
 

  �لية�العلوم��قتصادية�التجار�ة�و�علوم�ال�سي���

   املستدامة�مسؤولية�ا��امعة�و��ندماج��جتما��

  �ف��ا����

دور�نظام�الرقابة�الداخلية����تحس�ن�جودة�التقار�ر�املالية�و�أثر�ا�ع���إدارة�

  املخاطر����املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة

  مدير�ا��امعة������������������������

  ال�لية�عميد

  رئ�س�املخ��

  2جامعة�و�ران�

  2جامعة�و�ران�

  2جامعة�و�ران�
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  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�

  وزارة�التعليم�العا���و�البحث�العل���

  محمد�بن�أحمد�2جامعة�و�ران�

�لية�العلوم��قتصادية�التجار�ة�و�علوم�ال�سي���

  

  

  

  بالتعاون�مع�

املستدامة�مسؤولية�ا��امعة�و��ندماج��جتما����ندسة�التنمية
  

  ينظم

�ف��ا�����امللتقى�الوط����ول 

  

  

  

دور�نظام�الرقابة�الداخلية����تحس�ن�جودة�التقار�ر�املالية�و�أثر�ا�ع���إدارة�

املخاطر����املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة

  2022ماي��24يوم�

  

  

  

  ال�يئة�املشرفة�ع���امللتقى

مدير�ا��امعة������������������������                                   اسماعيل�ابالس�.  د.أ  :                            

عميد                                       نايت���لول�مقران���. د       :                              

رئ�س�املخ��  فرحاوي�مصطفى. د  :                                    

جامعة�و�ران�بومدين�محمد�رشيد���������������������. د  :                            

جامعة�و�ران�                                  بن�رمضان�أن�سة�����. د         :            ال��نة�العلمية

جامعة�و�ران�                             مصباح�ياقوت�������. د        :        رئ�سة�ال��نة�التنظيمية�

  

  

  

�ندسة�التنميةمخ���

دور�نظام�الرقابة�الداخلية����تحس�ن�جودة�التقار�ر�املالية�و�أثر�ا�ع���إدارة�

:                            الرئ�س�الشر���

:                              املشرف�العام�

:                                    امل�سق�العام

:                            رئ�س�امللتقى

ال��نة�العلمية� رئ�سة

رئ�سة�ال��نة�التنظيمية�
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  برنامج�امللتقى�

  ال�شاط  التوقيت

  ا��لسة��فتتاحية

9:00 – 9.45  

 الكر�م�القرآنب�نات�من��آياتتالوة� .1

 �ستماع�ا���ال�شيد�الوط��� .2

 رئ�س��امللتقىالسيد��لمة� .3

 خ���املرئ�س�السيد��لمة� .4

 التجار�ة�و�علوم�ال�سي���،العلوم��قتصادية�عميد��لية��السيد��لمة .5

  محمد�بن�أحمد��2السيد�مدير�جامعة�و�ران��لمة� .6

  ا��لسات�الصباحيةعرض�مداخالت�

10:00 – 14:00  

 01القاعة�رقم�:   ا��لسة�الثانية�–  ا��لسة��و�� -

  02القاعة�رقم��: ا��لسة�الرا�عة��–الثالثة�ا��لسة� -

  

ـــــــــة  14:30 – 14:00 ــــــــــ   اس��احـ

  ا��لسات�املسائيةعرض�مداخالت�

14:30 – 16:00  

 01القاعة�رقم��و����الورشة -

  02القاعة�رقم�: الورشة��الثانية -

  

  أشغال�امللتقى��اختتام

16:00 -  16:30  

  عرض�أ�م�التوصيات�و�املق��حات� -

  امللتقىفعاليات�

  01ا��لسة��و���القاعة�رقم�                                                              

 جليل�ز�ن�العابدين. د: املشرف�ع���القاعة                                                     

   بلقايد�برا�يم. د: مقرر�ا��لسة  بن���سن�ال�واري�. د�: رئ�س�ا��لسة

  الصباحية��01:ا��لس�رقم  01:القاعة�رقم

  التوقيت���  ا��امعة  عنوان�املداخلة  إسم�و�لقب�الباحث  الرقم

 عادل�طلبة. د  01

  خالد�مقدم.د.أ

ضوابط�الرقابة�الداخلية����البنوك�ا��زائر�ة����

  08-11إطار���نة�بازل�والنظام�رقم�

  جامعة�ت�سة

  جامعة�ورقلة

  

