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 المجاالت المفاهيمية و الوحدات التعلمية و التوزيع الزمني

 نسبة

 التقدم

 الحجم

 الساعي
 المجاالت المفاهيمية التعلمية الوحدات

02,86%  04   المؤسسة و التسيير . 1

06,43%  05   و إثباتها التدفقات . 2

15,71%  13   لحساب ا - التسجيل المحاسبي للتدفقات . 3

23,57%  11   الميزانية و النتيجة . 4

33,57%  14   الكالسيكي و نظرية القيد المزدوج التنظيم المحاسبي . 5

 المبادئ األساسية . 1
 للمحاسبة

40,71%  10   الفوترة . 6

52,14%  16   عمليات الشراء و اإلنتاج و البيع . 7

55,71%  05   عمليات االستغالل األخرى . 8

 االستغالل عمليات . 2
 الجارية

58,57%  04   الخزينـة . 9

64,29%  08   القروض قصيرة المدى . 10

73,57%  13   وسائل الدفع اآلجل . 11

 الخزينة و تدفقاتها . 3

80,00%  09   مدخل حول التثبيتات . 12

85,71%  08   تقييم التثبيتات . 13
 تدفقات االستثمار . 4

91,43%  08   مدخل محاسبة التسيير . 14

100%  12   مدخل للتكاليف الكلية . 15
 تحليل التكاليف . 5

140  مجموع الساعات
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 المبادئ األساسية للمحاسبة : المجال المفاهيمي األول

 المؤسسة والتسيير : ) 01 ( الوحدة رقم

 سا 04 : الحجم الساعي

 يداغوجية التوجيهات المنهجية والب المضامين المعرفية أنشطة التعلم

 المؤسسة . 1
 ـ يصنف المـتعلم فـي جـدول تعريف المؤسسة . 1.1

 مجموعة من المؤسسات حسب
 باســتعمال النــشاط المعــايير

 . معالج النصوص
 حسب معيـار ـ تصنيف المؤسسات تصنيف المؤسسات . 2.1

 النشاط باختصار

 التسيير . 2
 تعريف التسيير . 1.2
 مهام التسيير . 2.2

 االشارة إلى التنظيم و التنبؤات و يتم
 اتخاذ القرارات و الرقابة

 المؤسسة و المحاسبة المالية . 3

 يصنف المتعلم في جدول باستعمال
 معالج النصوص أهداف مسك

 المحاسبة المالية من خالل
 مجموعة من االهداف

 االقتصار على تعريف المحاسـبة -
 المالية أو المحاسبة العامة

 مـن ) 3 ( يؤخذ التعريف من المادة -
 11 - 07 القانون

 مراقبة النشاط و اتخاذ القرار -
 فـي ) 4 ( المادة يتم االقتصار على -

 فـي ) 5 ( المحاسبة العادية و المـادة
 11 - 07 المحاسبة المبسطة من القانون

 يبين المتعلم في مخطط باستخدام
 معالج النصوص المستعملين

 للمحاسبة

 تعريف المحاسبة و أهدافها . 1.3
 تعريف المحاسبة المالية - أ

 هداف مسك المحاسبة المالية أ - ب
 ضرورة قانونية •
 أداة للتسيير •
 وسيلة للحصول على المعلومات و •

 التواصل مع الغير
 أداة إثبات في حالة النزاع •
 أداة لحساب الوعاء الضريبي و •

 مبلغ الضرائب الواجبة الدفع

 المستعملون للمحاسبة . 2.3
 المؤسســة - أ

 الغيــر - ب
 الدائنون •
 مصلحة الضرائب •
 لهيئات االجتماعية ا •
 ) العاملون في المؤسسة ( األجراء •
 المؤسسات المالية •
 المستثمرون و المساهمون •

 المحتملون

 تمكن من معرفة مكونات و تطور -
 الذمة المالية للمؤسسة

 يهــتم الغيــر بمعرفــة مردوديــة -
 المؤسسةو قدرتها على السداد

 الكفاءات المستهدفة

ســـة يحدد دور المحاسبة في التسيير المحاسبي و المالي للمؤس ـ
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 بعـض ـ يبين المتعلم في جدول
 مـن البرمجيات التي يمكن استعمالها

 قبل مجموعة من المؤسـسات
 . ميدانية انطالقا من معطيات

 االشارة  إلى دور االعالم اآللي و -
 الشروط القانونية الستعماله في مسك

 المواد الحسابات كما نصت على ذلك
 من المرسوم ) 5 ( و ) 4 ( و ) 3 (

 المؤرخ في 110 - 09 التنفيذي رقم
07 / 04 / 2009 

 تستنتج المبادئ المذكورة من -
 المصادر الداخلية

 تستمد التعاريف من الملحق رقم -
 . 2008 لسنة 71 من القرار ) 3 (

 بة المحاس في اإلعالم اآللي دور . 3.3

 مبادئ المحاسبــة . 4.3

 مبدأ استمرارية االستغالل - أ
 مبدأ مصداقية المعلومات - ب
 مبدأ قابلية المقارنة - ج
 التكلفة التاريخية مبدأ - د
ى - ه  مبدأ أسبقية الواقـع االقتـصادي عـل

 المظهر القانوني
 مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية - و
 مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية - ز
 مبدأ الحيطة - ح
 مبدأ عدم المقاصة - ط

 ) أ،ب،جـ،د،هـ ( تستمد المبادئ -
 يبــين المــتعلم فــي مخطــط - . 11 - 07 من القانون ) 6 ( من المادة

 باســتخدام معــالج النــصوص
 مبادئ المحاسبة في مجموعـة

 ن المبادئ م

 مصادر القواعد المحاسبيــة . 5.3

 يبحث المتعلم في الشبكة -
 العنكبوتية عن مختلف القوانين و
 المراسم بايتعمال محركات البحث

 و يحملها في وسائط مختلفة
 . خاصة بالتخزين

 المصـــادر الداخلية - أ

 المصادر الخارجيـــة - ب

 11 - 07 القانون رقم •
 156 - 08 المرسوم التنفيذي •
 110 - 09 المرسوم التنفيذي •

 ) المتعلق باالعالم اآللي (
 ) مدونة الحسابات ( 71 القرار •
 شروط استخدام ( 72 القرار •

 ) المحاسبة المبسطة

 و IAS اعتمدت الجزائر على -
IFRS 2004 لسنـــة
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 المبادئ األساسية للمحاسبة : جال المفاهيمي األول الم

 و إثباتها التدفقات : ) 02 ( الوحدة رقم

 سا 05 : الحجم الساعي

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

 المعلومات . 1

 تعريف المعلومة 1.1

 أنواع المعومات 2.1

 عومات المحاسبية الم 3.1

 ـ يصنف المتعلم باسـتعمال معـالج التدفقات . 2
 جدول انطالقاً ي ف التدفقات النصوص

ــات ــن العملي ــة م ــن مجموع  م
 . االقتصادية

 تعريف و تصنيف التدفقات . 1.2

 أ ـ   تعريف التدفقات

 يقتصر على تصنيف التدفقات إلى تصنيف التدفقات ب ـ
 داخلية و خارجية

 لمتعلم مخططات لمجموعة ـ ينجز ا أنواع التدفقات . 2.2
 من التدفقات االقتصادية باسـتعمال

 أ ـ التدفقات الحقيقية . معالج النصوص

 ب ـ التدفقات المالية

 يتم التطرق إلى التدفقات الداخلية و -
 التدفقات الخارجية

 تعتبــر التــدفقات الماليــة كلهــا -
ة  خارجـي

 التدفقات و مقابلها . 3

 وثائق إثبات التدفقات . 4

 إظهار العالقة بين التدفقات الحقيقية ـ
 . و التدفقات المالية

 دول ينجز المتعلم باستعمال المج -
 وثائق إثبات التدفقات

 الحقيقية وثائق إثبات التدفقات . 1 . 4

 وصل الطلب - أ

 وصل التسليم - ب

 الفاتورة - ج

 . يتم تقديم الوثائق دون دراستها -

 المالية وثائق إثبات التدفقات . 2.4

 : وسلئل الدفع الفوري - أ
 الوصل النقدي والشيك

 األوراق : وسائل الدفع اآلجل - ب
 التجارية األخرى

 ) الكمبيالة ( السند ألمر و السفتجة -

 الكفاءات المستهدفة
. يصنف و يحلل التدفقات باالعتماد على وثائق إثباتها ـ
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 المبادئ األساسية للمحاسبة : جال المفاهيمي األول الم

 ) لحساب ا ( التسجيل المحاسبي للتدفقات : ) 03 ( الوحدة رقم

 سا 13 : الحجم الساعي

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة

 مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات . 1

 مصدر التدفق . 1.1

 استخدام التدفق . 2.1

 وصف التدفق . 3.1

 الحساب . 2

 و شكله تعريف الحساب . 1.2

 ـ يستعمل  المتعلم معالج النصوص
 لرسم شـكلي الحـساب و يحـدد
 الرصيد انطالقـا مـن العمليـات

 . الخاصة بحساب واحد

 ـ انطالقا من مجموعة من العمليات
 المختلفة يستعمل المتعلم المجدول
للتــسجيل فــي مجموعــة مــن

 سابات بتطبيـق مبـدأ القيـد الح
 . المزدوج

 الحساب تسجيل التدفقات في . 2.2

 أ ـ التسجيل في الجانب المدين

 التسجيل في الجانب الدائن ب ـ

 وصف الحساب بعد التسجيل - جـ

 ترصيد الحساب – د

 االشارة إلى أن المبلغ المسجل فـي -
 الجانب المدين هو نفسه المسجل فـي
 الجانب الدائن و هذا ما يسمى بالقيـد

 16 لمـادة المزدوج كما نصت عليه ا
 11 - 07 من القانون

 يصنف المتعلم مجموعة من - تحليل األرصدة إلى مدينة و دائنة - تحليل أرصدة الحساب . 3
 الحسابات حسب طبيعة أرصدتها

 لج النصوص و المجدول باستخدام معا

 الحسابات و النظام المحاسبي . 4
 المالي

 تعريف النظام المحاسبي المالي . 1.4

 مدونة الحسابات ـ ينجز المتعلم
 باستعمال المجدول

 مدونة الحسابات . 2.4

 الترميز المحاسبي - أ

 األصناف - ب

 حسابات ترقيم ال - ج

 حاالت خاصة بالترقيم - د

 تجميع المعلومات من نفس الطبيعة -
 و نفس النوع لتحديد األصناف و

 . الحسابات و ترميزها الرقمي

 و االشارة إلى الحساب الرئيسي -
 الفرعي و الجزئي

االشارة إلى الحسابات التي رقمها -
 ) ×× 9 ( الثالث

 الكفاءات المستهدفة
. يمسك الحساب و يستخرج الرصيد ـ
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 للمحاسبة المبادئ األساسية : جال المفاهيمي األول الم

