
 

 

 

 لغات البحث وشروطه
  العربية، االجنليزية والفرنسية باللغاتتقبل األحباث. 
  خضوعه ملعايري املنهجية العلمية  البحثيشرتط يف

 .املتعارف عليها للبحث العلمي
  يف ملف وورد البحوثترسل word على شكل A4 ،ض  وخت

 .سم لكل االجتاهات 2: الصفحاتهوامش :املواليةللمعايري 
 باللغة العربية تكون خبط املداخالت Traditional Arabic  

، أما املداخالت باللغات االجنبية تكون ب خط 61 وحبجم
Times New Roman تعدى عدد يال  أنعلى ، 62 جموحب

 .املراج  واملالحق فيهاصفحة مبا   15الصفحات 
  االسم )األوىل لبيانات الباحث  الصفحةختصص

ركز البحث الذي ينتمي إليه، واللقب، االمييل، اجلامعة أو م
ث الدرجة العلمية والرتبة املهنية، حمور البحث املعين بالبح

 .وملخص عن السرية الذاتية
  ختصص الصفحة الثانية مللخص البحث، يكون بلغتني

 .إحدامها اللغة العربية
  بأن حبثه مل يتم نشره أو املشاركة به يف  الباحثيتعهد

 .أي ملتقى أو جملة سابقا
 املسؤولية العلمية الكاملة عن حبثه وحده الباحثمل يتح. 

 وتفاصيل مهمة مواعيد مهمة

 امللتقىلدواعي تنظيمية سيتم اعتماد الربنامج الزمين املوايل لسري 
 2162 مارس 61تقبال البحوث كاملة قبل يتم اس. 
  2162 مارس 22العلمية قبل  اللجنةرأي. 
  2162 مارس 01دعوات قبل الاستالم. 

 :املوايل الربيد االلكرتويناصل نض  بني أيدي الباحثني للتو 
chikhibillal@yahoo.fr 

 + 213 542 31 25 42 :الهاتفو 

60 40 95 663 213 + 

 الملتقىالمستهدفون من 
ذوي االختصاص يوم الدراسي لطلبة الدكتوراه و لاخيصص هذا 

 .املهنيني يف جمال التدقيق واحملاسبةو وطلبة، من أساتذة 
 الملتقى محاور

 .خماطر التدقيق: األولالمحور 
معايري التدقيق اجلزائرية وأوجه املقاربة م   :ثانيالالمحور 

 .معايري التدقيق الدولية
التطورات اليت طرأت على واق  مهنة التدقيق  :ثالثالمحور ال

 .يف اجلزائر يف ظل معايري التدقيق الدولية
ن معايري متطلبات وآفاق تطبيق كل م :رابعالمحور ال

 .يف اجلزائر التدقيق الدولية
 

 الملتقىالهيئــــات المـشرفـة على 

 لملتقىل الرئيس الشرفي
 مد بوقرة ببومرداسرئيس جامعة احم عبد احلكيم بن تليس. د.أ

 لملتقىالمشرف العام ل
التجارية  ،عميـدة كلية العلوم االقتصاديةحيياوي نصرية . د.أ

 وعلوم التسيري

 للملتقىالمنسق العام 
 مدير املخربأونيس     عبد اجمليد .د.أ

 الملتقىرئـيس 
 شيخي بالل .د

 المقرر العـام ورئيس اللجنة العلمية للملتقى
 رشيد بوكساين .د.أ

 رئيس اللجنة التنظيمية والتحضيرية للملتقى
 هشام بن محيدة. د

والشك أن ظهور ما يعرف مؤخرا مبخاطر التدقيق 
وما ينتج عنها من ازدياد املخاطر اليت قد تتعرض هلا 
املؤسسة وازدياد حاالت الغش وارتكاب األخطاء 
واملخالفات سبب وجيه للعمل على تطوير وظيفة التدقيق 
وخمتلف املعايري املهنية اخلاصة هبا، وهذا ما أدى باهليئات 

قليمية والدولية املختصة يف هذا اجملال إىل اإل واملنظمات
العمل على تطوير معايري التدقيق والتقليل من فروقاهتا فيما 

وهو  بني الدول من خالل إصدار املعايري التدقيق الدولية
 .الدولية للتدقيق باملعايريما أدى إىل ظهور ما يعرف 

 واجلزائر كغريها من الدول عملت على اعتماد هذه املعايري
إصالح نظامها احملاسيب باعتماد  دبع 2161من سنة ابتداء 

، وذلك بإدخال إصالحات على مهنة معايري احملاسبة الدولية
 .التدقيق من خالل وض  ما يعرف مبعايري التدقيق اجلزائرية

 :كما يلي  امللتقى اإشكالية هذ جاءتولذا 

ما هو واقع تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر في ظل 
 ؟التدقيق الدوليةمعايير 

 الملتقى أهداف

 .حتديد أمهية الدور الذي تلعبه وظيفة التدقيق يف تقييم املخاطر -
وضرورة تطويرها مبا  اجلزائرالتعرف على واق  مهنة التدقيق يف  -

 .يتالءم والتغريات اليت طرأت على البيئة احملاسبية فيها
معايري حتديد مدى التقارب ما بني معايري التدقيق اجلزائرية و  -

 .التدقيق الدولية
إظهار أهم التغريات اليت طرأت على واق  مهنة التدقيق يف  -

 .ظل معايري التدقيق الدولية
 ببعض التوصيات يف إطار إجياد احللول للمشاكل اليت  اخلروج

 .مهنة التدقيق يف ظل تطبيق معايري احملاسبة الدوليةتواجهها 

 ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بومرداس -جامعة أمحمد بوقرة

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
بالتعاون مع مخبر أداء المؤسسات االقتصادية 

فريق و  الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية
 "د مالية ومحاسبة.م.ل الدكتوراهالتكوين في 

 

-       
 

 :حول ملتقى وطني

 واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية

 .1112 أفريل 11-11 ييوم

 الملتقىموضوع 

يعود االهتمام مبوضوع التدقيق إىل الدور الفعال 
والرئيسي الذي يلعبه يف ضمان االستخدام األمثل 

خالل احلماية املدنية  للموارد االقتصادية للمؤسسة من
. تتعرض هلا أنواحملاسبية ضد خمتلف املخاطر اليت ميكن 

فوظيفة التدقيق هلا أثر كبري يف تقييم املخاطر وختفيض 
معدالت حصوهلا من خالل حتليل التقارير اليت تعترب 
حوصلة هذه الوظيفة، واليت تعطي القدرة على التنبؤ 

 .وقياس وحتليل خمتلف املخاطر


