الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المواضيع التي لم تنجز في السنة الدراسية  2020-2019بسبب توقف
التدريس في المؤسسات التعليمية إثر جائحة كورونا

السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 شعبة تسيير واقتصاد –مواد :التسيير المحاسبي والمالي – اقتصاد ومناجمنت  -القانون

جويلية 2020

المادة :التسيير المحاسبي والمالي
الميدان المفاهيمي الوحدة التعلمية
مدخل لتمويل
التثبيتات

تمويل واختيار
المشاريع
القروض العادية
المسددة على
االستثمارية
دفعات ثابتة
بفائدة مركبة

اختيار
المشاريع
االستثمارية

الموارد المستهدفة
 .1تعريف التمويل
 .2تعريف عمليات االستثمار ،التّعريف المالي لعمليات االستثمار ،التّعريف المحاسبي
لعمليات االستثمار
.3أنواع االستثمار (االستثمار التعويضي ،االستثمار التوسعي ،االستثمار اإلنتاجي)
 .4طرق تمويل التّثبيتات العينية
 التّمويل الخارجي (القروض غير العادية ،القروض العادية ،اإلعانات ،القرض اإليجاري) التّمويل الذاتي - Iالفوائد المركبة (تعريف الفوائد المركبة ،القيمة المكتسبة (الجملة(  ،المعدالت المتناسبة
ي تاريخ)
والمعدالت المتكافئة ،القيمة الحالية ،تقييم رأس مال في أ ّ
 .IIالدّفعات الثابتة
 .1تعريف الدفعة الثابتة ،القيمة المكتسبة لمتتالية دفعات ثابتة (الصيغة العامة للقيمة
المكتسبة )الجملة) ،استعمال الصيغة العامة للقيمة المكتسبة)
.2القيمة الحالية لسلسة دفعات ثابتة (الصيغة العامة للقيمة الحالية ،استعمال الصيغة العامة
للقيمة الحالية)
.3تقييم سلسة دفعات في أزمنة مختلف
 .IIIاستهالك القروض العادية (تعريف القرض العادي ،جدول استهالك القرض العادي،
العالقات بين عناصر استهالك القرض)
.IVالتسجيل المحاسبي للحصول على القرض تسديد دفعة ك ّل سنة (استالم القرض ،تسجيل
التّسديدات السّنوية)
اختيار المشاريع االستثمارية
صافية ،معيار فترة االسترداد.
معايير اختيار المشروع االستثماري ،معيار القيمة الحالية ال ّ

معالجة األعباء المحملة للتكاليف
 .1معالجة األعباء المباشرة
معالجة األعباء  .2معالجة األعباء غير المباشرة
مبدأ األقسام المتجانسة (مراكز التحليل)
المحملة
تعريف ،تصنيف األقسام (األقسام المساعدة ،األقسام الرئيسية) ،توزيع األعباء غير
للتكاليف
المباشرة ،التوزيع األولي ،التوزيع الثانوي ،التوزيع التنازلي (المتدرج) ،تبادل الخدمات،
تكلفة وحدة العمل ،تحميل أعباء األقسام للتكاليف
 .1تكلفة الشراء :تعريفها ،حسابها ،مسك حساب المخزون (تقييم االدخاالت ،تقييم
حساب وتحليل
اإلخراجات ،بطاقة المخزون)
التكاليف الكلية
 .2تكلفة اإلنتاج :تعريفها ،حسابها ،مسك حساب المخزون (تقييم االدخاالت ،تقييم
حساب التكاليف اإلخراجات ،بطاقة المخزون)
 .3سعر التكلفة :تعريفها ،حسابها
والنتيجة
 .4النتيجة التحليلية لالستغالل :تعريفها ،حسابها
التحليلية
 .5النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية
 .6حاالت خاصة في دراسة تكلفة اإلنتاج :المنتجات الجاري إنجازها (تعريفها ،حسابها)،
المنتجات الوسيطة  -نصف المصنعة ( -تعريفها ،حسابها)
 .1مبدأ الطريقة :مفهوم األعباء المتغيرة واألعباء الثابتة ،تغطية األعباء الثابتة بالهوامش
 .2حساب التكلفة والهامش والنتيجة :التكلفة المتغيرة ،الهامش على التكلفة المتغيرة،
النتيجة ،جدول تحليل االستغالل التفاضلي
 .3استعماالت طريقة التكلفة المتغيرة في التسيير :عتبة المردودية (تعريفها ،تحديدها
طريقة التكاليف
حسابيا وبيانيا وجبريا ،حدود عتبة المردودية)
التكاليف الجزئية
المتغيرة
نقطة الصفر  -تاريخ بلوغ العتبة  :-تعريفها ،حسابها ،تحديدها ،هامش األمان (تعريفه،
حسابه ،تحديده)
 .4التكلفة المتغيرة واتخاذ القرار :دراسة تغيرات شروط االستغالل ،تحليل المردودية لكل
منتج
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الصفحة  1من 2