 الميزانية و النتيجة : ) 04 ( الوحدة رقم

 سا 11 : الحجم الساعي

  المضامين المعرفية أنشطة التعلم                                             
ة  ـ ينجز المـتعلم شـكل الميزانـي

 . باستعمال المجدول ويحدد النتيجة

ة و يحـدد  ـ ينجز المتعلم الميزانـي
ــزان ــن مي ــا م  النتيجــة انطالق
 المراجعة باألرصـدة باسـتعمال

 . المجدول

I . الميزانية 

 تعريف الميزانية . 1

 الميزانية حسابات . 2
 األصول حسابات . 1.2

 التثبيتات ) : 2 ( الصنف - أ
 التثبيتات المعنوية -

 التثبيتات العينية -

 التثبيتات المالية -

 المخزونات ): 3 ( الصنف - ب

 حسابات الغير ) : 4 ( الصنف - جـ

 الحسابات المالية ) : 5 ( الصنف - د

 الخصوم حسابات . 2.2

 رؤوس حسابات ): 1 ( الصنف - أ
 األموال

 رأس المال -

 االقتراضات و الديون المماثلة -

 حسابات الغير ) : 4 ( الصنف - ب

 الحسابات المالية ) : 5 ( الصنف - جـ

 204 : االقتصار على الحسابات -
، 205 208 

 211 : االقتصار على الحسابات -
، 213 215 ، 218 

 : على 218 يقتصر في الحساب -

 معدات النقل •

 معدات المكتب •

 ث المكتب أثا •

 معدات االعالم اآللي •

 ، 271 : االقتصار على الحسابات -
 التي تمثل مختلف 273 ، 272

 السندات

 31 ، 30 : االقتصار على الحسابات
، 32 ، 35 

 حسابات الغير ذات الطابع المدين -
 الزبائن 41 مثل حساب

 الحسابات ذات الطابع المدين مثل -
 . 53 / و حـ 51 / حـ

 101 حساب -

 164 حساب -

 حسابات الغير ذات الطابع المدين -
 الزبائن 41 مثل حساب

 الحسابات ذات الطابع المدين مثل -
 . 53 / و حـ 51 / حـ

 الكفاءات المستهدفة
. و يحدد النتيجة ـ ينجز الميزانية
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 شكل الميزانية . 3

II . النتيجة 
 تعريف النتيجة . 1
 النتيجة حسابات . 2

 عباء األ . 1.2
 المنتوجات . 2.2
 تحديد النتيجة . 3

 حالة الربح . 1.3
 حالة الخسارة . 2.3
III . عالقة الميزانية بالنتيجة 
 المبدأ . 1
 إظهار النتيجة في الميزانية . 2

IV . حساب النتائج 
 شكله . 1

 إعداده . 2

ذي ـ  االقتصار علة الشكل المبسط اـل
 يحتوي على الكتل المحتوية على

 . الرسمي األصناف وفقا للنموذج

ى حـساب النتـائج -  االقتصار عـل
 حسب طبيعته

 ينجز المتعلم الميزانية و يحدد -
 راجعة النتيجة إنطالقا من ميزان الم
 . باألرصدة باستعمال المجدول

 يستعمل المتعلم المجدول إلعداد -
 نمودج حساب النتائج

 إنطالقا من وضعيات مختلفة -
 يستعمل المتعلم النماذج السابقة إلعداد

حساب النتائج للمؤسسة
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 المبادئ األساسية للمحاسبة : جال المفاهيمي األول الم

 الكالسيكي التنظيم المحاسبي : ) 05 ( الوحدة رقم

سا 14 : الحجم الساعي

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

 المتعلم مخططـا يبـين ـ ينجز
 مختلف مراحل تطبيق النظـام
 الكالسيكي باسـتخدام معـالج

 . النصوص

 مدخل للتنظيم المحاسبي . 1

 تعريف النظام المحاسبي الكالسيكي . 1.1

 الكالسيكي أهداف التنظيم المحاسبي . 2.1

 الدفاتر الرسمية المستخدمة . 3.1

 نظرة ( التنظيم المحاسبي الكالسيكي . 2
 ) عامة

 لمبدأ ا . 1.2

 تقديم النظام الكالسيكي . 2.2

 خطوات النظام الكالسيكي - أ

 تقديم مخطط النظام الكالسيكي - ب

 مكونات ( إستعمال النظام الكالسيكي . 3
 ) النظام

 ـــ ينجــز المــتعلم شــكل
 اليوميـــة باســـتخدام

 . المجدول

 ـ يطبق المـتعلم مراحـل
 النظام الكالسيكي انطالقاً
 مــن عمليــات اقتــصادية

 . ل المجدول باستعما

 أعمال تمهيدية . 1.3

 دفتر اليومية . 2.3

 أ ـ تعريف اليومية

 اليومية مسك ب ـ

 اليومية والقيد المحاسبي شكل جـ ـ

 أنواع القيد المحاسبي - د

 القيد البسيط •

 القيد المركب •

ة و -  االشارة إلى الوثـائق الثبوتـي
 إمكانية استخدام دفتر مسودة

 يستمد تعريـف و شـروط مـسك -

 ) 20 ( ر المحاسبية من المواد الدفات

 11 - 07 من القانون ) 24 ( إلى

 الدفتر الكبير . 3.3

 الوثائق التلخيصية . 4.3

 ستهدفة الكفاءات الم

ـات يطبق مبدأ النظام ـ  المحاسبي الكالسيكي فـي تـسجيل العملي
. االقتصادية
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 تقديم القيد المزدوج . 4

 التسجيل المحاسبي . 1.4

 ) المبدأ ( النظام تقديم . 2.4

 التسجيل المحاسبي و القيد المزدوج . 3.4

 التسجيل في اليومية و القيد المزدوج - أ

التسجيل في الدفتر الكبير و القيد - ب
 المزدوج

 ميزان المراجعــة . 4.4

 تعريفه - أ

 شكلــه - ب

 دوره - جـ

 مجموع المبـالغ : االشارة إلى أن -
 المسجلة في الجانب المدين يساوي
 مجموع المبالغ المسجلة في الجانب

 الدائن

 ألرصدة االشارة إلى أن مجموع  ا -
 المدينة يساوي مجموع األرصـدة

 . الدائنة

االشارة إلى دور المراقبة -
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 الجارية االستغالل عمليات : جال المفاهيمي الثاني الم

 الفوترة : ) 06 ( الوحدة رقم

 سا 10 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 الفاتورة العادية . 1

 قة قانونية ـ يركز على أنها وثي  ـ يستعمل المتعلم المجدول إلعـداد تعريف الفاتورة . 1.1
 . شكل نموذجي للفاتورة

 :ـ  تحلل الفاتورة ومحتوياتها إلى

 L'entête الجزء األعلى •
 le corps الجزء الهيكلي •
 le pied الجزء األسفل •

 ـ يستعمل المتعلم المجدول إلعـداد وصف الفاتورة . 2.1
ـا فاتورة بسيطة ـات انطالق ـن عملي  م

 . اقتصادية

 عناصر الفاتورة . 3.1

 المبلغ الخام - أ

 ـ يتم معالجـة عناصـر الفـاتورة
ى  انطالقاً من وثيقـة تحتـوي عـل
ضات التجاريـة و الماليــة  التخفـي

 والرسم على القيمة المضافة
 المبلغ الصافي - ب

 ما يسمى في القانون التخفيـضات ـ
 . (R.R.R) الثالثة

 أن التخفيضات التـي التأكيد على ـ
ى الفـاتورة األصـلية ال  ترد عـل

 تسجل محاسبيا

 التخفيضات - جـ

 التخفيضات التجارية •

 التخفيضات المالية •

 ـ انطالقا من عمليات مختلفة وبشكل
 متدرج يستعمل المـتعلم المجـدول
ــى ــوي عل ــواتير تحت ــداد ف  إلع

 . التخفيضات والزيادات

 االقتصار على الرسم على القيمـة -
 ضافة الم

 (Majorations) الزيادات . 4.1

 أ ـ الرسم على القيمة المضافة

 تعريفه •
 حسابه •

لدفع ا . 5.1 لغ الصافي ل  لمب
لرسم  ) (TTC متضمن ا

 على أن التخفيضات خارج التأكيد -
 الفاتورة األصلية ليس لها أثر مالي

 . وفقا للنظام المحاسبي المالي

 ) فاتورة دائنة ( فاتورة االنقاص . 2
(Facture d'avoir) 

 الكفاءات المستهدفة

فاتورة ال ـ ينجز
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 الجارية االستغالل عمليات : جال المفاهيمي الثاني الم

 عمليات الشراء و اإلنتاج و البيع : ) 07 ( الوحدة رقم

 سا 16 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

دى ـ يقتصر على تسج عمليات الشراء . 1  يل الفواتير ـل
 . المشتري

 العتماد على مبدأ الجرد الدائم ا -

 تسجيل مـشتريات الدراسـات و -
 604 الخدمات المؤدات في الحساب

 تسجيل المشتريات مـن المـواد و -
 607 / التوريدات غير المخزنة حـ

 شراء البضائع . 1.1

 شراء المواد واللوازم . 1.2

 شراء التموينات األخرى . 1.3

 مشتريات الخدمات المؤداة . 1.4
 للمؤسسة

 غير المخزنة من المشتريات . 1.5
 ) اللوازم ( المواد و التوريدات

 ـ يقتصر على تسجيل اإلنتاج التـام
 . الصنع

 عمليات اإلنتاج . 2

 م من إخراج المواد واللواز . 1.2
 المخزن

 ـ اإلشارة إلى الوثـائق المـستعملة
 لتسجيل حركة المخزونات داخـل

 Bon ( المؤسسة مثل وصل الخروج
de  sortie ( و وصل الدخول ) Bon 
d'entrée ( .   إدخال االنتاج التام الصنع إلى . 2.2

 المخزن

 مليات البيع ع . 3

 بيع البضائع . 1.3

 بيع االنتاج التام الصنع . 2.3

 يعتمد في تسجيل عمليـات البيـع ـ
 على نفس الفواتيير المستخدمة فـي

 تسجيل عملية الشراء

 تسجيل الفاتورة و الخـروج مـن -
 المخزن

 االشارة إلى أن مبيعات األشـغال -
 و مبيعــات 704 / تــسجل فــي ح

 705 / الدراسات تسجل في ح

 أداء الخدمات . 3.3

 ـ يسجل المتعلم باستعمال الجـدول
 عمليات شـراء البـضائع و بيعهـا
 ر انطالقــاً  مــن مجموعــة فــواتي

 . وصوالت إدخال و إخراج و

 ـ يسجل المتعلم باستعمال المجـدول
 عمليات شـراء المـواد واللـوازم
 وإنتاج و بيع المنتجات انطالقاً مـن
 مجموعة فواتير و  وصوالت إدخال

