
 

  

   وزارة التربية الوطنية 0

 

وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية 

 

                                                                                                                                                                                                               املفتشية العامة للتربية الوطنية                                                                                                                                                                                                       املديرية العامة للتعليم 

   مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 

 تنفيذها اتوآلي  نويةجات الس  التدر  

 التسيير املحاسبي واملالي  :ادةامل

 ثانوي نية السنة الثااملستوى: 

اقتصاد   :  الشعبة  تسيير و

 

    2021جوان  



 

  

   وزارة التربية الوطنية 1

 

وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 املقدمة:
 

التعليم الثانوي    ( تضع مديرية19من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد  وَسعيا،  2022ــ    2021للموسم الدراس ي  اتحضير 

الوطنية  العام   للتربية  العامة  بالتنسيق مع املفتشية  أيدي  والتكنولوجي  للتعلمات  السيدات والسادة املفتشين واألساتذةبين  بما  بصفة استثنائية    لة ، املعدالتدرجات السنوية 

  يتماش ى والحجم الزمني املتاح.

ذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب  يشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية وتنمية كفاءات املتعلمين، يرتبط ه

ينبغي استثمارها بالشكل األمثل، تشكل التدرجات السنوية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسية توضح كيفية تنفيذ املناهج التعليمية أن ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة التي  

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 املناهج التعليمية،تضبط السير املنهجي للتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في  ▪

 ،تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة ▪

 وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  املوارد مع مراعاة وإرساءاملضامين   تضمن تناول  ▪

 ،  وعملية تقويمها وتنمية قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالتيرورة التعلمات س فترات للتقويم املرحلي للكفاءة بما يضمن االنسجام بين تقترح ▪

  والتنسيق فيما بينهم بالنسبة لكل مادة وفي كل ثانوية هذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    وأهداف وآليات قراءة وفهم مبادئ    األساتذة  نطلب من جميع  من هذا املنطلق 

 ودعمهم بتقديم التوضيح الالزم.مرافقة األساتذة كما نطلب من املفتشين يز التنفيذ، من أجل وضعها ح
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 مبادئ وأهداف التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    

 
 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 

 آليات التعديل البيداغوجي 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  احتساب    28توزيع  دون  أسابيع أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

الكفاءة  لبناء  الضروري  املوارد  من  الالزم  الحد  تحديد 

 )املوارد املهيِكلة(،  

السندات  الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 بناء املوارد،والنشاطات ل

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

البناء   تستهدف  التي  النشاطات  التقويم  ضمن  إدراج 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

لحل   مسعى  )استغاللها ضمن  الوثائق  استغالل  منهجية 

 مشكل(،

منهجية   توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

الوثائق   أنماط  مختلف  منحنيات، )استغالل  جداول، 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

تعليمات   بتقديم  للمهمات  إنجازه  أثناء  املتعلم  مرافقة 

 تيسر الحل،

 

 

 األهداف املبادئ األساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

على   مركبة املحافظة  مشكلة  من خالل وضعيات  املتعلم  لدى  اإلدماج  على  القدرة  تقويم 

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

املناهج   في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 س العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى تزويد املتعلم باألس
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 للمحاسبة  األساسية المبادئاألول:  المجال المفاهيمي

الوحدة   التعلم أهداف  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي  

 والمعالجة

الحجم  

 الساعي

 دور يُحدد

 المحاسبة

 التسيير في

 المحاسبي

 والمالي

 .للمؤسسة

 ـ التعرف على 

 المؤسسة و    

 تصنيفها   

 ـ تحديد مفهوم 

 التسيير    

 ـ تحديد مفهوم 

 المحاسبة المالية و  

 أهداف مسكها و   

 مستعملوها   

الوحدة  

 01رقم : 

المؤسسة  

 و التسيير 

 . المؤسسة 1

 . تعريف المؤسسة 1.1

 . تصنيف المؤسسات 2.1

 . التسيير 2

 . تعريف التسيير 1.2

 . مهام التسيير 2.2

 . المؤسسة والمحاسبة المالية 3

 تعريف المحاسبة و أهدافها. 1.3

 أ ـ تعريف المحاسبة المالية 

 ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية 

 ضرورة قانونية  •

 أداة للتسيير  •

وسيلة للحصول على المعلومات  •

 والتواصل مع الغير 

 أداة إثبات في حالة النزاع  •

الضريبي   • الوعاء  لحساب  أداة 

 ومبلغ الضرائب الواجبة الدفع

 . المستعملون للمحاسبة  2.3

 أ ـ المؤسسة

 ب ـ الغير 

 الدائنون  •

 مصلحة الضرائب  •

 الهيئات االجتماعية   •

 األجراء) العاملون في المؤسسة( •

 المهمات:

 ـ يعرف المؤسسة و يصنفها 

 ـ يحدد مفهوم التسيير  

 ومبادئ  يحدد أهدافـ 

 المحاسبة في   ومصادر  

 المؤسسة االقتصادية.   

  

 

 

بطاقة  ـ تقديم  

ة س وصفية لمؤس

 اقتصادية. 

