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 المنظمون:     
  الكویتیةجمعیة المحاسبین والمراجعین. 
 

 بالتعاون مع:
 .إتحاد المحاسبین والمراجعین العرب 
 .ھیئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 
  

   نعقاد المؤتمر:إفترة 
  .8/12/2016إلي الخمیس  7/12/2016من األربعاء 

  
  مقدمة: 

في اآلونة األخیرة تم إقرار عدة تشریعات تتعلق بإنشاء أجھزة رقابیة متعددة للقیام بمھام أساسیة في حفظ 
ورعایة األموال العامة وخاصة خالل ھذه الفترة التي تتسم بھبوط حاد بأسعار النفط العالمي ولذلك وفي ظل 

اراتھم المھنیة بشكل دائم ومستمر. وعلیھ ھذه التغیرات فإنھ على ممارسي المھنة القیام بتطویر وتحدیث مھ
فقد قررت جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة عقد مؤتمرھا الخامس تحت شعار "نحو مھنة فاعلة" 
حیث یلتقي الباحثین والمھنین في القطاعین العام والخاص والمؤسسات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة لتعزیز 

ھا مع عدم االخالل بأي من ضوابط المھنة أو أخالقیاتھا ولمناقشة دور المحاسبة سالیبأأھمیة المھنة وتطویر 
 .والمراجعة في تفعیل دور ھذه المؤسسات وتحقیق أھداف الدول والتنمیة المستدامة

  
   ھدف المؤتمر:

ً یلتقي فیھ القائمون على مھنة المحاسبة والمراجعة في دولة  ً ھاما ً مھنیا الكویت ودول یعتبر المؤتمر حدثا
مجلس التعاون الخلیجي والدول العربیة األخرى، والمھتمین بالمھنة من معدي التقاریر المالیة ومراقبي 

، والجھات الحكومیة ذات الصلة. وسوف یتیح المؤتمر الفرصة لتبادل اآلراء حول نالحسابات، واألكادیمیی
عملي والحلول المقترحة لھا، مما یساعد العدید من الموضوعات المحاسبیة وتشخیص مشكالت التطبیق ال

على تطویر المھنة لمواكبة التطورات العالمیة وتحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة واإلجتماعیة على كافة 
  المستویات. 

  



 

 

  محاور المؤتمر:
 .دور المؤسسات الرقابیة في المحافظة على إقتصادیات الدول 
  ودورھا في رفع كفاءة النظام المالي في الدولة.المحاسبة الحكومیة على أساس اإلستحقاق 
 .اإلفصاح المحاسبي والعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وأثرھا على القرارات اإلستثماریة 
 .اإلتجاھات الحدیثة في مھنة المراجعة 
 .تعزیز المسئولیة اإلجتماعیة واإلستدامة 
  

  وأوراق عمل أخرى بخالف المحاور السابقة. ھذا وترحب اللجنة الفنیة للمؤتمر بأیة موضوعات
  

 المشاركون في المؤتمر: 
أساتذة كلیات العلوم اإلداریة والمحاسبون ومراقبو الحسابات والباحثون في مجال المحاسبة والمراجعة 
والعاملون بالمؤسسات الحكومیة ذات الصلة، والعاملون بالقطاع المصرفي وأسواق األوراق المالیة 

  على إختالف أنواعھا.والشركات 

  عد تلقي األبحاث وأوراق العمل: وم
  30/6/2916آخر موعد لتقدیم ملخصات األبحاث. 
  31/7/2016سوف یتم الرد على المتقدمین في.  
 30/9/2016 آخر موعد لتقدیم األبحاث كاملة.  

  : لألبحاثشتراطات الفنیة اإل
 ) سم  12.5) للھوامش، على أال تتعدى الكتابة 12() للعناوین، 16، (للنص) 14تستخدم في الكتابة بنط

 صفحة.  20 بحدودعدد صفحات البحث  مع مراعاة أن تكون سم، 20رتفاع واإل
 نجلیزیةیمكن قبول األبحاث باللغة العربیة أو اللغة اإل. 
 البرید األلكتروني للجمعیة  ترسل األبحاث على.orginfo@kwaaa. 
 .التركیز على طرح مشكلة البحث والنتائج والتوصیات 
 في حالة الموافقة على قبول البحث ( إعداد العرض التقدیميPower Point Presentation.(  
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  المراسالت: تتم جمیع المراسالت الخاصة بالمؤتمر: 
  

  أمین عام المؤتمر. - عدنان حسن الحسند.  باســـم:
  

  ) 00965( 24836012 الفاكس:) 00965( 24833990 -) 00965( 24841662 رقم الھاتف:
  

  الكویت. 13085الرمز البریدي:  -الصفاة  22472ص.ب   العنــوان:
  

  .info@kwaaa.orgالبرید اإللكتروني: 
  
 مشاركین من خارج دولة للمحاضرین ال) لیال 3قامة لـ (بالنسبة للبحوث المقبولة یتحمل المؤتمر اإل

 .الكویت، كما یتحمل المؤتمر تذاكر السفر
  
  
  
  

  مــالمنظ
 
  

 
  

  
  

 بالتعاون مع
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  الورقــــة العلمیــــة وذج تسجیـــــلـــــنم
  

  البیانات الشخصیة:
 ........ :األسم................................................................................................... 
     عضو بجمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة          نعم              ال  
  الوظیفة.........................................................العمل:جھة ...................................  
 ............................................. : العنوان البریدي.................................................  
 .................. :رقم الفاكس: .......................رقم الھاتف ...........................................  
  :عنوان البرید اإللكتروني.....................................................................................  
 

  :العلمیة الورقة بیانات
  :عنوان الورقة.................................................................................................  
 

 :أمام محور الورقة المقدمةالرجاء وضع عالمة  محاور المؤتمر:
 

 دور المؤسسات الرقابیة في المحافظة على إقتصادیات الدول.     
 المحاسبة الحكومیة على أساس اإلستحقاق ودورھا في رفع كفاءة النظام المالي في الدولة.

 اإلستثماریة.اإلفصاح المحاسبي والعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وأثرھا على القرارات      
  اإلتجاھات الحدیثة في مھنة المراجعة.

  تعزیز المسئولیة اإلجتماعیة واإلستدامة.     
  

 

  العناوین على  2016 یونیوستیفاء بیاناتھ خالل فترة ال تتجاوز نھایة شھر إیرسل النموذج بعد
 .الخاصة بالجمعیة

 
  

شھور من تاریخ  6السفر صالح لمدة إذا كنت تحتاج إلى تأشیرة، الرجاء إرسال نسحة من جواز 
  الوصول.