 . و إخراج

 االشارة إلى أن التخفيضات التجارية
 و تخفيض تعجيل الدفع يـسجالن

 فـي 609 محاسبيا في الحـسابيين
 . في حالة البيع 709 حالة لشراء و

 حالة فاتورة االنقاص . 4

 Facture ) ( دائنة فاتورة (

d'avoir ( 

 الكفاءات المستهدفة

. الشراء و اإلنتاج و البيع ـ يسجل محاسبيا مختلف عمليات
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 الجارية االستغالل عمليات : جال المفاهيمي الثاني الم

 أعباء و نواتج االستغالل األخرى : ) 10 ( الوحدة رقم

 سا 05 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 االستغالل األخرى أعباء . 1

 تتعلق بالتثبيتات ـ  الخدمات الخارجية . 1.1

 تتعلــق بالنــشاط الجــاري أي ـــ
 . االستغالل

 الخدمات الخارجية األخرى . 2.1

 و ـ يسجل المتعلم األعباء
 استناداً إلى الوثائق نتوجات الم

 المتعلقة بكل نوع باستخدام
 . المجدول

 يقتصر على مكونـات عناصـر ـ
 . األجر انطالقا من دفتر األجور

 ر القاعـدي ، يتم التطرق إلى األج -
ــر ــالوات ، أج ــضات و الع  التعوي
 المنصب ،األجر االجمـالي ،األجـر
 الخاضع للضريبة و األجر الصافي و

 . كيفية تسجيلها

 المستخدمين أعباء . 3.1

 أجور المستخدمين - أ

 االشتراكات المدفوعة للهيئات - ب
 االجتماعية

 حساب و تسجيل عناصر - جـ
 األجر

 أعباء صاحب العمل - د

 المنتوجـــات . 2

ة -  يقتصر على المنتوجـات المالـي
 التي يقدمها البنك لصالح ) 768 / حـ (

 المؤسسة

 خرى األ مختلفة ال المنتوجات . 2.2

 الكفاءات المستهدفة

 المتعلقـة بعمليـات االسـتغالل المنتوجـات ـ يسجل محاسبياً األعباء و
. األخرى
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 الخزينة و تدفقاتها : الثالث جال المفاهيمي الم

 الخزينة : ) 09 ( رقم الوحدة

 سا 04 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 مفهوم الخزينة . 1

 الخزينة الفورية . 2

 الخزينة الموجبة . 1.2

 لنقديات ا - أ

 المبالغ المودعة في البنوك و - ب
 المؤسسات المالية و ما يماثلها

 ) 53 ( ما يقابل حساب -

ــسابات - ــل الحـ ــا يقابـ  مـ
) 512 ، 515 ، 517 ( 

 المبالغ المودعـة فـي الحـساب -
 الجاري البريـدي تـدخل ضـمن

 . 517 حساب

 ـ يستعمل المتعلم المجدول ليحـسب
 الخزينة الفورية للمؤسسة انطالقـا

 . فع من عمليات مبررة بوثائق الد

 519 يتمثل في الحساب -

 تتمثل في المداخيل النقدية و -
 المصاريف النقدية

 : ـ تقديم المعادلة

 المداخيل النقدية = تدفقات الخزينة
) Encaissements ( - المصاريف النقدية 

Décaissement) ( . 

 الخزينة السالبة . 2.2

 تدفقات الخزينة . 3

 وسائل الدفع . 4

سديد ـ  التطرق إلى التحصيل و الـت
 الفوري نقدا و بشيك

 تعريفهما و شكلهما -

 الفوري وسائل الدفع . 1.4

 وصل الدفع النقدي - أ

 الشيك - ب

ى تعريـف الـسفت -  جة يقتصر عـل
 و السند ألمـر و ربطهمـا ) الكمبيالة (

 بالخزينة

 األجل الدفع ائل ا وس . 2.4

 مستهدفة الكفاءات ال

ـ يحدد مفهوم الخزينة
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 الخزينة و تدفقاتها : الثالث جال المفاهيمي الم

 القروض قصيرة المدى : ) 10 ( الوحدة رقم

 سا 08 : الحجم الساعي

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

 تعريف القرض . 1

 أنواع القروض . 2

 القرروض القصيرة المدى . 1.2

 القروض الطويلة المدى . 2.2

 يقتصر على تعريف القرض -
 القصير و القرض الطويل المدى

 على حسب عالقتهما بدورتي
 االستغالل و االستثمار

 ربط القرض قصير المدى بالفائدة -
 البسيطة و القرض طويل المدى

 . بالفائدة المركبة

صيرة ـ انطالقا  من عمليات مالية ـق
 األجل يستخدم المـتعلم المجـدول
ـعيات  لحساب الفائدة البـسيطة فـي وض

 . مختلفة

 البسيطة ة ائد الف . 3

 تعريف الفائدة . 1.3

 تعريف الفائدة البسيطة . 2.3

 حساب الفائدة البسيطة . 3.3
 الصيغة العامة للفائدة البسيطة - أ

 تطبيق الصيغة العامة - ب

 ) الجملة ( المكتسبة القيمة . 4.3

 من التعريف تستنتج العناصر -
 المتعلقة بالفائدة

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

 يتم تطبيق الصيغة العامة في حالة -
 المدة باأليام و األشهـر

 التسجيل المحاسبي . 4

 تسجيل الحصول على القرض . 1.4

 أعباء القرض تسجيل . 2.4

 تسديد القرض . 3.4

 أعباء القرض المحـسوبة بفائـدة -
 بسيطة، تسجل فـي حـساب أعبـاء

 ) 661 حساب ( الفوائد

 الكفاءات المستهدفة

صيرة المـدى ة الـق و يـسجلها ـ يطبق الفائدة البسيطة في العمليات المالـي
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 الخزينة و تدفقاتها : الثالث جال المفاهيمي الم

 وسائل الدفع األجل : ) 11 ( الوحدة رقم

 سا 13 : الحجم الساعي

 منهجية والبيداغوجية التوجيهات ال المضامين المعرفية أنشطة التعلم

 يستعمل المتعلم المجـدول لحـساب
 الخصم إنطالقا من حالة واقعية

 تذكير بتعريف بوسائل الدفع . 1

 أنواع وسائل الدفع األجل . 2

 السفتجـة أو الكمبيالة . 1.2

 السند ألمــر . 2.2

 إنشاء األوراق التجارية . 3

 تداول األوراق التجارية . 4

 تحصيل األوراق التجارية . 5

 التحصيل المباشر . 1.5

 التحصيل بتوسيط البنك . 2.5

 خصم الوراق التجارية . 6

 إرسال الورقة للخصم . 1.6

 الخصم التجاري . 2.6
 تعريف الخصم التجاري - أ

 حساب الخصم التجاري - ب

 حساب القيمة الحالية - جـ
تطبيقات على الصيغة العامة - د

للخصم
 األجيــو - هـ

 تعريف األجيــو •

 عناصر األجيــو •

 التسجيل المحاسبي لخصم . 3.6
 جارية وراق الت األ

ى تعريفهمـا لتقـديم -  االعتماد عـل
 . شكلهما

دى -  يتم تسجيلها لدى الزبـون و ـل
 المورد

 تقديم مفهوم تداول الوراق التجارية -

 حالتي التحصيل بتاريخ االستحقاق -

 توضيح الغـرض المتمثـل فـي -
 الحصول على المبلغ قبل تارسـخ

 االستحقاق

 ر المحـددة يتم التطرق إلى العناص -
 القيمة اإلسـمية، المـدة ( للخصم

 الفاصلة بـين تـاريخ الخـصم و
ــدل ــتحقاق و مع ــاريخ االس  ت

 ). الخصم

 االغتماد على تطبيقـات لحـساب -
 عناصر الصيغة العامة للخصم

 يتم التطرق إلى عناصـر األجيـو -
 المتمثلة في الخصم و العمـوالت
ى  المتغيرة و الثابتة و الرسـم عـل

 لمضافة القيمة ا

 على حالة قبول الورقـة االقتصار -
 من طرف الزبون

 الكفاءات المستهدفة

يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع األجل ـ
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 يستعمل المتعلم المجدول لتطبيـق -
 مبدأ التكافؤ انطالقا مـن عمليـات

 . استبدال األوراق التجارية

 عند إرسال الورقة للخصم - أ

 عند استالم كشف الخصم - ب

 استبدال األوراق التجارية . 4.6

 مفهوم استبدال األوراق التجارية - أ

 تكافؤ األوراق التجارية - ب

 تعريف التكافؤ . 1 . ب

 تكافؤ ورقتين تجاريتين . 2 . ب

 من األوراق تكافؤ مجموعة . 3 . ب
 التجارية مع مجموعة أخرى

 التسجيل المحاسبي الستبدال - جـ
 األوراق التجارية

 اق التجارية تظهير األور . 5.6

 تعريف التظهير - أ

 التسجيل المحاسبي للتظهير - ب

 االقتصار فقط على حالـة تظهيـر -
. الورقة التجارية للمورد كوسيلة دفع
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 تدفقات االستثمار : الرابع جال المفاهيمي الم

 مدخل حول التثبيتات : ) 12 ( الوحدة  رقم

 سا 09 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية يداغوجية التوجيهات المنهجية والب

 ذكر القواعد الخاصة بالتقييم و -
 الفـــقرة ( االدراج في الحسابات

 من 3 - 121 إلى الفقرة 1 - 121
 جويلية 26 المؤرخ في 71 القرار
2008 ( 

 يسجل المحل التجاري في الحساب -
208 

 تعريف التثبيتات . 1

 تصنيف التثبيتات . 2

 تثبيتات المعنوية ال . 1.2

 تعريفها - أ

 حسابات التثبيتات المعنوية - ب

 التثبيتات العينية . 2.2

 تعريفها - أ

 حسابات التثبيتات العينية - ب

 التثبيتات المالية . 3.2

 تعريفها - أ

 حسابات التثبيتات المالية - ب

ة -  حـسب . ( تقوم بالتكلفة التاريخـي
 ). 71 من القرار 2 - 112 الفقرة

 ) االقتناء ( ة الشراء بتكلف -

 . بقيمة االسهام -

 بقيمة االنتاج -

 الحيازة على التثبيتات . 3

 قيمة األدراج في الذمة المالية . 1.3

 مكونات التكلفة التاريخية - أ

 التثبيتات المكتسبة بمقابل •

 التثبيتات المستلمة كمساهمة •
 عينية

 التثبيتات المنتجة من قبل •
 المؤسسة

 6 - 121 لفقـرة و ا 4 - 121 الفقرة -
 71 من القرار

 قواعد تجميع التثبيتات العينية - ب

 الكفاءات المستهدفة

. يميز بين مختلف التثبيتات و يسجل محاسبيا عمليات الحيازة عليها ـ
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 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