  شكلـ تقديم 

لمستعملي  تخطيطي 

 . المحاسبة

تقويم 

 تشخيصي 

 

 

 

 

 

 

 تقويم بنائي 

 سا  03
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 المؤسسات المالية  •

المستثمرون والمساهمون   •

 المحتملون 

 المحاسبة  في اآللي اإلعالم دور .3.3

 المحاسبة  . مبادئ4.3

 أ ـ مبدأ استمرارية االستغالل 

 ب ـ مبدأ مصداقية المعلومات 

 ج ـ مبدأ قابلية المقارنة 

 د ـ مبدأ التكلفة التاريخية 

على   االقتصادي  الواقع  أسبقية  مبدأ  ـ  هـ 

 المظهر القانوني 

 و ـ مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية 

 ز ـ مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية 

 ح ـ مبدأ الحيطة 

 مبدأ عدم المقاصة   ط ـ

 . مصادر القواعد المحاسبية  5.3

 أ ـ المصادر الداخلية

 ب ـ المصادر الخارجية

 تقديم وضعية يصنف من خاللها أنواع المؤسسات و يحدد مبادئ المحاسبة ) عدم المقاصة ، الحيطة ، استقاللية الدورات....( تقييم مدى التحكم في الكفاءة : •

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية :  

 هو موجود في الكتاب المدرسي. كل ما إمالءتقديم عناصر الدرس بمخططات وعدم  -
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 للمحاسبة  األساسية المبادئاألول:   المفاهيميالمجال 

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و  

 المعالجة

الحجم  

 الساعي

 يصنف

 ويُحلل

 التدفقات

 باالعتماد

 على

 وثائق

 .إثباتها

ـ تحديد مفهوم التدفق 

 و أنواعه 

ـ تحديد التدفقات 

 الحقيقية و المالية 

ـ تصنيف وسائل 

 إثبات التدفقات 

الوحدة  

  02رقم : 

 التدفقات

  وإثباتها

 المعلومات  .1

 المعلومة  تعريف .1.1

 المعلومات  أنواع .2.1

 المحاسبية  المعلومات . 3.1 

 التدفقات  .2

 التدفقات  وتصنيف تعريف .1.2

 التدفقات  تعريف  .أ

 التدفقات  تصنيف  .ب 

 التدفقات  أنواع. 3.2

 الحقيقية  التدفقات   .أ

 ب . التدفقات المالية

 .التدفقات ومقابلها 3

 . وثائق إثبات التدفقات 4

 .وثائق إثبات التدفقات الحقيقية 1.4

 وصل الطلب  -

 وصل التسليم  -

 الفاتورة  -

 التدفقات المالية وثائق اثبات   2.4

 أ . وسائل الدفع الفوري: الوصل النقدي  

 والشيك    

 ب. وسائل الدفع اآلجل: األوراق 

 التجارية األخرى.      

 المكتسبات القبلية : 

ـ التذكير بالكفاءة الختامية  

ينجز  لمادة التكنولوجيا )

التدفقات االقتصادية 

ويحدد العالقات بين  

 متعامليها ( المؤسسة و  

 المهمات:

 . يصنف التدفقات ـ 

يحلل التدفقات إلى ـ 

 مصدر و استخدام. 

ـ ينجز وثائق إثبات 

 التدفقات.

  

 

 

ـ تقديم نماذج  

لوثائق تجارية  

 ووسائل الدفع.

 
 

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 

 سا  03

 يصنف من خاللها مختلف أنواع التدفقات و وسائل الدفع ) وثائق إثبات التدفقات( .تقييم مدى التحكم في الكفاءة : تقديم وضعية 
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:                            آليات تنفيذ

 تقدم الوحدة بتعاريف مختصرة وهادفة. لغرض بناء تعلمات كموارد للوحدات المقبلة. -1

 .إثبات التدفقاتإلنجاز الوحدة مرفقة بمطبوعات لوثائق  التوثيقتحضير  -2

 توجيهات لعملية التقويم:  

 .  ثبوتها  ووثائق االقتصادية  أنواع التدفقات ويحدد  يصنفها المتعلم حسب النوع مجموعة من المعلومات   تتضمنوضعية  -

 

 للمحاسبة  األساسية المبادئاألول:  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم 

المرحلي  

 والمعالجة

الحجم  

 الساعي

  يمسك

الحساب 

ويستخرج  

 الرصيد

ـ تحديد مبدأ التسجيل  

 المحاسبي 

ـ تحديد مفهوم الحساب 

وإظهار شكله  

والتسجيل المحاسبي  

 فيه 

 ـ تحليل أرصدة 

 الحسابات   

 ـ مدونة الحسابات في  

 النظام المحاسبي    

الوحدة رقم 

:03  

التسجيل  

المحاسبي  

ـ  للتدفقات  

 الحساب 

 .مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات 1

 . مصدر التدفق1.1

 . استخدام التدفق2.1

 التدفق. وصف 3.1

 . الحساب 2

 . تعريف الحساب و شكله1.2

 .تسجيل التدفقات في الحساب 2.2

 أ. التسجيل في الجانب المدين 

 ب. التسجيل في الجانب الدائن 

 ج . وصف الحساب بعد التسجيل 

 د. ترصيد الحساب 

  -.تحليل أرصدة الحسابات 3

 

 المهمات:

يسجل العمليات في  ـ 

ويستخرج  الحساب 

 .الرصيد

تقديم مجموعة  ـ 

عمليات مختلفة  

قامت بها 

 المؤسسة 

لتحديد المصدر 

واالستخدام  

وإظهار  

الحسابات عند 

كل حساب مع 

 تحديد األرصدة 

وثائق  ـ تقديم  

إثبات مجموعة  

  من التدفقات.

