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مما طبم ثحضح لنا أهمُة عصسهة الخظُير .    فحصبذ ميزاهُة بسامج 

العمىمي وخىكمة املالُة العامة في الجصابس ،ومن حهة أخسي فان 

د  ثخبع ألاوضاع املالُة في الجصابس ثكشف انها ماشالد ثدحاج الى مٍص

من الضبط وإلاصالح وبالحالي ثحضح إشكالُة امللحلى على الندى 

كيف يتم  ثفعيل إصالحات املالية العمومية بما يخدم : الحالي

 ألاهداف الاكتصادية املرجوة في الجسائر؟
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 :إشكالُة امللحلى 

 

شكلد إصالخات املالُة العامة مدىزا هاما في الدزاطات الاكحصادًة املعاصسة بالعدًد من 

الللاءات العلمُة العاملُة كىنها جعد مدخال زبِظُا إلعادة النظس في آلُات ثخصُص الدول 

إلًساداتها و ثسشُد هفلاتها بئعادة جشكُل و صُاغة اللىاهين التي ثدكم وثنظم أوضاعها 

املالُة بما ٌظمذ بضبط مىاشهتها العامة و ثدظين ألاداء املالي واملؤطظاجي العام وبالحالي 

و كد زكصت معظم املبادزات الدولُة في . تهُئة بِئة مالبمة للنمى الاكحصادي الىطني 

على جعدًل الظُاطات  (بين علدي الثماهِنات و الخظعُنات)إصالخات املالُة العامة 

بُة  بحدخل املؤطظات املالُة الدولُة، و مع بداًة علد ألالفُة الثاهُة   إلاهفاكُة و الضٍس

جظازعد الاخداذ الاكحصادًة  واملالُة العاملُة و بسشت ضسوزة ثددًث إلاصالخات 

الاكحصادًة بشكل عام م و املىاشهة العامة بشكل خاص ،و ثكُُفها مع كل املظحجدات 

الداخلُة والخازحُة خصىصا ما جعلم بمبادا خىكمة الاكحصاد العمىمي ،على زاطها 

.                            . الشفافُة و الىضىح و إثباع مبادا السشادة في إدازة املالُة العامة 

عُة الكثير من الجهىد إلصالح و ضبط أوضاعها املالُة  وبرلد الجصابس كغيرها من الدول الَس

ع العابدات الجبابُة 1986منر الاشمة النفطُة لعام  وأخرت على عاثلها البدث عن ثنَى

إال أن الانهُاز الحاد في أطعاز النفط , لحغطُة الازثفاع الكبير الري شهدثه هفلاتها العمىمُة 

 علد الىضعُة الاكحصادًة وحعل الحكىمة ثدق هاكىض الخطس 2014في منحصف طنة 

. حساء اطخنفاذ الىفىزات املالُة العامة

 إلى إحساء إصالخات هىعُة و عمُلة في مالُتها العامة 2018اثجهد الجصابس بداًة من طنة  

 بعد أن  1984 املحعلم بلىاهين املالُة الصادز طنة 84-17فحم مساحعة اللاهىن ألاطاس ي , 

أصبذ ال ًحماش ى مع الحدىالت العاملُة و املعطُات الاكحصادًة و الظُاطُة التي طسأت على 

لرلك ثبند الجصابس مشسوع , البالد وال ٌظاًس املبادا اللاهىهُة املعاصسة للخظُير العمىمي 

دة السطمُة لظنة 18-15كاهىن عضىي حدًد  وهى بمثابة إلاطاز  , 2018 الصادز في الجٍس

الجدًد لخظُير مالُة الدولة يهدف إلى إخداذ ثدىل عمُم في كُفُة جظُير املال العام 

وإصالح إلاطاز املىاشهاجي واملداطبي بازثكاشه على املىاشهة املىحهة لحدلُم النحابج اهطالكا من 

ع ملازبة حدًدة لحدابير املالُة العامة من خالل ثددًث ميزاهُتها   أهداف مدددة أي ثكَس

 

 

 

اصالحات املالية العمومية في الجسائر  
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ألاستاذ الدكتور جمال خيضور : رئيس امللتلى

 

https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://koneksi-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/03/economy_22032012.png&imgrefurl=http://koneksi-indonesia.org/2016/maqasid-syariah-sebagai-landasan-ekonomi/&docid=oVmz-z9EKlkGvM&tbnid=KHSK0voI2JCBPM:&vet=1&w=451&h=272&bih=604&biw=1366&ved=0ahUKEwiO-IOakMvXAhWDWBQKHWPRBrcQxiAIGygG&iact=c&ictx=1
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هوي فاطمة السهراء /د

مسمط هجاة /د

بوستة زكية /د

 خويل حسىوهة/د

 بلعبيدي عايدة عبير/د

 صاوش اخوان سهام/ د
 

 

 التىظيميةاللجىة 

 

 بوطي عسالديً/ا

 كطاف علبة/د

 علبي حمسة/د

 كسميوري كفية/د

 كوبع عماد/

 

خيضور جمال /اد

رحماوي موس ى /اد

غوفيعبدالحميد /اد

صالح مفتاح /اد

غالم عبدهللا /اد

دردوري لحسً /اد

بوعبدهللا علي /اد

بً عبيد فريد /اد

كردودي صبريىة /اد

بً هاصر عيس ى /اد

عمر عبدالحفيظ /اد

داحي عمار /اد

ثومي إبراهيم /د

 كسوري اهصاف/د

 


