
 1122مارس                                                                                                               شعبة التسيير واالقتصاد -السنة الثانية ثانوي

 منهاج  مادة

 الماليالتسيير المحاسبي و

 السنة الثانية ثانوي
 شعبة التسيير واالقتصاد

 (SCFوفًقا للنظام المحاسبي المالي )

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية   

                          

 للمناهج اللجنة الوطنية مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي                  

 المديرية الفرعية للبرامج التعليمية          

 

 

 

 

  1122مارس  



 

 1 1122مارس     (SCF)منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي                   شعبة التسيير واالقتصاد -السنة الثانية ثانوي

 تقديم

ثانوي في إطار مواصلة مسيرة  نيةالمنهاج الخاص بمادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثا يأتي هذا

إصـالح المنظومة التربوية الجزائرية، والذي شرع في تنفيذه بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي منذ الموسم الدراسي 

1112-1112 . 

المؤرخ في  22-10وفق القانون رقم في الجزائر كما يأتي متوافقا مع التغييرات التي عرفتها المحاسبة 

شرع في  وقد، 2702بداًل من المخطط المحاسبي الوطني لسنة  النظام المحاسبي المالي المتضمن 12/22/1110

جاء بتغييرات جذرية ناجمة عن دور جديد منوط للمحاسبة بحيث أصبحت والذي  ،12/12/1121تطبيقه ابتداء من 

صادي أكثر من ارتباطها بالطبيعة القانونية من جهة، كما أن النظام المحاسبي المالي والذي مرتبطة بالواقع االقت

يمثل المرجع المحاسبي الجديد في الجزائر أصبح من جهة أخرى يتالءم مع المعايير المحاسبية الدولية المتمثلة 

فاهيم وقواعد التقييم والقيد وبالتالي فقد أحدث تغييرات جد مهمة على مستوى التعاريف والم IAS/IFRSفي 

 .المحاسبي وكذا طبيعة ومحتوى البيانات المالية التي تنتجها المؤسسات الخاضعة قانونا إلعداد البيانات المالية

وقد تم االستناد في بناء هذا المنهاج إلى نفس المبادئ التي تم مراعاتها في منهاج السنة األولى ثانوي 

 :ويمكن توضيح أهم تلك المبادئ بشيء من اإليجاز على النحو اآلتي تجسيدًا للمقاربة بالكفاءات

 :مبدأ بناء المعرفة. 2

حيث تعطى األهمية لدور المتعلم في بناء معارفه باعتبار أن المعرفة تبنى وال تلقن، وباعتبارها عملية 

ة دياليكتيكية تتطلب وظيفية يجيب بواسطتها المتعلم على سؤال أو مشكلة أو وضعية محددة وهي أيضًا عملي

التأثير على الموضوعات واألشياء الخارجية بتحويلها وتجزئتها وتحليلها أو الجمع بينها أو بعبارة أخرى التأثير 

 .على نظامها وبنيتها وترتيبها وفك العالقات فيما بينها وإقامة عالقات جديدة

<< صورة >> وجًا العتبار المعرفة مجرد إن هذا المبدأ البنائي للمعرفة يمثل في واقع األمر نفيًا مزد

عاكسة للمعطيات الخارجية من جهة والعتبارها عملية عقلية خالصة من جهة أخرى ، إنها على األصح عملية 

تجريد لمعطيات أو موضوعات ملموسة عن طريق نشاط المتعلم، وعلى هذا األساس فإن المعرفة تبنى وفق 

الذي يجعل المتعلم يتعامل مع األشياء والمعطيات ( شبه التجريبي)مبريقي التجريد اإل: طريقتين متكاملتين هما

المالحظة ، تحديد )بطريقة حيوية ونشيطة والتجريد المفكر القائم على التأمل المنطقي وأساليب البحث العلمي 

 (.المشكلة، وضع الفرضيات ، اختبار الفرضيات ، الوصول إلى النتائج و أخيرًا التعميم

 .يد هذا المبدأ يتطلب االنتقال من منطق التعليم إلى منطق التعلمإن تجس

 :مبدأ اإلدماج . 1

يعني العمل على تمكين المتعلم من توظيف مختلف مكتسباته المدرسية و تجنيدها بشكل مترابط في  

لوحيد على ينطلق اإلدماج من اعتبار المتعلم الفاعل الرئيس في تعلماته والقادر ا. إطار وضعية ذات داللة

 (.الشخصية ، االجتماعية و المهنية)إدماجها سواء على مستوى بنيته المعرفية أو مستوى حياته المعيشة 

يتم تجسيد هذا المبدأ عبر مجموعة من األنشطة اإلدماجية التي تتطلب من المتعلم تجنيد مكتسباته القبلية 

توظيف المكتسبات الجديدة للتعامل مع وضعيات واستغاللها في ( نقطية)مات منفصلة التي كانت موضوع تعّل

 .مشكلة جديدة إلعطاء معنى لما يتعلمه

كما يتم اإلدماج وفق نمطين ، إدماج عمودي يتعلق باكتساب المتعلم لمجموعة من الكفاءات القاعدية في 

تدعم فيه  البداية و التي تسخر طوال تنفيذ المنهاج في وضعيات متنوعة و إدماج أفقي يتم بشكل تدريجي

 .المكتسبات السابقة بواسطة الكفاءات المستهدفة المرتبطة بتنفيذ المهام ذات التعقيد المتزايد
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( معنى)يؤكد هذا المبدأ على أنشطة التعلم وعملياته أكثر من التأكيد على نواتجه أي أن يكون للتعلم قيمة 

 .لدى المتعلم

 :مبدأ التقويم الذاتي . 3

ءات أهمية خاصة للتقويم الذاتي الذي يمكن من التعرف على داللة ومعنى ما تم تعطي المقاربة بالكفا

تعلمه ألن األمر ال يتمثل في تعلم جملة معارف سرعان ما يتم نسيانها وإنما باكتساب كفاءات مستدامة تشكل 

مال المتنوع حلوال لوضعيات ـ مشاكل ـ تتعقد تدريجيًا وتتحول إلى أدوات أساسية تمكن المتعلم من االستع

 .لمكتسباته الدراسية في حياته الشخصية واالجتماعية

يتطلب هذا النوع من التقويم إجراءات خاصة تمكن المتعلم من تقويم كفاءاته عبر تقويم مكونات الكفاءة 

( رافقةأنظر الوثيقة الم)أو المهارة  أو المعرفة اإلجرائية المرتبطة بتعلم ما في ضوء المؤشرات المحددة للكفاءة 

 .ويتم ذلك عبر الضبط والمراقبة الذاتية المستمرة للتعلم ويسهم هذا النوع من التقويم في تعديل مسار التعلم

روعي في اختيار الكفاءات والمضامين المعرفية واألنشطة التعلمية أهداف المرحلة  :عدم التخصص . 4

عي توسعًا أعمق في مجال التخصص في تتطلب بالضرورة التخصص المبكر الذي يستد التعليمية التي ال

 .المراحل التعليمية الالحقة 

 المالمــــح

يمثل الملمح جملة المواصفات التي ينبغي توفرها لدى المتعلم، وتعكس ذخيرته المعرفيـة ومهاراتـه 

 :ومواقفه وتتجلى في نوعين هما

 : ـ ملمح الدخول2

ها لدى المتعلم في نهاية الجذع المشترك ليسمح له يتمثل في مجموعة الكفاءات والمهارات الواجب توفر

 :بمواصلة تكوينه في شعبة تسيير واقتصاد ويمكن إجمالها في الكفاءات التالية

 متعلقة بالتحكم في اللغة العربية والقدرة على التعبير والتبليغ بلغة سليمة كفاءات. 