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 

 سا  07

 تقديم وضعيات تتضمن مجموعة من العمليات المختلفة يسجلها المتعلم في الحسابات الخاصة بها و يستخرج أرصدتها     تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

 في نهاية الفترة المعنية .                                    
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:                              آليات تنفيذ

 االقتصار في تقديم الوحدة على التدفقات والحساب فقط.  -1

 مصدر واستخدام. ى لإتقديم وضعية لمجموعة من العمليات يحلل من خاللها التلميذ التدفقات  -2

 لمفهوم المدين والدائن )وصف الحساب(  من مصطلح المصدر واالستخدام التحول -3

 07( إلى غاية تدريسها في الوحدة  355، ح/32، ح/31، ح/30عدم التطرق إلى عملية شراء وبيع المخزونات ) ح/ -4

 

 .التعلمات الالصفية

  الحسابات والنظام المحاسبي المالي -
 صفية:                             الالممارسات البيداغوجية ال آليات تنفيذ

 استغالل مختلف الوسائل بما فيها الكتاب المدرسي . -

 واستنتاج طريقة الترقيم المعتمدة فيها. حسابات المدونة أو شراء تحميل تكليف التالميذ ب -

 توجيهات لعملية التقويم:  

 يسجلها بالحسابات المعنية.  البسيطة  العملياتوضعية تحتوي مجموعة من  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   وزارة التربية الوطنية 8

 

وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 للمحاسبة  األساسية المبادئاألول:  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم  

 الساعي

ينجز  

 الميزانية  

و يحدد 

 النتيجة 

 ـ إعداد الميزانية

 ـ تحديد النتيجة 

 ـ إظهار النتيجة في  

 الميزانية   

 ـ إعداد حساب  

 النتائج   

الوحدة  

 04رقم : 

الميزانية  

 و النتيجة 

I الميزانية . 

 الميزانية  . تعريف1

 . حسابات الميزانية 2

 . حسابات االصول 1.2

 ( : التثبيتات 2الصنف )أ. 

 * التثبيتات المعنوية 

 * التثبيتات العينية 

 * التثبيتات المالية 

 (: المخزونات 3ب. الصنف )

 (: حسابات الغير 4ج. الصنف )

 (: الحسابات المالية 5) فد. الصن

 . حسابات الخصوم 2.2

 ( : حسابات رؤوس  1الصنف ) -أ

 األموال 

 . رأس المال 

 والديون المماثلة  . اإلقتراضات 

 (: حسابات الغير 4ب. الصنف )

 (: الحسابات المالية 5ج. الصنف )

 . شكل الميزانية 3
II  النتيجة  . 

 . تعريف النتيجة  1

 . حسابات النتيجة 2

 . األعباء1.2

 . المنتوجات 2.2

 . تحديد النتيجة 3

 المهمات:

يميز بين حسابات  ـ 

الميزانية وحسابات  

 التسيير. 

يحدد النتيجة وينجز  ـ 

 الميزانية. 
 

 ـ باالعتماد على 

  مدونة الحسابات   

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 

 سا  08
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 . حالة الربح 1.3

 . حالة الخسارة 2.3

III بالنتيجة . عالقة الميزانية 

 . المبدأ1

 . إظهار النتيجة في الميزانية 2

 الكفاءة:تقييم مدى التحكم في 

 تقديم معطيات مختلفة تتعلق بعناصر الميزانية، يقوم من خاللها المتعلم بإعداد الميزانية وحساب النتيجة.   /1

 معدل الضرائب على األرباح ، يطلب من المتعلم حساب النتيجة .ل أرصدة حسابات التسيير لمؤسسة و/ من خال2

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:  تنفيذ آليات

 يعتمد في تقديم الوحدة على مدونة الحسابات التي يجب أن تكون لدى كل تلميذ. -1

 شكل الميزانية مطبوعا  ثم يستخرج المتعلم مكونات األصول والخصوم ربحا للوقت. تقديم -2

 .الخصومومجموع  األصول مجموع والفرق بين ، مجموع األعباءومجموع المنتوجات  الفرق بين  على قتصرحساب النتيجة نفي  -3

 .حساب النتائج نكتفي باإلشارة إليه فقط  إنجازعدم التطرق إلى  -4

 الالصفية: التعلمات 

 حساب النتائج ) شكله ، إعداده ( -

 : الالصفيةالممارسات البيداغوجية  تنفيذ آليات

 ) الكتاب المدرسي( باستعمال المجدول أو معالج النصوص حساب النتائج انجاز  -

 توجيهات لعملية التقويم: 

 بالحسابات المعنية ثم يعد الميزانية. وضعية تحتوي مجموعة من العمليات يسجلها  -             
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 للمحاسبة  األساسية المبادئاألول:  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي  

 و المعالجة

الحجم  

 الساعي

يطبق مبدأ 

 المحاسبي النظام

 الكالسيكي

 والقيد المزدوج

في تسجيل  

 العمليات

 االقتصادية 

ـ تحديد مكونات  

 النظام الكالسيكي 

ـ تقديم القيد 

 المزدوج

إعداد ميزان -

 المراجعة

الوحدة  

 05رقم : 

التنظيم 

المحاسبي  

 الكالسيكي

 .استعمال النظام الكالسيكي 1

 )مكونات النظام(       

 . أعمال تمهيدية 1.1

 . دفتر اليومية  2.1

 أ ـ تعريف اليومية 

 ب. مسك اليومية 

 ج. شكل اليومية و القيد المحاسبي 

 د. أنواع القيد المحاسبي 

 * القيد البسيط 

 * القيد المركب 

 . الدفتر الكبير 3.1

 . الوثائق التلخيصية 4.1

 . تقديم القيد المزدوج 2

 المحاسبي  . التسجيل1.2

 . تقديم النظام )المبدأ(2.2

 المزدوج. التسجيل المحاسبي والقيد 3.2

 أ. التسجيل في اليومية  

 ب . التسجيل في الدفتر الكبير

 . ميزان المراجعة 4.2

 أ. تعريفه 

 ب. شكله

 ج. دوره

 المكتسبات القبلية : 

ـ التذكير بالتدفقات  

 ومقابلها 

  المهمات:

يستخدم الوثائق  ـ 

المحاسبية في تسجيل 

العمليات في دفتر 

 اليومية.

