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 املقدمة:

دماج وتقومي املوارد الرضورية لتنصيب الكفاءات املس هتدفة يف رساء وا   املنا ج التعليمية تعّد التدرجات الس نوية أ داة بيداغوجية لتنظمي وضبط معلية بناء وا 

  التقومي ورق  املعاةجة ريمع حتديد س بل ومعاي

نه يتوجب مقاجعهتا وحتييهنا عند الاقتضاء   وحىت تس تجيب هذه التدرجات الس نوية خملتلف املس تجدات التنظيمية والبيداغوجية فا 

رار التحضري للمومس ادلرايس ، وَسعيا من وزارة الرتبية الورنية لضامن جودة التّعلمي وحتسني ال داء الرتبوي 2222ــ  2222مضن هذا الس يا  ويف ا 

ثقو  ،غويجالبيدا ىل  ا  ققار العودة ا  بالدان  اذلي مّس  91اذلي فقضته ال وضاع الصحية جقاء وابء كوفيد الاس تثنايئ  التنظمي العادي بعد المتدرس  تنظميا 

ملامرسني الرتبويني التدرجات عىل غقار بدلان العامل، تضع املفتش ية العامة للرتبية الورنية ابلتنس يق مع مديقية التعلمي الثانوي العام والتكنولويج بني أ يدي ا

ندات املقجعية املعمتدة، واملعمول هبا يف امليدان يف مقحةل التعلمي الثانوي العام والتكنو  لويج، بغقض تيسري ققاءة الس نوية للتعلامت  ك داة معل ممكةّل للس ّ

 املهناج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كام هو منصوص عليه 

طيات، نطلب من ال ساتذة ققاءة وفهم مبدأ  هذه التدرجات الس نوية من أ جل وضعها حزي التنفيذ، كام نطلب من الس يدات والسادة وجتس يدا لهذه املع 

 املفتشني التدّخل ابس متقار ملقافقة ال ساتذة لتعديل أ و تكييف ال نشطة اليت يقوهنا مناس بة وفق ما تقتضيه الكفاءة املس هتدفة 
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 التعلمي  األول: العقود و الشركات التجاريةالميدان 

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يبين آثار 

 العقد

ـ تحديد األركان 

 الموضوعية 

الشكلية لعقد و

 البيع

ـ تبيان التزامات 

 المشتريو البائع 

 

الوحدة رقم 

عقد  :10

 البيع

 البيع عقد تعريف  1-

 البيع عقد تكوين  2-

 الموضوعية أركانه  1-2-

 الشكلية أركانھا  2-2-

 البيع عقد آثار  3-

 البائع التزامات  1-3-

 المشترى التزامات  2-3-

 :المكتسبات القبلية

 ـ التذكير بتعريف العقد و أركانه 

 المهمات:

 ـ يحدد مختلف أركان عقد البيع

ظھر آثار عقد البيع لدى البائع ـ ي

 .المشتريو

الموضوعية  يقتصر في األركان ـ

 العامة لعقد البيع على: 

الرضا، المحل والسبب واعتبار 

األهلية شرط من شروط صحة 

 عقد البيع.

نموذج لعقد البيع 

 التجاري

 

 سا 10

 تقديم وضعية إدماجية يستنتج من خاللھا مدى صحة العقد ،أركان عقد البيع و التزامات طرفي العقد تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 الميدان التعلمي  األول: العقود و الشركات التجارية

الكفاءة 

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 المستهدفةالموارد 

السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يبين آثار 

عقد 

الشركة 

أسباب و

 انقضائه

ـ تحديد األركان 

 الموضوعية 

 الشكلية لعقد الشركةو

ـ تبيان جزاء اإلخالل 

 بعقد الشركة

ـ معرفة أسباب 

 الوحدة رقم انقضاء عقد الشركة

عقد  :10

 الشركة

 الشركة عقد ـ تعريف0

 لعقد الموضوعية األركان2-

 الشركة

 الموضوعية األركان .2.1

  العامة

 الموضوعية .األركان1.1

  الخاصة

 الشكلية األركان 3-

عقد  بأركان اإلخالل جزاء 4-

 الشركة

 الشركة انقضاء . أسباب5

 :المكتسبات القبلية

ـ التذكير بالقانون 

 المدنيالتجاري و

 المهمات:

 ـ يعرف عقد الشركة

ـ يحدد أركان عقد الشركة 

 .يصنفھاو

ـ يبين أسباب انقضاء 

 .الشركة

: عدم اكتفاء ركن الرضا ـ

األستاذ بما ورد في 

الكتاب المدرسي 

بخصوص أهلية الشريك 

 في الشركة.

