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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المسيلة –جامعة محمد بوضياف 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم المالية والمحاسبة
 F03N01UN280120200001فرقة البحث في مشروع البحث التكويني 

 وبالتعاون مع 
 ستراتيجيات والسياسات اإلقتصادية في الجزائراال مخبر 

 نظم ت
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  "النظام المحاسبي المالي الجزائريوتحيين تقييم "
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 بداري كمال )مدير جامعة المسيلة( أ.د  الرئيس الشرفي للملتقى 
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 إشكالية الملتقى: 2
االقتصادية من  للكيانات منها إلى تسهيل عملية قراءة القوائم والتقارير المالية سعيا  

وتوفير المعلومة المالئمة لكل األطرف ذات المصلحة، وتقريب الممارسة  ،قبل مستخدميها
مع المعايير المحاسبية الدولية  مواءمةو  المحاسبية الجزائرية إلى الممارسة الدولية توحيدا  

باشرت الجزائر منذ سنوات عملية إصالح  ،(IAS/IFRSوالمعايير الدولية للمعلومات المالية )
نوفمبر  52المؤرخ في  11-70سبي تمخض عنها صدور القانون رقم شاملة لنظامها المحا

المتضمن "النظام المحاسبي المالي"، والذي دخل حيز التطبيق الفعلي في  5770
71/71/5717. 

ومنذ تبني "النظام المحاسبي المالي" في نسخته المستلهمة من المعايير المحاسبية 
يومنا هذا، تتسع الفجوة بين المرجعين، ، وصوال إلى 5772نسخة  (IAS/IFRS)الدولية 

لغاء ، بظهور معايير جديدة، خاصة المعيار الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا 
 . معايير أخرى
 ُيطرح التساؤل دائما حول: ، النظام المحاسبي المالي عشرية من تطبيقمرور وبعد 

 ؟ في الجزائرالمالي مع البيئة المحاسبية النظام المحاسبي مدى توافق  -
 الحجم، ومتوسطة صغيرة مؤسسات من أساسا   يتكون الجزائري االقتصادي النسيج أن ابم -
 الصغيرة كياناتلل المالي لإلبالغ الدولي رياالمع العتماد ا كافيا  مبرر  هذايعتبر ذلك  هل

 والمتوسطة؟
 المالي؟ ماهي اإلستراتيجية التي يجب تبنيها لمراجعة أو إصالح النظام المحاسبي -
هل يجب مراجعة النظام المحاسبي المالي في ضوء المعايير الجديدة والتعديالت الجديدة  -
 ؟ l’IASBلـــ
 ومزايا هاته المراجعة؟ تكاليفماهي  -

 محاور الملتقى:
إشكالية المرجعيات في تصميم األنظمة  اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي: -1

المحاسبية، على اعتبار أن النظام المحاسبي المالي الجزائري على غرار النظام التونسي 
والمغربي يعتبر نظاما هجينا حيث جمع من جهة، بين إطارا مفاهيميا صريحا بالرجوع 
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، ومن جهة ثانية، بحفاظه على مخطط محاسبي، وثنائية (l’IASB)لإلطار المحاسبي لــ 3
التقاطبات )األخذ بالمعايير المحاسبية الدولية جزئيا كما هو الحال مع النظام الحالي، أو 

 ؛(Full IFRSتبني نظام شامل 
 االقتصادية: الوطنية بالبيئةالمحاسبي المالي المرتبطة  النظام تطبيقمعوقات  -5

  الجزائري؛ ياتالمؤسس واإلطار يةوالثقاف واالجتماعية
 المحاسبي المالي المرتبطة بالقانون؛ النظام تطبيقمعوقات  -3
 تاالختالفا ؛بتطور التوحيد الدوليالمحاسبي المالي ذات العالقة  النظام تطبيقمعوقات  -2

ومعايير ة ( والنسخة الحالية للمعايير المحاسبية الدولي5717بين النظام المحاسبي المالي )
 ؛اإلبالغ المالي الدولية