  الكبيردفتر الينجز ـ 

 وميزان المراجعة.

يتأكد من صحة ـ 

تطبيق مبدأ القيد  

المزدوج في تسجيل  

 العمليات.

يحدد النتيجة ويعد  

  الميزانية

وثائق محاسـبية ـ  

ــات  ــت العمليـ تثبـ

 االقتصادية.

شــكل تخطيطــي ـ 

للنظـام المحاسـبي 

الكالسيكي بإحدى 

  المؤسسات 

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 

 سا  10

 تقديم مجموعة عمليات محاسبية التي أنجزتها مؤسسة اقتصادية معينة خالل فترة ما )مثال شهر(. تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:  تنفيذ آليات

 تسجيل العمليات المحاسبية السابقة في دفتر يومية المؤسسة.  -

 فتح الحسابات المعنية بالتسجيل المحاسبي في الدفتر الكبير.   -

 )تحديد أرصدة حسابات الدفتر الكبير )مع تقديم أرصدة حسابات أول المدة -

 إعداد ميزان المراجعة في نهاية الفترة المعنية    -

 

 الالصفية: التعلمات 

 .مدخل للتنظيم المحاسبي  1 -

 . تعريف التنظيم المحاسبي الكالسيكي 1.1 -

 . أهداف التنظيم المحاسبي الكالسيكي 2.1 -

 الرسمية المستخدمة. الدفاتر 3.1 -

 . التنظيم المحاسبي الكالسيكي  )نظرة عامة( 2 -

 . المبدأ 1.2 -

 . تقديم النظام الكالسيكي 2.2 -

 أ. خطوات النظام الكالسيكي  -

 ب. تقديم مخطط النظام الكالسيكي  -

 : الالصفيةالممارسات البيداغوجية  تنفيذ آليات

 . ) قبل تنفيذ الوحدة التعلمية( بفريق عمليكتسب هذه التعلمات وفق بيداغوجيا المشروع )بحوث(  -

 توجيهات لعملية التقويم: 

 . شاملة من الميزانية االفتتاحية إلى غاية الميزانية الختامية بعمليات محاسبية بسيطة وضعية  -
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 الثاني : عمليات االستغالل الجارية  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي  

 و المعالجة

الحجم  

 الساعي

ينجز  

 فاتورة 

 ـ إعداد الفاتورة 

 العادية بالتدرج في    

  إدراج التخفيضات   

الوحدة  

  06رقم : 

 الفوترة 

 الفاتورة العادية  

 .تعريف الفاتورة 1

 .وصف الفاتورة 2

 .عناصر الفوترة 3

 أ. المبلغ الخام 

 ب. المبلغ الصافي

 ج. التخفيضات 

 * التخفيضات التجارية     

 * تخفيضات التعجيل بالدفع    

 .الزيادات 4

 .المبلغ الصافي للدفع متضمن للرسم 5

 المكتسبات القبلية : 

 ـ التذكير بوثائق إثبات  

 التدفقات الحقيقية   

 المهمات:

 يبين محتوى كل جزء ـ 

 من أجزاء الفاتورة.   

   الفاتورة عناصريحسب ـ 

 العادية .

 في  المجدوليستعمل ـ 

  إعداد الفاتورة.  

 نموذج  ـ تقديم 

  عادية   فاتورة 

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 سا  06

 الكفاءة :تقييم مدى التحكم في 

 (،  TVA( و تخفيض تعجيل الدفع و معدل الرسم على القيمة المضافة ) R.R.Rتقديم فاتورة عادية غير مكتملة تتضمن تخفيضات تجارية )   /1

 يطلب من المتعلم إكمالها بناء على ما درسه.         

 الممارسات البيداغوجية الصفية:  تنفيذ آليات

 .ونموذج فاتورة عادية  فارغة  يتم انجازها مع التالميذ في القسم ات و الرسم على القيمة المضافة  تقديم معلومات عن شراء سلعتين  مع كل أنواع التخفيض  -

 الالصفية: التعلمات 

 فاتورة اإلنقاص )فاتورة دائنة( -

 : الالصفيةالممارسات البيداغوجية  تنفيذ آليات

 )عدم التطرق لتخفيض جديد على مادة واحدة من المواد المشترات(  المبلغحصول المؤسسة على تخفيض جديد يخص كل  -

 ) تحضير مطبوعة لذلك( انجاز فاتورة االنقاص  -

 توجيه المتعلم للبحث وتحميل  برمجيات متعلقة بفاتورة االنقاص .  -
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 لعملية التقويم: توجيهات 

 تطبيقات بسيطة متعلقة بانجاز فاتورة انطالقا من معطيات تتعلق بمجموعة من السلع أو الخدمات . -

 : عمليات االستغالل الجارية الثاني  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم 

المرحلي و  

 المعالجة

الحجم  

 الساعي

ـ يسجل 

محاسبيا 

مختلف  

عمليات 

الشراء 

واإلنتاج  

  .والبيع

 ـ التسجيل المحاسبي  

 لعمليات الشراء   

 ـ التسجيل المحاسبي  

 لعمليات اإلنتاج   

 ـ التسجيل المحاسبي  

 لعمليات البيع   

 ـ التسجيل المحاسبي  

لفاتورة متضمنة   

للتخفيضات الثالثة  

وتخفيض تعجيل الدفع 

وكذلك الرسم على  

 القيمة المضافة. 

