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 :- الدًباجة

 مىهعؼ يػخبر الخضنيو أخض املجاالث الخضيثت التي اهعلهذ مؼ بضايت الهغن اإلااض ي، 
ً
وغغقذ إهخماما

ًاث وؾيرهمالىظير مً نبل  ًئوػٍاؽ لخعىع أصواعه املخاؾبيت وؤلاغالميت والهاهىهيت الهيئاث اإلاهىيت والكغ  

في الػهغ ن أهم صواقؼ ؤلاهخمام بالخضنيو مً بي، في زضم حؿيراث البيئت اإلاؤؾؿاجيت الضوليت واملخليت

 - ما يليالخضيث 

  غلى اإلاػلىماث اإلااليت ؾير الخهليضيت طاث الكىابض الضولي وؤلانليمي واملخلي جؼايض العلب

ؤلانتراض، ؤلانغاض، خياػة : اإلاخػضصة إلاؿاغضة اإلاؿخسضمين في إجساط الهغاعاث اإلااليت

إلخ؛  ...أؾهم، قغاء صيىن، 

  جدهيو أهضاف الؿياؾت الخىحهاث الضوليت هدى الاهخمام بأصواع الخضنيو الٍليت في ؾيام

؛   والبيئيت والاحخماغيت،ؤلانخهاصيت

  غىإلات الهىاهين وأهظمت الخجاعة الضوليت وجؼايض الؿعي إللؿاء الخىاحؼ أمام الخجاعة الػاإلايت

حػضص أصواع اإلاهىيين في ظل اخخضام وجدغيغ الخضماث اإلااليت، أصث الػىإلات الٍىهيت إلى 

 الخىاقؿيت الضوليت؛ 

  ًًاث والبىىىإعجكاع خاالث الؿل وؤلاخخياُ اإلاالي مما حؿبب في إقالؽ غضص هام م  الكغ

.  وحػغض املجخمؼ الضولي لخؿابغ ماليت يبيرة وبػيضة اإلاضي

ـٌ غلى صقؼ الضُو الىاميت ُهظه الػىامل ًان ُ ؤلابالؽ اإلاالي الضوليت جبني إلاػايير وؾيرها أزٌغ بال

IFRS/IAS الخضنيو الضوليت، و مػاييرISA مجاعاة الخعىع والغواج الضُو الىاميت غلى نضٍم وؾاٍم ، جداُو

 منها في يدخميت أملتها غليها الظغوف اإلاخهضم اإلاىحىص إلاهىت الخضنيو في الػالم
ً
 والػالناث الضوليت، وعؾبت

جدهيو قكاقيت الخهاعيغ اإلااليت وجدؿين يكاءة جبني اإلاؼيض واإلاؼيض مً ؤلانالخاث اإلاؤؾؿاجيت الهاصقت إلى 

 . الخمىيل والخىميت ؤلانخهاصيت وحظب ؤلاؾدثماع ألاحىبي ويكاءة حػانضاث الخجاعة الخاعحيت

ًاث واإلاكغع الجؼابغر إلى إحباع ب، صقػذ هظه الغهاهاث في الجاهب الجؼابغر  البىىى الكغ

 بالهيام بضعاؾت جهىيت بخػيين أو جكىيض مداقظ الخؿاباث يخمثيل ناهىوي لخضمت واإلاؤؾؿاث اإلااليت

 م والهاهىن 04/1991/ 27 اإلاؤعر في 08-91الهالح الػام، وطلَ بئنضاع البدت مً الهىاهين مثل ناهىن 

  . م29/06/2010 اإلاؤعر في 10-01

بالغؾم مً ؤلانالخاث اإلاؤؾؿاجيت واإلاهىيت التي جبىتها أؾلب الضُو الىاميت جبهى غملياث الخدايل 

والؿل اإلاالي جؤعم طهً اإلاهىيين والهيئاث اإلاهىيت مً حهت، والؿلعاث الؿياؾيت والخىظيميت والغنابيت 

العغف  (املجخمػاث)مً حهٍت أزغي، بيىما جبهى ألاظغاف الثالثت  (البىىى اإلاغيؼيت وؤلاصاعاث الجبابيت)

 مً اإلاماعؾاث الاخخياليت
ً
  .ألايثر جضغعا
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ضمً هظا الؿيام جأحي ؾلىيياث وآلياث الخىيمت وأزالنياث ألاغماُ واإلاؿؤوليت ؤلاحخماغيت 