ـالتي االقتنـاء و - ى ح  يقتصر عـل
 االسهام

دفع - ـالتي اـل ى ح  يتم التطرق إـل
 الفوري و االقتناء على الحساب عن

 512 / حــ ( طريق مورد التثبيتات
 ) 404 / و حـ

 يمثل قيمة المساهمة العينية -

 10 يقتصر على استعمال الحساب -
 رأس المال دون تفصيل

 التسجيل المحاسبي . 2.3

 التثبيتات المكتسبة بمقابل - أ

 حساب تكلفة الشراء •

 القيد المحاسبي •

 التثبيتات المستلمة كمساهمة - ب
 عينية

 تحديد قيمة االسهام •

القيد المحاسبي •
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 تدفقات االستثمار : الرابع جال المفاهيمي الم

 تقييم التثبيتات : ) 13 ( الوحدة رقم

 سا 08 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 تقييم التثبيتات مفهوم . 1

 االهتالكات . 1.1

 خسائر القيمة . 2.1

 الكلفة تقييم التثبيتات بطريقة . 2

 االهتالك تطبيق . 3

 أسباب االهتالك . 1.3

 حساب االهتالك . 2.3

 جدول االهتالك الخطي . 3.3

 التسجيل المحاسبي . 4.3

 االقتصار على تقديم االهتالكات و ـ
 خسائر القيمة

 تحديــد قيمــة التثبيتــات بطــرح -
 . ت و مجموع خسائر القيمة االهتالكا

 ذكر الطرق المختلفة مع االقتصار -
 . على تطبيق االهتالك الخطي

 ـ يستعمل المتعلم المجدول لحـساب
 مختلف عناصر االهتالك انطالقـا

 . من حاالت واقعية

 الكفاءات المستهدفة

. لتثبيتات ـ يحسب و يسجل االهتالك الخطي ل
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 تحليل التكاليف : خامس ال جال المفاهيمي الم

 مدخل محاسبة التسيير : ) 14 ( الوحدة رقم

 ا س 08 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية ة والبيداغوجي المنهجية التوجيهات

 حدود المحاسبة العامة . 1

 ف محاسبة التسيير أهدا . 2

 ـ إلظهار محدودية المحاسبة العامـة و
 أهمية محاسبة التسيير يتم تقـديم نتيجـة
 مؤسسة انطالقاً من أعباء ونواتج الدورة

ى ( ثم تحلل حسب المنتج  االقتـصار عـل
 ) منتجين

 التكلفة . 3

 . ـ تمثيل التكاليف بمخطط  تعريف التكلفة . 1.3

 حساب التكلفة . 2.3

 أ ـ تكلفة الشراء

 ب ـ تكلفة اإلنتاج

 ـ انطالقاً من معطيات استغالل
 مؤسسة يحسب مختلف التكاليف

 . والنتيجة باستعمال المجدول

 ـ االقتصار على تطبيقات بسيطة عند
 . حساب مختلف التكاليف

 جـ ـ سعر التكلفة

 الهامش و النتيجة . 4

 الهامش . 1.4

 أ ـ تعريف الهامش

 ب ـ حساب الهامش

 النتيجة . 2.4

 أ ـ تعريف النتيجة

 ب ـ حساب النتيجة

 الكفاءات المستهدفة

. ـ يحسب مختلف التكاليف و يحدد النتيجة
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 تحليل التكاليف : خامس ال جال المفاهيمي الم

 مدخل للتكاليف الكلية : ) 15 ( الوحدة رقم

 سا 12 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية ة والبيداغوجي المنهجية التوجيهات

 ـ التأكيد على العالقة بين أعباء
 المحاسبة العامة وأعباء المحاسبة

 . التحليلية

 ) المعتبرة ( األعباء المحملة . 1
 للتكاليف

 مة أعباء المحاسبة العا . 1.1

 غير ( األعباء غير المحملة . 2.1
 ) المعتبرة

 األعباء اإلضافية . 3.1

 ) المحملة ( المعتبرة األعباء تصنيف . 2

 األعباء المباشرة . 1.2

 أ ـ تعريف األعباء المباشرة

 ـ تقـدم مبـالغ األعبـاء المباشـرة
 ويقتصر في تخصيصه على مادتين

 . و منتجين

 ب ـ تخصيص األعباء المباشرة
 للتكاليف

 األعباء غير المباشرة . 2.2

سم ى ـق  ـ للتبسيط يتم االقتصار عـل
 . التموين، اإلنتاج و التوزيع فقط

 أ ـ تعريف األعباء غير المباشرة

ى ة ـ يعطى الجدول جاهزاً إـل  غاـي
 . مجموع التوزيع الثانوي

 بـ  جدول توزيع األعباء غير
 المباشرة

 ـ تقدم طبيعة وحدة العمل لحـساب
 . تكلفة وحدة العمل

 طبيعة وحدة العمل •

 تكلفة وحدة العمل •

 جـ ـ تحميل األعباء غير
 المباشرة للتكاليف

 حساب التكاليف الكلية . 3

 تكاليف الشراء . 1.3

 تكاليف اإلنتاج . 2.3

 سعر التكلفة . 3.3

 ـ انطالقاً مـن معطيـات اسـتغالل
 مؤسسة يحسب المـتعلم مختلـف
ــتعمال ــة باس ـاليف و النتيج  التكـ

 . المجدول

 ـ توضيح طريقة حساب التكـاليف
 . الكلية بمخطط

 كاليف و النتيجة ـ حساب مختلف الت
 . في جداول

 حساب النتيجة التحليلية . 3

 الكفاءات المستهدفة
 . يميز بين أعباء المحاسبة العامة و أعباء المحاسبة التحليلية المباشرة وغير المباشرة ـ

. ـ يحسب مختلف التكاليف و يحدد النتيجة
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 . منهاج مادة االقتصاد و المانجمنت للسنة ثانية ثانوي ثانوي ): 2 ( ـ الملحق

 ) التخفيفات ( جدول تلخيصي بالتعديالت

 حجم الساعي ال

 المقترح بعد

 التخفيف و

 التعديل

 التعديالت المقترحة في

 المضامين
 التخفيف

 الحجم

 الساعي

 الحالي

 المجاالت المفاهيمية التعلمية الوحدات

04   بدون تغيير 03 
 المبادئ األساسية . 1

 للنشاط االقتصادي

04   بدون تغيير 04 
 األعوان . 2

 االقتصاديون

02   بدون تغيير 02   الدورة االقتصادية . 3

 النشاط . 1
 االقتصادي

04   بدون تغيير 04   اإلنتاج . 4

12   بدون تغيير 12 
عوامل اإلنتاج و . 5

 تنسيقها

 اإلنتاج و عوامل . 2
 اإلنتاج

04 

 : حذف العناصر التالية

 مراحل حساب . 2
 الدخل الوطني

 توزيع الدخل . 1
 الوطني

 إعادة توزيع . 2
 الدخل الوطني

 2  06   الوطني الدخل . 6

08 

 حذف موضوع
 و إدراجه االستهالك

 ). 6 ( ضمن الوحدة
 2  10 

 تخصيص الدخل . 7
 االستهالك ( الوطني

 ) ،االدخار، االستثمار

 الدخل و . 3
 تخصيصه

08   بدون تغيير 8 
 مدخل إلى . 8

 المؤسسة االقتصادية

06   بدون تغيير 06   المؤسسة و التقييس . 9

 المؤسسة . 4
االقتصادية
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10   تغيير بدون 08 
 المؤسسة . 10

 االقتصادية و الوظيفة
 التجارية

07   بدون تغيير 06 
 المبادئ األساسية . 11

 للمانجمنت

08   بدون تغيير 08 
 التخطيط و . 12

 التنظيم

07   بدون تغيير 07   القيادة و الرقابة . 13

 علم ( المانجمنت . 5
 ) التسيير

 4  84 

. الوحدات تم التخفيف في مضامين : مالحظة
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 المجاالت المفاهيمية و الوحدات التعلمية و التوزيع الزمني المعدل

 النشاط االقتصادي : المجال المفاهيمي األول

 المبادئ األساسية للنشاط االقتصادي ): 1 ( الوحدة رقم

 سا 04 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين ة والبيداغوجي التوجيهات المنهجية و

 المشكلة االقتصادية . 1
 مفهوم المشكلة االقتصادية . 1.1
 الحاجات . 2.1

 أ ـ تعريف الحاجات

ى نـدرة الخيـرات  ـ التأكيـد عـل
 من جهـة و الحاجـات ) األموال (

 . المتزايدة لإلنسان من جهة أخرى

 ب ـ خصائص الحاجات
 جــ  تصنيف الحاجات

 ) األموال ( الخيرات . 3.1
 تعريف الخيرات أ ـ

 بـ  تصنيف الخيرات

 الخيرات الحرة . 1 ب ـ

 الخيرات االقتصادية . 2 ب ـ

 تعريف الخيرات االقتصادية •
 االقتصادية أنواع الخيرات •

 ـــ يركــز فــي تعريــف النــشاط دي النشاط االقتصا . 2
 االقتصادي على سـعي الفـرد أو
ة ى تلبـي  مجموعة من األفراد إـل

 . الحاجات االقتصادية
 ـ من خالل معطيات تبرز مجموعة تعريف النشاط االقتصادي . 1.2

 من األنشطة يحدد المـتعلم منهـا
 . النشاط االقتصادي

 ـ إبراز مضمون النشاط االقتصادي
 المتمثل فـي عمليـات اإلنتـاج ،

 . المبادلة و االستهالك

 ـ يرتب المتعلم في جـدول أنـشطة مضمون النشاط االقتصادي . 2.2
 من طرف فرد أو مجموعة منجزة

 : من األفراد إلى

 . أنشطة متعلقة باإلنتاج •

 . أنشطة متعلقة بالتبادل •

 . أنشطة متعلقة باالستهالك •

 الكفاءات المستهدفة
.ـ  يحدد مفهوم النشاط االقتصادي ومضمونه
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 النشاط االقتصادي : المجال المفاهيمي األول

 األعوان االقتصاديون ): 2 ( الوحدة رقم

 سا 04 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 تعريف األعوان االقتصاديين . 1

