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ٔسارة انتزبٛت انٕطُٛت

التدرجاث السنىيت  -ثانىي -

الوقدهــــت
فً إطار التحضٌر للموسم الدراسً  ، 8102-8102وسعٌا من وزارة التربٌة الوطنٌة لضمان جودة التعلٌم
وتحسٌن األداء التربوي البٌداغوجً  ،ومواصلة لإلصالحات التً باشرتها  ،تضع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا
بٌن أٌدى الممارسٌن التربوٌٌن تدرج التعلمات كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعٌة المعتمدة  ،والمعمول بها
فً المٌدان فً مرحلة التعلٌم الثانوي  ،بغرض تٌسٌر قراءة وفهم وتنفٌذ المنهاج وتوحٌد تناول المضامٌن فً
إطار التوجٌهات التً ٌنص علٌها المنهاج  ،والذى تم توضٌحه فً الوثائق المرافقة لكل مادة  .كما تسمح هذه
التدرجات من الناحٌة المنهجٌة بتحقٌق االنسجام بٌنه وبٌن مخطط التقوٌم البٌداغوجً ومخطط المراقبة المستمرة
 ،وتجسٌدا لهذه المعطٌات نطلب من الجمٌع قراءة وفهم مبدأ التدرجات من أجل وضعها حٌز التنفٌذ  ،وتدخل
المفتشٌن باستمرار لمرافقة األساتذة خاصة الجدد منهم لتعدٌل أوتكٌٌف األنشطة –خاصة منها التطبٌقٌة حسب
توفر التجهٌزات المخبرٌة لمادة التكنولوجٌا أو أجهزة اإلعالم اآللى للمحاكاة –التى ٌرونها مناسبة وفق ماتقتضٌه
الكفاءة المرصودة ،شرٌطة المصادقة من طرف مفتش التربٌة الوطنٌة للمادة .

ٔسارة انتزبٛت انٕطُٛت
2

مذكرة منهجٌة
نمذ ٔردث ف ٙدٚببخبث انًُبْح انتؼهًٛٛت ٔ انٕثبئك انًزافمت نٓب تٕخٓٛبث تزبٕٚت ْبيت ،تخص كٛفٛت انتُفٛذ انبٛذاغٕخٙ
نهًُبْح ،غٛز أٌ انًًبرسبث انًٛذاَٛت يٍ خٓت ٔ ،اػتًبد انٕسارة ؛يُذ يذة ،تٕسٚؼبث سُٕٚت نهًمزراث انذراسٛت تهشو األسبتذة
ببزتزاو آخبل تُفٛذْب ٔ ،تكهٛف ْٛئبث انزلببت ٔ انًتببؼت يٍ تمٛٛى َسبت اَدبسْب خطٛب،
ٔ تمذٚى انسهٕل الستكًبنٓب استكًبال كًٛب تزاكًٛب ،يًب دفؼُب إنٗ إػبدة طزذ انًٕضٕع بإنسبذ بغزض تمذٚى انبذٚم كٌٕ انفزق
شبسغ ب ٍٛتُفٛذ انًُٓبج ٔ انتذرج فــ ٙتُفٛــذِ .فبألٔل ٚؼتًذ ػهٗ تٕسٚغ آن ،ٙيمٛذ ،يؼذ ٔفك يمبٛٚس زسببٛت سيُٛت ببزيدت
خطٛت يسضتٚ ،كٌٕ انتُبٔل ف ّٛتسهسهٛب ٔ بكم اندشئٛبث ٔ انسٛثٛبث بذػٕٖ انتسضٛز اندذ٘ نهًتؼهً ٍٛناليتسبَبث يًب تزتب
ػُّ يًبرسبث سهبٛت كبنتهم ٔ ٍٛانسشٕ نذٖ ٔ انسفظ ٔ االستزخبع دٌٔ تسهٛم أٔ تؼهٛم  ٔ ،التصز انتمٛٛى ػهٗ يُر ػاليبث .
بًُٛب انثبَ ٙأ٘ انتذرج انسُٕ٘ نبُبء انتؼهًبث ٚزكش ػهٗ انكٛفٛت انتٚ ٙتى بٓب تُفٛذ انًُٓبج ببزتزاو ٔتٛزة انتؼهى ٔ لذراث انًتؼهى
ٔ استمالنٛتّٔ ،اػتببر انكفبءة يبذأ يُظًب نهًُٓبج ٔ ،تكٌٕ ْذِ انكفبءة بًثببت يُطهك ٔ َمطت ٔصٕل أل٘ ػًم تزبٕ٘ .كًب
اػتبز انًستٕٚبث انًؼزفٛت كًٕرد يٍ انًٕارد انت ٙتخذو انكفبءة انًٕارد .ف ٙإطبر شبكت انًفبْٛى انًٓٛكهت نهًبدة بألم األيثهت
ٔ انتًثٛالث انًٕصهت إنٗ انكفبءاث انًستٓذفت.

