اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة أزلمد بوقرة -بومرداس

كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير

واجلزائر كغريىا من الدول عملت على اعتماد ىذه ادلعايري
ابتداء من سنة  2161بعد إصالح نظامها احملاسيب باعتماد
معايري احملاسبة الدولية ،وذلك بإدخال إصالحات على مهنة
التدقيق من خالل وضع ما يعرف دبعايري التدقيق اجلزائرية.
ولذا جاءت إشكالية ىذ اليوم الدراسي كما يلي:
ما ىو واقع تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير
التدقيق الدولية؟

-

اليوم الدراسي حول:

واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق
الدولية

أىداف اليوم الدراسي

 ربديد أمهية الدور الذي تلعبو وظيفة التدقيق يف تقييم ادلخاطر. التعرف على واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر وضرورة تطويرىا دبايتالءم والتغريات اليت طرأت على البيئة احملاسبية فيها.

يوم  27فيفري .8102
 ربديد مدى التقارب ما بني معايري التدقيق اجلزائرية ومعايريموضوع اليوم الدراسي
يعود االىتمام دبوضوع التدقيق إىل الدور الفعال والرئيسي التدقيق الدولية.
الذي يلعبو يف ضمان االستخدام األمثل للموارد االقتصادية  -إظهار أىم التغريات اليت طرأت على واقع مهنة التدقيق يف
للمؤسسة من خالل احلماية ادلدنية واحملاسبية ضد سلتلف ظل معايري التدقيق الدولية.
ادلخاطر اليت ديكن أن تتعرض ذلا .فوظيفة التدقيق ذلا أثر كبري  اخلروج ببعض التوصيات يف إطار إجياد احللول للمشاكل اليت
يف تقييم ادلخاطر وزبفيض معدالت حصوذلا من خالل ربليل تواجهها مهنة التدقيق يف ظل تطبيق معايري احملاسبة الدولية.
المستهدفون من اليوم الدراسي
التقارير اليت تعترب حوصلة ىذه الوظيفة ،واليت تعطي القدرة
خيصص ىذا اليوم الدراسي لطلبة الدكتوراه وذوي االختصاص
على التنبؤ وقياس وربليل سلتلف ادلخاطر.
والشك أن ظهور ما يعرف مؤخرا دبخاطر التدقيق وما من أساتذة وطلبة.
ينتج عنها من ازدياد ادلخاطر اليت قد تتعرض ذلا ادلؤسسة
محاور اليوم الدراسي
وازدياد حاالت الغش وارتكاب األخطاء وادلخالفات سبب المحور األول :سلاطر التدقيق.
وجيو للعمل على تطوير وظيفة التدقيق وسلتلف ادلعايري المحور الثاني :معايري التدقيق اجلزائرية وأوجو ادلقاربة مع معايري
ادلهنية اخلاصة هبا ،وىذا ما أدى باذليئات وادلنظمات التدقيق الدولية.
اإلقليمية والدولية ادلختصة يف ىذا اجملال إىل العمل على المحور الثالث :التطورات اليت طرأت على واقع مهنة التدقيق
تطوير معايري التدقيق والتقليل من فروقاهتا فيما بني الدول يف اجلزائر يف ظل معايري التدقيق الدولية.
من خالل إصدار ادلعايري التدقيق الدولية وىو ما أدى إىل المحور الرابع :متطلبات وآفاق تطبيق كل من معايري التدقيق
ظهور ما يعرف بادلعايري الدولية للتدقيق.
الدولية يف اجلزائر.

الهيئـ ــات المـشرفـة على اليوم الدراسي
المشرف العام لليوم الدراسي
أ.د .حيياوي نصرية عميـدة كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيري
رئـيس اليوم الدراسي
الدكتور شيخي بالل

اللجنة العلمية لليوم الدراسي

"فريق التكوين في الدكتوراه ل.م.د مالية ومحاسبة"

أ.د .رشيد بوكساين
أ.د .نسيمة اوكيل
د .بالل شيخي
د .فاتح جاري

 جامعة بومرداس جامعة بومرداس جامعة بومرداس -جامعة بومرداس

د .ىشام بن محيدة
د .سامية فقري
د .عياش درار
د .خالد بن عمر
د .فريد بن طاليب
د .عمار قدوري
د .لعبيدي مهوات

 جامعة بومرداس جامعة بومرداس جامعة بومرداس جامعة بومرداس جامعة بومرداس ادلدرسة العليا للتجارة -جامعة الوادي

لغات البحث وشروطو
 تقبل األحباث باللغات العربية ،االجنليزية والفرنسية.
 يشرتط يف البحث خضوعو دلعايري ادلنهجية العلمية
للبحث العلمي ادلتعارف عليها.
 ترسل البحوث يف ملف وورد  wordعلى شكل ،A4
وزبضع للمعايري ادلوالية:

 ىوامش الصفحات 2 :سم لكل االذباىات.
 ادلداخالت باللغة العربية تكون خبط Traditional Arabic
وحبجم  ،61أما ادلداخالت باللغات االجنبية تكون ب خط
 Times New Romanوحبجم  ،62على أن ال يتعدى عدد
الصفحات  15صفحة دبا فيها ادلراجع وادلالحق.
 زبصص الصفحة األوىل لبيانات الباحث (االسم
واللقب ،االدييل ،اجلامعة أو مركز البحث الذي ينتمي إليو،
الدرجة العلمية والرتبة ادلهنية ،زلور البحث ادلعين بالبحث
وملخص عن السرية الذاتية.
 زبصص الصفحة الثانية دللخص البحث ،يكون بلغتني
إحدامها اللغة العربية.
 يتعهد الباحث بأن حبثو مل يتم نشره أو ادلشاركة بو يف
أي ملتقى أو رللة سابقا.
 يتحمل الباحث وحده ادلسؤولية العلمية الكاملة عن حبثو.
مواعيد مهمة وتفاصيل مهمة
لدواعي تنظيمية سيتم اعتماد الربنامج الزمين ادلوايل لسري اليوم الدراسي

 يتم استقبال البحوث كاملة قبل  61فيفري .2162
 رأي اللجنة العلمية قبل  20فيفري .2162
 استالم الدعوات قبل  25فيفري .2162

للتواصل نضع بني أيدي الباحثني الربيد االلكرتوين ادلوايل:
chikhibillal@yahoo.fr
والهاتف+ 213 542 42 25 31 :
+ 213 663 60 40 95