 فئات األعوان االقتصاديين . 2

 العائالت . 2.1

 المؤسسات االقتصادية . 2.2

 المؤسسات المالية . 3.2

ى دور كـل عـون  ـ التأكيـد عـل

 . وعالقته باألعوان اآلخرين

 اإلدارات العمومية . 4.2

 ـ التأكيد على أن الخارج عون غير

 متجانس يمثـل كافـة األعـوان

 ). الوطن خارج ( االقتصاديين

 ) العالم الخارجي ( الخارج . 5.2

 ـ من خالل معطيات تتعلق بـأعوان

 اقتصاديين و أنشطة اقتـصادية ،

 يقوم المـتعلم بـربط كـل عـون

 . بالنشاط الخاص به

 ـ انطالقا مـن وضـعية اقتـصادية

 يــستخلص منهــا األعــوان

 االقتصاديون و دور كـل عـون

 . ن وعالقته باألعوان اآلخري

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يحدد العالقات بين مختلف فئات األعوان االقتصاديين
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 النشاط االقتصادي : المجال المفاهيمي األول

 الدورة االقتصادية ): 3 ( الوحدة رقم

 سا 02 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 التدفقات االقتصادية . 1

 تعريف التدفقات االقتصادية . 1.1

 أنواع التدفقات . 2.1

 أ ـ التدفقات الحقيقية

 حقيقية ( قتصادية ـ إبراز التدفقات اال

 بمخططات تعبـر عـن ) و مالية

 العالقات الناشـئة بـين األعـوان

 . االقتصاديين

 ) النقدية ( ب ـ التدفقات المالية

 الدورة االقتصادية . 2

 تعريف الدورة االقتصادية . 1.2

 الدورة الحقيقية . 2.2

 ية الدورة المال . 3.2

ات تخـص  ـ انطالقـاً مـن معطـي

 معامالت بين األعوان االقتـصاديين

 ينجز المتعلم مخططاً يحدد من خالله

 . عوان التدفقات االقتصادية بين األ

 ـــ يمثــل المــتعلم بمخطــط دورة

 اقتــصادية مبــسطة بــين العــونين

 العائالت و المؤسـسات ( االقتصاديين

 ). فقط

 الكفاءات المستهدفة
 اديين خالل الدورة ـ يحدد التدفقات الناشئة بين األعوان االقتص

. االقتصادية
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 اإلنتاج و عوامل اإلنتاج : المجال المفاهيمي الثاني

 اإلنتاج ): 4 ( الوحدة رقم

 سا 04 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 تعريف اإلنتاج . 1

 أهمية اإلنتاج . 2

 أشكال اإلنتاج . 3

 اإلنتاج السلعي . 3.1

 ـ انطالقاً من أمثلة يميز بين اإلنتاج

 . السلعي و غير السلعي

 اإلنتاج غير السلعي . 3.2

صنف  ـ انطالقاً من نص هـادف ـي

 : المتعلم اإلنتاج إلى

 إنتاج سلعي •

 . ج غير سلعي إنتا •

 ) القيمة المضافة ( قياس اإلنتاج . 4

ـة ـ  المـضافة يقدم مفهوماً بـسيطا للقيم

 . اعتماداً على أمثلة عددية

 مفهوم القيمة المضافة . 1.4

 على مثال عددي يحسب ـ اعتمادا

 : القيمة المضافة كما يلي

 ـ االسـتهالكات اإلنتاج = القيمة المضافة

 ) الوسيطة

 حساب القيمة المضافة . 2.4

 ـ من خالل معطيـات لمؤسـستين

 مختلفتي النشاط يحـسب المـتعلم

 . لمضافة لكل منهما القيمة ا

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يبين أشكال اإلنتاج و يحدد القيمة المضافة
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 اإلنتاج و عوامل اإلنتاج : فاهيمي الثاني المجال الم
 عوامل اإلنتاج و تنسيقها ): 5 ( الوحدة رقم

 سا 12 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 العامل الطبيعي . 1
 تعريفه . 1.1
 مكونات العامل الطبيعي . 2.1
 دوره في العملية اإلنتاجية . 3.1

 ـ تتكون من األرض ، المناخ،
 ، المياه، الموقع س التضاري

 . الجغرافي
 تقييم العامل الطبيعي . 4.1
 العمل . 2

 ل تعريف العم . 1.2
 ـ الضرورة بالنسبة للفرد والمؤسسة

 . و المجتمع
 ضرورة العمل . 2.2

 ـ اإلشارة إلى تقسيم العمل المهني
 وتقسيم العمل الفني و تقسيم

 . العمل الدولي

 تقسيم العمل . 3.2

 للعمل ي المظهر الديموغراف . 4.2
 ـ االقتصار على معدالت الوالدات
 و الوفيات و معدل النمو السكاني

 . الكثافة السكانية و

 أ ـ الدراسة الكمية للسكان
 ب ـ الدراسة النوعية للسكان

 المتعلم هرماً سـكانياً وفقـاً ينجز ـ
ــسب ــددة و يح ــات مح  لمعطي
ى  المعدالت السكانية معتمـداً عـل

 . إحصائيات سكان الجزائر
 رأس المال . 3

 تعريف رأس المال . 1.3
 أهمية رأس المال . 2.3

 رأس المال : ـ التعرض إلى
 ، رأس المال ) العيني ( التقني

 . القانوني و رأس المال المالي

 أشكال رأس المال . 3.3

 اإلنتاج تنسيق عوامل . 4
 ـ إظهار الدور التكاملي بين العمل

 . و رأس المال
 ـ اإلشارة إلى شروط التنسيق

 التكلفة ، المستوى : التالية
 . التقني، أهمية منافذ التسويق

 مفهوم تنسيق عوامل اإلنتاج . 1.4
 شروط تنسيق عوامل اإلنتاج . 2.4

 ـ التأكيد على أن اإلنتاجية أداة
 . قياس فعالية التنسيق

 اإلنتاجية . 3.4

 التقدم التقني . 5
 تعريف التقدم التقني . 1.5
 مصادر التقدم التقني . 2.5
 آثار التقدم التقني . 3.5

 ـ انطالقاً من معطيات عددية عن
 في عاملي العمل و رأس المال

 مستوى معين من اإلنتاج يقوم
 المتعلم بحساب و اختيار تكلفة

 . التوليفة المثلى

 الكفاءات المستهدفة
ـ  يحدد شروط تنسيق عوامل اإلنتاج

. ـ يحدد دور التقدم التقني في عملية اإلنتاج
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 الدخل و تخصيصه : ل المفاهيمي الثالث المجا

 تخصيص الدخل الوطني ـ االستهالك ): 6 ( الوحدة رقم

 سا 04 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 تعريف الدخل الوطني . 1

 تخصيص الدخل الوطني . 2

 ـ انطالقاً من أمثلة يتم التمييز بـين

 . أنواع االستهالك

 ـــ إبــراز العالقــة بــين الــدخل
 لتحديد الميل المتوسط االستهالك و

 و الحدي لالستهالك

 االستهالك . 3

 تعريف االستهالك 1.3

 أنواع االستهالك 2.3

 االستهالك الوسيط و النهائي أـ 

 االستهالك الفوري و التدريجي بـ 

ــ   االستهالك الفردي و الجماعي ج

 العوامل المؤثرة في االستهالك 3.3

 العالقة بين االستهالك والدخل . 4.3

 ـ انطالقاً من معطيات يصنف التلميذ

 . ل أنواع االستهالك في جدو

 ـ من خالل معطيات عن االستهالك

 و الدخل يحـسب المـتعلم الميـل

ــدي ــل الح ــط و المي  المتوس

 لالستهالك و يفسرهما

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يبين كيفية حساب الدخل الوطني
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 و تخصيصه الدخل الوطني : المجال المفاهيمي الثالث

 االستثمار ـ االدخار و تخصيص الدخل ): 7 ( الوحدة رقم

 سا 08 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية والبيداغوجية التوجيهات المنهجية

ـ توضيح مفهوم االدخار انطالقاً  

. من الدخل و االستهالك

 . ـ يميز بين االدخار و االكتناز

دخ  ل ، ـ توضيح العالقـة بـين اـل
 . االستهالك و االدخار

 االدخار . 1

 تعريف االدخار و أهميته 1.1

 أنواع االدخار 2.1

 ـأ االدخار االختياري

 ب ـ االدخار اإلجباري

 العوامل المؤثرة في االدخار 3.1

دخل  ـ انطالقاً من معطيات عـن اـل

 واالستهالك يحسب المتعلم الميـل
 الحدي و الميل المتوسط لالدخـار

 . و يفسرهما

 االستثمار . 2

 تعريف االستثمار و أهميته 1.2

صنف االسـتثمارات حـسب  ـ ـت

 . طبيعتها و حسب غرضها
 تصنيف االستثمارات 2.2

ــة ــصادر الداخلي ــد الم ــ تحدي  ـ
 والخارجية لتمويل االستثمارات

 . والعناصر المكونة لها

 تمويل االستثمارات 3.2

 أ ـ تعريف عملية التمويل

 تمويل بـ  مصادر ال

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يبين العالقة بين االستهالك و االدخار و االستثمار
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 المؤسسة االقتصادية : المجال المفاهيمي الرابع

 مدخل إلى المؤسسة االقتصادية ): 8 ( الوحدة رقم

 سا 08 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 ـ يعرف المؤسـسة انطالقـاً مـن
ــا ــة ( مكوناته ــائل المادي  الوس

 ). و المالية والبشرية

 تعريف المؤسسة االقتصادية . 1

 خصائص المؤسسة االقتصادية . 2

ــصادي ــدور االقت ــين ال ــ يب  ـ
 . واالجتماعي للمؤسسة االقتصادية

 دور المؤسسة االقتصادية . 3

 ـ من خالل نـص يتـضمن إنـشاء
 مؤسسة يحـدد المـتعلم مراحـل

 . إنشائها

 تصنيف المؤسسات االقتصادية . 4

ة ، صـناعية ، تجاريـة،  ـ فالحـي
 . خدمية

 معيار النشاط . 1.4

 . ـ عامة ، خاصة ، مختلطة  المعيار القانوني . 2.4

ى مؤشـري رقـم  ـ االقتصار عـل
 األعمال و عدد العمال

 معيار الحجم . 3.4

 مـن معطيـات تتعلـق ـ انطالقـاً

 بمجموعة مـن المؤسـسات يقـوم

صنيفها فـي جـدول أو  المتعلم بـت

 مخطط وفقاً لمعيار النشاط والمعيـار

 . القانوني و معيار الحجم

 المؤسسة و محيطها . 5

 المحيط االقتصادي . 1.5

 المحيط القانوني . 2.5

 المحيط السياسي . 3.5

 ـ يبـرز العالقـة بـين المؤسـسة

 . ومحيطها

 حيط الثقافي و التكنولوجي الم . 4.5

 ـ انطالقاً من مخطـط  للمؤسـسة

 ومحيطها يستخلص المتعلم التأثير

 . المتبادل بينهما

 الكفاءات المستهدفة
 ـ يبرز الدور االقتصادي و االجتماعي للمؤسسة االقتصادية و يبين

 . عالقاتها بمحيطها

 ـ يصنف المؤسسات االقتصادية وفقاً لمعيار النشاط والمعيار القانوني
. ومعيار الحجم
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 المؤسسة االقتصادية : المجال المفاهيمي الرابع