  

  

  

  

  

10:00-  12:00  

م���الدين�محمود�. د.أ  02

  عمر

مروان�أوالد�عبد�. د.ط

  النبـي

متطلبات�تفعيل�نظام�الرقابة�الداخلية�التجاري�

لتحس�ن�املعلومة�املالية�باملؤسسات��قتصادية�

�SCIMATدراسة�حالة�مؤسسة��سمنت��–

  . الوحدة�التجار�ة�لوالية�تقرت

 جامعة�ت�سمسيلت

  

 جامعة�ت�سمسيلت

  

  محمد�مل�ن�علون . د  03

  ر�مة�بن�بايرة. د

 الباتول�جمعة.د

�مبادئ� �تطبيق ��� �الداخلية �الرقابة �نظام دور

�املؤسسات �من� :حوكمة �لعينة �استطالعية دراسة

  املؤسسات��قتصادية�بوالية�البليدة

  - 02جامعة�البليدة

  - 02جامعة�البليدة

  - 02البليدةجامعة�
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  بر�ار�حفيظة. د  04

  خراف�مختار�ة.د

الرقابة�الداخلية����املؤسسات�ا��زائر�ة�م�نظا

  COSOوفقا�ملتطلبات���نة�رعاية�املنظمات�

  جامعة�سعيدة

  جامعة�سعيدة

دراسة��-دور�التدقيق�الداخ������إدارة�املخاطر  �و�دمي�محمد�أم�ن.د  05

  -حالة

  02جامعة�البليدة

  بومدين�محمد�رشيد. د  06

  البي���حب�ب. د.ط

�قتصادية�ا��زائر�ة�لنظام� مدى�تطبيق�املؤسسة

�ملعيارقالر  �وفقا �الداخلية �حالة� COSOابة دراسة

  مؤسسة�الساورة�لإلسمنت��شار

  2جامعة�و�ران�

  جامعة�تيارت

�املعلومات�  حنا����مصطفى�كمال.د  07 �نظام ��� �الداخلية �الرقابة دور

� �املالية �املعلومات ���ودة �كضمان �–املحاس�ية

  "إيتال�س"دراسة�حالة�مؤسسة�

  جامعة�املدية

 مصباح�ياقوت�.د  08

    بن�شيخة�فطيمة�ز�رة. د

     بوداود�سو�يلة. د

فعالية�نظام�الرقابة�الداخلية����ادارة�املخاطر����ظل�

  الفرص�و�التحديات: ا��زائرالتحول�الرق������

  2جامعة�و�ران�

  2جامعة�و�ران�

  2جامعة�و�ران�

  مغنم�محمد. د  09

بلقا����الطا�ر�. د

  محمد�مل�ن

Le contrôle interne selon les référentiels 
dominants (COSO, COCO, 
TUNRBULL, CDR AMF) : étude 

comparative  

  جامعة�بومرداس

  جامعة�بومرداس

  بوعزة�عبيد��ش�� .د.ط  10

  بوشي���بوحوص�.د

عالقة�نظام�الرقابة�الداخلية�بإدارة�املخاطر����

  املؤسسة��قتصادية

  جامعة�مستغانم

  جامعة�مستغانم

  

  01القاعة�رقم��الثانية�ا��لسة

 جليل�ز�ن�العابدين: املشرف�ع���القاعة                                                             

  مصباح�ياقوت�. د:  ا��لسة�ةمقرر   بلوطي�ن�يل :رئ�س�ا��لسة�

  الصباحية�02:ا��لس�رقم  01:القاعة�رقم

  التوقيت  ا��امعة  عنوان�املداخلة  إسم�و�لقب�الباحث  الرقم

  يما�ي�لي��. د  01

  بن�سدات�سليمة. د.ط

أنظمة�الرقابة�الداخلية�إلدارة�املخاطر�املصرفية�

طر�قة�التنقيط�كآلية�من�اضاءة�ع���"���ا��زائر��

  "آليات�الرقابة

  جامعة��تيارت

  جامعة��تيارت

  