ـ يستند إلى عقد 

تأسيسي لشركة 

 الستخراج األركان 

ـ القانون التجاري 

 والمدني 

 

 سا 15

 أسباب انقضائھاتج من خاللھا مدى صحة عقد الشركة، أركان عقد الشركة وتقديم وضعية إدماجية يستن تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 الميدان التعلمي  األول: العقود و الشركات التجارية

الكفاءة 

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

  السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يحدد 

خصائص 

شركة 

 التضامن

ـ تحديد 

خصائص 

 شركات التضامن

بيان كيفية ـ ت

تأسيس شركة 

أسباب التضامن و

 انقضائھا

 

 الوحدة رقم

شركة : 10

 التضامن

 التضامن شركة تعريف 1-

 شركة خصائص 2-

 التضامن

 التضامن شركة تأسيس 3-

 شركة انقضاء أسباب 4-

 التضامن

 :المكتسبات القبلية

 ـ القانون التجاري

 المهمات:

 ـ يحدد خصائص ش التضامن

 .ـ يوضح إجراءات التأسيس

 .ـ يبين أسباب االنقضاء

 ـ القانون التجاري 

 ـ القانون المدني

 

 سا 10

 تقديم وضعية مركبة الستخراج الخصائص و أسباب انقضاء شركة التضامن تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 الميدان التعلمي  األول: العقود و الشركات التجارية

الكفاءة 

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

السير المنهجي للوحدة   

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يحدد 

خصائص 

شركة 

  المساهمة

الشركات و

ذات 

المسؤولية 

 المحدودة

ـ تحديد 

خصائص شركة 

 المساهمة 

والشركات ذات 

المسؤولية 

 المحدودة

ـ كيفية تأسيس 

شركة المساهمة 

الشركات ذات و

المسؤولية 

 المحدودة

ـ أسباب 

 االنقضاء

 

الوحدة رقم 

: شركات 10

 المساهمة

الشركات ذات و

المسئولية 

 المحدودة

 المساهمة . شركات0

  المساهمة شركة تعريف .2.2

 شركة خصائص .1.2

  .المساهمة

  .المساهمة شركة .تأسيس1.2

 شركات انقضاء أسباب .1.2

 .المساهمة

 المسؤولية ذات الشركات 2-

 .المحدودة

 ذات الشركات . تعريف1.2

 .المحدودة المسؤولية

 ذات الشركات .خصائص1.1

 المسؤولية المحدودة

ذات  الشركة تأسيس .1.1

 .المحدودة المسؤولية

 الشركات انقضاء .أسباب1.1

 .المحدودة المسؤولية ذات

 المكتسبات القبلية :

 ـ التذكير بدرس عقد الشركة

 المهمات :

كيفيات ـ يحدد الخصائص و 

 أسباب االنقضاء.التأسيس و

 لألحكام الواردة في بالنسبة ـ 

القانون التجاري فيما يتعلق 

لمسؤولية ذات ا  بالشركات

 655للمواد  المحدودة طبقا

رقم من األمر  695و  655،

 15في   المؤرخ 56-69

 2956سبتمبرسنة 

القانون التجاري  والمتضمن

جب والمتمم، ي المعدل 

القانون  وفقا ألحكامتعديلھا 

 15المؤرخ  في  15-26رقم 

ادر في الص 1526ديسمبر

 .52الجريدة الرسمية العدد 

: يحـدد رأسمـال 655المادة ـ 

الـشركـة ذات المـسؤولـية 

المحدودة بـحريـة من طرف 

كـاء في القـانون الـشر

 األساسي للشركة.

: يمكـن مكرر 655ـ المادة 

أن تكون المـساهـمة في 

الـشركة ذات المسئولية 

نطالقا من ا

النصوص القانونية 

ود النموذجية والعق

الستخراج 

الخصائص وأسباب 

االنقضاء وشروط 

 التأسيس

 

 سا 10
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 المحدودة تقديم عـمل.

