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هيئة امللتقى
الرئيس الشرفي للملتقى :األستاذ الدكتور العقون صالح ** رئيس
رئيس الملتقى الوطني :د /نسرين معياش

اجلامعة**

إشكالية امللتقى الوطين

املوازنة هي خطة عمل تتـرجم فیهـا السیاسـة االقتصـادیة واالجتماعیـة إلـى أهداف سنویة رقمیة ولیست جمرد برانمج عمل خاص بوزارة
املالیة یبنی الكفاءة والفاعلیـة فـي إدارة األمـوال وحسـب ،وال تتقـرر فعالیـة املوازنـة بـذاهتا فقـط  ،بـل تـرتبط بـأدوات التخطـیط املـايل األخـرى كسیاسـة
اإلقراض وسیاسـة النقـد األجنيب ،وتقاس ابلنتائج االقتصادیة واالجتماعیة ولیس ابلنتائج املالیة فقط .وإن الكثیـر مـن التحـدایت والقصـور قـد
الزمـت املوازنـة العامة بسبب اسـتخدام األسـلوب التقلیـدي املعـروف مبوازنـة البنـود فـي إعدادها ومنهـا عـدم دقـة التقـدیرات وعـدم ربـط التنفیـذ مـع
األهـداف ولعـدم وجـود أسـالیب رقابیـة فاعلـة أدت مجیعهـا إلـى البحــث عـن وسـائل أكثـر جـدوى ومنفعــة مـن شـأهنا ترشـید قـرار ختصــیص األمـوال
احلكومیـة.
يف عام  1967عرف مؤمتر األمم املتحدة الذي عقد يف الدمنارك املیزانیة الصفریة على أهنا نظام یفرتض عدم وجود أیة خدمة أو نفقات
يف بدایة السنة املالیة مع األخذ يف االعتبار أكثر الطرق فعالیة للحصول على جمموعة من املخرجات أبدىن تكلفة ممكنة .يف عام  1972عرفت
هذه املوازنة على أهنا عملیة ختطیط تتطلب من كل مدیر إداري أن یربر مجیع حمتوایت موازنته ابلتفصیل مبتدأ م ن نقطة الصفر .مبعىن أهنا تتطلب
أن تقوم كل جهة مبراجعة وتقییم براجمها ومشاریعها احلالیة واجلدیدة بطریقة منتظمة وأن تتم مراجعة الربامج واملشاریع على أساس التكلفة والعائد
والفعالیة.
وتقوم املوازنة الصفریة على املراجعة والتقییم الشامل ملختلف الربامج واملشاریع احلكومیة ،وحتدید أنواع اخلدمات والربامج وتكالیفها
ومصاریفها التشغیلیة وخمرجاهتا واألهداف املرجوة منها بصورة دقیقة ومدروسة ،لیتم يف ضوء هذه املعلومات اختاذ القرار بشأن هذه الربامج .
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وتعمل املوازنة الصفریة على التقییم الشامل والدوري للربامج واملشاریع حتت التنفیذ واملشاریع اجلدیدة عند توزیع االعتمادات ،على أن یتم
ختفیض أو إلغاء االعتمادات يف حال أشار التقییم إىل اخنفاض كفاءهتا أو عدم حتقیقها لعوائد املرجوة منها.

اإلشكالية

تواجـه املوازنـة العامة حتـدایت ابسـتخدامها أسلوب موازنـة البنـود ( التقلیـدي ) فـي إعدادها لعـدم قـدرهتا علـى قیـاس األداء الفعلـي للحكومـة
یرافقهـا عـدم وضـوح األهداف التـي ترصـد هلـا االعتمـادات ،وقلـة املرونـة فـي مناقلـة التخصیص املرصودة لبنود حمددة مسبق من بنـد ألخر إال وفقـا
إلجراءات وأسالیب طویلـة ،وتركـز موازنـة البنـود على حصر مسؤولیة متخذ القرار بدرجـة االلتـزام بـالقواننی والتعلیمـات املالیـة وال یركـز علـى اجلـودة
أو حجـم اخلـدمات املقدمة ومدى فعالیة وكفاءة النشاط،

إذن ،فكيف ميكن ألسلوب املوازنة الصفریة مواجهة هذه التحدایت وترشيد اإلنفاق العام خصوصا يف ظل األوضاع املالية الراهنة؟ وما هي
التحدایت اليت تواجه تطبيق أسلوب املوازنة الصفریة يف اجلزائر ،وما متطلبات حتقيق ذلك؟

أهداف امللتقى الوطين

یعىن هبذا امللتقى بألساتذة والباحثنی يف علوم التسیري ،العلوم املالیة واحملاسبیة ،العلوم االقتصادیة واحلقوق ،ویسعى لتحقیق مجلة من األهداف
نوجزها فیما یلي:
• إبراز وحتلیل اجلوانب النظریة للموازنة الصفریة؛

• إطالق مشروع حتول احلكومة من األساس النقدي إىل أساس االستحقاق للوصول إىل تصور دقیق وشامل عن االلتزامات املالیة؛
• تبين وسائل رقابیة أكثر فاعلیة للحفاظ على املال العام ورفع كفاءة إعداد املوازنة العامة من خالل اعتماد قرارات تستند إىل بیاانت
ومعطیات دقیقة ألجل حتدید الربامج واملشاریع؛
• توزیع املوارد املالیة بطریقة أفضل مما یساعد يف احلد من الزایدة املضطردة للنفقات ويف ختفیف العبء الضریيب؛
• رفع مستوى الكفاءة والفعالیة يف األجهزة احلكومیة.