 جذع المشتركمتعلقة بالتحكم في المعارف الرياضية المقدمة خالل ال كفاءات. 

 متعلقة باللغات األجنبية والتي تسمح بالتحكم في المهارات األساسية للتعبير والتبليغ باللغتـين  كفاءات

 .الفرنسية واإلنجليزية بغية استخدامهما في التوثيق التقني والعلمي

 : ـ ملمح الخروج1

متعلم المتـحان البكالوريا يتمثل في اكتساب مجموعة من الكفاءات والمهارات التي تسمح بتحضير ال

 :وينتج عن عملية التحضير هذه نوعين من األهداف

 .أ ـ الحصول على شهادة البكالوريا ومواصلة التكوين بنجاح في التعليم العالي

 : ب ـ التحضير لالندماج في الحياة العملية من خالل اكتساب الكفاءات التالية

  ة المحاسبـية واالقتصاديـة والماليـة والقانونيـة التحكم في المعارف و المفاهـيم األساسـي

 (.اكتساب لغة متخصصة)والمصطلحات الضرورية 

  القدرة على البحث عن المعلومات الخاصة بالظواهر االقتصادية واالجتماعية وانتقائها وتحليلها

 .علميوروح النقد ال( االستدالل واالستنباط)بكيفية صحيحة من خالل قدرة المالحظة العلمية 

 في استخدام تكنولوجية اإلعالم واالتصال وتطبيقاتـها في الميادين االقتصاديـة والمحاسبـية و  التحكم

 .المالية و في حياته الشخصية

 ميكانيزمات وأدوات التحليل للوقوف على الوضعية المالية ومردودية المؤسسة استخدام. 

 والمحاسبة و استعمال الوثائق الختامية في مجال التسيير إعداد. 
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 أدوات التحليل المحاسبي والمالي والرياضي في اتخاذ القرارات استعمال. 

  من االندماج في العمل الجماعي واكتساب روح المسؤولية والمبادرةالتمكن. 

 قـراءة ميزانـية، تحليلـها و )في المفاهيم القاعدية التي تسمح بتشخـيص وحدة اقتصاديـة  التحكم

 (.استخالص النتائج

 الكفاءات الختامية االندماجية

 :تسعى مناهج شعبة التسيير واالقتصاد إلى إكساب المتعلمين الكفاءات الختامية االندماجية التالية 

الميزانية و جدول حسابات النتائج، وكذا : التحكم في إعداد وقراءة الوثائق التلخيصية األساسية المتمثلة في .2

المحاسبة التحليلية باعتبارها تحليال للتكاليف وعقلنة الستخدام  تحليل االستغالل والمردودية ومبادئ

 .الموارد

تطبيق المبادئ الرياضية والمحاسبية والمعلوماتية في وضعيات مالية حقيقة تتصل بحياته اليومية والمهنية  .1

 .مستقباًل

واتخاذ مواقف علمية  التحكم في مفاهيم ومبادئ االقتصاد والمانجمنت  لفهم المحيط االقتصادي واالجتماعي .3

 . إزاء وضعيات اقتصادية، مالية واجتماعية مختلفة

 .التحكم في المفاهيم والمبادئ القانونية لفهم المؤسسة  ومحيطها القانوني واالجتماعي .4

 

 تقديم المادة

م مجموعاة مان الوحادات التعلمياة التاي تا       ميادان يتضامن كال    ياادين م ةلقد قسمت محتويات هذا المنهاج إلى خمس 

اختيارها على أسااس التادرج والتكامال بماا يمكان مان تحقياق الكفااءات المساتهدفة فاي مجاالي التسايير المحاسابي              

األول المخصاص لتقاديم المباادئ األساساية      الميادان فاي   المياادين والمالي وتطبيقات اإلعاالم اآللاي ، وتتمثال هاذه     

 والميادان  عملياات االساتغالل الجارياة   اني الخااص ب الثا  والميادان ،  1110للمحاسبة وفقاا للنظاام المحاسابي الماالي     

الرابع تدفقات  الميدانالثالث الخاص  بالخزينة وتدفقاتها بحيث أدرجت  فيه الرياضيات المالية المتعلقة بالخزينة، 

 :ولتحقيق ذلك يوزع الحجم الساعي األسبوعي للمادة كالتالي. تحليل التكاليف الخامس  والميداناالستثمار 

 (.2+ 4) 2جم الساعي األسبوعي ـ الح

 .ساعات أسبوعيًا للقسم بكامله 4ـ 

 (.نصف القسم)أسبوعيًا باألفواج ( سا 2)ـ ساعة واحدة 

 .يومًا للفوج الواحد 22ـ بالنسبة للعمل باألفواج يستحسن تنظيم العملية على أساس ساعتين كل 

 

 الكفاءات الختامية للسنة الثانية ثانوي

للساانة  الثانيااة  ثااانوي  شااعبة  تساايير واقتصاااد  إلااى  إكساااب    ساايير المحاساابي والماااليالتيسااعى  منهاااج  

 :المتعلمين الكفاءات  التالية

 التحكم في  المبادئ  والمفاهيم  والقواعد  المحاسبية  األساسية   .2

 . والتلخيص  التحكم في  التقنيات  المحاسبية والمالية باستخدام  المعلوماتية  كأداة للتحليل والتطبيق .1

 .المتعلقة  بالمؤسسة( المحاسبية والمالية)التحكم  في  العمليات  المتصلة بمعالجة المعطيات  الكمية  .3

 .إعداد  وتحليل  الوثائق  الختامية  وصياغة  ملخصاتها  وتبليغها  .4
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مسااؤوليات  ال  مراقبااة  الوثااائق  المحاساابية  واسااتغاللها  فااي  إعااداد   مشاااريع  تقديريااة  بهاادف  تحديااد       .2

 .وترشيد  القرارات  اإلدارية  المتعلقة بالجوانب االقتصادية بصفة عامة والمالية بصفة خاصة

 .بالناحية  المالية  في  مواقف   خاصةتوظيف  المفاهيم  المحاسبية   للتبرير والتدليل  .2