الوحدة  

رقم  

:07 

عمليات 

الشراء 

و 

اإلنتاج  

 و البيع 

 . عمليات الشراء1

 . شراء البضائع 1.1

 . شراء المواد واللوازم 2.1

  . شراء التموينات األخرى3.1

 . مشتريات الخدمات المؤداة4.1

 للمؤسسة       

 . المشتريات غير المخزنة من المواد  5.1

 و التوريدات ) اللوازم(       

 . عمليات االنتاج 2

 . إخراج المواد و اللوازم من  1.2

 المخزن        

 . إدخال اإلنتاج التام الصنع إلى  2.2

 المخزن        

 . عمليات البيع 3

 البضائع . بيع 1.3

 . بيع اإلنتاج التام الصنع 2.3

 . أداء الخدمات3.3

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بنشاط  

المؤسسات حسب معيار  

 النشاط االقتصادي 

 المهمات:

ــبيا  ـ  ــجل محاســــ يســــ

ــراء  ــات الشـــــ عمليـــــ

ــع  ــاج والبيـــــ واإلنتـــــ

باالعتماد علـى الوثـائق 

 المحاسبية.

يحسب ويسجل الرسـم ـ  

علـــى القيمـــة المضـــافة 

 جب الدفع.الوا
 

   الفاتورة،ـ تقديم 

 الدخولوصل 

 . ووصل الخروج
 

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 سا  12

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة:

ء، اإلنتاج، البيع (  تقديم مجموعة معطيات محاسبية مختلفة انطالقا من مجموعة فواتير و وصوالت إدخال و إخراج تتعلق بالنشاط االستغاللي لمؤسسة ما ) الشرا 

 أنجزتها خالل فترة زمنية معينة ،في حالة مؤسسة تجارية و أخرى في حالة مؤسسة إنتاجية . 

 لعمليات المحاسبية في دفتر يومية المؤسسة . يطلب من المتعلم تسجيل هذه ا
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:   تنفيذ آليات

 هنية تلخص كل التسجيالت الممكنة حين الشراء وحين اإلدخال. ذ أثناء شرح وبناء التعلمات لعملية الشراء نستعمل خريطة 

   .وضعية تتضمن مجموعة من الفواتير الجاهزة المتعلقة بعمليات الشراء والبيع  باالضافة إلى معلومات متعلقة باالستعمال  واإلنتاجتقديم   - 

 (  32،  31،   30) التركيز على نفس القيد بالنسبة للحسابات تسجيل العمليات المحاسبية للشراء  -

 .المؤداة والمشتريات غير المخزنةتسجيل عمليات شراء الخدمات   -  

 . للمواد األولية والتموينات   ثم عملية الحصول على اإلنتاج التام  تسجيل عمليات االستعمال   -  

 )تسجيل الفاتورة واإلخراج من المخازن(  تسجيل عمليات البيع  - 

  

 الالصفية: التعلمات 

  حالة فاتورة االنقاص ) فاتورة دائنة ( -

 

 : الالصفيةالممارسات البيداغوجية  تنفيذ آليات

 الكتاب المدرسي. 133ينجز المتعلم تطبيقات االعالم اآللي الواردة في ص رقم  -

 توجيهات لعملية التقويم: 

 من الكتاب المدرسي 134صفحة   02حل التمرين رقم   -

 .من الكتاب المدرسي. 135صفحة   03وظيفة منزلية حل التمرين رقم  -
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 الثاني : عمليات االستغالل الجارية  المفاهيميالمجال 

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و  

 المعالجة

الحجم  

 الساعي

يسجل 

محاسبياً 

 األعباء و

  المنتوجات

المتعلقة 

بعمليات  

االستغالل 

 األخرى.

ـ ماهية الخدمات 

الخارجية و الخارجية  

األخرى و التسجيل  

 المحاسبي لها. 

 ـ أعباء المستخدمين و  

دفتر األجور   

والتسجيل المحاسـبي  

 لها

ـ المنتوجات المالية 

األخرى و تسجيلها  

  محاسبيا. 

الوحدة  

  08رقم :

عمليات  

االستغالل 

 األخرى

 االستغالل األخرى  أعباء. 1

 . الخدمات الخارجية  1.1

 . الخدمات الخارجية األخرى 2.1

 . أعباء المستخدمين 3.1

 أ. أجور المستخدمين  

ب. االشتراكات المدفوعة للهيئات  

 االجتماعية  

 ج. حساب وتسجيل عناصر األجر 

 د. أعباء رب العمل  

 . المنتوجات  2

 * المنتوجات المالية األخرى     

 تسبات القبلية: المك

 ـ التذكير بحسابات التسيير 

 المهمات:

يسجل في اليومية عمليات ـ 

  منتوجات خاصة بأعباء و

انطالقا   االستغالل األخرى

 من فواتير معدة مسبقا. 
  

فواتير خاصة  تقديم ـ 

بأعباء االستغالل 

 . األخرى

  ـ تقديم كشف راتب  

إجراء مختلف 

 التقويمات  

 حسب الزمن ،

الموضوع  

 والهدف

 سا  05

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة : 

 تقديم معطيات مستخرجة من دفاتر أجور مستخدمي مؤسسة معينة لشهر ميالدي، يطلب من المتعلم: 

 حساب مبلغ اشتراكات العمال في صندوق الضمان االجتماعي واألجر الصافي. /1

 االجتماعي. / حساب أعباء رب العمل اتجاه صندوق الضمان 2

 / التسجيل في دفتر يومية المؤسسة أجرة الشهر والمبالغ الواجب تسديدها لكل من هيئة الضمان االجتماعي ومصلحة الضرائب 3

 إعداد كشف راتب أحد العمال انطالقا من مكونات األجرة الشهرية ، مع التسجيل المحاسبي لدفتر األجور. 
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 الممارسات البيداغوجية الصفية:   تنفيذ آليات

 لمؤسسة. لالمتعلم تسجيلها بدفتر اليومية  تقديم فاتورتين لمؤسسة واحدة احداهما متعلقة بالخدمات الخارجية واألخرى بالخدمات الخارجية األخرى. ويطلب من-1