  

  

  

  

  

12:30  -  14:00  

  ز�ا�ي�عبد�ا��ق .د  02

  د��روال�محمد�أم�ن.ط�

مسا�مة�نظام�الرقابة�الداخلية����تفعيل�إدارة�

  املخاطر

  جامعة��تيارت

  جامعة��تيارت

  �شوع�سعاد. د  03

  بوحفص�سميحة.د

جودة�التقار�ر�والقوائم�املالية����ظل�الت�امل�ب�ن�

نظام�املعلومات�املحاس���ونظام�املعلومات�

  -حلقة�خر�طة�تدفق�النظم-: �داري 

  خ�شلة-جامعة�

  خ�شلة-جامعة�

�COSOدور��طار�املت�امل�لنظام�الرقابة�الداخلية�  محيوت��سيمة.أ  04

  ����عز�ز�جودة�املعلومات�املحاس�ية

  3جامعة�ا��زائر
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حدود�الرقابة�الداخلية����إعداد�املعلومات�-

  -COVID 19املالية����ظل�جائحة�

تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�وفق�املعاي���الدولية�  سليما�ي�مليكة. د  05

  للتدقيق

  جامعة�معسكر

  كر�م�فيصل. د  06

  مز�ود�عبد�املجيد. د

نظام�مدى�مسا�مة�التدقيق�الداخ������فعالية�

املعلومات�املحاس���وأثره�ع���جودة�التقار�ر�

  املالية

  جامعة�سكيكدة

  جامعة�سكيكدة

  مسعود�كسكس. د  07

  محمد�زرقون . د

أ�مية�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية����املؤسسة�

دراسة�ميدانية�لعينة�من�- �قتصادية�ا��زائر�ة

ممار����م�نة�املحاسبة����والية�ورقلة�خالل�سنة�

2021-  

  جامعة�ورقلة

  جامعة�ورقلة

 L’audit interne outil pour améliorer la  لكحل�فر�دة�.د  08
performance: «cas Algérie télécom» 

  2جامعة وھران 

  شقرون�مر�م. د  09

  فقيھ��سيمة. د

Le système de contrôle interne selon le 
référentiel COSO 

  

املدرسة�العليا�إلدارة�

  تلمسان�عمال�

  جامعة�تلمسان

  غالم�نادية. د.ط  10

  بر�اطي�حس�ن.د

دور�التدقيق�ا��ار������تقييم�فعالية�نظام�

  الرقابة�الداخلية�وأثره�ع���جودة�املعلومات�املالية

  جامعة�مستغانم

  جامعة�مستغانم

  �01و���القاعة�رقم�الورشة�

 جليل�ز�ن�العابدين: املشرف�ع���القاعة

   بل�اش���أمينة. د :ا��لسة�ةمقرر   دراعو�عزدين. د :رئ�س�ا��لسة�

  املسائية� 01:رقم�الورشة  01:القاعة�رقم

  التوقيت  ا��امعة  عنوان�املداخلة  إسم�و�لقب�الباحث  الرقم

  يوسفبوز�ا�ي. د.ط  01

إسالم�مروان�. د.ط

  ملو�ي

تقييم�ودراسة�فعالية�نظام�الرقابة�الداخلية����

  املؤسسة

  جامعة�تلمسان

  تلمسان�جامعة

  

  

  

  

  

  

  

  

 14:30 -  16:00  

  شامي�فاطمة�الز�راء. د.ط  02

املعيوف�سعيدة�. د.ط

  �عيمة

 Evolution du COSO de 1992 au 2017  

  

  املدرسة�العليا�للتجارة

  

  املدرسة�العليا�للتجارة

03  Doctorant Kaibich 
Mourad  

Le cadre intégré du contrôle interne 
(COSO-IC) et son impact 

sur le contrôle interne. 
  