يسهر عل التغذية والتحيين الدوري غياب هيكل متخصص دائم لليقظة القانونية ُملزم  -2
 لمنظومة القوانين المحاسبية؛

النظام  مع وتكييفها والبرامج المناهج مراجعة في كبيرال التأخر: والجامعي المهني التعليم -6
 التواصلغياب مقاربة المفاهيمي بالعملي،  المحاسبة، تدريس صعوبات المحاسبي المالي،

 الجامعة، مخرجات تقييم والمهني، األكاديمي وبين االقتصادية والمؤسسة الجامعة بين
 ... المستمر المهنيكوين والت ألكاديميالتكوين ا

عادة بتقييمالمحاسبي المالي المرتبطة  النظام تطبيقمعوقات  -0   والخصوم؛ األصول تقييم وا 
أثر االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي على القوائم  -8

 ؛المالية وموجودات الشركات
   واقع اإلفصاح المحاسبي والمالي في الجزائر؛ -9
هجين: المشاكل المتعلقة بالمحاسبة الخاصة )القطاع النظام المحاسبي المالي كنظام  -17

 الحي...الخ(؛المالي، الف
 واقع وآفاق محافظة الحسابات في الجزائر؛ -11
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 أهداف الملتقى 4
 اإلحاطة بمعظم المشاكل العمليةبغية  شامل للنظام المحاسبي الماليالتقييم المحاولة  -1

 ؛المرتبطة بتطبيقه
التواصل بين األكاديميين والمهنيين من أجل تقديم الحلول العملية لمختلف اإلشكاليات  -5

 المطروحة بخصوص تطبيق النظام المحاسبي المالي؛  
 إثراء مختلف المقاربات ذات العالقة بتحيين النظام المحاسبي المالي؛ -3
لمجلس الوطني للمحاسبة تقديم مخرجات الملتقى وتوصياته للجهات الرسمية ممثلة في ا -2

  من أجل االستفادة منها.
 شروط المشاركة في الملتقى 

وطلبة الدكتوراه ومهنيي المحاسبة  المختصين المشاركة مفتوحة لكل األساتذة الباحثين -
 )الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين(؛

 الملتقى؛يجب أن تندرج المداخالت ضمن أحد محاور  -
 يمكن تقديم المداخالت باللغة العربية، الفرنسية أو االنجليزية؛ -
 يجب أن ترفق المداخالت بملخصين اثنين، واحد بلغة نص المداخلة واآلخر بلغة أخرى؛ -
 16، حجم "Simplifed Arabic" يجب تقديم المداخالت في شكل ملف )وارد(، خط -

 .15، حجم "Times New Roman"وخط  للمداخالت بالعربية
 صفحة.   12و  17يحب أن يتراوح عدد صفحات المداخلة بين  -
 في التوثيق. "APA" يجب االلتزام بطريقة -
         المشاركات فردية أو ثنائية فقط. -
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 :للملتقى اللجنة العلمية 5
 مؤسسة الانتماء اللقب والاسم مؤسسة الانتماء اللقب والاسم

 املسيلةجامعة  بلعجوز حسين :البروفيسور  املسيلةجامعة  بوقرة رابح :البروفيسور 

 جامعة املسيلة سعيدي يحي  :البروفيسور  املسيلةجامعة  عزي لخضر :البروفيسور 

 جامعة املسيلة شريط صالح الدين :البروفيسور  املسيلةجامعة  خبابة عبد هللا :البروفيسور 

 جامعة املسيلة بن واضح الهاشمي :البروفيسور  جامعة املسيلة قاسمي السعيد :البروفيسور 

 جامعة املسيلة لعراف فايزة الدكتور: جامعة املسيلة نويبات عبد القادر :البروفيسور 

 جامعة املسيلة عريوة محاد  الدكتور: جامعة املسيلة فرحات عباس :البروفيسور 

 جامعة املسيلة غزي محمد العربي الدكتور: جامعة املسيلة براهيمي عبد الرزاق الدكتور:

 جامعة املسيلة بوتيارة عنتر الدكتور: جامعة املسيلة سالم الياس الدكتور:

 جامعة املسيلة حجار مبروكة الدكتور: جامعة املسيلة خرخاش سامية الدكتور:

 جامعة املسيلة عمران عبد الحكيم الدكتور: جامعة املسيلة عميش سميرة الدكتور:

 جامعة املسيلة بن وارث حجيلة الدكتور: جامعة املسيلة سعودي نجوى  الدكتور:

 جامعة املسيلة زروخي صباح الدكتور: جامعة املسيلة بدار عاشور  الدكتور:

 جامعة املسيلة محمودي مليك الدكتور: جامعة املسيلة القري عبد الرحمان الدكتور:

 جامعة املسيلة قمان مصطفى الدكتور: جامعة املسيلة جعيجع نبيلة الدكتور:

 جامعة املسيلة طويرات رابح الدكتور: جامعة املسيلة ختيم محمد العيد الدكتور:

 جامعة املسيلة سعدي هند الدكتور: جامعة املسيلة قريد مصطفى الدكتور:

 جامعة املسيلة سبتي اسماعيل الدكتور: جامعة املسيلة بدروني عيس ى الدكتور:

 جامعة املسيلة بيصار عبد الحكيم الدكتور: جامعة املسيلة شريط حسين الامين الدكتور:

 جامعة املسيلة عريوة رشيد الدكتور: جامعة املسيلة بوبعاية حسان الدكتور:

 جامعة املسيلة رزيقات بوبكر الدكتور: املسيلةجامعة  مصطفاوي الطيب الدكتور:

 جامعة املسيلة بحري علي  الدكتور: املسيلةجامعة  خليلي احمد الدكتور:

 جامعة املسيلة رفاع مقران :البروفيسور  املسيلةجامعة  مخوخ رزيقة الدكتور:

 جامعة املسيلة برحومة عبد الحميد :البروفيسور  املسيلةجامعة  بن اعمارة نصر الدين الدكتور:

 جامعة املسيلة سعودي بلقاسم :البروفيسور  املسيلةجامعة  هبال عبد املالك الدكتور:

 جامعة املسيلة قاسمي كمال :البروفيسور  املسيلةجامعة  ديلمي فتيحة الدكتور:

 جامعة املسيلة شريف مراد :البروفيسور  املسيلةجامعة  ميمون نبيلة الدكتور:

 جامعة املسيلة ولهي بوعالم :البروفيسور  املسيلةجامعة  فيشوش حمزة الدكتور:

 جامعة املسيلة مير احمد الدكتور: املسيلةجامعة  سنوس ي علي :البروفيسور 

 جامعة املسيلة بن البار موس ى الدكتور: املسيلةجامعة  بلعباس رابح :البروفيسور 

 جامعة املسيلة فراحتية العيد الدكتور: املسيلةجامعة  عماري زهير :البروفيسور 

 جامعة املسيلة بوعبد هللا صالح الدكتور: املسيلةجامعة  هادف حيزية :البروفيسور 

 جامعة املسيلة بركاتي حسين الدكتور: املسيلةجامعة  جاب هللا مصطفى الدكتور:

 جامعة املسيلة عبد الرؤوف عزالدين الدكتور: املسيلةجامعة  زغبة طالل الدكتور:

 جامعة املسيلة بعيطيش شعبان الدكتور: املسيلةجامعة  لقليطي الاخضر الدكتور:

 جامعة املسيلة بيصار عبد املطلب الدكتور: املسيلةجامعة  حجاب عيس ى الدكتور:

 جامعة املسيلة تمار توفيق الدكتور: املسيلةجامعة  طيبي حمزة الدكتور:

 جامعة املسيلة بلواضح الجيالني الدكتور: املسيلةجامعة  بنابي فتيحة الدكتور:

 جامعة املسيلة ميمون الطاهر الدكتور: املسيلةجامعة  عجالن العياش ي الدكتور:

 جامعة املسيلة غالب فاتح الدكتور: املسيلةجامعة  اوصيف لخضر الدكتور:

 جامعة املسيلة حوحو مصطفى  الدكتور: املسيلةجامعة  بن محاد سمير الدكتور:
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 جامعة املسيلة زاوش رضا الدكتور: املسيلةجامعة  بن دقفل كمال  الدكتور:

 جامعة املسيلة رحماني سناء الدكتور: املسيلةجامعة  كزار رمضان الدكتور:

 جامعة املسيلة قروش عيس ى الدكتور: املسيلةجامعة  الحواس زواق الدكتور:

 جامعة املسيلة سليماني محمد الدكتور: املسيلةجامعة  بن يوسف نوة الدكتور:

 جامعة املسيلة حريزي فاروق الدكتور: املسيلةجامعة  نذير عبد الرزاق الدكتور:

 جامعة املسيلة نوي نور الدين الدكتور: املسيلةجامعة  سعودي عبد الصمد الدكتور:

 جامعة املسيلة نوي نبيلة الدكتور: املسيلةجامعة  زيتوني كمال الدكتور:

 جامعة املسيلة عسلي نور الدين الدكتور: املسيلةجامعة  غربي حمزة الدكتور:

 املسيلةجامعة  قرواط يونس الدكتور: املسيلةجامعة  واضح فواز الدكتور:

 املسيلةجامعة  شنبـي صورية الدكتور: املسيلةجامعة  بوخرص عبد الحفيظ الدكتور:

 املسيلةجامعة  نقموش عادل الدكتور: املسيلةجامعة  بن البار أمحمد الدكتور:

 املسيلةجامعة  هبال عبد النور  الدكتور: املسيلةجامعة  غانم هاجرة الدكتور:

 املسيلةجامعة  لعشاش عبد الحليم الدكتور: املسيلةجامعة  قدوري نور الدين الدكتور:

 املسيلةجامعة  عمرون بوجمعة الدكتور: املسيلةجامعة  بن لخضر السعيد الدكتور:

 املسيلةجامعة  عبد الوهابجباري  الدكتور: املسيلةجامعة  يحياوي عمر الدكتور:

 املسيلةجامعة  بوريش منهي الدكتور: املسيلةجامعة  لعجال العمرية الدكتور:

   املسيلةجامعة  غفص ي توفيق الدكتور:

   املسيلةجامعة  قطوش عبد الحميد الدكتور:

   املسيلةجامعة  عيشاوي علي الدكتور:
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 :للملتقى اللجنة التنظيمية 7
 

واالسم اللقب االنتماء مؤسسة الصفة   
سعيداحمد ميدي حالدكتور:  ئيسار    جامعة املسيلة 

لي صوشة ماريةعالدكتور:  ضواع   جامعة املسيلة 

كيمحمران عبد العالدكتور:  ضواع   جامعة املسيلة 

ريوة محادعالدكتور:  ضواع   جامعة املسيلة 

ريوة رشيدعالدكتور:  ضواع   جامعة املسيلة 

لياس شوباراالدكتور:  ضواع   جامعة املسيلة 

وعظم منيرب: الدكتور  ضواع   جامعة املسيلة 

 املهندس: بختي نجيب اسالم

 مسؤول املوقع إلالكتروني والاعالم الالي والشبكات
 جامعة املسيلة عضوا

 
 مهمة:تواريخ 

 92/20/0209خالت كاملة: اآخر أجل الستقبال المد -
 90/20/0209إلشعار بالقبول: آخر أجل ل -
 91/20/0209تاريخ انعقاد الملتقى:  -

 
 هام جدا  

 سيتم نشر أفضل أعمال الملتقى في مجلة متخصصة )عدد خاص(
 : للملتقى  لبريد االلكترونيا

 
mohamedlarbi.ghouzi@univ-msila.dz 
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