 (يقدم بشكل مطبوع ربحا للوقت والجهد ) أجور مستخدمي مؤسسة معينة لشهر ميالدي، يطلب من المتعلم:  ترتقديم معطيات دف-2

 حساب مبلغ اشتراكات العمال في صندوق الضمان االجتماعي واألجر الصافي.  -أ

 حساب أعباء رب العمل اتجاه صندوق الضمان االجتماعي.  -ب 

 . والمبالغ الواجب تسديدها لكل من هيئة الضمان االجتماعي ومصلحة الضرائب   تخدمين انطالقا من دفتر األجور أجور المس التسجيل في دفتر يومية المؤسسة -ج

 . ويطلب من المتعلم حسابها تسجيلها بدفتر اليومية المؤسسة. ىتقديم معطيات حول منتوجات مالية أخر -3

 عدم التطرق للمنح العائلية. -4

 

 التقويم: توجيهات لعملية 

 من الكتاب المدرسي 148صفحة   02حل التمرين رقم   -

 ) عدم التطرق والخوض في التطبيقات المتعلقة بإنجاز كشف األجر(  -
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 الثالث: الخزينة و تدفقاتها  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي  

 و المعالجة

الحجم  

 الساعي

ـ يحدد 

مفهوم  

 . الخزينة

 ـ تحديد الخزينة الفورية  

 ـ تحديد تدفقات الخزينة 

الوحدة   ـ تحديد وسائل الدفع 

رقم  

:09  

 الخزينة 

 . مفهوم الخزينة 1

 الخزينة الفورية . 2

 . الخزينة الموجبة 1.2

 أ. النقديات 

 ب. المبالغ المودعة في البنوك و 

 المؤسسات المالية و ما يماثلها       

 . الخزينة السالبة  2.2

 . تدفقات الخزينة 3

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بعناصر  

 الموجودات و ما شابهها  

 المهمات:

يحدد الخزينة الفورية  ـ 

ا  من عمليات خاصة انطالق

 بالتدفق النقدي. 

 
إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 سا  02

 تعلم :تقييم مدى التحكم في الكفاءة : انطالقا من عمليات مبررة بوثائق الدفع لخزينة مؤسسة ما و بغرض المتابعة الدقيقة لها ، يطلب من  الم

 الموجبة، الخزينة السالبة والخزينة اإلجمالية./ حساب الخزينة 1

 / يصنف عمليات الخزينة حسب طبيعتها ) تحصيل ، تسديد ( و حسب دورات النشاط ) دورة االستثمار، دورة التمويل ، دورة االستغالل ( 2

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:   تنفيذ آليات

 من الكتاب المدرسي.  153هنية نمط صفحة  ذ االعتماد على الخريطة التقديم تعاريف مختصرة وهادفة مع   -1

 من الكتاب المدرسي( 154اعتماد وضعية لمجموعة عمليات على الخزينة باستغالل )نمط الجدول الذي يبين أهم عمليات الخزينة صفحة  -2

  الالصفية: التعلمات 

 . وسائل الدفع 1

 . وسائل الدفع الفوري 1.1

 أ. وصل الدفع النقدي       

 ب. الشيك        

   . وسائل الدفع اآلجل2.1
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 : الالصفيةالممارسات البيداغوجية  تنفيذ آليات

 استغالل مختلف الوسائل المتاحة ) الكتاب المدرسي .......(  -

 توجيهات لعملية التقويم: 

 خاص بتطبيقات اإلعالم اآللي  162حل التمرين صفحة   -

 يمن الكتاب المدرس 164صفحة   02التمرين رقم  حل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث: الخزينة و تدفقاتها  المجال المفاهيمي

الحجم  التقويم توجيهات حول استعمال   السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 



 

  

   وزارة التربية الوطنية 19

 

وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

المرحلي و   السندات )تدرج المهمات(       التعلمية 

 المعالجة

 الساعي

ـ يطبق  

الفائدة  

البسيطة 

في  

العمليات 

المالية 

القصيرة 

المدى 

ويسجلها 

 محاسبيًا.
 

 ـ تحديد أنواع القروض 

 ـ حساب الصيغة العامة 

 للفائدة البسيطة و     

 تبيان مختلف تطبيقاتها  

 ـ التسجيل المحاسبي  

 للفائدة البسيطة   

الوحدة  

  10رقم : 

القروض 

القصيرة 

 المدى

 . تعريف القرض  1

 . الفائدة البسيطة 2

 تعريف الفائدة  1.2

 . تعريف الفائدة البسيطة 2.2

 . حساب الفائدة البسيطة 3.2

 أ. الصيغة العامة للفائدة البسيطة

 ب. تطبيق الصيغة العامة  

 . القيمة المكتسبة 4.2

 . التسجيل المحاسبي 3

على 1.3 الحصول  تسجيل   .

 القرض 

 . تسجيل أعباء القرض 2.3

 . تسديد القرض 3.3

 المكتسبات القبلية : 

ـ التذكير باحتمالية  

 اللجوء إلى القروض 

عند ما تواجه المؤسسة 

 صعوبات في خزينتها. 

 المهمات:

ـ يطبق الصيغة العامة 

ة لحساب للفائدة البسيط

عناصر الفائدة والقيمة  

 المكتسبة. 

ـ يسجل الفائدة البسيطة  

 محاسبي ا. 