 المؤسسة و التقييس ): 09 ( الوحدة رقم

 سا 06 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 ـ يعرف التقييس حـسب التـشريع مفاهيم أساسية . 1

 . الجزائري  تعريف التقييس . 1.1

 ــ انطالقـاً مــن وثيقـة تتــضمن

 المواصفات المطلوبة في المنتـوج

ــن ــودة و األم ــث الج ــن حي  م

 الخ، يستنتج خـصائص ... والتعبئة

 . التقييس

 خصائص التقييس . 2.1

 أنواع المواصفات . 3.1

 أ ـ حسب الموضوع

 ب ـ حسب النظام األساسي

 أهداف التقييس . 4.1

 التقييس في المؤسسة . 2

 عالقة التقييس باإلنتاج . 1.2

 عالقة التقييس بالتوزيع . 2.2

 أ ـ حماية المستهلك

 ب ـ حماية البيئة

 ـ انطالقاً مـن مجموعـة منتجـات

 متنوعة يستخلص منها خـصائص

 . التقييس

 الكفاءات المستهدفة

. ـ يبرز دور التقييس بالنسبة للمؤسسة والمستهلك
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 المؤسسة االقتصادية : المجال المفاهيمي الرابع

 المؤسسة االقتصادية و الوظيفة التجارية ): 10 ( الوحدة رقم

 سا 10 : الحجم الساعي

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية والبيداغوجية التوجيهات المنهجية

ـ يقتصر على ذكر الوظائف فقط  .   االقتصادية ة وظائف المؤسس . 1
 تعريف الوظيفة . 1.1
 أنواع الوظائف . 2.1

ة  قبـل ـ  تعرف الوظيفة التجارـي
 . التطرق إلى التموين والتسويق

 الوظيفة التجارية . 2

 التموين . 1.2
 أ ـ تعريف التموين

 عملية الشراء ب ـ

 ـ انطالقاً من تحديد موضوع نشاط
 المؤسسة يتم تناول مراحل عملية

 . الشراء
ة التمـوين بالنـسبة  ـ إظهار أهمـي
 للمؤسسة في الوقـت المناسـب
ــداً  وهــذا يتطلــب تــسييراً جي

 . للمخزونات

 تعريف عملية الشراء •
 مراحل عملية الشراء •

 جـ ـ تسيير المخزونات

 ـ ينجز المتعلم مخططاً  لمراحـل
 . عملية الشراء

 شـروط المنتج ـ يراعى في توزيع
 . التقييس

 التسويق . 2.2
 أ ـ تعريف التسويق

 ب ـ المراحل المتعلقة
التسويق ب

 دراسة السوق •
 قنوات التوزيع •
 اإلشهار •
 ترقية المبيعات •

 جـ ـ حماية المستهلك

ه  ـ ينجز المتعلم مخططاً يبين فـي
 . المنتج مختلف مراحل تسويق

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يحدد مراحل عمليتي التموين و التسويق
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 ) علم التسيير ( المانجمنت : المجال المفاهيمي الخامس

 المبادئ األساسية للمانجمنت ): 11 ( الوحدة رقم

 سا 07 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة فية المعر المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 ـ يشير إلى مصطلحات المانجمنـت

م  المستخدمة مثل علم التـسيير عـل

 . التصرف

 تعريف المانجمنت . 1

 ـ يوضح أن مفهوم المانجمنت أوسع

 ). Gestion ( من مفهوم التسيير

ة  ـ يقتصر على ذكر وظائف عملـي

ة فـي التخطـيط،  التسيير المتمثـل

 . التنظيم، القيادة و الرقابة

ــة . 2 ــية لعملي ــائف األساس  الوظ

 التسيير

 ـ من خالل مجموعة من األعمـال

 المتعلقة بالتسيير يقوم المتعلم بربطها

 مع ما يناسبها من الوظائف األساسية

 . للتسيير

 المنظمة و المسير . 3

 تعريف المنظمة . 1.3

 المسير . 2.3

 أ ـ تعريف المسير

 ب ـ مهارات المسير

 ـ يبين دور المسير في مجال
 التخطيط ، التنظيم ، القيادة

 . والرقابة

 جـ دور المسير

 ـ يصنف المتعلم مجموعة من
 األنشطة التي يقوم بها المدير على
 مستوى مؤسسته و يربطها

 . ساسية للتسيير بالوظائف األ

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يبين دور المسير في المنظمة
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 ) علم التسيير ( المانجمنت : المجال المفاهيمي الخامس

 لتنظيم التخطيط و ا ): 12 ( الوحدة رقم

 سا 08 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 ـ ربط التخطيط بأهداف المنظمة  التخطيط . 1

 تعريف التخطيط . 1.1

 أنواع التخطيط . 2.1

 أهداف التخطيط . 3.1

 التنظيم . 2

 تعريف التنظيم . 1.2

 عملية التنظيم خطوات . 2.2

 أنواع التنظيم الهيكلي . 3.2

 أ ـ حسب الوظائف

 ـ انطالقـاً مـن معطيـات تتعلـق

 في مجال التنظيم ينجز ) ما ( بمؤسسة
 . المتعلم مخططاً هيكلياً لها

 ـ توضيح أن سير عمل المؤسـسة

 يفــرض وجــود مجموعــة مــن

 . لها مهام محددة ) أقسام ( صالح الم

 ـ يستعين األستاذ بمخطط لتوضـيح

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة حـسب

 تـــدرج الوظـــائف و تـــدرج

 . المسؤوليات

 ب ـ حسب تدرج المسؤولية

 المستوى التأسيسي •

 المستوى اإلداري •

 المستوى العملي •

 الكفاءات المستهدفة

. ـ يحدد دور التخطيط و التنظيم في عملية التسيير
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 ) علم التسيير ( المانجمنت : المجال المفاهيمي الخامس

 القيادة و الرقابة ): 13 ( الوحدة رقم

 سا 07 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين يهات المنهجية والبيداغوجية التوج

 ـ يبرز أهمية اتخاذ القرار من خالل
 . تعريف القيادة

 القيادة . 1

 ـ التأكيد على أن القرار يعني حل
 المطروحة المشاكل و الصعوبات

 . في الوقت المناسب

 تعريف و أهمية اتخاذ القرار . 1.1

 ـ يتوقف القرار على وضعية وحجم
 . المؤسسة و المحيط المؤثر فيها

 القرار خصائص . 2.1

 معايير القرار . 3.1

 ـ يبين تعدد الجهات المـؤثرة فـي
 . القرار

 ـ اإلشارة إلى أن القرارات هي إما
 ثنائية أو اسـت ) مبرمجـة ( عادية

 ). غير مبرمجة (

 المسير و القرار . 4.1
 أ ـ موضوع القرار
 بـ  مستوى القرار
 جـ ـ أنواع القرار

 ـ انطالقاً من مخطط يبـين تـدرج
 نزول القرار على مستوى المؤسـسة

 . من القمة إلى القاعدة

 الرقابة . 2
 تعريف الرقابة . 1.2

 ـ يبرز أهمية الرقابة مـن خـالل
 . تعريفها

 ـ تقدم مستويات عملية الرقابة وفق
 : التدرج التالي

 تحديد مواصـفات و معـايير •
 . األداء

 مقارنة النتائج بالمعايير •
 اذ القرارات تقييم الفروق و اتخ •

 المناسبة لتصحيح األخطاء

 مستويات الرقابة . 2.2

 الكفاءات المستهدفة

.ـ  يحدد دور القيادة و الرقابة في عملية التسيير
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 . منهاج مادة القانون للسنة ثانوي ): 3 ( ـ الملحق

 ) التخفيف ( جدول تلخيصي بالتعديالت
 الحجم الساعي

 بعد المقترح
 التعديل و
 التخفيف

 التعديالت المقترحة
 في المضامين

 لتخفيف ا
 الحجم
 الساعي
 الحالي

 المجاالت التعليمية الوحدات
 المفاهيمية

03   بدون تغيير 02 
 القانون . 1

 والقاعدة
 القانونية

03   بدون تغيير 03  تقسيمات . 2
 القانون

04   بدون تغيير 04  مصادر . 3
 القانون

05   بدون تغيير 04 
 التنظيم . 4

 القضائي
 الجزائري

 أساسية مبادئ . 1
 في القانون

03   بدون تغيير 02   األشخاص . 5

12   بدون تغيير 12   مميزات . 6
 الشخص القانوني

05   بدون تغيير 05   الحقوق . 7

03   بدون تغيير 02   و األموال . 8
 األشياء

04   بدون تغيير 04   االلتزامات . 9

06   بدون تغيير 05   العقد . 10

 القانون . 2
 المدني

03   بدون تغيير 03   التاجر . 11

02   بدون تغيير 02   األعمال . 12
 التجارية

03   بدون تغيير 03  المحل . 13
 التجاري

00   5 - حذف كل الوحدة 05  األوراق . 14
 التجارية

 القانون . 3
 التجاري

- 5  56 

 الحجم الـساعي علـى بقيـة الوحـدات ع ي إعادة توز و ) 14 ( تم حذف الوحدة رقم : مالحظة
. األخرى
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 مبادئ أساسية في القانون : المجال المفاهيمي األول

 الحجم الساعي
 المجاالت المفاهيمية التعلمية الوحدات

03   القانون  والقاعدة  القانونية . 1

03   القانون تقسيمات . 2

04   القانون مصادر . 3

05   الجزائري التنظيم  القضائي . 4

 في القانون أساسية مبادئ . 1

03   األشخاص . 5

12   مميزات الشخص القانوني . 6

05   الحقوق . 7

03   و األشياء األموال . 8

04   االلتزامات . 9

06   العقد . 10

 القانون المدني . 2

03   التاجر . 11

02   األعمال  التجارية . 12

03   المحل  التجاري . 13

القانون  التجاري . 3
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 نية القانون و القاعدة القانو ): 1 ( الوحدة رقم

 سا 03 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 القاعدة القانونية . 1

 تعريف القاعدة القانونية . 1.1

 ـ يستنتج من خالل أمثلة خصائص
 : القاعدة القانونية المتمثلة في

 ط قاعدة سلوك تحكم الرواب •
 . االجتماعية

 . مة و مجردة قاعدة عا •
 قاعدة ملزمة •

 خصائص القاعدة القانونية . 2.1

 ة أنواع القاعدة القانوني . 3.1

 على معيار القوة ـ االقتصار أ ـ القواعد اآلمرة
ٌ إلبراز الفرق بين  اإللزامية فقط

 ب ـ القواعد المكملة . القاعدة اآلمرة والقاعدة المكملة

 ـ انطالقاً من وضعيات قانونية
 سلوكات بعض تتضمن

 وتصرفات األشخاص يربط هذه
 السلوكات و التصرفات بالقاعدة
 القانونية المناسبة و يصنفها إلى