 الكفاءات القاعدية  للسنة الثانية ثانوي

 .ةتحكم في المصطلحات والمبادئ المحاسبيي  .2

 .ينجز ويحلل ويستغل الوثائق المحاسبية ويسجل العمليات المتعلقة بها .1

 .يتحكم في العمليات المالية القصيرة المدى .3

 (.النتائج حسابوالميزانية )ينجز الوثائق التلخيصية  .4

 .يحلل عمليات االستغالل واالستثمار محاسبيًا وماليًا .2

 .اسبي والمالييوظف تقنيات اإلعالم اآللي في مجال التسيير المح .2
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 المفاهيمية والوحدات التعلمية والتوزيع الزمني الميادين

 المفاهيمية الميادين الوحدات التعلمية الحجم الساعي

 المؤسسة والتسيير. 2 14

المبادئ األساسية . 2
 للمحاسبة

 التدفقات وإثباتها. 1 12

 الحساب -التسجيل المحاسبي للتدفقات . 3 23

 ة والنتيجةالميزاني.4 22

 التنظيم المحاسبي الكالسيكي ونظرية القيد المزدوج. 2 24

  الفوترة. 2 21

عمليات االستغالل . 1
 عمليات الشراء واإلنتاج والبيع. 0 22 الجارية

 عمليات االستغالل األخرى. 8 12

 الخزينة. 7 14

 المدىقصيرة الالقروض . 21 18 الخزينة وتدفقاتها. 3

 اآلجل وسائل الدفع. 22 23

 التثبيتاتمدخل حول . 21 17

 تدفقات االستثمار. 4

 تقييم التثبيتات. 23 18

 مدخل محاسبة التسيير. 24 18

 تحليل التكاليف. 5

 مدخل للتكاليف الكلية. 22 21
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
 المؤسسة والتسيير(: 12)الوحدة رقم 

 سا 14:الحجم الساعي 

 

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

  المؤسسة. 2 
  تعريف المؤسسة. 2.2 

ـ يصنف الماتعلم فاي جادول مجموعاة مان      

 معياااااار النشااااااطالمؤسسااااات حساااااب  

 باستعمال معالج النصوص

ط حساااب معياااار النشاااا  اتتصااانف المؤسسااا ـااا  اتالمؤسس تصنيف .1.2
 .باختصار

  التسيير . 1 
  التسييرتعريف . 2.1 
ـاا يااتم اإلشااارة إلااى التنظاايم والتنبااؤات واتخاااذ       مهام التسيير. 1.1 

 .القرارات والرقابة
  المؤسسة والمحاسبة المالية. 3 
  تعريف المحاسبة وأهدافها. 2.3 
أو  اليااةالمـاا االقتصااار علااى تعريااف المحاساابة   أ ـ تعريف المحاسبة المالية 

 .العامةالمحاسبة 
ماان القااانون  ( 3)ـاا يؤخااذ التعريااف ماان المااادة    

10-22. 

  

ـااا يصااانف الماااتعلم فاااي جااادول باساااتعمال  
معاااااالج النصاااااوص أهاااااداف مساااااك    
المحاساابة الماليااة ماان خااالل مجموعااة  

 .من األهداف

 ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية
 ضرورة قانونية 
 أداة للتسيير 
 ومات وسيلة للحصول على المعل

 والتواصل مع الغير
 أداة إثبات في حالة النزاع 
   أداة لحسااااب الوعااااء الضاااريبي

 جبة الدفعاومبلغ الضرائب الو

  .ـ مراقبة النشاط واتخاذ القرار
فااي المحاساابة ( 4)ـاا يااتم االقتصااار علااى المااادة 

فاي المحاسابة المبساطة مان     ( 2)العادية والمادة 
 .22 – 10القانون 

مخطاط باساتخدام معاالج    ي ـ يبين المتعلم ف
 .للمحاسبة ينمستعملالالنصوص 

  المستعملون للمحاسبة. 1.3
ـ تمكن من معرفة مكونات وتطور الذمة المالية  أ ـ المؤسسة

 .للمؤسسة
 ب ـ الغير

 الدائنون 
 مصلحة الضرائب 
 الهيئات االجتماعية 
  (العاملون في المؤسسة)األجراء 
 المؤسسات المالية 
 ساااااااااااهمون المسااااااااااتثمرون والم

 المحتملون

ـ يهتم الغير بمعرفة مردودية المؤسسة وقدرتها 
 .على السداد

 :الكفاءات المستهدفة 

.ـ ُيحدد دور المحاسبة في التسيير المحاسبي والمالي للمؤسسة
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 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة

ـ يبين المتعلم في جدول بعض البرمجياات  

التي يمكن استعمالها من قبل مجموعاة  

ماان المؤسسااات انطالًقااا ماان معطيااات  

 .ميدانية

إلاااااى دور اإلعاااااالم اآللاااااي  ـااااا اإلشاااااارة   دور اإلعالم اآللي في المحاسبة. 3.3

 فااايالساااتعماله قانونياااة ال والشاااروط 

كما نصات علاى ذلاك     المحاسبة مسك

مان المرساوم   ( 2)و( 4)و( 3) وادالم

الماؤرخ فااي   221 -17رقاام التنفياذي  

10/14/1117 . 

ر المصااد  المباادئ الماذكورة مان    تستنتجـ  مبادئ المحاسبة. 4.3 

 .الداخلية

من ( 3)ريف من الملحق رقم اـ تستمد التع

 . 1118لسنة  02القرار رقم 

ـ يبين المتعلم في مخطط باساتعمال معاالج   

النصااوص مبااادئ المحاساابة ماان بااين    

 .مجموعة من المبادئ

من ( هـ ، ، جـ، د ، ب أ)ـ تستمد المبادئ  أ ـ مبدأ استمرارية االستغالل

 ب ـ مبدأ مصداقية المعلومات .22-10م من القانون رق( 2)المادة 

 جـ ـ مبدأ قابلية المقارنة

 د ـ مبدأ التكلفة التاريخية

هااـ ـ مباادأ أساابقية الواقااع االقتصااادي         

 على المظهر القانوني

ماااان ( و، ز، حااااـ، ط)ـاااا تسااااتمد المبااااادئ  و ـ مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية

 ز ـ مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية .222-18المرسوم التنفيذي رقم 

 حـ ـ مبدأ الحيطة

 ط ـ مبدأ عدم المقاصة 

  مصادر القواعد المحاسبية. 2.3 

 22-10القانون رقم   أ ـ المصادر الداخلية 

  222-18المرسوم التنفيذي 

  المتعلق ) 221-17المرسوم التنفيذي

 (باإلعالم اآللي

 (الحسابات مدونة) 02القرار 

 شروط استخدام المحاسابة  )01قرار ال

 (المبسطة

ـ يبحث المتعلم في الشابكة العنكبوتياة عان    

مختلااااف القااااوانين والمراساااايم باسااااتعمال  

محركاااات البحاااث ويحملهاااا فاااي وساااائط     

 .مختلفة خاصة بالتخزين

 IFRSو IASـااا اعتمااادت الجزائااار علاااى  ب ـ المصادر الخارجية

 .1114لسنة 
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 المبادئ األساسية للمحاسبة :المفاهيمي األول الميدان
  وإثباتها التدفقات(: 11)الوحدة رقم 