ٔسارة انتزبٛت انٕطُٛت

مخطط التدرج في بناء التعلمات
الميدان

المبادىء األساسٌة
للمحاسبة

الكفاءة الختامية

ٌُحدد دور المحاسبة
فً التسٌٌر
المحاسبً والمالً
للمؤسسة

مركبات الكفاءة

السير المنهجي للوحدة
(المحتويات و النشاطات)

الوحدة  -1-المؤسسة والتسيير
ٌ صنف المؤسساات  .0المؤسسة
حساااااااااب معٌاااااااااار  .0.0تعرٌف المؤسسة
 .8.0تصنٌف المؤسسات
النشاط.
 .8التسٌٌر
ٌ حاااااادد مسااااااتعملً  .0.8تعرٌف التسٌٌر
 .8.8مهام التسٌٌر
المحاسبة.
 .3المؤسسة والمحاسبة المالٌة
ٌحدد أهداف ومبادئ
 .0.3تعرٌف المحاسبة وأهدافها
ومصادر المحاسبة فً
أ ـ تعرٌف المحاسبة المالٌة
المؤسسة االقتصادٌة.
ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالٌة
 .8.3المستعملون للمحاسبة
أ ـ المؤسسة
ب ـ الغٌر
 .3.3دور اإلعالم اآللً فً المحاسبة
 .3.3مبادئ المحاسبة
 .3.3مصادر القواعد المحاسبٌة
أ ـ المصادر الداخلٌة
ب ـ المصادر الخارجٌة

التقويم المرحلي

تصنٌف بعض
المؤسسات

المدة الزمنية

 18ساعة

 10ساعة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة
 10ساعة

الميدان

الكفاءة الختامية

ٌُصننننف وٌُحلننننل
المبادىء
األساسٌة للمحاسبة

التننننننننننننننننننننندفقات
باالعتمننناد علنننى
وثائق إثباتها.

مركبات الكفاءة
 ٌصنفالتدفقات
 ٌحلل التدفقاتإلى مصدر
واستخدام
 ٌنجز وثائقإثبات التدفقات

السير المنهجي للوحدة ( المحتويات و
النشاطات)
الوحدة  -8-التدفقات وإثباتها
 .0المعلومات
 .0.0تعرٌف المعلومة
 .8.0أنواع المعلومات
 .3.0المعلومات المحاسبٌة
 .8التدفقات
 .0.8تعرٌف وتصنٌف التدفقات
أ ـ تعرٌف التدفقات
ب ـ تصنٌف التدفقات
 .8.8أنواع التدفقات
أ ـ التدفقات الحقٌقٌة
ب ـ التدفقات المالٌة
 .3التدفقات ومقابلها
 .3وثائق إثبات التدفقات
 .0.3وثائق إثبات التدفقات الحقٌقٌة
أ ـ وصل الطلب
ب ـ وصل التسلٌم
جـ ـ الفاتورة
 .3.8وثائق إثبات التدفقات المالٌة
أ ـ وسائل الدفع الفوري:الوصل النقدي
والشٌك
ب ـ وسائل الدفع اآلجل :األوراق التجارٌة
األخرى