  2جامعة�و�ران�

  بوغازي�وداد/ د.ط  04

  خلفالوي�إخالص/ د.ط

�تحس�ن� ��� �للتقار�ر�املالية �املعاي���الدولية دور

�املحاس�ية �املعلومات �مع�-جودة �دولية تجارب

  -�شارة�لتجر�ة�الدول�العر�ية

 جامعة��قاملة

 جامعة��قاملة
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  نض��ة�طرايفي. د.ط  05

  سوسن�ز�رق . د

�ملعاي��� �وفقا �للمحاسب �امل�نية �الكفاءة متطلبات

��عز�ز�الرقابة� ��� �ودور�ا �الدولية �املحاس�� التعليم

�للمؤسسة �صناعة�-الداخلية ��عاضدية �حالة دراسة

  -الب��ول

  سكيكدة-جامعة

  سكيكدة-جامعة

  

  بوز�د�سفيان. د  06

  مركيك�عبد�هللا. د.ط

إدارة�املخاطر��دور�املراجعة�الداخلية����تفعيل

  COSOوفق��اطار���

  جامعة�مستغانم

  جامعة�مستغانم

  د�عقاب�سليمة.ط  07

  د�بوفنارة��اجر.ط

��جور� �لدورة �الداخلية �الرقابة �نظام تقييم

�ا��زائر�ة ��قتصادية �حالة�-  باملؤسسة دراسة

�ا��ضري� �وشبھ �ا��ضري �للنقل �العمومية املؤسسة

  - باملسيلة

  2جامعة�قسنطينة�

  2قسنطينة�جامعة�

�طار�النظري�لنظام�الرقابة�الداخلية��وفق��  وسيف�حنان/ د ط  08

  COSO-��نة�املنظمات�الراعية��مر�كية��

  شلف  جامعة

عنصر�فاطمة�. د.ط  09

  الز�راء

  بلوطي�ن�يل. د

La place du contrôle interne dans les 
entreprises algériennes  

  02جامعة�و�ران�

  02و�ران��جامعة

  بول�دور�محمد�نظال. د.ط  10

  بخدة�لي��. د.ط

Le Contrôle interne au sein de 
l’organisation : Objectifs et moyens de 
son appréciation 

  02جامعة�و�ران�

  02جامعة�و�ران�

  20القاعة�رقم��الثالثا��لسة�                                                              

 دراعو�عزدين�.د: القاعةاملشرف�ع���                                                     

  عثمان�عبد�اللطيف. د: مقرر�ا��لسة   فرحاوي�مصطفى. د.:رئ�س�ا��لسة�

  الصباحية��03:ا��لس�رقم  01:القاعة�رقم

  التوقيت  ا��امعة  عنوان�املداخلة  إسم�و�لقب�الباحث  الرقم

  

  د���يلة�محمد. أ  01

  د�شوراب�خليفة.ط

 الرقابة نظام �عز�ز �� الداخ�� التدقيق مسا�مة

  الشر�ات تطبيق�حوكمة لدعم الداخلية

 جامعة�غراديھ

  جامعة�غراديھ

  

  

  

  

  

  

10:00-  12:00     

حاج�قو�در�قور�ن�.د.أ  02

  ����محمد�ز�رة. د.ط

دور�التدقيق�الداخ������تقييم�نظام�الرقابة�

  الداخلية�و�ا�ع�اسھ�ع���حوكمة�الشر�ات

�جامعة�الشلف

  جامعة�تيارات

مقيدش�فاطمة�.د  03

 الز�راء

  مرس���حليمة. د

تأث���نظام�ا��وكمة�ع���إجراءات�الرقابة�الداخلية�

مع��شارة�إ���البنك�الوط��� ���البنوك�التجار�ة

  )و�الة�مستغانم�BNA(ا��زائري 

  جامعة�مستغانم

  جامعة�مستغانم

  جمعة��وام.د  04

  د�عايدة�ب����ي .ط

دور�الرقابة�الداخلية����تحس�ن�جودة�املعلومة�

  املحاس�ية

�جامعة�عنابة

  جامعة�عنابة

  با�س��م��ة�نز��ة.د.ط  05

  كال���لطيفة. د

 دور�الرقابة�الداخلية����تفعيل�حوكمة�الشر�ات

دراسة�حالة�املؤسسات�البنكية��بوالية�ت�سمسيلت�

 أنموذجا

  جامعة�تيارت

  جامعة�تيارت
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  ديدوش��اجرة.د.ط  06