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 .1المبدأ :مفهوم النشاط العادي والنشاط الحقيقي ،تغير تكلفة الوحدة تبعا لحجم النشاط
 .2الطريقة :معامل التحميل العقالني ،األعباء الثابتة المحملة
طريقة التحميل  .3الفرق على األعباء الثابتة المحملة
 .4مقارنة التكاليف الحقيقية مع تكاليف التحميل العقالني
العقالني
لألعباء الثابتة  .5جدول توزيع األعباء غير المباشرة
 .6حساب التكاليف والنتيجة التحليلية :تكلفة الشراء ،تكلفة اإلنتاج ،سعر التكلفة ،النتيجة
التحليلية الصافية

المادة :اقتصاد ومناجمنت
الموارد المستهدفة

الميدان المفاهيمي الوحدة التعلمية
القيادة
االتصال
المناجمنت
(علم التسيير)

الرقابة

التمويل

 .1القيادة :تعريف القيادة ،أساليب القيادة ،العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة
 .2الدافعية :تعريف الدافعية ،العوامل المؤثرة في الدافعية (نظرية تدرج الحاجات  -نظرية
ذات العاملين)
تعريف االتصال ،أشكال االتصال ،مكونات االتصال ،أغراض االتصال ،نجاح عملية
االتصال)
 .1مراحل الرقابة
 .2خصائص الرقابة الفعالة
 .3أنواع الرقابة :الرقابة المسبقة ،الرقابة أثناء التنفيذ ،الرقابة الالحقة
 .4أساليب الرقابة :الرقابة التقليدية ،الرقابة المتخصصة
 .1تعريف وظيفة التمويل
 .2المهام األساسية لوظيفة التمويل :تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس األموال ،إعداد
برامج التمويل ،تنظيم الخزينة ،تسيير رؤوس األموال المتاحة)
 .3مصادر تمويل المؤسسة :التمويل الذاتي ،التمويل الخارجي
.4عمليات تمويل المؤسسة االقتصادية :التمويل القصير المدى (العمليات التجارية أو
عمليات االستغالل)
التمويل المتوسط والطويل المدى (عمليات االستثمار)

المادة :القانون
الميدان المفاهيمي الوحدة التعلمية
الميزانية العامة
للدولة وقانون
المالية
(الموازنة)

المالية العامة

الضرائب
والرسوم

الضريبة على
الدخل اإلجمالي

الموارد المستهدفة
 -1تعريف المالية العامة
 -2النفقات العامة  :تعريف النفقة العامة ،خصائص النفقة العامة ،تقسيم النفقات العامة حسب
الغرض
 -3اإليرادات العامة  :تعريف اإليرادات العامة ،مصادر اإليرادات العامة (الضرائب
والرسوم ،عائدات ممتلكات الدولة  -الدومان ،-القروض العامة ،التحويالت).
 -4الميزانية العامة  :تعريف الميزانية العامة ،خصائص الميزانية العامة ،المبادئ األساسية
للميزانية العامة
 -5قانون المالية  :تعريف قانون المالية ،محتوى قانون المالية
.1الضرائب :تعريف الضريبة ،خصائص الضريبة
-2الرسوم  :تعريف الرسم ،خصائص الرسم
 -3قواعد الضريبة ،أهداف الضريبة ،أنواع الضرائب (الضرائب المباشرة ،الضرائب غير
المباشرة.
-4التنظيم الفني للضريبة  :وعاء الضريبة ،سعر الضريبة ،تحصيل الضريبة.
.1تعريف الضريبة على الدخل اإلجمالي
 -2خصائص الضريبة على الدخل اإلجمالي
 -3مجال تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي  :األشخاص الخاضعون للضريبة على
الدخل اإلجمالي ،الدخل الخاضع للضريبة (تعريف الدخل الخاضع للضريبة ،تحدد أنواع
المداخيل
 -4طرق دفع الضريبة على الدخل اإلجمالي  :طريقة التوريد المباشر ،االقتطاع عند المنبع.

التعلمات التي لم تنجز في السنة الدراسية  2020-2019في مواد :التسيير المحاسبي والمالي – اقتصاد ومناجمنت  -القانون

الصفحة  2من 2

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