 سا 15:الحجم الساعي

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

  المعلومات. 2 

  تعريف المعلومة. 2.2 

  أنواع المعلومات. 1.2 

  المعلومات المحاسبية. 3.2 

اساااااتعمال معاااااالج  ـااااا يصااااانف الماااااتعلم ب 

النصوص التدفقات في جدول انطالقاًا مان   

 .مجموعة من العمليات االقتصادية

  التدفقات. 1

  تعريف وتصنيف التدفقات. 2.1

  أ ـ تعريف التدفقات

ـاا يقتصاار علااى تصاانيف التاادفقات إلااى     ب ـ تصنيف التدفقات

 .داخلية وخارجية
ـاا ينجااز المااتعلم مخططااات لمجموعااة ماان  

االقتصااااادية باسااااتعمال معااااالج   التاااادفقات

 .النصوص

  أنواع التدفقات. 1.1

ـاا يااتم التطاارق إلااى التاادفقات الداخليااة       أ ـ التدفقات الحقيقية

 .والتدفقات الخارجية

 .ـ تعتبر التدفقات المالية كلها خارجية ب ـ التدفقات المالية

 ـ إظهار العالقاة باين التادفقات الحقيقياة     التدفقات ومقابلها. 3 

 .والمالية
ـ ينجاز الماتعلم باساتعمال المجادول وثاائق      

 .إثبات التدفقات
  وثائق إثبات التدفقات. 4

 .ـ يتم تقديم الوثائق دون دراستها وثائق إثبات التدفقات الحقيقية. 2.4

  أ ـ وصل الطلب 

  ب ـ وصل التسليم 

  جـ ـ الفاتورة 

  وثائق إثبات التدفقات المالية. 4.1 

الوصاال :وسااائل الاادفع الفااوري   أ ـ     

 النقدي والشيك

 

األوراق : ب ـ وسااائل الاادفع اآلجاال     

 التجارية األخرى

 (.الكمبيالة)ـ السند ألمر والسفتجة 

 :الكفاءات المستهدفة

 .ـ ُيصنف وُيحلل التدفقات باالعتماد على وثائق إثباتها 
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
 الحساب -التسجيل المحاسبي للتدفقات (: 13)الوحدة رقم 

 سا 23:الحجم الساعي

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية نشطة التعلمأ

ـ يستعمل  المتعلم معاالج النصاوص لرسام    
شااكلي الحساااب و يحاادد الرصاايد انطالقااا    

 .من العمليات الخاصة بحساب واحد

  مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات. 2

  مصدر التدفق. 2.2
  استخدام التدفق. 1.2
  دفقوصف الت. 3.2

ـااا انطالقاااا مااان مجموعاااة مااان العملياااات     
المختلفااااااة يسااااااتعمل المااااااتعلم المجاااااادول 
للتساااجيل فااااي مجموعااااة ماااان الحسااااابات  

 .بتطبيق مبدأ القيد المزدوج

  الحساب. 1
  تعريف الحساب وشكله. 2.1
  تسجيل التدفقات في الحساب. 1.1

سجل في ـ اإلشارة إلى أن المبلغ الم أ ـ التسجيل في الجانب المدين
الجانب المدين هو نفسه المسجل في 
الجانب الدائن وهذا ما يسمى بالقيد 

 22المزدوج، كما نصت عليه المادة 
 .22-10من قانون 

 

 ب ـ التسجيل في الجانب الدائن
 جـ ـ وصف الحساب بعد التسجيل

 د ـ ترصيد الحساب

ـ يصانف الماتعلم مجموعاة مان الحساابات      
ا باسااتخدام معااالج  حسااب طبيعااة أرصاادته 

 .النصوص والمجدول

 .  ـ تحلل األرصدة إلى مدينة ودائنة تحليل أرصدة الحسابات. 3

ـ ينجز المتعلم مدوناة الحساابات باساتعمال    
 .المجدول

  الحسابات والنظام المحاسبي المالي. 4

تعرياااااف النظاااااام المحاسااااابي  . 2.4 
 المالي

 

من نفس الطبيعة ـ تجميع المعلومات  مدونة الحسابات. 1.4 
ونفس النوع لتحديد األصناف 

 .والحسابات وترميزها الرقمي
 أ ـ الترميز المحاسبي 
 ب ـ األصناف 
ـ اإلشارة إلى الحساب الرئيسي  جـ ـ ترقيم الحسابات 

 . والفرعي والجزئي
التي رقمها  اتـ اإلشارة إلى الحساب د ـ حاالت خاصة بالترقيم 

 . (××7)الثالث 

 :الكفاءات المستهدفة

 .يستخرج الرصيدـ يمسك الحساب و
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
  الميزانية والنتيجة(: 14)الوحدة رقم 

 سا 22 :الحجم الساعي

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة
ـاا ينجااز المااتعلم شااكل الميزانيااة باسااتعمال  

 .المجدول ويحدد النتيجة
I .الميزانية  

  عريف الميزانيةت. 2

  حسابات الميزانية. 1 

  حسابات األصول. 2.1

  التثبيتات(: 1) أ ـ الصنف
 ،114 :الحساباتـ االقتصار على  ـ التثبيتات المعنوية

112 ،118. 
، 122:لحساباتى اـ االقتصار عل ـ التثبيتات العينية

123 ،122 ،128. 
 : على 128ـ يقتصر في حساب  

 قلمعدات الن. 
 معدات المكتب. 
 المكتب أثاث. 
 معدات اإلعالم اآللي. 

 ـ التثبيتات المالية
، 102: الحسااااباتـااا االقتصاااار علاااى   

التاااااااي تمثاااااااال مختلااااااااف   103، 101
 .السندات

، 32 ،31 :الحسابات االقتصار علىـ  المخزونات(:13)ب ـ الصنف
31، 32. 

