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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف 

 وعلـو التسيري والتجاريةكلية العلـو االقتصادية 
 

: برانمج ادللتقى الوطين الثاين حوؿ
 

تطور اإلطار املفاهيمي للمحاسبة كدعامة لتحشني جودة القوائم املالية  
يف املؤسشات اجلزائرية 

 2018 أكتوبر 30     يوم 
 

 

 -ادلكتبة ادلركزية / اجللسة اإلفتتاحية - 

 

 ادلتدخلالنشاط الساعة 
قرآف كرمي  مث النشيد الوطين  د00 سا 9
بن انفلة قدور . د.أكلمة ترحيبية  لعميد الكلية د 10سا 9
 العباسي عبد هللا. د.أ  الرمسي للملتقىاالفتتاحكلمة ترحيبية دلدير اجلامعة واإلعالف عن  د20 سا9 

عيادي عبد القادر . دعرض عاـ / كلمة رئيس ادللتقى  د30 سا9
 ابشوندة رفيق.د.أ النظاـ احملاسيب ادلايل، واقع التطبيق يف ادلؤسسة ومتطلبات التحيني: مداخلة افتتاحيةد  40 سا 9

 

 
- ادلكتبة ادلركزية / اجللسة األوىل - 

احلاج  نوي. د: اجللسة مقرركتوش عاشور . د.أ: اجللسة رئيس
 

 الباحث  ادلداخلةالساعة 
  د50سا  9

يف حتسني جودة القوائم ادلالية للمؤسسات الصغرية  إسهامات ادلعايري احملاسبية الدولية للتقارير ادلالية
وادلتوسطة 

يزيد بن صوشة / دمحم سفري.د
البويرة . ج

د 00 ساو10
تقييم تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل على القوائم ادلالية ادلوحدة يف ظل ادلعايري احملاسبية الدولية  ػػػ دراسة 

 اجلزائر /حالة رلموعة الرايض سطيف 
بن سراج .د/إمساعيل سبيت.د

ادلسيلة . ج-إمياف
الشلف . ج/ صافو فتيحة.د األبعاد الوظيفية لتطوير اإلطار ادلفاىيمي للمحاسبة وانعكاسها على جودة القوائم ادلالية  د10 سا 10
 3اجلزائر.ج/دمحم أمني مازوف.دوالتحدايت الدولية للمهنة  مزاويل مهنة احملاسبة يف ضوء تبين النظاـ احملاسيب ادلايل د 20 سا 10

 Panorama sur le Cadre Conceptuel de l’IASB -2004-2018 د30سا و10
عني . ج.ـ/ عمر جعفري .د

 دتوشنت

 د40سا و10
Gouvernance des entreprises, information financière et Normes 

Internationales d’Audit –cas de l’Algérie- محادي مليكة/كازوز رفيقة.د– 
جامعة سيدي بلعباس 

إسًتاحة شاي + نقػاش عػاـد 50ساو10
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- ادلكتبة ادلركزية / اجللسة الثانية - 
حبار عبد الرزاؽ .د.أ: اجللسة مقررزيداف دمحم . د.أ: اجللسة رئيس

 

 الباحث ادلداخلةالساعة 

 Les pistes du révision du système comptable financierد 30 ساو11
الصادؽ /مرحـو دمحم احلبيب.د

 (خبري زلاسيب)عبدالوىاب 

 د 40 سا 11
حنو تعزيز األدوار واقًتاح التوصيات ... جلاف التدقيق يف ظل إصالحات احلوكمة 
 ادلدية.ج- زواؽ كماؿ/د- مقاربة نظرية-

سحنوف مصطفى /بلقط يوسف.أ العالقة التكاملية بني اآلليات احلوكمية للشركات يف ضوء نظرية الوكالة د 50 سا 11
- ادلدرسة العليا للتجارة-

 د 00 سا 12
جودة القوائم ادلالية من منظور ادلعايري احملاسبية الدولية وتبنيها من قبل ادلشرع اجلزائري وفق 

 قانوف النظاـ احملاسيب ادلايل
حدوش شروؽ /بوحفص مسيحة.أ

 تلمساف.ج/خنشلة.ج.ـ- 

د 10 ساو12
دور ادلعايري الدولية للتقارير ادلالية للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة احلجم يف تعزيز جودة 

