
   -بسكرة  -جامعة محمد خيضر 
 

 

    لتسيرياكلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم 

 مالية، بنوك وإدارة األعمالخمرب 
ج دور السياسة املالية يف عال:PRFUفرقة البحث

 عجز املوازنةيف اجلزائر)دراسة قياسية(
 

  

  

 :امللتقى الوطين االفرتاضي حول
 الواقع واآلفاق()اصالحات املالية العمومية في الجزائر  

 2022 ماي 22

 
 

 

                2022_05-22االحد:

09 h : 00 

     لخنشور مجا :الدكتوراألستاذ           كلــمة رئيس امللتقـــى  

    دهللاعب غامل: الدكتور األستــاذ                            :املخرب مدير كلــمة   

    حنان جودي: الدكتورة  كلــمة عمــيد  الكـــــلية

   الفتتـاح الرمسي للملتقــى  ااإلعـالن عن   كلمة مدير اجلامعة:االستاذالدكتور بوطرفاية امحد و                           
 
 
 
 

 رابط الجلسة 
 

 

 
https://meet.google.com/vfo-fyhm-whk?authuser=0&pli=1 

 
  

  

 أمساء املتدخلني قريد عمرد/  :                    ر ئيس الجـــلسة:الجلسة  الصباحية 
 

10 h : 00 

La LOLF et la nouvelle gouvernance budgétaire en 

Algérie : l’émergence progressive d’une culture de 

gestion publique orientée vers les résultats 

 

املعهد العايل  (ISGP) عبد احلميد صراوي_
 للتسيري و التخطيط 

 
 

10 h : 10  حسام براحية  مفتش مالي مساعد حمزة مدور  18_15االليات واألدوات اجلديدة املنصوص عليها يف القانون العضوي_

  الية لوالية بسكرةمساعد مراقب مالي_الرقابة امل

10 h : 20 
 اجلزائر يف العمومية احملاسبة إصالحات على العام للقطاع احملاسبة معايري تطبيق انعكاسات

 للدولة العامة النفقات لرتشيد كمدخل
(بسكرة جامعة)مجال خنشور د.أ  

(بسكرة جامعة)محزة عقيب. د   

10 h : 30 
 ابلقوانني املتعلق العضوي القانون خالل من إصالحها وأفاق العامة املالية إصالح دوافع

 15-18 رقم املالية
 _ )جامعة الشلف(مسية بلحمريد/ عطية_ خدجيةأ/

)جامعة افلو(أمحد طلحةد/  _  

10 h : 40 الفرنسية التجربة دراسة– واملأمول الواقع بني اجلزائر يف اجلديدة امليزانياتية املقاربة- 
                                               (2)جامعة البليدة كوثر  صخراوي. د

(2)جامعة البليدةخوخة عمريو. د   

10 h : 05  

 .اجلزائر يف العامة امليزانية شفافية تعزيز يف اجلديد العضوي القانون دور
 يف العامة امليزانية وحوكمة اجلديد العضوي القانون: السادس احملور: احملور عنوان

 (.حتليلية استشرافية دراسة)اجلزائر

 عطيةد/ _)جامعة املسيلة(مسعودة لخضر  بند/

)جامعة نسرين بوتةد/ _)جامعة بسكرة(حليمة

 بسكرة(

 

  

https://meet.google.com/vfo-fyhm-whk?authuser=0&pli=1


  مراسيم االختتام الرمسي 15.30

   

  اجلـــلسة اخلتامية:

  قـــــــــــراءة التوصيات

  االختتـــام الرمســي للملتقــى

     
 

11h:00 العام اإلنفاق ترشيد يف ودوره اجلزائر يف املوازانيت اإلصالح 
)املدرسةالوطنية العليا عثمان مداحي د/

عمالو عبد  _ط د/للمناجمنت_الجزائر(

(2)جامعة البليدة الجليل  
 

11h:10 اجلزائر يف امليزانياين اإلصالح ظل يف العمومي اإلنفاق حوكمة 
 د.ط _جيدل رشيدة د. ط _دردوري لحسن د.أ

(بسكرة جامعة) مروى حمالوي   
 

11:10--00.21    مناقشة                             

   :د/قسوري انصافالجلسة المسائية               رئيس الجـــلسة

41  h : 00 (سطيفجامعة)رقوب نرميان   د/  دعاس بن د/زهري اجلزائر يف امليزانية سياسة دورية ظل يف العمومية املالية استدامة تعزيز سبل  

41  h : 10 جامعة الشلف(العالية_ ط د/فتاح اجلزائر يف العام املال لتسيري اإلصالحي املسار( 
 

14 h : 20 إبراهيم)جامعة  َسعادطد/ احلكيم   عبد َسعاد طد/ التجزئة إىل التوحيد من: الدولة ميزانية يف املمركز غري ابلصرف األمر نظام إصالح
  اجلزائر(

14 h : 30 
   2020-2000  الفرتة خالل اجلزائر يف املوازين العجز متويل إشكالية

 (تقييمية و حتليلية دراسة) 
 دليلة.د.ط _)جامعة بسكرة(دالل مسينة بن. د.أ

  )جامعة بسكرة(توبة

14 h : 40 املأمول و الواقع بني اجلزائر يف العادية اجلباية 
(                                      قاملة جامعة)كماش  حسني د.ط
  (قاملة جامعة) ماضي اكرام د.ط

14 h : 05  
 واالقتصادية االجتماعية العدالة حتقيق و العريب االقتصاد يف احلكومي الدعم منظومة

 2020_ 2013 خالل مصر جتربة
 اخوان شاوش\د _)جامعة بسكرة(جناة مسمش\د

  فيصل ساكر د. ط _(بسكرة)سهام

15.00-15. 03   مناقشة 
 


