية يوم 

2022ماي 15اخر أجل االستقبال املداخالت كاملة 

2022ماي 20الرد على املدخالت املقبولة يوم 