 . آمرة و قواعد مكملة د قواع

 القانون . 2

 ـ يعرف القانون انطالقاً من القواعد
 . القانونية

 تعريف القانون . 1.2

 ـ يبين أن الحقوق يقرها و يحميها
 . القانون

 القانون و الحق . 2.2

 ـ يبرز أن األخالق أوسع نطاقاً من
 . القانون

 ـ مخالفة األخالق ال يترتب عنه
 . جزاء بالضرورة

 القانون و األخالق . 3.2

 ـ يبين المتعلم ضرورة القانون
 انطالقاً من وضعة قانونية مستمدة

 . من الواقع المعيش

 ـ انطالقا من أمثلة لسلوكات
 خاص يعرف وتصرفات األش

 القانون و يبين صلته بالحق
 . واألخالق

 الكفاءات المستهدفة
. ـ تحديد دور القانون في تنظيم سلوك وعالقات أفراد المجتمع
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 مبادئ أساسية في القانون : المجال المفاهيمي األول

 رقم    تقسيمات ): 2 ( الوحدة
 القانون

 سا 3 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين والبيداغوجية التوجيهات المنهجية

 القانون العام . 1

 تعريف القانون العام . 1.1

 أنواع القانون العام . 2.1

 ـ ينجز المتعلم مخططاً يبين فروع

 . القانون انطالقاً من معطيات

 أ ـ القانون العام الداخلي

 ـ يعتمد في التفرقة بين القانون العام

الخاص على معيار و القانون

 . السلطة و السيادة

 ب ـ القانون العام الخارجي

 فروع القانون العام الداخلي . 3.1

 أ ـ القانون الدستوري

 ب ـ القانون اإلداري

 جـ ـ القانون المالي

 د ـ القانون الجنائي

 ـ قانون العقوبات

 ـ يلخص تقسيمات القانون في

 . ط توضيحي مخط

ـ  قانون اإلجراءات الجنائية

 القانون الخاص . 2

 تعريف القانون الخاص . 2.1

 فروع القانون الخاص . 2.2

 أ ـ القانون المدني

 ب ـ القانون التجاري

 جـ ـ قانون اإلجراءات المدنية

 ـ يبرز عند تعريف القانون الخاص

 أن أطرافه ال يملكون سلطة أو

 . طرف على آخر سيادة

 د ـ القانون الدولي الخاص

 ـ يصنف المتعلم وضعيات قانونية

 محددة وفقاً النتمائها لفرع معين

 . من فروع القانون العام و الخاص

 الكفاءات المستهدفة
.ـ  يصنف القانون إلى قانون عام و قانون خاص و يبين فر وع كل منهما
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 مبادئ أساسية في القانون : المجال المفاهيمي األول

 مصادر القانون ): 3 ( الوحدة رقم

 سا 4 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين ة والبيداغوجي التوجيهات المنهجية

 . ـ اإلشارة إلى معنى مصدر القانون  المصادر الرسمية . 1

 التشريع . 1.1

 أ ـ تعريف التشريع

 ب ـ أنواع التشريع

 ) الدستور ( التشريع األساسي •

 ) القانون ( التشريع العادي •
 ) اللوائح ( التشريع الفرعي •

 ـ يعتمد في تحديد مصادر القانون
 وترتيبها على نص المادة األولى من

 . القانون المدني الجزائري

 ـ يرتب التشريع من حيث أنواعه
 . وتدرجه وفقاً لقوته اإللزامية

 ـ اعتمادا على وضعيات قانونية
 مختلفة ، يستخرج المتعلم مختلف
 ا مصادر القانون ويرتبها وفقاً لقوته

 . اإللزامية و تدرجها

 ـ تستمد مبادئ الشريعة اإلسالمية
 . الكتاب،السنة،اإلجماع و القياس : من

 مبادئ الشريعة اإلسالمية . 2.1

 العرف . 3.1

 أ ـ تعريف العرف

 ب ـ عناصر العرف

 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد . 4.1
 العدالة

 المصادر التفسيرية . 2

 القضاء . 1.2

 ـ اإلشارة إلى الجهة القضائية
 المعتمد على أحكامها كمصدر

 . تفسيري في الجزائر

 الفقه . 2.2

 الكفاءات المستهدفة
. ن و يرتبها حسب قوتها اإللزامية ـ يميز بين مصادر القانو
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 اسية في القانون مبادئ أس : المجال المفاهيمي األول

 التنظيم القضائي الجزائري ): 4 ( الوحدة رقم

 سا 05 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 تعريف القضاء و مبادئه . 1

 السلطة القضائية . 2
 تعريف السلطة القضائية . 1.2

 ـ يقتصر على المبادئ األساسية
 : المتمثلة في

 حق اللجوء إلى القضاء •
 المساواة أمام القضاء •
 التقاضي على درجتين •
 لالمركزية القضائية ا •
 القضاء ( ازدواجية القضاء •

 ) العادي و القضاء اإلداري
 ـ يتم التركيز على أحكام الدستور فيما
 يتعلق بتنظيم السلطة القضائية وتحديد

 . مهامها
 التنظيم الهيكلي للقضاء . 2.2

 أ ـ  القضاء العادي
 المحاكم •
 المجالس القضائية •
 المحكمة العليا •

ـ القضاء اإلداري  ب 
 المحاكم اإلدارية •

 . ارة إلى محكمة التنازع ـ اإلش

 ـ اإلشارة إلى المجلس األعلى للقضاء
 مجلس الدولة • . كهيئة إدارية

 المحتوى البشري للقضاء . 3.2
ـ القضاة  أ 

 ـ يعرف القاضي و يحدد أنواع
 قضاة الحكم، التحقيق، ( القضاة

 و أعوان القضاء ) النيابة العامة
 المحضرون ، المحامون كتاب الضبط، (

 ). ثقون و الخبراء ، المو

 ب ـ  أعوان القضاء

 ـ من خالل نموذج حكم صادر من
 : المحكمة يقوم المتعلم باستنتاج

 أصدرت الجهة القضائية التي •
 الحكم

 أطراف النزاع •
 موضوع النزاع •
 ة المبادئ األساسي •

 ـ يلخص المتعلم في مخطط الهيكل
 . التنظيمي للقضاء

 الكفاءات المستهدفة

. ـ يعرف القضاء و يحدد تنظيمه الهيكلي في الجزائر
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 القانون المدني : المجال المفاهيمي الثاني

 ) أطراف الحق ( األشخاص ): 5 ( الوحدة رقم

 سا 03 : الحجم الساعي

 المعرفية المضامين والبيداغوجية التوجيهات المنهجية
                   

 تعريف الشخص القانوني . 1

 أنواع األشخاص القانونية . 2

 الشخص الطبيعي . 1.2

 أ ـ بداية الشخصية

 عل القانون المدني عتماد اال ـ

 الجزائري في تحديد مفهوم

 . الشخص القانوني كطرف للحق

 ـ يركز على حالتي الجنين والمفقود

 عند التعرض لبداية ونهاية

 . الشخصية
 ب ـ نهاية الشخصية

 ) المعنوي ( الشخص االعتباري . 2.2

 أ ـ تعريف الشخص االعتباري

 االعتباري بداية و نهاية الشخص ب ـ

 جـ ـ أنواع الشخص االعتباري

 ـ الشخص االعتباري العام

 ـ يعتمد في تحديد مفهوم الشخص

 االعتباري وأنواعه على أحكام

 العقد القانون المدني الجزائري و

 التأسيسي لشركة ما بالتركيز على

 . تاريخ العقد و المدة القانونية له

 ـ الشخص االعتباري الخاص

 ـ اعتماداً على معطيات تتضمن

 مجموعة من األشخاص القانونية

في وضعيات مختلفة يقوم المتعلم

 القانونية و التفرقة يد األشخاص بتحد

 بينها  و تصنيفها إلى  أشخاص

 . طبيعية و معنوية

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يميز بين الشخص الطبيعي و الشخص االعتباري
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 القانون المدني : المجال المفاهيمي الثاني
 مميزات الشخص القانوني ): 6 ( الوحدة رقم

 سا 12 : الحجم الساعي

 المعرفية المضامين والبيداغوجية التوجيهات المنهجية                    

 مميزات الشخص الطبيعي يحدد ـ الطبيعي مميزات الشخص . 1
 انطالقاً من وثائق الحالة المدنية

 هادة الوفاة شهادة الميالد ـ ش (
 ـ بطاقة التعريف الوطنية ـ

 ). شهادة اإلقامة ـ الدفتر العائلي
 بالنسبة لالسم على االسم يركز ـ

 االسم + االسم العائلي ( المدني
 مع اإلشارة  إلى اسم ) الشخصي

 الشهرة و االسم المستعار و االسم
 ثم التعرض لخصائص ) التجاري

 . االسم و كيفية حمايته

 االسم . 1.1

 أ ـ تعريف االسم و أنواعه

 ب ـ خصائص االسم

 جـ ـ طرق اكتساب االسم

 د ـ حماية االسم

 ـ اإلشارة إلى الحالة السياسية
 والحالة ) القرابة ( و العائلية ) الجنسية (

 ). المعتقد ( الدينية

 الحالة . 2.1
 أ ـ تعريفها

 ب ـ أنواعها

 المتعلم من خالل يستخلص ـ
 ن الجنسية الجزائري شروط قانو

 اكتساب الجنسية

 الموطن . 3.1
 أ ـ تعريفه

 ب ـ أنواعه
 جـ ـ أهميته

 ـ انطالقاً من وضعيات قانونية
 معينة يحدد المتعلم الموطن العام
 و الموطن الخاص لشخص

 ). ما ( طبيعي

 الذمة المالية . 4.1
 أ ـ تعريفها

 ب ـ أهميتها

 ة األهلي ـ يتم بيان عوارض
 وموانعها اعتماداً على أحكام
 القانون المدني الجزائري وأحكام

 . القانون التجاري

 األهلية . 5.1
 أ ـ تعريفها

 ب ـ أنواعها
 جـ ـ العوامل المؤثرة فيها

 ـ انطالقاً من وضعيات محددة يفرق
 ص من األشخا ة المتعلم بين مجموع

 . حسب تدرج أهليتهم من حيث السن
 ـ اعتماداً على معطيات تتضمن
 مجموعة من التصرفات القانونية

 نافعة ـ ضارة ـ تدور بين النفع (
 يبين المتعلم التصرفات ) والضرر

 ن التي تقبل من األشخاص الطبيعيي
 . المذكورين في النشاط السابق

 مميزات الشخص االعتباري . 2

 االسم 1.2

 الحالة . 2.2

 الموطن . 3.2

 من عقد تأسيسي لمؤسسة انطالقاً ـ
 . الشخص االعتباري مميزات ج يستنت

 الذمة المالية . 4.2

 القاً من بطاقة وصفية لمؤسسة ـ انط

 . يحدد مميزات الشخص االعتباري

 األهلية . 5.2

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يحدد مميزات الشخص القانوني
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 القانون المدني : المجال المفاهيمي الثاني