طابع المدين ـ حسابات الغير ذات ال حسابات الغير(: 4)جـ ـ الصنف
 .الزبائن 42مثل حساب 

ـاا الحسااابات ذات الطااابع الماادين مثاال      الحسابات المالية(: 2)د ـ الصنف 
 .23/وحـ 22/حـ

  حسابات الخصوم. 1.1 

حسابات رؤوس (: 2)أ ـ الصنف 
 األموال

 

 .212ـ حساب  ـ رأس المال 

 .224 ـ حساب ـ االقتراضات والديون المماثلة 
ـ حسابات الغير ذات الطابع الدائن مثل  حسابات الغير: (4)ب ـ الصنف 

 .الموردون 41حساب 
المساهمات البنكية  227ـ حساب  الحسابات المالية(: 2)جـ ـ الصنف 

 .الجارية

 :الكفاءات المستهدفة

 .ـ ينجز الميزانية ويحدد النتيجة
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 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة

ـاا ينجااز المااتعلم الميزانيااة ويحاادد النتيجااة    
ماان مياازان المراجعااة باألرصاادة   انطالقااا 

 .باستعمال المجدول

ـاا االقتصااار علااى الشااكل المبسااط الااذي  شكل الميزانية . 3
يحتاااوي علاااى الكتااال المحتوياااة علاااى     

 .األصناف وفًقا للنموذج الرسمي

 II .النتيجة  

  تعريف النتيجة. 2 

  حسابات النتيجة. 1 

  األعباء. 2.1 

  المنتوجات. 1.1 

  النتيجةتحديد . 3 
  حالة الربح. 2.3 

  حالة الخسارة. 1.3 

 III .عالقة الميزانية بالنتيجة  

  المبدأ . 2 

  ظهار النتيجة في الميزانيةإ. 1 

 IV .حساب النتائج  

ـ يستعمل المتعلم المجادول إلعاداد نماوذج    
 .حساب النتائج

 االقتصار علاى حسااب النتاائج حساب     ـ شكله. 2
 .طبيعته

القااًا ماان وضااعيات مختلفااة يسااتعمل   ـاا انط
الماااتعلم النمااااذج الساااابقة إلعاااداد حسااااب   

 .النتائج للمؤسسة

  إعداده. 1
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 المبادئ األساسية للمحاسبة: المفاهيمي األول الميدان
  التنظيم المحاسبي الكالسيكي(: 15)الوحدة رقم 

 سا 24:الحجم الساعي

 

 

 

 

 

 يهات المنهجية والبيداغوجيةالتوج المضامين المعرفية أنشطة التعلم

ـاا ينجااز المااتعلم مخططااا يبااين مختلااف   
مراحاااال تطبيااااق النظااااام الكالساااايكي    

 .باستخدام معالج النصوص

  مدخل للتنظيم المحاسبي. 2

تعريف التنظيم المحاسبي . 2.2
 الكالسيكي

 

أهداف التنظيم المحاسبي . 1.2
 الكالسيكي

 

  الدفاتر الرسمية المستخدمة. 3.2 

التنظيم المحاسبي الكالسيكي . 1 
 (نظرة عامة)

 

  المبدأ. 2.1 

  تقديم النظام الكالسيكي. 1.1 

  أ ـ خطوات النظام الكالسيكي 

  ب ـ تقديم مخطط النظام الكالسيكي 

مكونات )استعمال النظام الكالسيكي . 3 
 (النظام

 

كانياة  ـ اإلشارة إلى الوثائق الثبوتية وإم أعمال تمهيدية. 2.3 
 .استخدام دفتر مسودة

ـ ينجز الماتعلم شاكل اليومياة باساتخدام     
 .المجدول

يطباااااق الماااااتعلم مراحااااال النظاااااام  ـااااا 
الكالسااااايكي انطالقاااااًا مااااان عملياااااات   

 .اقتصادية باستعمال المجدول

ـ يستمد تعريف وشاروط مساك الادفاتر     دفتر اليومية. 1.3
إلاااى ( 11)المحاسااابية مااان الماااواد  

 أ ـ تعريف اليومية 22-10من القانون ( 14)

  ب ـ مسك اليومية

  جـ ـ شكل اليومية والقيد المحاسبي

  د ـ أنواع القيد المحاسبي

 القيد البسيط  

 القيد المركب  

  الدفتر الكبير. 3.3

  الوثائق التلخيصية. 4.3

 :الكفاءات المستهدفة

ـ يطبق مبدأ النظام المحاسبي الكالسيكي والقيد المزدوج  في تسجيل 

 .العمليات االقتصادية
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 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

  تقديم القيد المزدوج .4 

  التسجيل المحاسبي. 2.4 

  (المبدأ)تقديم النظام . 1.4 

التساااااجيل المحاسااااابي والقياااااد . 3.4 
 المزدوج

 

أ ـ  التسجيل في اليومية والقيد  
 المزدوج

مجماااوع المباااالغ  : ـااا اإلشاااارة إلاااى أن  

المساااجلة فاااي الجاناااب المااادين يسااااوي  

مجمااوع المبااالغ المسااجلة فااي الجانااب     

 .ائنالد

ب ـ التسجيل في الدفتر الكبير  
 والقيد المزدوج

مجمااوع األرصاادة  : ـاا اإلشااارة إلااى أن  

المدينااااة يساااااوي مجمااااوع األرصاااادة    

 .الدائنة
ـ ينجز المتعلم ميازان المراجعاة باساتعمال    

  ميزان المراجعة. 4.4 .المجدول انطالًقا من معطيات

  أ ـ تعريفه
  ب ـ شكله 

 .إلى دور المراقبة ـ اإلشارة جـ ـ دوره 
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                عمليات االستغالل الجارية: المفاهيمي الثاني الميدان
لفوترة(: 10)الوحدة رقم    ا

 سا 21:الحجم الساعي

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  الفاتورة العادية. 1 

ـ يستعمل المتعلم المجدول إلعداد شكل  تعريف الفاتورة. 1.1 .ـ يركز على أنها وثيقة قانونية
 .نموذجي للفاتورة

 : ـ تحلل الفاتورة ومحتوياتها إلى 

  الجزء األعلىL'entête 
  الجزء الهيكليle corps 
  الجزء األسفلle pied 

ـ يستعمل المتعلم المجدول إلعداد  وصف الفاتورة. 2.1
من عمليات  انطالقافاتورة بسيطة 

 .تصاديةاق

ـ يتم معالجاة عناصار الفااتورة انطالقاًا     
ماان وثيقااة تحتااوي علااى التخفيضااات 

 .والرسم على القيمة المضافة 

  عناصر الفاتورة. 3.1

  المبلغ الخام أ ـ 

  المبلغ الصافي ب ـ

ـاا انطالقااا ماان عمليااات مختلفااة وبشااكل  (Réductions)التخفيضات جـ ـ  
ل متاااادرج يسااااتعمل المااااتعلم المجاااادو

عادياااة تحتاااوي علاااى  إلعاااداد فاااواتير
التخفيضااااااات والزيااااااادات وفااااااواتير 

 .إنقاص

ـاا مااا يسااامى فااي القااانون التخفيضاااات     
 (.R.R.R)الثالثة 

التأكيد على أن التخفيضاات التاي تارد     ـ
علااااى الفاااااتورة األصاااالية ال تسااااجل 

 .محاسبًيا

 التخفيضات التجارية 

  تعجيل بالدفعالتخفيضات 

ساام علااى القيمااة   ـاا االقتصااار علااى الر  
 .المضافة

  (Majorations)الزيادات . 4.2

المبلغ الصافي للدفع متضمن . 2.2 

 ((TTCالرسم 

 

ـاا  التأكيااد علااى أن التخفيضااات خااارج   
الفاتورة األصلية لايس لهاا أثار ماالي     

 .وفًقا للنظام المحاسبي المالي

 (فاتورة دائنة)فاتورة اإلنقاص . 1

Facture d’avoir)) 

 

 