ـ انطالق من قرض 

 قصير المدى لشراء 

 بضاعة   

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 سا  06

 المتعلم بحساب الفائدة البسيطة في وضعيات مختلفة ، و يسجل الفائدة البسيطة محاسبياتقييم مدى التحكم في الكفاءة : انطالقا من عمليات مالية قصيرة المدى يقوم 

 

 

 

 

 

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:  تنفيذ آليات
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 اعتماد معطيات بسيطة لحساب الفائدة وعناصرها واستنتاج القيمة المكتسبة. وتسجيلها محاسبيا   -

 عند تطبيق الصيغة العامة باأليام تعطى عدد األيام مباشرة. -

 عدم التطرق إلى توظيف رؤوس األموال.  -

  الالصفية: التعلمات 

 . أنواع القروض 1

 . القروض القصيرة المدى 1.1

 القروض الطويلة المدى . 2.1

   توجيهات لعملية التقويم: -

 خاص بتطبيقات اإلعالم اآللي  180حل التمرين صفحة   -

 من الكتاب المدرسي 181صفحة   03 و   02  و 01حل التمرين رقم  -

 تقديم تطبيقات متنوعة.  -

 

 

 

 

 

 الثالث: الخزينة و تدفقاتها  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة 
الحجم  

 الساعي

 سا  06إجراء نماذج من  ـ  المكتسبات القبلية :  .تذكير بتعريف وسائل الدفع اآلجل 1الوحدة  ـ إنشاء يسجل 
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

العمليات 

المتعلقة 

بوسائل الدفع  

 اآلجل
 

األوراق  

التجارية و  

و   تداولها

تحصيلها مع  

التسجيل  

 المحاسبي لها. 

ـ خصم  

األوراق  

التجارية مع  

إعداد كشف  

  الخصم  

رقم  

:11  

وسائل  

الدفع 

 اآلجل

 . أنواع  وسائل الدفع اآلجل2

 . السفتجة أو الكمبيالة 1.2

 . السند ألمر 2.2

 . إنشاء األوراق التجارية 3

 اق التجارية  . تداول األور4

 . تحصيل األوراق التجارية5

 أ. التحصيل المباشر 

 ب. التحصيل بتوسيط البنك 

 . خصم األوراق التجارية 6

 . إرسال الورقة للخصم 1.6

 . الخصم التجاري  2.6

 أ. تعريف الخصم التجاري 

 ب. حساب الخصم التجاري 

 ج. حساب القيمة الحالية 

 د. تطبيقات على الصيغة العامة للخصم 

 : تعريفه  ، عناصره هـ . اآلجيو 

 التجارية .التسجيل المحاسبي لخصم األوراق 3.6

 أ. عند إرسال الورقة للخصم 

 ب. عند استالم كشف الخصم 

 ـ التذكير بوسائل الدفع

 المهمات:

 ـ ينجز كشف الخصم . 
 

 . األوراق التجارية

نموذج كشف ـ 

 . الخصم

 
 

مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن 

، الموضوع  

 والهدف

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة : 

يالة مع التسجيل  انطالقا من كشف الخصم الخاص بكمبيالة معينة غير مكتملة، يطلب من المتعلم إتمامها من خالل حساب مبلغ اآلجيو والقيمة  الصافية للكمب  

 المحاسبي لها. 

 

 

 : الممارسات البيداغوجية الصفية تنفيذ آليات

 للخصم وتسجيلها محاسبيا لدى الساحب والمسحوب عليه.   وإرسالها ورقة تجارية   إنشاءتقديم وضعية شاملة حول  -

  الالصفية: التعلمات 
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 . استبدال األوراق التجارية 1

 أ. مفهوم استبدال األوراق التجارية 

 ب. تكافؤ األوراق التجارية 

 . تعريف التكافؤ  1ب.    

 . تكافؤ ورقتين تجاريتين 2ب.   

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

 ج. التسجيل المحاسبي الستبدال األوراق التجارية . 

 . تظهير األوراق التجارية  2

 أ. تعريف التظهير 

 ب. التسجيل المحاسبي للتظهير

 : الالصفيةداغوجية الممارسات البي تنفيذ آليات

 تقديم مجموعة عمليات محاسبية أنجزتها مؤسسة ما بواسطة كمبيالة، استبدلت بأخرى الحقا.  -

 يطلب من التلميذ حساب القيمة االسمية للكمبيالة المستبدلة باستخدام مبدأ التكافؤ و تسجيلها محاسبيا في دفتر اليومية . -

 

 

 

 

 الرابع: تدفقات االستثمار  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي  

 و المعالجة

الحجم  

 الساعي
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

يميز  

بين 

مختلف  

التثبيتات  

ويسجل  

محاسبيًا 

عمليات 

الحيازة 

 عليها.

 ـ تصنيف التثبيتات 

ـ تحديد التكلفة 

التاريخية للتثبيتات  

باختالف طريقة  

الحصول على  

 األصل 

لوحدة ا

  12رقم : 

مدخل  

حول 

 التثبيتات 

 . تعريف التثبيتات 1

  

 . الحيازة على التثبيتات 2

 . قيمة اإلدراج في الذمة المالية 1.2

 مكونات التكلفة التاريخية -

 * التثبيتات المكتسبة بمقابل 

 التسجيل المحاسبي  2.2

 * حساب تكلفة االقتناء 

  * القيد المحاسبي 

 القبلية: المكتسبات 

ـ التذكير بعناصر األصول  

 غير الجارية في الميزانية 

 المهمات:

 ـ يقيم التثبيتات بالكلفة 

 التاريخية.  

 ـ يسجل محاسبي ا التثبيتات  

 المكتسبة بمقابل
 

ـ انطالقا من فاتورة 

 اقتناء تثبيتات. 

