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 العلوم االقتصاديةالشعبة:                                   العلوم االقتصادية و علوم التسييرالميدان:    

                    اقتصاد و تسيير المؤسسةالتخصص: 

 2018/2019السنة الجامعية:                            الخامسالسداسي: 

 

 جباية المؤسسة العنوان:

 التعليم:وحدة 

 عدد األرصدة:                      المعامل:

 ساعات 06 الحجم الساعي األسبوعي:

 :)عدد الساعات في األسبوع(المحاضرة

 ساعة 1.5  :)عدد الساعات في األسبوع(أعمال توجيهية 

 ساعة 4.5:)عدد الساعات في األسبوع(أعمال تطبيقية 

 

 

 علي أستاذ محاضر قسم أ بوصنوبرة االسم , اللقب, الرتبة:

 320تحت مدرج  04مكتب رقم  :)مدخل, مكتب(تحديد موقع المكتب

 ali.bousnobra@graduateinstitute.chالبريد االلكتروني:

 0662299863رقم الهاتف:

 من كل يوم االثنين. 11على الساعة  05المحاضرة في المدرج   توقيت الدرس و مكانه:

 12.30الى  8.00في مبنى قسم العلوم االقتصادية و ذلك يوم الخميس من الساعة  29و التطبيقات في القاعة 
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بعض المفاهيم الجبائية و المحاسبية مثل االهتالكات حيازة و التنازل عن االستثمارات في :   (Prérequis)المكتسبات  

 المؤسسة مع الضرائب و الرسوم التي تخضع لها.

 التعليمية:الهدف العام للمادة 

 الى يومنا هذا. 1962الجزائري و أهم تطوراته من خالل التعرض ألهم االصالحات الجبائية من شرح النظام الجبائي 

 زيادة على دراسة تقنية لمعظم الضرائب السائدة في الجزائر.

 )األهداف التي يتم تقييمهافقط على  أهداف مع التركيز 6الى  3من ( : ) المهارات المراد الوصول اليها ( أهداف التعلم

و باقي الوثائق األساسية الخاصة  17Gو  50Gملء الوثائق االدارية الخاصة باالدارة الجبائية مثل وثيقة  ) ة(تعليم الطالب

 خاضعة للنظام الحقيقي.بالتصريح و الدفع لمجمل الضرائب و الرسوم الخاصة بالمؤسسات االقتصادية ال

 

 رى, عند الحاجةيمكن االضافة في صفحة أخ

 

 التقييم بالنسبة المائوية طبيعة االمتحان

 50 امتحان
 30 امتحان جزئي
 - أعمال موجهة
 10 أعمال تطبيقية

 - المشروع الفردي
 - )ضمن فريق (األعمال الجماعية 

 - خرجات ميدانية
 10 )الحضور/ الغياب (المواظبة 

 - )يتم تحديدها (عناصر أخرى 
 %100 المجموع

 

 

 المرجع األساسي الموصى به:

 دار النشر و السنة المؤلف عنوان المرجع

 الرسم على القيمة المضافة في الجزائر
تقنية و -تشريعية-دراسة تاريخية

 محاسبية

 -2011 عنابة-منشورات باجي مختار الدكتور بوصنوبرة علي
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 : )ان وجدت (مراجع الدعم االضافية 

 دار النشر و السنة المؤلف عنوان المرجع األول

 الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة
 مديرية التشريع الجبائي

 Imprimerie.Alger Print المديرية العامة للضرائب-وزارة المالية
Ain Benian-Alger 

  2004 دار النشر و السنة المؤلف عنوان المرجع الثاني

   

 

 التاريخ محتوى الدرس األسبوع

 2018أكتوبر -4-1 نظرة تاريخية عن النظام الجبائي الجزائري األولاألسبوع 
 

الرسم على القيمة المضافة في الجزائر دراسة  األسبوع الثاني
 لحالة شركة صناعية و تجارية و حرفية

 2018أكتوبر  8-11

الرسم على القيمة المضافة في الجزائر دراسة  األسبوع الثالث
 خدماتيةلحالة شركة عقارية و 

 2018أكتوبر  15-18

الرسم على القيمة المضافة في الجزائر دراسة  األسبوع الرابع
 لحالة الدفع و التصريح بطريقة االقساط المؤقتة

 2018أكتوبر  22-25

الضريبة على أرباح الشركات االعباء غير  األسبوع الخامس
 مسموحة الحسم

 2018نوفمبر  5أكتوبر و  29

 2018نوفمبر  12-8 الضريبة على أرباح الشركات فوائض القيمة األسبوع السادس

 2018نوفمبر  19-15 الضريبةعلى أرباح الشركات النتائج الجبائية األسبوع السابع

 2018نوفمبر  -29-26 االمتحان الجزئي األسبوع الثامن

 2018ديسمبر  -06-03 الضريبة على الدخل االجمالي  األسبوع التاسع

 2018ديسمبر  13-10 الضريبة على الدخل االجمالي العاشراألسبوع 

 2018ديسمبر  20-17 الضريبة على الدخل االجمالي األسبوع الحادي عشر

 2018ديسمبر  27-24 مراجعة عامة لمختلف الضرائب و الرسوم األسبوع الثاني عشر

 شهر جانفي امتحان نهاية السداسي األسبوع الثالث عشر

 شهر فيفري االستدراكياالمتحان  

 

 

 