:الكفاءات المستهدفة  

 .ـ ينجز الفاتورة 
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               عمليات االستغالل الجارية:المفاهيمي الثاني يدانالم
 عمليات الشراء واإلنتاج والبيع   (: 10)الوحدة رقم 

 سا 20:الحجم الساعي

 

 

 

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

ـاا يقتصاار علااى تسااجيل الفااواتير لاادى      
 .فقط المشتري

  شراءعمليات ال. 2
جااادول مـااا يساااجل الماااتعلم باساااتعمال ال

عملياااااات شاااااراء البضاااااائع و بيعهاااااا 
انطالقااااااًا  ماااااان مجموعااااااة فااااااواتير   

 .ووصوالت إدخال و إخراج
 

ـااا يساااجل الماااتعلم باساااتعمال المجااادول  
عمليات شراء المواد واللاوازم وإنتااج   
وبيع المنتجاات انطالقاًا مان مجموعاة     

 .فواتير ووصوالت إدخال وإخراج

 البضائعشراء . 2.2 .د على مبدأ الجرد الدائمـ االعتما
 المواد واللوازمشراء . 1.2 
 التموينات األخرى شراء .3.2 

ـ تسجل مشتريات الدراسات 
 .214والخدمات المؤداة في حساب 

المؤداة  الخدمات مشتريات. 4.2
 للمؤسسة

ـ تسجل المشتريات من المواد 
 غير المخزنة( اللوازم)والتوريدات 
 .210في حساب 

المشتريات غير المخزنة من . 2.2
 (اللوازم)المواد والتوريدات 

ـااا يقتصااار علاااى تساااجيل اإلنتااااج التاااام  
 .الصنع

 عمليات اإلنتاج.1

ـاااا اإلشااااارة إلااااى الوثااااائق المسااااتعملة   
لتسااااجيل حركااااة المخزونااااات مثاااال  

 (Bon de sortie)وصاال الخااروج  
 .(Bon d'entrée)ووصل الدخول 

المواد واللوازم من إخراج . 2.1
 المخزن

إدخال اإلنتاج التام الصنع إلى . 1.1
 المخزن

ـ يعتمد في تساجيل عملياات البياع علاى     
نفس الفواتير المستخدمة فاي تساجيل   

 .عمليات الشراء

 ـ عمليات البيع 3

ـاااا تسااااجيل الفاااااتورة والخااااروج ماااان     
 .المخزن

 بيع البضائع. 2.3
 عبيع اإلنتاج التام الصن. 1.3

ـ اإلشارة إلى أن مبيعات األشغال 
ومبيعات  014تسجل في حساب 

 .012الدراسات تسجل في حساب 

 أداء الخدمات. 3.3

ـ  اإلشارة إلى أن التخفيضات التجارياة  
وتخفاااايض تعجياااال الاااادفع يسااااجالن  

في حالاة   217محاسبًيا في الحسابين 
 .في حالة البيع 017الشراء و

اتورة ف)فاتورة اإلنقاص حالة . 4
 ((Facture d’avoir( دائنة

 

 :الكفاءات المستهدفة

 .ف عمليات الشراء واإلنتاج والبيعـ يسجل محاسبيا مختل
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               الجاريةاالستغالل  عمليات: المفاهيمي الثاني الميدان
 االستغالل األخرى   عمليات(: 10)الوحدة رقم 

 سا 15:الحجم الساعي

 

 

  

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
   

سااجل المااتعلم األعباااء والمنتوجااات   ـاا ُي األخرى االستغالل أعباء. 2 

األخارى اساتناًدا إلاى الوثاائق المتعلقاة      

 .بكل نوع باستخدام المجدول

 

 الخدمات الخارجية. 2.2 .تتعلق بالتثبيتاتـ 

تتعلاااااااق بالنشااااااااط الجااااااااري أي   ـااااااا 

    .االستغالل

 الخارجية األخرى الخدمات. 1.2

  المستخدمين أعباء. 3.2 

على مكوناات عناصار األجار    ـ يقتصر 

 .انطالًقا من دفتر األجور

 أ ـ أجور المستخدمين

ب ـ االشتراكات المدفوعة للهيئات 

 االجتماعية

 

ـااا ياااتم التطااارق إلاااى األجااار القاعااادي،  

التعويضااااااات والعااااااالوات، أجااااااار   

المنصااب، األجاار اإلجمااالي، األجاار   

الخاضااع للضااريبة واألجاار الصااافي  

 .وكيفية تسجيلها

  تسجيل عناصر األجرجـ ـ حساب و

  د ـ أعباء رب العمل 

  المنتوجات .  1 

الماليااااة  ـاااا يقتصاااار علااااى المنتوجااااات 

يقدمها البناك لصاالح   التي  (028/حـ)

  .المؤسسة

 المنتوجات المالية األخرى  

 :الكفاءات المستهدفة

 .ـ يسجل محاسبيًا األعباء والمنتوجات المتعلقة بعمليات االستغالل األخرى
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                الخزينة وتدفقاتها: الثالثالمفاهيمي  الميدان 
 الخزينة  (: 10)الوحدة رقم 

 سا 14:الساعي الحجم

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  مفهوم الخزينة . 2 

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول ليحساااب   الخزينة الفورية. 1 
الخزينااة الفوريااة للمؤسسااة انطالقااا   

 الخزينة الموجبة.  2.1  .من عمليات مبررة بوثائق الدفع

 أ ـ النقديات (23)ـ ما يقابل حساب 

، 222، 221)ـ ما يقابل الحسابات 
220.) 

ـ المبالغ المودعة في الحساب الجاري 
 .220البريدي تدخل ضمن حساب 

ب ـ المبالغ المودعة في البنوك 
 والمؤسسات المالية وما يماثلها

المساهمات  227ـ يتمثل في الحساب 
 .البنكية الجارية

  السالبة الخزينة. 1.1

تمثل في المداخيل النقدية ـ ت
 .والمصاريف النقدية

 :ـ تقديم المعادلة 

المداخيل النقدية  = تدفقات الخزينة  
(Encaissements )- المصاريف النقدية 

Décaissement)). 