  حر�ري�عبد�الغ��

  دور�الرقابة�الداخلية����تفعيل�حوكمة�املؤسسات

  - دراسة�حالة�ميناء�ت�س-

  جامعة�شلف

  جامعة�شلف

محافظ�ا��سابات�وتطبيق�الرقابة�الداخلية����  ز�ان�يوسف.د  07

دراسة�حالة�-املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة

  -مكتب�محافظ�ا��سابات�س�ب�مراد

جامعة�أبو�بكر�

  بلقايد�تلمسان

  درو�ش�عمار. د  08

طالب�أحمد�. د.ط

  فيصل

���� (NAA)أ�مية�تب���املعاي���ا��زائر�ة�للتدقيق�

دراسة�إستطالعية��–تأم�ن�جودة�املعلومة�املالية

  -لعينة�من�م�اتب�التدقيق�غرب�ا��زائر

ع�ن�-جامعة�

  تموش�ت

  جامعة���املدية

محمد�نور� قراش بن.د  10

  الدين

  عبد�الصمد بل�ادي. د

�دارة����تطبيق�معاي���الرقابة� دور�مجلس

دراسة� – �قتصادية الداخلية����املؤسسات

  -تحليلية

جامعة�سيدي�

  بلعباس

  2و�ران� جامعة

 ساعد�بخوش�. د.ط  09

  حس�نة

  بوطالعة�محمد. د

����COSOدور�نظام�الرقابة�الداخلية�وفق�إطار�

  ا��د�من�ممارسات�املحاسبة��بداعية

  ميلة املركز�ا��ام��

  20القاعة�رقم��الرا�عة ا��لسة�

 دراعو�عزدين. د: القاعةاملشرف�ع���

  بوداود�س�يلة.  د :مقررة�ا��لسة  شر�ف���لو. دأ� :رئ�س�ا��لسة�

  الصباحية�04:ا��لس�رقم  01:القاعة�رقم

  التوقيت  ا��امعة  عنوان�املداخلة  إسم�و�لقب�الباحث  الرقم

  

  بن�قطيب�ع��. د  01

 ��نون�خالد. د

�طار�املت�امل�لنظام�الرقابة�الداخلية�وفق���نة�

  )2013-1992(خالل�الف��ة��COSOدعم�املنظمات�

 جامعة�تيارت

  جامعة�تيارت

  

  

  

  

  

  

  

  

12:30  - 14:00  

  طا�ري�مليكة.د  02

  جر�و�سارة. د

 شلف جامعة  فعالية�نظام�الرقابة�الداخلية

  شلف جامعة

تقييم�جودة�نظام�الرقابة�الداخلية�ع���الصفقات�  معمر حممد رضاد�  08

  العمومية����املؤسسات�ا��زائر�ة

  2جامعة�و�ران�

  بر�ات�أحمد د  04

  برج�راسوطة�ر�مة. د.ط

 3جامعة�ا��زائر  للرقابة�الداخلية����ا��زائرcoso إطار  تب��أ�مية�

  3جامعة�ا��زائر

  نوال�كفوس. د  05

  إيمان�جودي. أ

كأداة�لقياس�فعالية�الرقابة��COSOتقييم�إطار�

  الداخلية����املؤسسة��قتصادية

 1- جامعة�سطيف�

  1- جامعة�سطيف�

 بن�ش�يدة�فضيلة. د  06

  بلعوجة�حس�نة.د

تقديمية�لنظام�الرقابة�الداخلية�حسب�دراسة�

  COSOنموذج��

 جامعة�غل��ان

  جامعة�غل��ان

  02جامعة�و�ران�  دور�التدقيق�الداخ������تفعيل�حوكمة�الشر�ات�  بن�رمضان�أن�سة. د  07

  02جامعة�و�ران����  COSOدور�الرقابة�الداخلية�وفق�معيار  جاب�هللا��دى. د  08
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تحس�ن�جودة�املعلومة�املالية�دراسة�حالة�الرقابة�

الداخلية�املحاس�ية����املدير�ة�ا���و�ة�ل��طوط�

  -و�ران–ا��و�ة�ا��زائر�ة�

  يز�د�بن�صوشة. د  09

  ليديا�فال��. د

مجلس��دارة�كآلية�للرقابة�الداخلية���

قراءة����القانون�التجاري�-  املؤسسات�ا��زائر�ة

  -وميثاق�ا��كم�الراشد�ا��زائر��ن

جامعة�قسنطينة�

02  

  جامعة�سطيف

  بلعو�ي�جميلة�. د  10

  �عاس�عبد�القادر�. د

Audit comptable et financier: cas d’une 
EPE. 

  02جامعة�و�ران�

  

  02القاعة�رقم�الورشة�الثانية�

 دراعو�عزدين. د: القاعةاملشرف�ع���

  إيبو�أمينة . د:ا��لسة�ةمقرر   ميلودم�دي�.  د :ا��لسة��ةرئ�س

  املسائية� 02:رقم�الورشة  01:القاعة�رقم

  التوقيت  ا��امعة  عنوان�املداخلة  إسم�و�لقب�الباحث  الرقم

    

  حموم�سعاد.د  01

  قارة�تر�ي�أسية.د

ا��وكمة�املؤسسية�و�دور�ا����تفعيل�آليات�

الرقابة�الداخلية����املؤسسة��قتصادية�

" دراسة�مؤسسة�توز�ع�الك�ر�اء�و�الغاز�- ا��زائر�ة

  -"سونلغاز

  جامعة�تلمسان

  جامعة�تلمسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14:30  -  16:00  

  نص��ة�بالل.د.ط  02

  مروة�مو����. د

�حوكمة� �لتفعيل �داخلية �كآلية �الداخ�� التدقيق

دراسة�آراء�عينة� .الشر�ات�باملؤسسات��قتصادية

� �باملؤسسات �الداخلي�ن �املدقق�ن �قتصادية�من

  -ا��زائر�ة

  جامعة�الوادي

  

  جامعة�الوادي

  بوشاكر�ز��ب. د  03

  نوي�ن�يلة. د

مدى�تطبيق�املؤسسة��قتصادية�

  ا��زائر�ة�لنظام�الرقابة�الداخلية�وفقا�

ملعيار��  COSO 

-حالة�مؤسسة�اتصاالت�ا��زائر�-  

  جامعة�املسيلة

���مجال�الرقابة��قراءة�الصالحات�ا��وكمة  زواق�كمال.د  04

الداخلية�ودور�ثالوث�التدقيق����الفحص�

  والتقييم�و�شراف

  جامعة�املدية

  فق���نادية  05

  لون�سة�محمد�أم�ن

�طار�العام�للرقابة�الداخلية����املؤسسة�

  �COSOقتصادية�وفقا�إلطار�

املركز�ا��ام���

  ت�بازة

ـــة. د  06 ــ إرساء�نظام�للرقابة�الداخلية�����متطلبات  فتيح�بر�حـ

�ملنظور���نة�
ً
املؤسسة��قتصادية�ا��زائر�ة�وفقا

ــلة جامعة ـــ ــــــــ   ورقــ
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  COSOدعم�املنظمات��مر�كية�

  الفور�كر�مة.د.ط  07

 لزرق�ايمان.د.ط

العيدي�فاطمة�. أ�

  اءالز�ر 

الرقابة�الداخلية�كأحد�الر�ائز�الداعمة���وكمة�

  الشر�ات

  معسكر�جامعة

  جامعة�معسكر

  02جامعة�و�ران�

 جلطي�حليمة. د  08

  أرزي�فت��. د

إطار�الرقابة�الداخلية�وفقا�ل��نة�دعم�املنظمات�

COSO  

 سعيدة�جامعة

  سعيدة�جامعة

 سارة�ط�شوش. د.ط  09

  حسناء�مشري . د

إجراءات�تقييم�املدقق�ا��ار���الرقابة�الداخلية�و 

  .املرتبطة���ا�مخاطر�لل

 1 جامعة�سطيف

  1جامعة�سطيف�

  