حماور امللتقى الوطين

انطالقا من إشكالیة امللتقى تتضح حماوره األساسیة فیما یلي:

• احملور األول :األسس النظریة للموازنة الصفریة (املفهوم ،األهداف ،األمهیة...اخل)؛
• احملور الثاين :حیثیات ومربرات االنتقال إىل أسلوب املوا زنة الصفریة؛
• احملور الثالث :أمهیة نظام املعلومات يف اختاذ القرارات؛
• احملور الرابع :دور املعایري احملاسبیة الدولیة كإطار إلعداد وعمل املوازنة الصفریة؛
• احملور اخلامس :األمهیة القانونیة ودور التشریع والتنظیم يف صیاغة مقرتح أسلوب املوازنة الصفریة يف اجلزائر؛
• احملور السادس :حمددات وصعوابت تطبیق أسلوب املوازنة الصفریة يف اجلزائر؛
• احملور السابع :الرتتیبات واآللیات املقرتحة لالنتقال من األسلوب التقلیدي إىل أسلوب املوازنة الصفریة يف اجلزائر من خالل الدروس
املستفادة التجارب الدولیة يف استخدام أسلوب املوازنة الصفریة.
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رئيس اللجنة العلمية :د /سليمة طبایبية
أ.د /وهاب نعمون

جامعة  8ماي  1945قاملة

د/نسرین معياش

جامعة  8ماي  1945قاملة

أ.د /شریف غياط

جامعة  8ماي  1945قاملة

د /سامية عمر عبدة

جامعة  8ماي  1945قاملة

أ.د /انصر بوعزیز

جامعة  8ماي  1945قاملة

د /عدیلة مرميت

جامعة 8ماي  1945قاملة

أ.د /عبد الرزاق خليل

جامعة  8ماي  1945قاملة

د  /وليد بشيشي

جامعة  8ماي  1945قاملة

أ.د /علي بن اثیت

جامعة عنابة

د /عبد احلليم جدي

جامعة  8ماي  1945قاملة

أ.د /عبد هللا منصور

جامعة عنابة

د /رفيق شرایق

جامعة  8ماي  1945قاملة

أ.د /هشام بوریش

جامعة عنابة

د  /آمال بن انصر

جامعة  8ماي  1945قاملة

د /زوبري دغمان

جامعة سوق أهراس

د  /هشام الواعر

جامعة  8ماي  1945قاملة

د /حممد رمزي جودي

جامعة بسكرة

د /منية شوادیة

جامعة  8ماي  1945قاملة

د /حمفوظ بولقصيبات

جامعة 8ماي  1945قاملة

د/لزهر خشاميية

جامعة  8ماي  1945قاملة

د /سامية العایب

جامعة 8ماي  1945قاملة

د /أمحد فنيدس

جامعة  8ماي  1945قاملة

د /إلياس قالب ذبيح

جامعة  8ماي  1945قاملة

د/عبد القادر دبوش

جامعة  8ماي  1945قاملة

رئيس اللجنة التنظيمية :د /رؤوف زرفة
د /حسن یوسف بن عبد هللا

د /مسية حرانن

د /حممد بوانب

أ .عبد السالم بن جدو

د /بومدین بلكبري

أ.سليم جملخ

د /لزهر قيدوم

أ .إميان خلفالوي

شروط املشاركة

• أن تكون املداخلة ضمن أحد حماور امللتقى؛
• أال یتجاوز عدد صفحات الورقة البحثیة عن  20صفحة وال یقل عن  15صفحة مبا فیها اهلوامش واملالحق؛

• حترر الورقة البحثیة ابستخدام برانمج  Wordخط  simplified Arabicمقاس  14للنص ومقاس  12للهوامش ،أما ابلنسبة
للمداخالت ابللغة الفرنسیة فتكون خبط  Times New Romansمقاس  12وابستخدام مسافة  1.15بنی السطور؛
• ینبغي أن تنسق األوراق البحثیة مع أصول العمل البحثي العلمي ،وجيب أن تشمل الورقة البحثیة على ملخص بلغة مغایرة للغة حتریر
املداخلة يف حدود  250كلمة؛
• البد أن تكون الورقة البحثیة معدة بعنایة وموثقة مبصادر ،وال تقبل املداخالت اليت قدمت يف مؤمترات علمیة سابقة أو قدمت للنشر يف
جمالت علمیة؛
• إن أحسن البحوث العلمیة سوف تنشر يف مؤلف مجاعي حيمل ترقیم دويل.
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مواعيد هامة

• ترسل املداخلة كاملة مرفقة بسرية ذاتیة يف أجل أقصاه2019/09/20 :؛
• الرد على املداخالت املقبولة2019/10/01 :؛

• أتكید حضور للملتقى يف أجل أقصاه ثالثة أایم من اتریخ الرد؛
• ترسل املداخالت على الربید اإللكرتوينsem.guelma2019@hotmail.com :

حقوق املشاركة

• الباحثني واألساتذة4000 :دج؛
• الطلبة 2000 :دج؛
• املؤسسات االقتصادیة واإلدارات العمومية8000 :دج.

مالحظة :تتكفل اجلامعة إبیواء متدخل واحد عن املشاركات الثنائیة.

لالستفسار یرجى االتصال ابلرقم06 97 55 2 8 84 :
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