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول ليصااانف  تدفقات الخزينة. 3
مجموعة مان العملياات إلاى ماداخيل     

 .يةومصاريف ويحدد الخزينة الفور

  وسائل الدفع. 4 

ـاااا التطاااارق إلااااى التحصاااايل والتسااااديد 
 .الفوري نقًدا وبشيك

  الفوري وسائل الدفع. 2.4

 أ ـ وصل الدفع النقدي ـ تعريفهما وشكلهما

 ب ـ الشيك

 

 السااااافتجة ـااااا يقتصااااار علاااااى تعرياااااف
والسااااند ألماااار وربطهمااااا   (الكمبيالااااة)

 .بالخزينة

  وسائل الدفع اآلجل. 1.4

 : الكفاءات المستهدفة

 .ـ ُيحدد مفهوم الخزينة
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                الخزينة وتدفقاتها: لمفاهيمي الثالثا الميدان
  المدىالقروض القصيرة (: 21)الوحدة  رقم 

 سا 10:الحجم الساعي

 
 

 

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  تعريف القرض. 2 

ـ يقتصر على تعريف القارض القصاير   
والقااااارض الطويااااال المااااادى حساااااب 

تهمااااااااا باااااااادورتي االسااااااااتغالل عالق
 .واالستثمار

القرض القصير المدى بالفائدة ـ ربط 
القرض الطويل المدى البسيطة و

 .بالفائدة المركبة

  أنواع القروض. 1

  المدى القصيرةالقروض . 2.1

  المدى الطويلةالقروض . 1.1

ـاا انطالقااا ماان عمليااات ماليااة قصاايرة       الفائدة البسيطة. 3 
لمااااتعلم المجاااادول يسااااتخدم ا الماااادى

لحساااااااب الفائاااااادة البساااااايطة فااااااي    
 .وضعيات مختلفة

 تعريف الفائدة. 2.3 

ـ من التعريف تستنتج العناصر 
 .المتعلقة بالفائدة

 تعريف الفائدة البسيطة. 1.3

 حساب الفائدة البسيطة. 3.3 

ـ يتم تطبيق الصيغة العامة عبر أمثلة 
 .لحساب مختلف عناصر الفائدة

 العامة للفائدة البسيطة أ ـ الصيغة

ـاا يااتم تطبيااق الصاايغة العامااة فااي حالااة  
 .واألشهر المدة باأليام

 ب ـ تطبيق الصيغة العامة

  القيمة المكتسبة. 4.3 

  التسجيل المحاسبي. 4 

  تسجيل الحصول على القرض. 2.4 

ـاااا أعباااااء القاااارض المحسااااوبة بفائاااادة   
، تساااجل فاااي حسااااب أعبااااء    بسااايطة
 (.222 حساب)الفوائد 

  تسجيل أعباء القرض. 1.4

  تسديد القرض. 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءات المستهدفة

.ي العمليات المالية القصيرة المدى ويسجلها محاسبًياـ يطبق الفائدة البسيطة ف
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                الخزينة وتدفقاتها: المفاهيمي الثالث الميدان
 اآلجل وسائل الدفع(: 22)الوحدة رقم 

 سا 23: الحجم الساعي

 
 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  ريف وسائل الدفعتذكير بتع. 2 
  أنواع وسائل الدفع اآلجل. 1 

ـ االعتماد على تعريفهما لتقديم 
 .شكلهما

  السفتجة أو الكمبيالة . 2.1
  السند ألمر. 1.1

ـ يتم تسجيلها لدى الزبون ولدى 
 .المورد

  إنشاء األوراق التجارية. 3

  لتجاريةتداول األوراق ا. 4 ـ تقديم مفهوم تداول األوراق التجارية
  تحصيل األوراق التجارية. 5 .ـ حالتي التحصيل بتاريخ االستحقاق

 التحصيل المباشر. 2.2
  التحصيل بتوسيط البنك. 1.2

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول لحسااااب   خصم األوراق التجارية. 0 
ـااااا توضااااايح الغااااارض المتمثااااال فاااااي    .الخصم انطالقا من حالة واقعية

باااال تاااااريخ  الحصااااول علااااى المبلااااغ ق 
 .االستحقاق

 إرسال الورقة للخصم.2.2

  الخصم التجاري. 1.2 
  أ ـ تعريف الخصم التجاري 

ـاا يااتم التطاارق إلااى العناصاار المحااددة     
القيمة االسمية، المادة الفاصالة   )للخصم 

بااين تاااريخ الخصاام وتاااريخ االسااتحقاق 
 (.ومعدل الخصم

  ب ـ حساب الخصم التجاري

  حاليةجـ ـ حساب القيمة ال 
ـاااا االعتماااااد علااااى تطبيقااااات لحساااااب  

 .عناصر الصيغة العامة للخصم
د ـ تطبيقات على الصيغة العامة 

 للخصم
 

  جيوهـ ـ اآل 
  جيوتعريف اآل  

 اآلجياااوـااا ياااتم التطااارق إلاااى عناصااار   
والعماااااوالت  المتمثلاااااة فاااااي الخصااااام  

المتغياارة والثابتااة والرساام علااى القيمااة   
 .المضافة

 جيوعناصر اآل  

قتصار على حالة قبول الورقاة مان   ـ اال
 .طرف الزبون

التسجيل المحاسبي لخصم . 3.2
 األوراق التجارية

 

 الكفاءات المستهدفة

 .ـ  يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع اآلجل
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 أنشطة التعلم المضامين المعرفية المنهجية والبيداغوجية التوجيهات

  أ ـ عند إرسال الورقة للخصم 

  ب ـ عند استالم كشف الخصم 

تعلم المجدول لتطبيق مبادأ   ـ يستعمل الم استبدال األوراق التجارية. 4.2 

التكافؤ انطالقًا من عملياات اساتبدال   

 .األوراق التجارية
 أ ـ مفهوم استبدال األوراق التجارية 

 ب ـ تكافؤ األوراق التجارية 

  تعريف التكافؤ. 2.ب  

  تكافؤ ورقتين تجاريتين. 1.ب 

تكافؤ مجموعة من األوراق . 3.ب 

 وعة أخرىمالتجارية مع مج

 

جـ ـ التسجيل المحاسبي الستبدال  

 األوراق التجارية

 

ـااا االقتصاااار فقاااط علاااى حالاااة تظهيااار   

 . الورقة التجارية للمورد كوسيلة دفع 

  تظهير األوراق التجارية. 2.2

  أ ـ تعريف التظهير 

  ب ـ التسجيل المحاسبي للتظهير 
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                تدفقات االستثمار: الرابعالمفاهيمي  الميدان
  مدخل حول التثبيتات(: 21)الوحدة رقم 

 سا 10:الحجم الساعي

 

 

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

ـ ذكر القواعد الخاصة بالتقييم 
-212الفقرة )واإلدراج في الحسابات 

المؤرخ  02من القرار  3-212إلى  2
 (1118جويلية  12في 

ـ يصنف المتعلم مجموعة من التثبيتاات   يف التثبيتاتتعر. 2
 .باستعمال المجدول

  تصنيف التثبيتات. 1

 التثبيتات المعنوية. 2.1 
 أ ـ تعريفها

ـاا يسااجل المحاال التجاااري فااي الحساااب  
118. 