يـسوغ أن : ال695ـ المادة 

يـتجاوز عدد الشركاء في 

الـشركة ذات المسؤولية 

 ) 50المحدودة خمسين )

إذا أصبحت و  .شريكـا

الشركة مشتملة على أكثر من 

( شريكا وجب  65خمسين )

تحويلھا إلى شركة مساهمة 

في أجل سنة واحدة، وعند 

عدم القيام بذلك، تنحل 

الشركة ما لم يصبح عدد 

الشركاء في تلك الفترة من 

( 65مساويا لخمسين )الزمن 

 شريكا أو أقل.

 تقديم وضعيات مركبة الستخراج مختلف الخصائص ، أسباب االنقضاء تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 التعلمي  الثاني: عالقات العملالميدان 

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يبين 

التزامات 

طرفي 

عالقات 

العمل 

 الفردية

 ـ أنواع عقد العمل

ـ العناصر األساسية 

 لعقد العمل 

ـ التزامات طرفي 

 العقد

ـ تنظيم عالقات 

 العمل الفردية 

 

الوحدة رقم 

عالقات : 15

 العمل الفردية

 العمل قانون . تعريف0

 العمل عقد 2-

 العمل عقد تعريف 1-2-

 العمل عقد أنواع 2-2-

 األساسية العناصر 3-2-

 العمل عقد آثار 4-2-

 العامل التزامات -أ

 العمل صاحب التزامات -ب

 العمل عالقات تنظيم 3-

 الفردية

 التوظيف شروط 1-3-

 للعمل القانونية المدة 2-3-

 ،.الراحة القانونية 0.0

 .الغياباتالعطل، 

 والترقية التكوين  4-3-

 العمل عالقة تعليق 4-

 العمل عالقة إنھاء 5-

 :المكتسبات القبلية

 ـ العقود

 

 :المهمات

 عقد العملـ يحدد أنواع 

 ـ يحدد التزامات طرفي العقد

 ـ يحدد تنظيم عالقات العمل

ـ نموذج لعقد 

 العمل

 ـ قانون العمل

 سا00

، و التزامات طرفي العقد و تنظيم عالقات مل الستخراج أنواع و عناصر العقدتقديم وضعيات مركبة تتعلق بعقود الع تقييم مدى التحكم في الكفاءة:

 العمل
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 الميدان التعلمي  الثاني: عالقات العمل

الكفاءة 

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يبين 

محتوى 

االتفاقية 

الجماعية 

للعمل و 

تسوية 

النزاعات 

الناتجة 

 عنھا

محتوى ـ تحديد 

االتفاقية 

 الجماعية للعمل

ـ تسوية 

النزاعات 

 الجماعية للعمل

ـ الشروط 

القانونية 

 لإلضراب

الوحدة رقم 

عالقات  :10

 العمل الجماعية

 للعمل الجماعية . االتفاقيات0

 للعمل الجماعية االتفاقية تعريف .1.1

  للعمل الجماعية االتفاقية محتوي.1.1

 للعمل الجماعية النزاعات 2-

 للعمل الجماعية النزاعات تعريف .1.1

 للعمل الجماعية النزاعات تسوية.2.2

 المصالحة -أ

 الوساطة -ب

 التحكيم - ج

 اإلضراب .2.1

 المكتسبات القبلية:

 ـ قانون العمل

 المهمات:

ـ يحدد محتوى االتفاقية 

 الجماعية للعمل 

ـ يوضح كيفية تسوية 

النزاعات الجماعية 

 للعمل

ممارسة ـ يحدد شروط 

 .حق اإلضراب

ـ نموذج من 

 محتوى االتفاقية 

ـ النظام الداخلي 

 لمؤسسة الثانوية

 سا 10

 استخراج كيفية تسويتهتتضمن نزاع العمال في مؤسسة ما  وتقديم وضعية مركبة  تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 الميدان التعلمي الثالث: المالية العامة

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يبين مكونات 

الميزانية 

 العامة 

 مراحلھاو

تحديد مكونات ـ 

الميزانية العامة 

 تصنيفھاو

: 10قمالوحدة ر

الميزانية 

العامة للدولة 

 قانون الماليةو

 ) الموازنة(

 العامة المالية تعريف 1-

 العامة النفقات 2-

 العامة النفقة تعريف .2.1

 العامة النفقة خصائص .1.1

 حسب العامة النفقات تقسيم .1.1

 الغرض

 العامة اإليرادات 3-

 العامة اإليرادات تعريف .2.1

 العامة اإليرادات مصادر .1.1

 والرسوم الضرائب -أ

 الدولة ممتلكات عائدات -ب

 )الدومين(

 العامة القروض - ج

 . التحويالت -د

 العامة الميزانية 4-

 العامة الميزانية تعريف .2.1

 العامة الميزانية خصائص .1.1

 للميزانية األساسية المبادئ1.1

 .العامة

 المالية قانون 5-

 المالية قانون تعريف .2.6

 المالية قانون محتوى .1.6

 :القبليةالمكتسبات 

ـ أنواع القانون حسب ما 

 درسه في السنة الثانية

 المهمات:

يصنف مكونات ـ يحد و

 الميزانية العامة

ـ يحدد كيفية تحضير 

مراقبة الميزانية وتنفيذ و

 العامة

ات على نفقاالقتصارـ 

نفقات التجھيز التسيير و

 فقط.