 الحقوق ): 7 ( الوحدة رقم

 سا 5 : الحجم الساعي

 معرفية ال المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
                   

 تعريف الحقوق . 1

 أنواع الحقوق . 2

 الحقوق السياسية . 1.2

 الحقوق المدنية . 2.2

 أ ـ  الحقوق العامة

 ب ـ  الحقوق الخاصة

 ـ يعتمد على أحكام القانون المدني

 . الجزائري لتحديد أنواع الحقوق

 ـ تقدم أنواع الحقوق في مخطط

 . توضيحي

ـ  حقوق األسرة

 ـ الحقوق المالية

 ـ يتعرض للحقوق العينية األصلية

 . و الحقوق العينية بالتبعية

 الحقوق العينية •

ـ  الحقوق الدائنية  الحقوق الشخصية •

 ـ تتمثل الحقوق الذهنية في الحقوق

 األدبية و الفنية و الحقوق

 . الصناعية و التجارية

 الحقوق الذهنية •

 ـ استناداً إلى معطيات تتضمن

 مجموعة من الحقوق يقوم المتعلم

 . بتحديد و تصنيف هذه الحقوق

 ن مجموعة من ـ انطالقاً م

 التصرفات القانونية تقابلها

 مجموعة من الحقوق يقوم المتعلم

 . بالربط بينها بصفة صحيحة

 الكفاءات المستهدفة
. السياسية و الحقوق المدنية العامة و الخاصة ـ يميز بين الحقوق
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 القانون المدني : المجال المفاهيمي الثاني

 األموال و األشياء ): 8 ( الوحدة رقم

 سا 03 : الحجم الساعي

 التعلم أنشطة المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 . ـ التمييز بين األموال و األشياء

 ـ يعتمد في التعريف على أحكام

 نظرية الحق المستمدة من أحكام

 القانون المدني الجزائري

 تعريف األموال و األشياء . 1

 تصنيف األموال حسب طبيعتها . 2

 العقارات . 1.2

 أ ـ تعريف العقارات

 نواع العقارات ب ـ أ

 المنقوالت . 2.2

 أ ـ تعريف المنقوالت

 ب ـ أنواع المنقوالت

 رات بطبيعتها ـ يميز بين العقا

 . والعقارات بالتخصيص

 ـ يميز بين المنقوالت بطبيعتها

 . المآل والمنقوالت بحسب

 أهمية التفرقة بين العقارات . 3

 والمنقوالت

 ـ انطالقاً من وثيقة تتضمن مجموعة

 من األموال يقوم المتعلم بتصنيفها

 . في جدول إلى عقارات ومنقوالت

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يميز بين العقارات و المنقوالت
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 القانون المدني : المجال المفاهيمي الثاني

 االلتزام ): 9 ( رقم الوحدة

 سا 4 : الحجم الساعي

 المعرفية ن المضامي التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
                  

 ـ يستند في تحديد مفهوم االلتزام

 على أحكام القانون وموضوعه

 . المدني الجزائري

 تعريف االلتزام . 1

 موضوع االلتزام . 2

 االلتزام بالقيام بعمل . 1.2

 االلتزام باالمتناع عن عمل . 2.2

 على أمثلة من الواقع يعتمد ـ

 . لتوضيح مختلف أنواع االلتزام

 االلتزام بتقديم شيء ما . 3.2

 ـ انطالقاً من أمثلة تتعلق

 حسب بااللتزامات يصنفها المتعلم

 . موضوعها في جدول

 ـ اإلشارة إلى مصادر االلتزام

 القانون ، العقد ، : المتمثلة في

 اإلرادة المنفردة ، اإلثراء بال

 سبب  و العمل غير المشروع

 طالقاً من مجموعة من ـ ان مصادر االلتزام . 3

 االلتزامات يقوم المتعلم بتحديد

 . مصدرها

 ) التنفيذ ( آثار االلتزام . 4

 التنفيذ العيني . 1.4

 ـ يقتصر عند تناول آثار االلتزام

 على التنفيذ العيني و التنفيذ عن

 طريق حالتي التعويض االتفاقي

 . و التعويض القضائي  التنفيذ عن طريق التعويض . 2.4

 ـ انطالقاً من وضعية قانونية مثل

 حالة البيع تتضمن التزامات

 يستنتج منها المتعلم آثار التزام

 . الطرفين

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يحدد آثار االلتزام



 www.toufik.50webs.com 48 األستاذ بن مومن توفيق موقع

 القانون المدني : المجال المفاهيمي الثاني

 العقد ): 10 ( الوحدة رقم
 سا 06 : الحجم الساعي

 المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية                   

 ـ يعتمد في تحديد مفهوم العقد

 وتقسيماته و أركانه على أحكام

 . القانون المدني الجزائري

 ـ انطالقاً من عقد يستخلص المتعلم تعريف العقد . 1

 . أطراف العقد وموضوعه ونوعه

 : ـ االقتصار على التقسيمات التالية

 العقود الشكلية و العقود الرضائية •
 . و العقود العينية

 ماة و العقود غير العقود المس •
 . المسماة

 العقود الملزمة لجانب واحد •
 . والعقود الملزمة لجانبين

 تقسيمات العقود . 2

 أركان العقد . 3

 الرضا . 1.3

 المحل . 2.3

 السبب . 3.3

 ـ انطالقاً من وضعيات واقعية يبين

 ـ اإلشارة إلى عيوب الرضا . أركان العقد و شروط صحته

 الغلط ، التدليس ، .( باختصار

 ). تغالل اإلكراه  و االس

 شروط صحة العقد . 4

 األهلية . 1.4

 ) العقود الشكلية ( الكتابة . 2.4

 ) العقود بعوض ( التسليم . 3.4

 ـ عند التعرض لوسائل اإلثبات يؤكد

 على الكتابة و اإلقرار والقرائن

 . القانونية و شهادة الشهود

 وسائل إثبات العقد . 5

 ـ يميز بين المسؤولية العقدية

 والمسؤولية التقصيرية عند تناول

 المسؤولية المدنية في تناول آثار

 . العقد

 آثار العقد . 6

 ـ بناء على مضمون عقد يقوم

 المتعلم بتحديد وسيلة إثباته

 . والجزاء المترتب عنه

 ـ و بناء على فعل ضار يقوم المعلم

 بتحديد وسيلة إثباته و الجزاء

 . مترتب عنه ال

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يحدد آثار العقد
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 القانون التجاري : المجال المفاهيمي الثالث
 التاجر ): 11 ( الوحدة رقم

 سا 3 : الحجم الساعي

 المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
                  

 عند تعريف التاجر على يعتمد ـ

 أحكام القانون التجاري الجزائري

 . خاصة المادة األولى منه

 تعريف التاجر . 1

 ـ توضح شروط اكتساب صفة شروط اكتساب صفة التاجر . 2

 التاجر وفقاً للنظرية الشخصية

 . والموضوعية
 احتراف األعمال التجارية . 1.2

 ـ يركز على األهلية التجارية مع

 خص القاصر تناول أهلية الش

 المأذون له بممارسة التجارة

 ). باختصار (

 األهلية التجارية . 2.2

 التزامات التاجر . 3

 مسك الدفاتر التجارية . 1.3

 ـ يعتمد في تحديد التزامات التاجر

 على النصوص القانونية الواردة

 . في القانون التجاري الجزائري

 القيد في السجل التجاري . 2.3

 ـ انطالقاً من وضعية شخصين

 : طبيعيين

 يقوم بالشراء قصد : األول •

 البيع بصفة متكررة من أجل

 . تحقيق الربح

 يقوم بالشراء قصد : الثاني •

 . االستهالك

 ـ يتم تحديد شروط اكتساب صفة

 . التاجر

 ـ يبحث المتعلم في اإلجراءات

 الواجب إتباعها للتسجيل في

 مع تحديد الوثائق السجل التجاري

 المطلوبة إدارياً مع تحديد معنى

 . االلتزام بمسك الدفاتر التجارية

 الكفاءات المستهدفة
.ـ  يحدد شروط اكتساب صفة التاجر و التزاماته المهنية
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 القانون التجاري : لمجال المفاهيمي الثالث ا
 األعمال التجارية ): 12 ( الوحدة رقم

 سا 2 : الحجم الساعي

 المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
                  

 ـ يركز على المعيار الشخصي

 والموضوعي لتحديد العمل

 . التجاري

 تعريف األعمال التجارية . 1

 تصنيف األعمال التجارية . 2

 األعمال التجارية بحسب . 1.2

 الموضوع

 األعمال التجارية بحسب الشكل . 2.2

 ة ـ يعتمد في تحديد األعمال التجاري

 على النصوص القانونية الواردة

 في القانون التجاري الجزائري

 . الساري المفعول

 األعمال التجارية بالتبعية . 3.2

 معطيات تتضمن معلومات على ء ـ بنا

 حول أنشطة ألشخاص محددة يقوم

 المتعلم بتصنيفها إلى أعمال تجارية

 . وأعمال مدنية

 ـ انطالقاً من معطيات يصنف

 األعمال التجارية إلى أعمال

 تجارية بحسب الموضوع والشكل

 وبالتبعية

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يصنف األعمال التجارية حسب الموضوع و الشكل و بالتبعية
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 القانون التجاري : المجال المفاهيمي الثالث

 تجاري المحل ال ): 13 ( الوحدة رقم

 سا 3 : الحجم الساعي

 المعرفية المضامين التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
                  

 ـ يعتمد في تحديد مفهوم المحل التجاري

 العناصر ( على العناصر المكونة له

 ). المادية و المعنوية

 تعريف المحل التجاري . 1

 عناصر المحل التجاري . 2

 العناصر المادية . 1.2

 أ ـ البضائع

 ـ يعتمد على القانون التجاري

 الجزائري في تحديد مختلف

 . عناصر المحل التجاري
 ب ـ المعدات و األدوات

 المعنوية العناصر . 2.2

 ء التصال بالعمال أ ـ ا

 ب ـ السمعة التجارية

 جـ ـ االسم التجاري

 د ـ الحق في اإليجار

 هــ  حقوق الملكية األدبية

 والفنية والصناعية

 انطالقاً من معطيات تتضمن جرد ـ

 دية يقوم أصول مؤسسة اقتصا

 المتعلم بتصنيفها إلى عناصر

 . مادية و عناصر معنوية

 الكفاءات المستهدفة
. ـ يبين مفهوم المحل التجاري و يستخلص عناصره األساسية