يمباصا لخىظيم اإلاىاقؿت الكغيكت وحػؼيؼ اإلاماعؾاث ؤلاصاعيت ألازالنيت وصغم الهياًل الخىظيمت وجعىيغ 

اإلاىاعص البكغيت وجهليل املخاظغ واإلاماعؾاث ؤلاهتهاػيت في نعاع ألاغماُ بدمايت اإلاهالح والخهىم لٍل 

، وضمان وقاء 
ً
ًان أم زاعحيا  

ً
ًاثناخب مهلخت صازليا  مً   إلاؿؤولياتها ؤلاحخماغيتالكغ

ً
بئغخباعها قغصا

أقغاص املجخمؼ له بدهىم وغليه واحباث، قؿلىيياث وأزالنياث ألاغماُ والخٌم الغاقض حكٍل صؾخىع 

غمل يخم الخهّيض به في اإلاىاقؿت والدؿيير وؤلاصاعة والغنابت والخىظيم وؤلاؾخهعاب وجىظيل الهضعاث 

إلخ الهابمت غلى مكاهيم مجغصة يدهىم ؤلاوؿان والػضالت ؤلاحخماغيت واإلاؿاواة والخو والظلم ...البكغيت 

 
ً
والخعأ التي هي مكاهيم شخهيت وؾير مدضصة يهػب في يثيٍر مً ألاخيان وضُؼ حػغيكاٍث مىخضة، حامػت

 لها  كٍٍل غاٍم 
ً
.  ماوػت

 :-و مً زالُ ما ؾبو جبرػ إقٍاليت اإلالخهى بالكٍل آلاحي

 الحسابات بالجسائر على ضوء معاًير الحدكيم  مهىة محافظحوكمةاملحطلبات الضرورية وهي ما 

 ؟الدولية واملحلية

 :- أهداف امللحلق

 في الهعاع  مػايير ؤلابالؽ اإلاالي والخضنيو والخىيمت يمداولت حاصة لخػؼيؼ جعبيواإلالخهىيأحي هظا 

 :-  بمداولت ججؿيض ألاهضاف الخاليتاإلااليالانخهاصر و

  وييكيت جهليل قجىة  الضوليتالخضنيو الجؼابغيت مؼ مػايير الخضنيومػايير جهييم مضي جىاقو ،

 وهي مىضىع الازخالف في ؤلانضاع وأ ػاص الخعبيو،
ً
خيث حػخبر ججغبت الجؼابغ خضيثت وؿبيا

 ؛بدىر نليلت غلى اإلاؿخىي ؤلانليمي والضولي

 إبغاػ وانؼ مهىت ، ومداولت قهم الػىامل الهعغيت اإلاؤزغة غلى حىصة اإلاماعؾاث اإلاهىيت للخضنيو

 ومباصا الخٌم الغاقض اإلاخبىاة ؾىت   01-10مداقظ الخؿاباث بالجؼابغ في ظل الهاهىن 

  م ؛2009

  ًالاؾخكاصة م ُ لخضنيو امػايير مجاُ جىكيظ وجديين  الىاميت في  اإلاخهضمت و ججاعب الضو

 الضوليت؛

  ؛ في الجؼابغمداقظ الخؿاباث الىنىف غلى أهم اإلاكاًل والهػىباث التي حػاوي منها مهىت 

  ًاصيميت  لكابضة ةوجعبيهياليل ميضاهيت اإلاىاهج الضعاؾيت بخذصغم مسخلل الخسههاث ألا

 . واإلاهىيت
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 :- محاور امللحلق

 املعاًير الجسائرية للحدكيم ومدى مواءمتها ملعاًير املراجعة الدولية:املحور  وو 

 جعىع مهىت الخضنيو في الجؼابغ؛ . 1

 صوع وقػاليت الهيئاث اإلاهىيت في ججؿيض ؤلانالخاث اإلاهىيت؛ . 2

 أزغ ازخالف مػايير الخضنيو الضوليت واملخليت غلى نياؽ حىصة الاصاء اإلانهي؛ . 3

 قجىة الخىنػاث؛ أزغ ازخالف مػايير الخضنيو الضوليت واملخليت غلى . 4

 محطلبات حوكمة مهىة محافظ الحسابات في الجسائر :املحور الثاوي

ًاث؛ . 1  مضزل إلى خىيمت الكغ

؛   واإلاؤؾؿاث اإلااليتفي نعاع البىىى  بئصاعة املخاظغ والخضنيوغالنت جعبيو الخىيمت. 2