الشلف .ج- بلقلة إبراىيم/نوي احلاج.دادلعلومات ادلالية 

  د20 سا 12
     القوائم ادلالية أثر تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل على حتسني جودة ادلعلومات ادلالية الواردة يف

البليدة .ج- بوزوينة ىجرية/د- ة رويبNCAدراسة ميدانية دلؤسسة "-

د 30ساو12
إصالح ادلنظومة احملاسبية للمؤسسات اإلستشفائية العمومية كدعامة لتحسني جودة القوائم 

ادلالية 
/ أوغاري نسرين/ قورين حاج قويدر.د

الشلف .ج
 ـنقاش عا 40سا و12

 
- ادلكتبة ادلركزية / اجللسة الثالثة - 

بوفليح نبيل .د.أ: اجللسة مقرربلعزوز بن علي . د.أ: اجللسة رئيس
 

 الباحث ادلداخلةالساعة 

-زنودة إمياف.أ/عباسي صابر.ددراسة حتليلية مقارنة  مىت؟...ضرورة قياس وتقييم جودة التقارير ادلالية يف اجلزائرد 00 سا 13
بسكرة .ج

 د 10 سا 13
دراسة : التدقيق اخلارجي كأحد آليات حوكمة الشركات ودوره يف حتسني جودة القوائم ادلالية 

" استطالعية آلراء عينة من زلافظي احلساابت يف والية ابتنة
-رحيم متيجي/حكيمة بوسلمة.د

 ابتنة.ج

 د 20 سا 13
 :إسهامات النظاـ احملاسيب ادلايل يف ادلعاجلة احملاسبية حلساب رأس ادلاؿ و ما مياثلو

 . األصل واألثر
-حاج صدوؽ بن شرقي/لعرييب دمحم. د

مخيس مليانة .ج

 د 30 سا 13
- IAS 38االعًتاؼ والقياس احملاسيب برأس ادلاؿ غري ادلادي يف ظل ادلعيار احملاسيب الدويل 

 -األصوؿ غري ادللموسة
-عبدالواحد دمحم/مزىود عبداجمليد.د

. سكيكدة/بسكرة.ج

د 40 ساو13
دراسة حتليلية دلعايري التقارير  – دور معايري التقارير ادلالية يف حتسني جودة ادلعلومات ادلالية

 ادلالية اليت ترتبط بتحقيق اجلودة و النظاـ احملاسيب ادلايل
-بن سحنوف خالد/بن قطيب علي.د

تيارت .ج

  د50 سا 13
االنتقاؿ من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية على ضوء الفروقات بني النظاـ احملاسيب 

 الشلف.ج- عيسى مساعني.د (مع دراسة حالة توضيحية)ادلايل والنظاـ اجلبائي اجلزائري 

كاًل /عيادي عبد القادر.د  ادلاليةعلوماتجودة املاألساس الداعم يف حتسني احلوكمة تطبيق مبادئ د 00سا14
الشلف .ج/صليحة

 ـنقاش عاد 10سا14
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- الورشة - 
( Aاجلناح -قاعة ادلناقشة)اجللسة األوىل 

برامهية براىيم .د :رئيس اجللسة
 

 الباحث ادلداخلةالساعة 

. ج/بسبع عبد القادر. د/ لزرؽ دمحم. داحملاسبة اإلبداعية و انعكاساهتا السلبية على جودة القوائم ادلالية   د50سا  9
 سيدي بلعباس

سيدي بلعباس .ج/عكسة أحالـ.أاإلفصاح عن ادلعلومات وفق ادلفاىيم احملاسبية احلديثة وأثرىا على جودة القوائم ادلالية د 00 ساو10

 جودة القوائم ادلالية أثر تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية حلوكمة الشركات على  د10 سا 10
حساف طهر شريف .ط/ تقرورت دمحم.د

الشلف . ج

 د 20 سا 10
وانعكاسها على سياسات اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير  تطبيق آليات حوكمة الشركات 

ادلالية 
 مستغاًل. ج/ غالي نسيمة. د
 دتوشنت.ج.ـ/.سلفي آمني. د

ادلسيلة .ج/ غالب فاتج.د تكييف نظاـ احملاسبة عن التنمية ادلستدامة وفق النظاـ ادلايل احملاسيب يف ادلؤسسة االقتصادية د30سا و10