ـ باالعتماد على 

  71القرار رقم 

  26المؤرخ في 

 .2008يوليو  
 

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع  

 والهدف

 سا  05

 تقديم بيانات مستخرجة من فاتورة متعلقة باقتناء تثبيت عيني ، يطلب من المتعلم حساب تكلفة اقتنائه و تسجيله محاسبيا. تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:   تنفيذ آليات

 مة المالية للمؤسسة يطلب من المتعلم ذ تثبيت وإدراجه في ال متعلقة باقتناءاعتماد معطيات 

 وتسجيلها محاسبيا الخاصة بالتثبيتات  حساب تكلفة االقتناء  -

  الالصفية: التعلمات 

 . تصنيف التثبيتات 1

 .التثبيتات المعنوية 1.1

 أ. تعريفها    

 ب. حسابات التثبيتات المعنوية    

 

 . التثبيتات العينية  2.1

 أ. تعريفها 

 ب. حسابات التثبيتات العينية 

 . التثبيتات المالية 3.1

 أ. تعريفها  
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 ب. حسابات التثبيتات المالية 

 

 . التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية 2

 . التثبيتات المنتجة من قبل المؤسسة  3

 . قواعد تجميع التثبيتات العينية 4

 . التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية 5

 * تحديد قيمة اإلسهام  

 * القيد المحاسبي 

 : الالصفيةالممارسات البيداغوجية  تنفيذ آليات

 التثبيتات باستغالل مدونة الحسابات يستخرج ويصنف المتعلم أنواع   -      -

 تكليف المتعلم بالبحث عن كيفية تسجيل التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية   -

 

 توجيهات لعملية التقويم: 

 تطبيقات متنوعة وبسيطة تتعلق بتسجيل اقتناء تثبيت. 

 226صفحة  03حل التطبيق رقم 

 

 

 

 

 الرابع: تدفقات االستثمار  المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و  

 المعالجة

الحجم  

 الساعي
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

ـ يحسب 

ويسجل  

االهتالك 

الخطي 

 تثبيتات لل
 

ـ تحديد مفهوم اهتالك  

التثبيتات و خسائر  

 القيمة 

التثبيت  ـ تحديد قيمة 

بطرح االهتالكات و  

 مجموع خسائر القيمة 

أو بطريقة القيمة 

 الحقيقية 

ـ إعداد مخطط  

االهتالك و التسجيل  

المحاسبي لالهتالكات 

في دفتر يومية 

 المؤسسة  

الوحدة  

 13رقم : 

تقييم  

 التثبيتات 

 .مفهوم تقييم التثبيتات 1

 . االهتالكات 1.1

 . خسارة القيمة 2.1

 التثبيتات بطريقة الكلفة. تقييم 2

 . تطبيق االهتالك 3

 أسباب االهتالك 1.3

 . حساب االهتالك 2.3

 . جدول االهتالك الخطي3.3

 . التسجيل المحاسبي 4.3

 . حساب خسارة القيمة 4

لخسارة 5 المحاسبي  التسجيل   .

 القيمة 

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بالتكلفة التاريخية  

للتثبيتات و احتمالية تعرضها 

لتناقص المنفعة االقتصادية  

 ألسباب متعددة 

 المهمات:

 جدول االهتالك الخطي . ينجزـ 

االهتالك  محاسبيا  يسجلـ 

 العادي للدورة.

  

وصفية   بطاقةـ 

تظهر الخصائص  

 ما لتثبيت التقنية 

ـ انطالقا من 

بطاقة تقنية  

ين  لتثبيت مع

 كحالة واقعية  

إجراء مختلف 

 التقويمات  

حسب الزمن ، 

الموضوع و  

 الهدف 

 سا  08

 تقديم معطيات تتعلق بحيازة تثبيت معين وبمعدل اهتالك خطي، يطلب من المتعلم إعداد مخطط اهتالك التثبيت المعني مع التسجيل  تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 

 المحاسبي الهتالك السنة األولى و األخيرة في دفتر يومية المؤسسة مع الترحيل إلى الدفتر الكبير.                                      

 

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية:   تنفيذ آليات

 تقييم التثبيت في نهاية السنة عن طريق حساب قسط االهتالك الخطي وإعداد مخطط االهتالك.  -

 اإلشارة إلى مفهوم خسارة القيمة والفرق بينها وبين االهتالك .  -

 حساب خسارة القيمة.  -

 القيمة. التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك  وخسارة  -

 عدم ادراج خسارة القيمة في مخطط االهتالك. -

 ( معدومة.VRالقيمة المتبقية )  -

 انجاز جدول اهتالك خطي لتثبيت باستعمال المجدول  -

 توجيهات لعملية التقويم: 
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 انجاز مخطط االهتالك الخطي. -

 التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك وخسارة القيمة.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021/2022هذه السنة حظة: تحذف الوحدة كاملة استثناء مال

 الخامس: تحليل التكاليف المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول استعمال  

 السندات

التقويم 

المرحلي و  

 المعالجة

الحجم  

 الساعي
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الوحدة  

رقم  

:14  

مدخل  

محاسبة  

 التسيير 

كاملة  الوحدة  تحذف 

 استثناء هذه السنة 

  
 سا  00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021/2022هذه السنة  استثناءمالحظة: تحذف الوحدة كاملة 

 الخامس: تحليل التكاليف المجال المفاهيمي

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة 

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 

 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و  

الحجم  

 الساعي
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 المعالجة

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الوحدة رقم 

مدخل  15:

للتكاليف 

 الكلية

تحذف الوحدة كاملة استثناء هذه 

 السنة

  

 
 سا  00 

 

 

 القيمة المضافة السارية المفعول بموجب قانون المالية. تستخدم معدالت الرسم على  

 ساعة    81الحجم الساعي السنوي لتدريس مادة التسيير المحاسبي والمالي: 