ًاثالػالنت الخكاغليت بين الخضنيو الخاعجي و خىيمت. 3 ؛   الكغ

.   في الجؼابغ واإلاؿؤوليت الاحخماغيتجبني جعبيو مباصا الخىيمتمضي . 4

  في مكافحة الغش والححاًل املالي حوكمة مهىة محافظ الحسابات بالجسائردور :املحور الثالث

 ؛ ؤلاخهابياث خُى جعىع الؿل والخدايل اإلاالي غلى الؿاخت الضوليت. 1

 ؛ صوع املخاؾبت والخضنيو الهضاةي في غالج الؿل والخدايل اإلاالي. 2

 ؛ خىيمت مهىت مداقظ الخؿاباث بالجؼابغ في مٍاقدت الؿل والخدايل اإلااليمخعلباث . 3

 .  مً مىظىع اإلاػايير الضوليت للخضنيواإلااليمؿؤولياث اإلاضنهين في ايدكاف الؿل والخدايل . 4

 حوكمة الحدكيم إلالكترووي :املحور الرابع

جبني جعبيهاث جٌىىلىحيا اإلاػلىماث وؤلاجهاالث في املجاالث املخاؾبيت والخضنيو؛ . 1

هظام الغنابت الضازليت في بيئت هظم اإلاػلىماث ؤلالٌتروهيت؛ . 2

؛ ...الخػغيل، ألاهضاف، املخاظغ، اإلاغاخل وؤلاحغاءاث، : الخضنيو ؤلالٌترووي. 3

. مػايير الخضنيو اإلاخػلهت بخهىيت اإلاػلىماث، مؿؤوليت اإلاضنو، مخعلباث جأهيل اإلاضنهيين. 4

 خىيمت مهىت جضنيو الخؿاباث في مجــــاُ صوليت  ججــــاعب غغض : املحور الخامس
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 :- شروط وجعليمات املشاركة في امللحلق

اإلاكاعيت مكخىخت لٍل الباخثين مً أؾاجظة وظلبت صيخىعاه واإلاهخمين بمسخلل الهيئاث اإلاهىيت . 1

 وؤلاصاعيت؛ 

 جهبل ألاوعام البدثيت باللؿت الػغبيت، الكغوؿيت، وؤلاهجلؼيت؛ . 2

 جعابو إغضاص ألاوعام البدثيت باألنُى اإلاىهجيت والػلميت اإلاخػاعف غليها في مجاُ البدث الػلمي؛ . 3

 أن جدؿم ألاوعام البدثيت بالخضازت وألانالت ولم يؿبو جهضيمها ألر حهٍت غلميٍت أزغي؛ . 4

 نكدت غلى ألايثر، بحجم زغ 20 إلى 15أن يتراوح غضص نكداث ألاوعام البدثيت اإلاغؾلت ما بين . 5

14 SAKKAL MAJALL 14 للهىامل باليؿبت للؿت الػغبيت، و حجم 12 و TIMES NEW ROMAN 10 و 

  ًلمت؛ 200للهىامل باليؿبت للؿت ألاحىبيت، مؼ ضغوعة إعقام ألاوعام البدثيت بملخهاث في خضوص 

ًاقت ألاوعام الػلميت إلى الخدٌيم الػلمي مً نبل الهيئت الػلميت املخخاعة لظلَ، وفي خالت . 6 جسضؼ 

 وحىص جصخيداث وحػضيالث يلتزم الباخث اإلاػني بئحغائها في الىنذ اإلاخاح له لظلَ؛ 

  غلى ألايثر؛ 02يجب أال يخػضي غضص الباخثين اإلاكاعيين في ًل وعنت بدثيت . 7

 جيكغ ألاوعام البدثيت اإلاهبىلت في يخاب اإلالخهى طو الترنيم الضولي اإلاػياعر للٌخاب؛ . 8

 وجغؾل إلى البريض Office Microsoft Word 2007حػض ألاوعام البدثيت مً زالُ بغهامج . 9

 :- ؤلالٌترووي الخام باإلالخهى آلاحي طيغه

governance.audit2023@gmail.com 

 :- جىاعيش مهمت

 م؛ 2023 مار 15: آزغ آحل إلعؾاُ اإلاضازالث وألاوعام البدثيت  

 م؛ 2023 مار 25: الغص غلى اإلاؿاهماث اإلاهبىلت  

 م؛ 2023 حىان 01: جاعيش إوػهاص اإلالخهى  

 :- اللجىت الػلميت للملخهى

 مىلىص قخخي؛   أخمض بٍار؛ : عباؾت اللجىت الػلميت

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط مهضم غبيراث. ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى ػاور غيس ى. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط بىعهان ابغاهيم . ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى نعاف غبض الهاصع. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط عمضاوي لػال . ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى جخيىة العاهغ. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط بً زابذ غالُ . ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى هىع الضيً غبض الهاصع. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط بىعهان مهعكى . ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى زلل هللا بً يىؾل. ص.أ

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط ظيبي خمؼة. ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى ظلخت أخمض. ص

 حامػت أدمحم بىنغة بىمغصاؽ قػيب قىىف. ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى ماحي دمحم. ص
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 حامػت أدمحم بىنغة بىمغصاؽ هىع الضيً هجيب. ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى قاللي العاهغ خؿام  الضيً. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط مسلىفي غؼوػ . ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى قخىح صالُ. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط زيراوي الػيض. ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى مىالر غبض الهاصع حياللي. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط ؾػيضاوي دمحم . ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى غعيت زضيجت. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط هبو أبىبٌغ . ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى بلخير الػغبي أخمض. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط بً ظيرف غعاهلل . ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى ظلخت دمحم. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط مسلىفي العاهغ. ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى زملُى دمحم  بلهايض. ص

 حامػت غماع زليجي  ألاؾىاط غامغر ظاهغ . ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى صاصة نالح الضيً . ص

 حامػت ؾغصايت عجيلت دمحم . ص.أ اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى خضاصو عنيت. ص

 حامػت ؾغصايت بهاػ حياللي . ص اإلاغيؼ الجامعي قغيل بىقىقت  آقلى آيذ  كير ليىضة . ص

 حامػت ؾغصايت ص قغع يىؾل.أ 3حامػت الجؼابغ  الباعوص أم الخير. ص

مغيؼ البدث في الػلىم الاؾالميت  عيىىبت لخضغ. ص

 والخضاعة ألاؾىاط

  البيض هىع البكيراإلاغيؼ الجامعي ؾايب غبض هللا . ص

  البيض هىع البكيراإلاغيؼ الجامعي مىس ي آؾيت. ص جبؿت- حامػت الػغبي جبس ي  خكىاور آماُ. ص

 م البىاقي أحامػت  جهغاعث يؼيض . ص جبؿت- حامػت الػغبي جبس ي  غؼايؼيت ؾاعة. ص

 حامػت زيكلت مالُ قغف الضيً . ص حامػت غبض الخميض بً باصيـ مؿخؿاهم بً ػيضان الخاج . ص.أ

 حامػت غبض الخميض بً باصيـ مؿخؿاهم نضاُ ػيً الضيً. ص.أ

:-  اللجىت الخىظيميت للملخهى

 غبيض قغيض؛ نعىفي ياؾين؛ : الخىظيميتعباؾت اللجىت 

اإلاغيؼ الجامعي الكغيل  قػيب وصاص. ص اإلاغيؼ الجامعي الكغيل بىقىقت؛ آقلى بىقاجذ بلهاؾم.ص

 بىقىقت؛ آقلى

قاللي العاهغ خؿام . ص

 الضيً

اإلاغيؼ الجامعي الكغيل  صيً مسخاعيت. ص اإلاغيؼ الجامعي الكغيل بىقىقت؛ آقلى

 بىقىقت؛ آقلى

اإلاغيؼ الجامعي الكغيل  بً غىالي زالضيت اإلاغيؼ الجامعي الكغيل بىقىقت؛ آقلى غعيت زضيجت. ص

 بىقىقت؛ آقلى

اإلاغيؼ الجامعي الكغيل  قغخاث غايضة. ص.ط اإلاغيؼ الجامعي الكغيل بىقىقت؛ آقلى بضاعهيت خىعيت. ص

 بىقىقت؛ آقلى

اإلاغيؼ الجامعي الكغيل  ػميذ قاظمت. ص.ط 3حامػت الجؼابغ  الباعوص أم الخير. ص

 بىقىقت؛ آقلى

 

 

 