 د40سا و10
وفق مستجدات اإلطار ادلفاىيمي الدويل  أمهية حتيني اإلطار ادلفاىيمي للنظاـ احملاسيب ادلايل

ادلشًتؾ 
جرد نورالدين /أيت دمحم مراد .د

 3اجلزائر.ج

 البعد احملاسيب حلوكمة الشركات كسبيل لتعزيز جودة القوائم ادلالية د50سا و10
سامل حليمة عبد .ط/ فالؽ دمحم.د

الشلف .ج/القادر
اسًتاحة شاي + نقاش عاـد 55ساو10

 
- الورشة  - 

( Aاجلناح -قاعة ادلناقشة)اجللسة الثانية 
 متناوي دمحم. د :رئيس اجللسة

 
 

 الباحث ادلداخلةالساعة 

 فعالية معلومات نظاـ احملاسبية ادلالية  يف حتسني جودة ادلعلومة احملاسبية و اختاذ القرارد 30 ساو11
الشلف .ج/برامهية براىيم .د

الشلف .ج/أنساعد رضواف

 د 40 سا 11
إطار مقًتح لتحيني النظاـ احملاسيب ادلايل دلُواكبة تطورات معايري اإلبالغ ادلايل الدولية 

(IFRS )
 2البليدة.ج/ معمري أسامة. ط

 د 50 سا 11
إسهاـ التدقيق اخلارجي يف الرفع من مصداقية القوائم ادلالية من خالؿ الكشف عن 

شلارسات احملاسبة اإلبداعية والتقليل من آاثرىا السلبية 
 الشلف. ج/خيلف صفية.ط دمحم طرشي. د

 د 00 سا 12
أثر تطبيق معايري التقارير ادلالية الدولية على جودة ادلعلومة ادلالية الواردة يف القوائم 

كدعامة الستخدامها "   XBRL"ادلالية وظهور لغة 
/ بن بوعلي خدجية.  ط/بريب دمحم أمني.د

 الشلف.ج

د 10 ساو12
دو رللس اإلدارة يف ظل نظاـ حوكمة الشركات يف دعم وتعزيز جودة ادلعلومات 

 .احملاسبية
 بوكرديد عبد .د/ محزة ضويفي.د

 تيسمسيلت.ج.ـ/القادر

 ادلتعلقة بتعزيز جودة ادلعلومة ادلالية  IAS – IFRSعرض معايري احملاسبية الدولية  د20 سا 12
. ج/داودي دمحم اذلامشي.ط/حليمي نبيلة.ط

 3اجلزائر
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نقاش عاـ د 30ساو12
- الورشة  - 

(  Aاجلناح -قاعة ادلناقشة)اجللسة الثالثة 
بربري دمحم أمني . د :رئيس اجللسة

 

 الباحث ادلداخلةالساعة 
 قوريش نصرية.د/ بدروين ىدى. دحتدايت النظاـ احملاسيب ادلايل يف ظل تطبيق معايري احملاسبة الدولية  50سا 12
طرايش براىيم .ط/خيلف امياف. ط عرض زلتواىإلطار ادلفاىيمي للنظاـ احملاسيب ادلايل يف اجلزائر د 00 سا 13
معمري خرية . ط سبية يف ظل حوكمة الشركاتاحملاعلومات جودة امل د 10 سا 13

 د 20 سا 13
 خالؿ  اثر اإلفصاح على جودة ادلعلومة احملاسبية دراسة تطبيقية لعينة من البنوؾ اجلزائرية

2012 -2016 " 
 زارين عبد اجمليدـ .ط/ بوىرين فتيحة.د

التدقيق اخلارجي كأحد آليات حوكمة الشركات ودوره يف تعزيز جودة القوائم ادلالية د 30 سا 13
لقويرة مسري /سعيدي عبداحلليم.د

 ابتنة.ج/بسكرة.ج- 
 ـنقاش عاد 40 ساو13

                   التوجو للقاعة ادلركزية
 
 

 

 –ابدلكتبة ادلركزية  / اجللسة اخلتامية -
حتت إشراؼ رئيس اجلامعة وعميد الكلية 

 عيادي عبد القادر.د. رئيس ادللتقى قراءة التوصيات د 20 سا 14
 رئيس اجلامعة أو عميد الكلية -اإلعالف الرمسي عن اختتاـ أشغاؿ ادللتقى د 30 سا 14
السػالـ الوطػػين اجلػزائػري  د 40 سا 14

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


