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 إلشكالية:ا

 
يري، وأسفرت عن حتدايت جديدة تواجهها ستلقد أفرزت العوملة امناطا وأساليب جديدة يف االدارة وال

االقتصادايت واملؤسسات نتيجة ديناميكية األسواق وانفتاحها فضال عن ترابطها وحدة املنافسة 
كذا اآلليات القائمة ضمنها. وهو ما أدى إىل مراجعة األدوات املتعمدة يف تسيري هذه املؤسسات و 

إىل معايري عاملية حتكم املمارسات احملاسبية  التقاليت توجه السياسات. وكان من نتائج ذلك االن
واملالية قوامها الشفافية والقيمة العادلة والتعبري عن الواقع بصدق، حبيث مل يعد أمام املؤسسات الراغبة 

إال االذعان إىل منطقها. وهو ما حدا ابحلكومات، ومنها اجلزائر، أن يف االندماج يف االقتصاد العاملي 
يف تسعى إىل تبين مقارابت جديدة ها املالية واحملاسبية. وهو ما جعل املؤسسات ظمتان تقوم إبصالح

أدى إىل بروز منتجات مالية جديدة ما فتئت تتنوع البحث عن التمويل ومواجهة املخاطر؛ وهو ما 
 جعلها وتتعدد. ولقد أتثرت البنوك واملؤسسات املالية األخرى هبذه التحوالت يف الفضاء املايل بشكل

حنو توسيع جمال نشاطها ومراجعة مهامها وأمناط تدخلها مع احلرص على االقرتاب أكثر من تتجه 
 الزابئن وحتسس احتياجات املؤسسات.

 مما تقدم تربز معامل اشكالية هذا اليوم الدراسي اليت ميكن صياغتها على النحو التايل:

 احملاسبية يف ظل العوملة؟الية و ت املكيف استطاعت املؤسسات اجلزائرية التفاعل مع التحوال

 

 اليوم الدراسي أهداف

 حتديد درجة التقدم اجلزائر يف اعتماد األدوات املالية واحملاسبية اجلديدة  -
 معرفة موقع النظام املصريف اجلزائري ضمن النظام املصريف العاملي -
 تقييم سياسات االصالح املايل واحملاسيب يف اجلزائر -

 

 

 



  

 

 اسييوم الدرمحاور ال 

 االجتاهات املالية واحملاسبية اجلديدة يف ظل العوملة -
 أبعاد التحول املايل يف مؤسسات القطاع العام يف اجلزائر -
 أبعاد التحول املايل يف مؤسسات القطاع اخلاص  يف اجلزائر -
 املؤسسات اجلزائرية أمام جتربة االصالح احملاسيب -
تياجات املؤسسة ومتطلبات الشمول جابة الحاملنظومة املصرفية اجلزائرية بني االست -

 املايل

 شروط المشاركة  رابعا : 

  مستوفيا لشروط املنهجية العلميةو  اليوم الدراس يفي أحد محاور يكون البحث    أن -

 .  املتعارف  عليها 

 . أن ال  يتجاوز العدد  باحثين اثنين في املداخلة الواحدة     -

 word Formatعلى  14و بحجم  خط   Arabic Simplified بنوع خطتكتب املداخالت  -

، أما حدود  12حجم  Time New Romanاملداخالت باللغة األجنبية فتكتب بخط   أما -

 سم على  كل االتجاهات .  2الصفحات  يترك 

   صفحة. 15أن ال يتجاوز عدد الصفحات  -

 البحث.مع  مختلفة مرفقا أخر بلغةتقديم ملخص بلغة البحث و  -

تظاهرة  املشاركة به في أو النشر  لم يسبق له للنشر و غير مرشح  ديداالبحث ج يكون أن  -

 .علمية أخرى 

قدمة  تخضع للتحكيم العلمي بهدف  قبول -
ُ
 .اليوم الدراس يفي  ها كمداخالتجميع البحوث امل

 في اليوم الدراس يال تتحمل الجامعة نفقات االقامة  -

 هامة مواعيد  خامسا : 

 . 2019مارس  25 :أقصاهعد في مو لة رسل املداخالت كام_ ت

 lmpe.TFC2019@gmail.com    :االلكتروني  _ ترسل املداخالت إلى عنوان امللتقى

 3جامعة الجزائر ب  2019افريل  25 الخميس   مكان انعقاد امللتقى: تاريخ و _ 

 



  

 

 3جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير

 االقتصادية والسياسات وملةالع مخبر 

 لشعبة املالية واحملاسبة  الدكتوراهجلنة التكوين يف 
 حول: اليوم الدراس ي

 اجتاهات التحول املايل واحملاسيب يف اجلزائر يف ظل العوملة

  يوم الدراسيفي ال استمارة المشاركة
 

 : *االسم و اللقب

 :*و الرتبة الوظيفة

 :*املؤسسة

 : الهاتف الشخص ي

 :*لكترونييد االلبر ا

 : *عنوان املداخلة

 : *محور املداخلة

 لغة املداخلة:

 الكلمات املفتاحية للبحث: 

                                                           

   حقل ضروري 