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

أمثلة عن المعلومات
مع التركٌز على
المعلومات المحاسبٌة
 18ساعة
ذكر مجموعة والتدفقات
لتصنٌفها من المتعلم
التركٌز على الفرق بٌن
التدفقات الحقٌقة والمالٌة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

 18ساعة

 10ساعة

الميدان

المبادئ األساسٌة للمحاسبة

التقويم المرحلي

الكفاءة الختامية مركبات الكفاءة السير المنهجي للوحدة ( المحتويات و
النشاطات)
ٌمسك الحساب
ٌ سااجل العملٌااات الوحدة  -3-التسجيل المحاسبي
وٌستخرج الرصٌد
فاااً الحسااااب و للتدفقات – الحساب
رسم التدفقات فً أشكال
ٌساااااااااااااااااااتخرج  .0مبدأ التسجٌل المحاسبً للتدفقات
 .0.0مصدر التدفق
الرصٌد.
 .8.0استخدام التدفق
 .3.0وصف التدفق
 ٌستخدم الترمٌزواألصناف
المحاسبً
 .8الحساب
وترقٌم الحسابات.
 .0.8تعرٌف الحساب وشكله
 .8.8تسجٌل التدفقات فً الحساب
أ ـ التسجٌل فً الجانب المدٌن
ب ـ التسجٌل فً الجانب الدائن
جـ ـ وصف الحساب بعد التسجٌل
د ـ ترصٌد الحساب

 .3تحلٌل أرصدة الحسابات
 .3الحسابات والنظام المحاسبً المالً
 .0.3تعرٌف النظام المحاسبً المالً
 .8.3مدونة الحسابات
أ ـ الترمٌز المحاسبً
ب ـ األصناف
جـ ـ ترقٌم الحسابات
د ـ حاالت خاصة بالترقٌم

لترسٌخ فكرة المصدر
واالستخدام

التسجٌل المحاسبً
للتدفقات و ترصٌد
الحسابات

المدة الزمنية

 18ساعة

 18ساعة

 10ساعة
أمثلة من مدونة
الحسابات
 18ساعة
أمثلة عن الحسابات ذات
××2

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

 10ساعة

الميدان

المبادئ األساسية للمحاسبة

السير المنهجي للوحدة
مركبات الكفاءة
الكفاءة الختامية
( المحتويات و النشاطات)
ٌنجز المٌزانٌة وٌحدد ٌ مٌاااااااااز باااااااااٌن الوحدة  -4-الميزانية والنتيجة
حسااااااااااااااااااااابات  .Iالمٌزانٌة
النتٌجة
المٌزانٌاااااااااااااااااااة
وحساااااااااااااااااابات
التسٌٌر.
ٌ - حااادد النتٌجاااة
وٌنجااااااااااااااااااااااااز
المٌزانٌة.

 .0تعرٌف المٌزانٌة
 .8حسابات المٌزانٌة
 .0.8حسابات األصول
أ ـ الصنف ( :)8التثبٌتات
ـ التثبٌتات المعنوٌة
ـ التثبٌتات العٌنٌة
ـ التثبٌتات المالٌة
ب ـ الصنف(:)13المخزونات
جـ ـ الصنف( :)3حسابات الغٌر
د ـ الصنف( :)3الحسابات المالٌة
 .8.8حسابات الخصوم
أ ـ الصنف( :)0حسابات رؤوس األموال
ـ رأس المال
ـ االقتراضات والدٌون المماثلة
ب ـ الصنف( :)3حسابات الغٌر
جـ ـ الصنف( :)3الحسابات المالٌة
 .3شكل المٌزانٌة
 .IIالنتٌجة
 .0تعرٌف النتٌجة
 .8حسابات النتٌجة
 .0.8األعباء
 .8.8المنتوجات
 .3تحدٌد النتٌجة
 .0.3حالة الربح
 .8.3حالة الخسارة