 ب ـ حسابات التثبيتات المعنوية
 التثبيتات العينية. 1.1

 أ ـ تعريفها
 بيتات العينيةب ـ حسابات التث

 التثبيتات المالية. 3.1
 أ ـ تعريفها

 ب ـ حسابات التثبيتات المالية
 الحيازة على التثبيتات. 3

حسب الفقارة  . )ـ تقوم بالتكلفة التاريخية
 (.02القرار من  1- 221

 قيمة اإلدراج في الذمة المالية. 2.3
 أ ـ مكونات التكلفة التاريخية

 التثبيتات المكتسبة بمقابل  (.االقتناء)الشراء ـ بتكلفة 
التثبيتات المستلمة كمساهمة   .ـ بقيمة اإلسهام

 عينية
التثبيتات المنتجة من قبل   .ـ بتكاليف اإلنتاج

 المؤسسة
ماان  2-212 و الفقاارة 4-212ـاا الفقاارة 

 . 02 رقم القرار
 ب ـ قواعد تجميع التثبيتات العينية

 الكفاءات المستهدفة

.ـ يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيا عمليات الحيازة عليها
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 أنشطة التعلم المضامين المعرفية ية والبيداغوجيةالتوجيهات المنهج

  التسجيل المحاسبي. 1.3 .ـ يقتصر على حالتي االقتناء واإلسهام

ـ يتم التطرق إلاى حاالتي الادفع الفاوري     

واالقتنااااء علاااى الحسااااب عااان طرياااق   

 (414/وحـ 221/حـ)مورد التثبيتات 

 أ ـ التثبيتات المكتسبة بمقابل

  حساب تكلفة الشراء 

  القيد المحاسبي 

 ب ـ التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية ـ يمثل قيمة المساهمة العينية 

 21ـاا يقتصاار علااى اسااتعمال الحساااب    

 .رأس المال دون تفصيل

 تحديد قيمة اإلسهام 

 القيد المحاسبي 
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                تدفقات االستثمار: الرابعالمفاهيمي  الميدان

   التثبيتاتم يتقي: (23)الوحدة رقم 

 سا 10:الحجم الساعي

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  مفهوم تقييم التثبيتات. 2 

ـااااا االقتصاااااار علاااااى تقاااااديم تعرياااااف   

 .االهتالك وخسائر القيمة

  االهتالكات. 2.2

  خسائر القيمة. 1.2

كاات  ـ تحدد قيمة التثبيت بطارح االهتال 

 .ومجموع خسائر القيمة

  تقييم التثبيتات بطريقة الكلفة. 1

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول لحسااااب   تطبيق االهتالك. 3 
مختلف عناصار االهاتالك انطالقاا مان     

 . حاالت واقعية
 

 أسباب االهتالك. 2.3 

 حساب االهتالك. 1.3 

ـاا ذكاار الطاارق المختلفااة مااع االقتصااار  

 .الخطيعلى تطبيق االهتالك 

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول إلعاااداد     جدول االهتالك الخطي. 3.3
 .جداول االهتالك الستثمارات مختلفة

ـااا يساااتعمل الماااتعلم المجااادول لتساااجيل   التسجيل المحاسبي. 4.3
االهاااااتالك السااااانوي لمجموعاااااة مااااان   
االستثمارات وذلك انطالقا مان حااالت   

 .واقعية

 

  

 

 الكفاءات المستهدفة

 .تـ يحسب ويسجل االهتالك الخطي للتثبيتا
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 تحليل التكاليف               : الخامسالمفاهيمي  الميدان

 مدخل محاسبة التسيير           (: 24)الوحدة رقم 

 سا 10:الحجم الساعي

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية والبيداغوجية المنهجيةالتوجيهات 

ـاااا إلظهااااار محدوديااااة المحاساااابة العامااااة    
وأهميااة محاساابة التساايير يااتم تقااديم نتيجااة     

 ومنتوجااااتاء مؤسساااة انطالقاااًا مااان أعبااا   
االقتصااار )الاادورة ثاام تحلاال حسااب المنااتج  

 (على منتجين

  حدود المحاسبة العامة. 2

  أهداف محاسبة التسيير. 1

  

ـ انطالقًا من معطيات استغالل  التكلفة. 3 
مؤسسة يحسب مختلف التكاليف 

 تعريف التكلفة. 2.3 .ـ تمثيل التكاليف بمخطط .والنتيجة باستعمال المجدول

ـ االقتصار على تطبيقات بسيطة عند 
 .حساب مختلف التكاليف

 حساب التكلفة. 1.3

 أ ـ تكلفة الشراء 

 ب ـ تكلفة اإلنتاج 

  جـ ـ سعر التكلفة

  الهامش و النتيجة. 4 

  الهامش. 2.4 

  أ ـ تعريف الهامش 

  ب ـ حساب الهامش 

  النتيجة. 1.4 

  أ ـ تعريف النتيجة 

  حساب النتيجة ب ـ 

 

 الكفاءات المستهدفة

 .ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة
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 تحليل التكاليف               : الخامسالمفاهيمي  الميدان

 مدخل للتكاليف الكلية     (: 25)الوحدة رقم 

 سا 21:الحجم الساعي

 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية والبيداغوجية المنهجيةالتوجيهات 

ـ التأكيد على العالقة بين أعباء المحاسبة 
 .اء المحاسبة التحليليةالعامة وأعب

  للتكاليف( المعتبرة)األعباء المحملة . 2

  أعباء المحاسبة العامة. 2.2 

غير )األعباء غير المحملة . 1.2 
 (المعتبرة

 

  األعباء اإلضافية. 3.2 

 (المحملة)المعتبرة  األعباء تصنيف. 1 

ـاا انطالقااًا ماان معطيااات اسااتغالل مؤسسااة  
كااااااليف  يحساااااب الماااااتعلم مختلاااااف الت  

 .والنتيجة باستعمال المجدول

 األعباء المباشرة. 2.1 

 أ ـ تعريف األعباء المباشرة 

ـاا تقاادم مبااالغ األعباااء المباشاارة ويقتصاار فااي    
 .تخصيصه على مادتين و منتجين

ب ـ تخصيص األعباء المباشرة 
 للتكاليف

 األعباء غير المباشرة. 1.1 

لتمااوين، ـاا للتبساايط يااتم االقتصااار علااى قساام ا 
 .اإلنتاج و التوزيع فقط

 أ ـ تعريف األعباء غير المباشرة

ـاا يعطااى الجاادول جاااهزًا إلااى غايااة مجمااوع     
 .التوزيع الثانوي

ب ـ جدول توزيع األعباء غير 
 المباشرة

ـ تقدم طبيعة وحدة العمل لحساب تكلفاة وحادة   
 .العمل

 طبيعة وحدة العمل 

  تكلفة وحدة العمل 

عباء غير المباشرة جـ ـ تحميل األ 
 للتكاليف

ـااا توضااايح طريقاااة حسااااب التكااااليف الكلياااة    
 .بمخطط

ـااا حسااااب مختلاااف التكااااليف و النتيجاااة فاااي     
 .جداول

 

 حساب التكاليف الكلية. 3

 تكاليف الشراء. 2.3

 تكاليف اإلنتاج. 1.3

 سعر التكلفة. 3.3

  حساب النتيجة التحليلية. 3

 

 الكفاءات المستهدفة

 .ـ يميز بين أعباء المحاسبة العامة وأعباء المحاسبة التحليلية المباشرة وغير المباشرة

 .ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة


