برنامــــــــــــــــج
الملتقى العلمي الوطني حول:
واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112
جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية

اليـــــوم األول:

19:11 - 12:01
11:11 – 19:11

استقبال الضيوف

األربعاء  11أفريل 1112

الجلسة االفتتاحية

آيات بينات من الذكر الحكيم



النشيد الوطني



كلمة الدكتور بالل شيخي  /رئيس الملتقى



كلمة األستاذ الدكتور عبد المجيد أونيس  /مدير المخبر



كلمة األستاذة الدكتورة نصيرة يحياوي  /عميدة كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير



كلمة األستاذ الدكتور عبد الحكيم بن تليس  /رئيس جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس واإلعالن الرسمي عن افتتاح الملتقى



المداخلة االفتتاحية



 -المراجعة المالية بين التنظير والجمعيات المهنية اإلقليمية والدولية.

من تقدمي االستاذ الدكتور رشيد بوكساني  /جامعة بومرداس .والدكتور حمزة العرابي  /جامعة البليدة.

11:11 - 11:11
11:11 - 11:11

استراحة.

الجلسة االولى
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور محمد براق  /المدرسة العليا للتجارة

-

Elément théorique sur le risque d'audit

د .محند واعمر علي زيان  /جامعة البويرة .د .عبد المجيد بادي  /جامعة تيزي وزو.

 -أهمية تطبيق معيار المراجعة الدولي ( )011االستفادة من عمل خبير في الممارسة العملية لمهنة المراجعة بالجزائر.

أ.د .محمد براق  /املدرسة العليا للتجارة .د .األخضر لقليطي  /جامعة املسيلة .د .عمر ديلمي  /جامعة سطيف .10

-

La gestion des risques de l'entreprise entre le risk management et l'audit interne

د .عمار قدوري  /خبري حماسب وأستاذ حماضر املدرسة العليا للتجارة .نبيل درالي  /جامعة تيزي وزو.

 -قراءة في المعيار الجزائري للتدقيق رقم " 515التأكيدات الخارجية".

د .بالل شيخي  /جامعة بومرداس .لياسين بغزوز  /حمافظ حسابات معتمد ببومرداس.

 دور المعايير الدولية للتدقيق والتدقيق الداخلي الكفؤ في الحد من التأثير السلبي لممارسات المحاسبة اإلبداعية.د .محمد لزرق  /جامعة سيدي بلعباس .د .جمال تركي قوديح  /جامعة مستغامن.

11:15 - 11:11

مناقشة المداخالت.
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واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112
11:15 - 11:15

الجلسة الثانية
رئيس الجلسة :االستاذ الدكتور مجيد شعباني  /جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس

 دور اإللتزام بالمعايير المهنية للتدقيق في تضييق فجوة التوقعات.د .عمر قيرة  /جامعة جيجل.

-

Les Normes d'Audit Algériennes: Etat des lieux

د .إحدادن عثمان  /حمافظ حسابات وأستاذ حماضر املدرسة العليا للتجارة.

 التدقيق المبني على المخاطر كمنهجية للتقليل من المبالغة في استخدام األدلة.د .نجيب نور الدين  /جامعة بومرداس .د .أحمد نقاز  /جامعة األغواط.

-

Contrôle et audit interne dans le cycle trésorerie en Algérie cas de SAA

د .جمال مزغيش  /جامعة بومرداس .د .حيزية زايد  /املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي– القليعة.

 -دراسة تقييمية لبدائل القياس المحاسبي.

د .هشام لبزة  /جامعة الوادي .د .محمد الهادي ضيف اهلل  /جامعة الوادي.

 -التدقيق القانوني وحوكمة الشركات في بيئة األعمال الجزائرية.

د .خالد عزاوي  /املدرسة العليا للتجارة .يوسف بلقط  /املدرسة العليا للتجارة.

11:01 - 11:15

مناقشة المداخالت.

11:11 - 11:11

استراحة

10:01 - 11:01

الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة :االستاذ الدكتور شعيب شنوف  /جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس

 -المسؤولية في تدقيق الحسابات ما بين المعايير الدولية للتدقيق وتوجهات البيئة التشريعية في الجزائر.

أ.د .مجيد شعباني  /جامعة بومرداس .سعيداني محمد السعيد  /جامعة غرداية .أحمد بكاي  /جامعة غرداية.

 -تقدير المدقق لمخاطر التدقيق و أثرها على جودة التدقيق.

د .شدري معمر سعاد  /جامعة البويرة .د .رشام كهينة  /جامعة البويرة .أ.د .أحمد جميل  /جامعة البويرة.

 -دراسة مقارنة بين المعيار الدولي للتدقيق  ISA 501والمعيار الجزائري للتدقيق

NAA 560

سامية قرارة  /جامعة اجلزائر .10
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 التدقيق الداخلي ودوره في زيادة قيمة المؤسسات االقتصادية في ظل إطار حوكمة الشركات.د .محمد مداحي  /جامعة البويرة .د .علي حبيش  /جامعة البويرة.

 -دور التدقيق الداخلي في تحقيق فعالية أكبر في اإلدارة الجمركية.

د .علي العبسي  /جامعة الوادي .عمار ميلودي  /جامعة املسيلة .عبد المؤمن قواوسي  /جامعة املسيلة.

 -تبني معايير التدقيق الدولية في الجزائر.

أ.د .حميد قرومي  /جامعة البويرة .سعاد دعبوز  /جامعة البويرة.

11:11 - 10:01

مناقشة المداخالت.

اليـــــوم الثاني:
80:08 - 80:08

الخميس  11أفريل 1112

الجلسة الرابعة

رئيس الجلسة :الدكتور بلقاسم بلقاضي  /جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس

 -آفاق وتحديات تبني المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر.

د .عبد الرحمان بن عيسى  /جامعة بومرداس .د .يوسف بودلة  /جامعة بومرداس.

 -أثر مخاطر التدقيق على أدلة اإلثبات.

د .عبد القادر حميدي  /جامعة بومرداس .حوريه جاودي  /جامعة البويرة.

 معايير التدقيق الدولية والواقع المهني للتدقيق في الجزائر.د .لاير زوينة  /جامعة بومرداس .مداني سهيلة  /جامعة اجلزائر  .10بوقاسي أمال  /جامعة اجلزائر .10
Les normes d’audit en Algérie : analyse à travers la réforme de la profession comptable et des
normes internationales

د .خديجة شيخي  /جامعة بومرداس .أرزقي عصماني  /جامعة تيزي وزو .مسعد ڤاني  /جامعة تيزي وزو.

 دراسة مقارنة بين المعيار الجزائري للتدقيق ونظيره الدولي -دراسة حالة المعيار رقم " 515التأكيدات الخارجية".د .لعبيدي مهاوات /جامعة الوادي .د .يزيد تقرارت /جامعة أم البواقي .ريمة بصري /جامعة اجلزائر .10

 -مقاربة المعيار الجزائري للتدقيق  585مع المعيار الدولي للتدقيق ISA 505

د .مختار صابة  /جامعة بومرداس .أ.د .عبد الرحمان مغاري  /جامعة بومرداس.

80:55 - 80:08

مناقشة المداخالت.
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الملتقى العلمي الوطني حول:
واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112
08:55 - 80:55

الجلسة الخامسة

رئيس الجلسة :الدكتور فاتح جاري  /جامعة أمحمد بوقرة بومرداس.

 -ضرورة توفر نظام تدقيق فعال في ظل مشكل عدم تماثل المعلومات بين أصحاب رأس المال والمسيرين.

د .محمد قراش  /جامعة البليدة  .10د .المهدي حجاج  /جامعة بومرداس .د .محمد حيمران  /جامعة جيجل.

 -دور معايير تدقيق الدولية في تحسين جودة المعلومة المالية.

د .الربيع بوعريوة  /جامعة بومرداس .د .توفيق رفاع  /جامعة اجلزائر  .10وداد بوعريوة  /جامعة اجلزائر .10

 -مخاطر التدقيق في ظل التجارة اإللكترونية.

فوزي الحاج أحمد  /جامعة الوادي .د .فرحات سليمان زواري  /املركز اجلامعي مبيلة .د .أسماء جرموني  /جامعة أم البواقي.

 متطلبات تكييف التدقيق القانوني في الجزائر مع معايير التدقيق الدولية.زينب بوقابة  /جامعة بومرداس.

 -التخصص المهني للمدقق ودوره في التقليل من مخاطر التدقيق.

د .ربيعة صالح  /جامعة بومرداس .د .سليمة نشنش  /جامعة بومرداس .د .فضيلة بلقاسمي  /جامعة بومرداس.

 -إسقاط معايير المراجعة الجزائرية على نظيرتها الدولية  -دراسة عينة من المعايير -

مفتاح بختة  /جامعة اجلزائر  .10مفتاح حمزة  /جامعة اجلزائر  .10عامر مريم  /جامعة اجلزائر .10

00:05 - 08:55
01:88 - 00:05

مناقشة المداخالت.

الجلسة الختامية
 -قراءة التوصيات.

 -توزيع الشهادات على املتدخلني.
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الملتقى العلمي الوطني حول:
واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

برنامج الورشات
اليـــــوم األول:

األربعاء  11أفريل 1112

الورشة االولى
11:11 - 11:11

الجلسة االولى
رئيسة الجلسة :األستاذة الدكتورة نسيمة أوكيل  /جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس.

دليلة بوقرن
توافق مهنة التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق

محمد الصالح بلول
حمزة كبلوتي
عزو رضوان أيت قاسي

واقع مخاطر التدقيق

بهاء الدين مطهري
سارة بن صوشة
سعيد رحيم

أهمية التحكم في التقنيات االكتوارية كعامل كفاءة و فعالية في تدقيق الحسابات

واالستفادة من عمل الخبير االكتواري على ضوء المعيار الدولي للتدقيق رقم

018

د .يسمين دروازي
أهمية تطبيق التدقيق التسويقي في المؤسسة االقتصادية

د .رابح اوكيل
نبيلة سمار
محمد عبد الواحد
د.عبد المجيد مزهود
حيرش أحمد

دور التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر الغش في نظم المعلومات
تقييم لواقع مهنة وبيئة التدقيق في الجزائر ،على ضوء دراسـ ــة استطالعية لمكاتب

د .السعيد قاسمي

التدقيق ـ محافظة الحسابات ـ ـ بواليتي المسيلة وبرج بوعريريج.

محمد العيد عمامرة
مساهمة معايير التدقيق الدولية في تحسين أداء محافظ الحسابات

هيبة صنهاجي
عبد القادر عوادي
11:11 - 11:11

مناقشة المداخالت.
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11:11 - 11:11

الجلسة الثانية
رئيس الجلسة :الدكتور خالد بن عمر  /جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس.

د .عمار قدوري

Difficulté de l’application de la norme ISA 610 «utilisation des
travaux des auditeurs internes» dans le contexte Algérien

نبيل درالي
د .مصطفى عوادي

دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية

أنور عيدة
سامي قريشي
د .بلقاضي بلقاسم
محمد بوعبيدة
طاهر لمين بلقاضي
مريم ظريف

الدولية للمراجعة

تخطيط تدقيق الكشوف المالية وفق المعيار الجزائري للتدقيق  011والمعايير الدولية

أيمن الحائك

للتدقيق

أ.د .رضا جاوحدو

واقع مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر بين التشريعات المحلية ومعايير التدقيق الدولية

إيمان خاليفية
عدمان علي

Prise en charge du risque d’audit selon les normes
internationales d’audit ISA

أ.د .حميد بوزيدة

Déroulement de la mission d’audit fiscal au sein d’une
entreprise

بوجمعة قومزيان
11:01 - 11:11

معايير تقارير المراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري ومتطلبات التكييف مع المعايير

مناقشة المداخالت.
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اليـــــوم الثاني:

الخميس  11أفريل 1112

الورشة الثانية
11:11 - 11:11

الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة :الدكتور فريد بن طالبي  /جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس.

د .سامية فقير

دراسة مقارنة بين معايير التدقيق الجزائرية  NAAوالمعايير الدولية  ISAدراسة حالة

معيار التدقيق الجزائري  501أحداث تقع بعد إقفال الحسابات" االحداث الالحقة"

محمد أمين لعروم

ومقارنته مع نظيره من معايير التدقيق الدولية.

د .كمال بن يخلف
د .زهير شالل

أثر جودة المراجعة في الحد من مخاطر األخطاء والغش

حبيبة حمودي
محمد ياسين بن دغي
د .فاتح جاري

امكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في الجزائر-عرض دراسات سابقة اجريت في

د .فريد بن طالبي

الجزائر-

محمد ميلود قاسمي
د .أحمد دبيش

اإلطار النظري لمخاطر التدقيق ودور مراجع الحسابات في تقييمها

مروة بوقدوم
أ.د نصيرة يحياوي
حسن بن نابي

le contrôle fiscal dans la législation fiscale algérienne

نيسة أوسعيد
د .فتيحة الجوزي

11:11 - 11:11

تطور تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر
مناقشة المداخالت.
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واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112
11:11 - 11:11

الجلسة الرابعة
رئيسة الجلسة :الدكتورة سامية فقير  /جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس.

أ.د .نسيمة أوكيل

واقع التدقيق بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية

نصيرة سعيدي
د .هشام بن حميدة

واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية-
دراسة ميدانية-

سارة داللجة
د .لـطــفي شعباني

مساهمة معايير التدقيق الداخلي الدولية في الحد من مخاطر الغش في المؤسسة

زرقواد وسام
د .خيضر خنفري

فعالية التدقيق في تحسين األداء المالي للمؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسة

عبد الكريم خليفي

المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على ممارسة مهام التدقيق المحاسبي في ضوء

بورنيسة مريم

االقتصادية "جو رويبة "
القانون 11/11

فاتح بلواضح
دراسة مقارنة لبعض معايير المراجعة الدولية مع واقع مهنة المراجعة في الجزائر

د .محمد مغنم
د .حمزة غربي
11:01 - 11:11

مناقشة المداخالت.
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