 

 

اعتمادا على 

الجريدة الرسمية 

قانون   المتضمنة

للسنة   المالية

 الجديدة 

 سا 10

 

 تقديم وضعية مركبة و استخالص مكونات الميزانية العامة و مراحل تنفيذها تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 الميدان التعلمي  الثالث: المالية العامة

الكفاءة 

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يحدد 

أهداف 

الضريبة 

كيفية و

تنظيمھا 

 الفني

ـ تبيان خصائص 

 الضريبة والرسم

ـ تبيان أنواع 

 وأهدافھاالضريبة 

ـ تبيان التنظيم 

 الفني للضريبة

: 10الوحدة رقم 

الضرائب 

 الرسومو

 .الضرائب0

  الضريبة تعريف .1.1

  الضريبة خصائص .1.1

 الرسوم 2-

  الرسم تعريف .1.1

  الرسم خصائص 1.1

 الضريبة قواعد 3-

 الضريبة أهداف 4-

 الضرائب أنواع 5-

  المباشرة الضرائب .1.1

 غير الضرائب 1.1

  المباشرة

 للضريبة الفني التنظيم 6-

  الضريبة وعاء .1.1

  الضريبة سعر 1.1

 الضريبة تحصيل .2.1

 :القبليةالمكتسبات 

 ـ التذكير باإليرادات العامة

 المهمات:

ـ يبين خصائص الضريبة 

 والرسم 

ـ يبين أنواع الضريبة 

 وأهدافھا

 ـ يبين التنظيم الفني 

 للضريبة.

 التنظيم الفني للضريبة:ـ 

يقتصرعلى تعريف  .1
وعاء الضريبة مع اإلشارة 
لألسلوبين الكيفي والكمي 

 فقط.
بخصوص معدل  .2

االقتصار على الضريبة : 
تعريف معدل )سعر 

 الضريبة(
بخصوص تحصيل  .3 

 الضريبة: 
يقتصر على تعريف تحصيل 

 الضريبة.

ـ قانون الضرائب 

 الرسوم المماثلة و

ـ نموذج حي 

للتصريح 

بالمداخيل 

 الخاضعة للضريبة

 سا 10

 تقديم وضعية مركبة يحدد من خاللھا أهداف الضريبة و كيفية تنظيمھا تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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الكفاءة 

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

الحجم 

 الساعي

يحدد مجال 

تطبيق 

الضريبة 

على الدخل 

 االجمالي

 IRGـ خصائص

ـ مجال تطبيق 

IRG  

 IRGـ حساب 

: 10الوحدة رقم 

الضريبة على 

 الدخل االجمالي

 على الضريبة تعريف .0

 اإلجمالي الدخل

 على الضريبة خصائص  2-

 .اإلجمالي الدخل

 الضريبة تطبيق مجال  3-

 .اإلجمالي الدخل على

 الخاضعون األشخاص .2.1

 الدخل على للضريبة

 اإلجمالي

 الخاضع الدخل .1.1

  للضريبة

 الخاضع الدخل تعريف ـأ

 للضريبة

 المداخيل. أنواع تحديد -ب

 المكتسبات القبلية:

 ـ التذكير بأنواع اإليرادات 

 ـ كشف الراتب

 المهمات:

ـ يبين خصائص و مجال 

تطبيق و كيفية حساب 

IRG. 

دفع حذف عنصر طرق ـ 

الضريبة على الدخل 

 االجمالي.

 

ـ االستناد إلى 

األحكام العامة 

لقانون الضرائب 

وغير المباشرة 

 الرسوم المماثلةو

 ـ كشف الراتب

 سا 10

 و كيفية حسابها تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقديم وضعية مركبة من خاللها يقوم المتعلم بتحديد مجال تطبيق الضريبة على الدخل االجمالي

 