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

 18ساعة

تكوٌن المٌزانٌة انطالقا
من مثال الوضعٌة

حساب النتائج مباشرة من
الحسابات

 18ساعة

 18ساعة

 .IIIعالقة المٌزانٌة بالنتٌجة
 .0المبدأ
 .8إظهار النتٌجة فً المٌزانٌة
 .IVحساب النتائج
 .0شكله
 .8إعداده

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

 18ساعة

 18ساعة

الميدان

المبادئ األساسٌة
للمحاسبة

السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
مركبات
الكفاءة الختامية
و النشاطات)
الكفاءة
ٌطباااااااق مبااااااادأ النظاااااااام ٌساااااااااااااااتخدم الوحدة  -5-التنظيم المحاسبي
الوثااااااااااااااااائق الكالسيكي
المحاسبً الكالساٌكً
والقٌااد الماازدوج فااً
المحاسبٌة فً  .0مدخل للتنظٌم المحاسبً
تساااااااااااااااااجٌل  .0.0تعرٌف التنظٌم المحاسبً الكالسٌكً
تساااااااجٌل العملٌاااااااات
 .8.0أهداف التنظٌم المحاسبً الكالسٌكً
العملٌااات فااً
االقتصادٌة.
 .3.0الدفاتر الرسمٌة المستخدمة
دفتر الٌومٌة .8 .التنظٌم المحاسبً الكالسٌكً (نظرة
ٌ -نجز الدفتر عامة)
 .0.8المبدأ
الكبٌااااااااااااااااااار  .8.8تقدٌم النظام الكالسٌكً
ومٌااااااااااااااازان أ ـ خطوات النظام الكالسٌكً
ب ـ تقدٌم مخطط النظام الكالسٌكً
المراجعة.
 .3استعمال النظام الكالسٌكً (مكونات
ٌتأكااااااد ماااااان النظام)
 .0.3أعمال تمهٌدٌة
صحة تطبٌاق  .8.3دفتر الٌومٌة
مباااااادأ القٌااااااد أ ـ تعرٌف الٌومٌة
ب ـ مسك الٌومٌة
الماازدوج فااً
جـ ـ شكل الٌومٌة والقٌد المحاسبً
تساااااااااااااااااجٌل د ـ أنواع القٌد المحاسبً
القٌد البسٌط
•
العملٌات.
القٌد المركب
•
ٌحاادد النتٌجااة  .3.3الدفتر الكبٌر
وٌعااااااااااااااااااااااد  .3.3الوثائق التلخٌصٌة
المٌزانٌة.

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

شكل ٌوضح خطوات
النظام الكالسٌكً
 18ساعة

التأكٌد على عناصر
الٌومٌة
مثال عن القٌد البسٌط
مثال عن القٌد المركب

نموذج الدفتر الكبٌر
نموذج عن مٌزان
المراجعة بالحسابات و
األرصدة

 10ساعة

 .3تقدٌم القٌد المزدوج
 .0.3التسجٌل المحاسبً
 .8.3تقدٌم النظام (المبدأ)
 .3.3التسجٌل المحاسبً والقٌد المزدوج
أ ـ التسجٌل فً الٌومٌة والقٌد المزدوج
ب ـ التسجٌل فً الدفتر الكبٌر والقٌد
المزدوج
 .3.3مٌزان المراجعة
أ ـ تعرٌفه
ب ـ شكله
جـ ـ دوره

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

 18ساعة

 18ساعة

الميدان
عملياااااااات ا ساااااااتغالل
الجارية

الكفاءة الختامية
ٌ نجز الفوترة

مركبات
الكفاءة

السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)

ٌ ساااااااااااااااااتعمل

الوحدة  -6-الفوترة

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

المجااادول فاااً

 .0الفاتورة العادٌة
إعااااااااااااااااااااااداد
 .0.0تعرٌف الفاتورة
الفاتورة.
 .8.0وصف الفاتورة
 .3.0عناصر الفاتورة
أ ـ المبلغ الخام
ب ـ المبلغ الصافً
جـ ـ التخفٌضات ()Réductions
التخفٌضات التجارٌة
•
تخفٌضات التعجٌل بالدفع
•
 .3.0الزٌادات ()Majorations
 .3.0المبلغ الصافً للدفع متضمن الرسم
))TTC
 .8فاتورة اإلنقاص (فاتورة دائنة)
))Facture d’avoir

انجاز عناصر المٌزانٌة
انطالقا من الوضعٌة

انجاز فاتورة االنقاص
انطالقا من الفاتورة
العادٌة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

 18ساعة

 10ساعة
 18ساعة

الميدان

الكفاءة الختامية
ٌسااااااااااجل محاساااااااااابٌا

عمليات االستغالل
الجارية

مختلااااااف عملٌااااااات

مركبات الكفاءة السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)
ٌ ساااااااااااااااااااااجل الوحدة  – 7-عمليات الشراء واإلنتاج
والبيع
محاساااااااااااااااابٌا

الشاااااراء واإلنتااااااج

عملٌاااااااااااااااااات

والبٌع

الشاااااااااااااااااااراء
واإلنتااااااااااااااااج
والبٌاااااااااااااااااااااع
باالعتماد على
الوثااااااااااااااااااائق
المحاسبٌة.
ٌ -حسب وٌسجل

التقويم المرحلي

تسجٌل عملٌات الشراء
انطالقا من الوضعٌة

 .1عمليات الشراء
 .0.0شراء البضائع
التأكٌد على أن الخدمات
 .8.0شراء المواد واللوازم
و التورٌدات تسجل
 .3.0شراء التموٌنات األخرى
بمرحلة واحدة
 .3.0مشترٌات الخدمات المؤداة للمؤسسة
 .3.0المشترٌات غٌر المخزنة من المواد
و التورٌدات (اللوازم)
.2عمليات ا نتاج
 .0.8إخراج المواد واللوازم من المخزن
تسجٌل عملٌات االنتاج
 .8.8إدخال اإلنتاج التام الصنع إلى
انطالقا من الوضعٌة
المخزن

الرسااااام علاااااى
 3ـ عمليات البيع
القٌمة المضاافة  .0.3بٌع البضائع
الواجب الدفع  .8.3بٌع اإلنتاج التام الصنع
 .3.3أداء الخدمات
 .3حالة فاتورة اإلنقاص (فاتورة دائنة)
))Facture d’avoir
التسجٌل المحاسبً للتخفٌضات فً حالة
الشراء:
التسجٌل المحاسبً للتخفٌضات فً حالة
البٌع:

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

المدة الزمنية

تسجٌل عملٌات البٌع
انطالقا من الوضعٌة

 18ساعة

 10ساعة

 18ساعة

 10ساعة

 18ساعة

الكفاءة

عمليااااات االسااااتغالل
الجارية

الكفاءة الختامية

ٌسجل محاسبٌا األعباء و
المنتوجاااااات المتعلقاااااة
بعملٌاااااات االساااااتغالل
األخرى.

مركبات الكفاءة السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)
ٌ سااااااجل فااااااً الوحدة –  -8عمليات اإلستغالل األخرى
الٌومٌااااااااااااااااااة  .0أعباء االستغالل األخرى
 .0.0الخدمات الخارجٌة
عملٌاااااااااااااااااات  .8.0الخدمات الخارجٌة األخرى
خاصة بأعبااء  .3.0أعباء المستخدمٌن
و منتوجاااااااات أ ـ أجور المستخدمٌن
ب ـ االشتراكات المدفوعة للهٌئات
االساااااااااااتغالل االجتماعٌة
جـ ـ حساب عناصر األجر
األخرى.
جـ ـ تسجٌل عناصر األجر
د ـ أعباء رب العمل
 .8المنتوجات
المنتوجات المالٌة األخرى
•

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

 18ساعة

 18ساعة

 10ساعة

 18ساعة

الميدان

الكفاءة الختامية

مركبات
الكفاءة

السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)

ٌ حاااااااااااااااااادد

الوحدة  -2-الخزٌنة

الخزٌناااااااااااة
الفورٌاااااااااااة

الخزينة وتدفقاتها

ُيحدد مفهوم الخزينة.

انطالقااا ماان
عملٌاااااااااااات
خاصاااااااااااااة
بالتاااااااااااادفق

التقويم المرحلي

 .0مفهوم الخزٌنة
 .8الخزٌنة الفورٌة
 .0.8الخزٌنة الموجبة
أ ـ النقدٌات
ب ـ المبالغ المودعة فً البنوك
والمؤسسات المالٌة وما ٌماثلها
 .8.8الخزٌنة السالبة
 .3تدفقات الخزٌنة

 .3وسائل الدفع
النقدي.
 .0.3وسائل الدفع الفوري
ٌ مٌااااز بااااٌن أ ـ وصل الدفع النقدي
مختلااااااااااااف ب ـ الشٌك
 .8.3وسائل الدفع اآلجل
وسااااااااااااااائل

المدة الزمنية

 18ساعة

التعرف على شكل
الوثائق و ملئها

 18ساعة

الدفع

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة
 10ساعة

الميدان

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)
ٌ طباق الصاٌغة
العاماااة للفائااادة

الخزينة وتدفقاتها
يطبق الفائدة البسيطة في

البساااااااااااااااااٌطة

العملياااااااااات المالياااااااااة

لحساااااااااااااااااااب

القصاااااااااايرة المااااااااااد

عناصر الفائدة

ويسجلها محاسب ًيا.

والقٌماااااااااااااااااااة
المكتسبة.
ٌ ساااجل الفائااادة

التقويم المرحلي

الوحدة  -11-القروض القصيرة المدى
 .0تعرٌف القرض
 .8أنواع القروض
 .0.8القروض القصٌرة المدى
 .8.8القروض الطوٌلة المدى
 .3الفائدة البسٌطة
 .0.3تعرٌف الفائدة
 .8.3تعرٌف الفائدة البسٌطة
 .3.3حساب الفائدة البسٌطة
أ ـ الصٌغة العامة للفائدة البسٌطة

 18ساعة

البساااااااااااااااااٌطة ب ـ تطبٌق الصٌغة العامة
 حساب المدة
محاسبٌا
 حساب الفائدة
 حساب اصل القرض
 .3.3القٌمة المكتسبة
 .3التسجٌل المحاسبً
 .0.3تسجٌل الحصول على القرض
 .8.3تسجٌل أعباء القرض
 .3.3تسدٌد القرض

المدة الزمنية

 18ساعة

التسجٌل المحاسبً
للقرض انطالقا من
الوضعٌة

 18ساعة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة
 18ساعة

الميدان

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة
ٌ نجااااز كشااااف
الخصم.

الخزٌنة وتدفقاتها

يساااااااجل العملياااااااات

ٌ طباااااق مبااااادأ

المتعلقاااة بوساااائل

التكاااااافؤ فاااااً

الدفع اآلجل.

اسااااااااااااااااتبدال
األوراق
التجارٌة.

السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)

التقويم المرحلي

االوحدة –  -11وسائل الدفع األجل
 .0تذكٌر بتعرٌف وسائل الدفع
 .8أنواع وسائل الدفع اآلجل
 .0.8السفتجة أو الكمبٌالة
 .8.8السند ألمر
 .3إنشاء األوراق التجارٌة
 .3تداول األوراق التجارٌة

 18ساعة

 .3تحصٌل األوراق التجارٌة
 .0.3التحصٌل المباشر
 .8.3التحصٌل بتوسٌط البنك

 10ساعة

 .6خصم األوراق التجارٌة
.0.6إرسال الورقة للخصم
 .8.6الخصم التجاري
أ ـ تعرٌف الخصم التجاري
ب ـ حساب الخصم التجاري
جـ ـ حساب القٌمة الحالٌة
د ـ تطبٌقات على الصٌغة العامة للخصم

 18ساعة

هـ ـ اآلجٌو
تعرٌف اآلجٌو
•
عناصر اآلجٌو
•
 .3.6التسجٌل المحاسبً لخصم األوراق
التجارٌة
أ ـ عند إرسال الورقة للخصم
ب ـ عند استالم كشف الخصم

المدة الزمنية

 10ساعة

التسجٌل المحاسبً
للخصم انطالقا من
الوضعٌة

 10ساعة

 .3.6استبدال األوراق التجارٌة
أ ـ مفهوم استبدال األوراق التجارٌة
ب ـ تكافؤ األوراق التجارٌة
ب  .0.تعرٌف التكافؤ
ب .8.تكافؤ ورقتٌن تجارٌتٌن
ب .3.تكافؤ مجموعة من األوراق
التجارٌة مع مجموعة أخرى
جـ ـ التسجٌل المحاسبً الستبدال األوراق
التجارٌة
 .3.6تظهٌر األوراق التجارٌة
أ ـ تعرٌف التظهٌر
ب ـ التسجٌل المحاسبً للتظهٌر

التسجٌل المحاسبً
الستبدال األوراق
انطالقا من الوضعٌة

التسجٌل المحاسبً
للتظهٌر انطالقا من
الوضعٌة

 18ساعة

 18ساعة
 18ساعة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

الميدان

الكفاءة الختامية
ٌمٌااااز بااااٌن مختلااااف
التثبٌتاااات وٌساااجل

تدفقات اإلستثمار

محاسااابٌا عملٌاااات
الحٌازة علٌها.

مركبات الكفاءة
ٌ صاانف التثبٌتااات
إلااااااااى معنوٌااااااااة
وعٌنٌة ومالٌة.
ٌ مٌز كٌفٌة إدراج
التثبٌتاااااااات فاااااااً
الذمة المالٌة.
ٌ قااااااٌم التثبٌتااااااات
بالكلفة التارٌخٌة.
ٌ سااااجل محاساااابٌا
التثبٌتااااااااااااااااااااااات
المكتسااابة بمقابااال
والتثبٌتااااااااااااااااااات
المسااااااااااااااااااااااتلمة
كمساهمة عٌنٌة.

السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

الوحدة  -08-مدخل حول
التثبٌتات
 .0تعرٌف التثبٌتات
 .8تصنٌف التثبٌتات
 .0.8التثبٌتات المعنوٌة
أ ـ تعرٌفها
ب ـ حسابات التثبٌتات المعنوٌة
 .8.8التثبٌتات العٌنٌة
أ ـ تعرٌفها
ب ـ حسابات التثبٌتات العٌنٌة
 .3.8التثبٌتات المالٌة
أ ـ تعرٌفها
ب ـ حسابات التثبٌتات المالٌة
 .3الحٌازة على التثبٌتات
 .0.3قٌمة اإلدراج فً الذمة المالٌة
أ ـ مكونات التكلفة التارٌخٌة
ب ـ قواعد تجمٌع التثبٌتات العٌنٌة
 .8.3التسجٌل المحاسبً
أ ـ التثبٌتات المكتسبة بمقابل
ب ـ التثبٌتات المستلمة كمساهمة عٌنٌة

 18ساعة

 18ساعة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة
 10ساعة

الميدان

الكفاءة الختامية
يحسااااااااا ويساااااااااجل
االهاااااتالط الخطاااااي

تدفقات اإلستثمار

للتثبيتات.

السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
مركبات
و النشاطات)
الكفاءة
ٌ نجز جدول الوحدة –  -13تقييم التثبيتات
االماااااااااتالك
الخطااااااااااااً
باساااااااتعمال
المجدول.
ٌ ساااااااااااااااجل
االهااااااااتالك
العاااااااااااااادي
للدورة.

 .0مفهوم تقٌٌم التثبٌتات
 .0.0االهتالكات
 .8.0خسائر القٌمة
 .8تقٌٌم التثبٌتات بطرٌقة الكلفة
 .3تطبٌق االهتالك
 .0.3أسباب االهتالك
 .8.3حساب االهتالك
 .3.3جدول االهتالك الخطً

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

 10ساعة

 18ساعة

 .3.3التسجٌل المحاسبً
 10ساعة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

 18ساعة

الميدان
تحلياااااااااااااااااااااال
التكاليف

الكفاءة الختامية
ٌحسب مختلف التكاالٌف
وٌحدد النتٌجة.

مركبات الكفاءة السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)
ٌ حاااادد سااااعر الوحدة –  -14مدخل محاسبة
التكلفااااااااااااة و التسيير
 .0حدود المحاسبة العامة
النتٌجاااااااااااااااااة
 .8أهداف محاسبة التسٌٌر
التحلٌلٌاااااااااااااة  .3التكلفة
 .0.3تعرٌف التكلفة
باساااااااااااتعمال
 .8.3حساب التكلفة
المجدول.
أ ـ تكلفة الشراء
ب ـ تكلفة اإلنتاج
جـ ـ سعر التكلفة
 .3الهامش و النتٌجة
 .0.3الهامش
أ ـ تعرٌف الهامش
ب ـ حساب الهامش
 .8.3النتٌجة
أ ـ تعرٌف النتٌجة
ب ـ حساب النتٌجة

تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

 18ساعة

تطبٌق شامل حول
التكالٌف والنتٌجة

 18ساعة

الميدان
تحليل التكاليف

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة السير المنهجي للوحدة ( المحتويات
و النشاطات)

ـااااا ٌمٌاااااز باااااٌن أعبااااااء ٌ حااااادد أعبااااااء
المحاساااااااابة العامااااااااة
المحاساااااااااااااابة
وأعبااااااااء المحاسااااااابة
التحلٌلٌة.
التحلٌلٌااااااة المباشاااااارة
وغٌر المباشرة.
ٌ خصااااااااااااااص
 ٌحسااااااااب مختلاااااااافاألعباااااااااااااااااااء
التكاااااااالٌف وٌحااااااادد
المباشااااااااااااااارة
النتٌجة
وٌحلل وٌحمال
األعبااااء غٌااار
المباشرة.
ٌ حسب النتٌجة
التحلٌلٌة.

الوحدة –  -15مدخل للتكاليف الكلية
 .0األعباء المحملة (المعتبرة) للتكالٌف
 .0.0أعباء المحاسبة العامة
 .8.0األعباء غٌر المحملة (غٌر
المعتبرة)
 .3.0األعباء اإلضافٌة
 .8تصنٌف األعباء المعتبرة (المحملة)
 .0.8األعباء المباشرة
أ ـ تعرٌف األعباء المباشرة
ب ـ تخصٌص األعباء المباشرة للتكالٌف
 .8.8األعباء غٌر المباشرة
أ ـ تعرٌف األعباء غٌر المباشرة
ب ـ جدول توزٌع األعباء غٌر المباشرة
طبٌعة وحدة العمل
•
تكلفة وحدة العمل
•
جـ ـ تحمٌل األعباء غٌر المباشرة
للتكالٌف
 .3حساب التكالٌف الكلٌة
 .0.3تكالٌف الشراء
 .8.3تكالٌف اإلنتاج
 .3.3سعر التكلفة
 .3حساب النتٌجة التحلٌلٌة

التقويم المرحلي

المدة الزمنية

 10ساعة

 18ساعة

 18ساعة

تـقـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـم الـكـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة
 18ساعة

