
 

 

 : علوم اقتصادية الشعبة .....علوم اقتصادية                                          .. : يدانالم

 .........................ليسانس اقتصاد دولي ..........................التخصص :

 2019/ 2018السنة الجامعية : الخامس ..        :  السداسي

 

 

 
 

 .تقنيات المالية الدولية  العنوان :

 .االساسيةوحدة التعليم : 

  2المعامل :              6عدد األرصدة :   

 ساعات 3الحجم الساعي األسبوعي : 

 ساعة ونصف المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 ساعة ونصفأعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 .............................أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 

 

 

 
 

 ايمان شليحي ، استاذ محاضر أاالسم، اللقب، الرتبة : 

 ...............................................تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( : 

 chelihi_imene@yahoo.frالبريد االلكتروني : 

 ................................................................................رقم الهاتف : 

 08:00الساعة  4_3المحاضرة يوم االحد ق :  توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 

 

التعليمية مادةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  



 

 

 مفاهيم التوازن في اطار االقتصاد الكلي، المبادئ االساسية في المعامالت االقتصادية الخارجية    :(Pré requis) المكتسبات 

 

الهدف العام للمادة التعليمية : اعداد ميزان المدفوعات ، الترجمة االقتصادية لمحتوى ميزان المدفوعات 

 الدولية االقتصاد معين  ، التحكم في مفاهيم اسواق الصرف وتقنيات التحوط من خطر الصرف 

  

ز فقط على األهداف التي أهداف مع التركي 6الى  3) من  )المهارات المراد الوصول إليها( :أهداف التعلم 

 يتم تقييمها(:

بناء ميزان المدفوعات ، قراءة وتحليل محتوى ميزان المدفوعات  ، تحليل عناصر الميزان بربطها 

 بمجاميع االقتصاد الكلي ، معرفة حاالت التوازن و االختالل لوضعية المدفوعات الدولية و التمكن من 

 .طرق التعديل ، التحكم في مفاهيم الصرف 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

:بناء ميزان المدفوعات و تحليل عناصره من خالل   

 تسجيل العمليات االقتصادية، الحقيقية ، المالية و النقدية، للمقيمين مع غير المقيمين  -

تحليل ميزان المدفوعات و ربط التوازنات الخارجية من خالل ربطها بالمجاميع االقتصادية  -

 الكلية 

معرفة طبيعة االقتصاد المدروس من خالل المؤشرات التي يتم استخراجها من ميزان  -

 المدفوعات 

 دراسة التوازن و االختالل في المدفوعات الدولية  -

 ميزان المدفوعات من خالل مقاربة التعديل التمكن من تقنيات تصحيح االختالل في -

 مفاهيم اسواق و سعر الصرف    -

 تقنيات التحوط من خطر الصرف -

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  



 

 

 

 

 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

نقطة 20 ) (  امتحان 50%

نقطة 10 ) (  امتحان جزئي 50%

 أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

نقاط 4   فرديالالمشروع    

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 )الحضور / الغياب ( المواظبة نقاط 2

عناصر  المشاركة و السلوك   نقاط 4

 أخرى ) يتم تحديدها  (

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به : 

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

1964 Henri BOURGUINA finance internationale 

     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

DUNOD , Paris, (2006)  Michel DUPUY ,Jan Marie 
CARDEBAT , Yves EGOURE 
L 

finance internationale   

الظواهر النقدية على المستوى  
 الدولي 

 وسام مالك 

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع



 

 

 

 

 

 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول ميزان المدفوعات مدخل تمهيدي و طرح اشكالية المقياس  

 األسبوع الثاني تعريف ميزان المدفوعات ومصادر المعلومات إلعداده 

 األسبوع الثالث الدراسة المحاسبية و طريقة التسجيل 

 
مكونات الحسابات الرئيسية و هيكل ميزان المدفوعات 

 حسب الدليل الخامس و تعديالت الدليل السادس 
 األسبوع الرابع

 األسبوع الخامس تحليل االرصدة  

)االمتحان الجزئي ( محددات العجز الخارجي   األسبوع السادس 

 السابعاألسبوع  تعديل ميزان المدفوعات :مقاربة المرونات الحرجة 

 االسبوع الثامن تعديل ميزان المدفوعات :مقاربة االستيعاب 

 االسبوع التاسع تعديل ميزان المدفوعات :المقاربة النقدية 

 االسبوع العاشر سياسات الصرف 

 األسبوع الحادي عشر اسواق الصرف  

 األسبوع الثاني عشر تقنيات التحوط من خطر الصرف  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط



  

 

 

 : علوم اقتصادية الشعبة .....علوم اقتصادية                                          .. : يدانالم

 ...................................................ماستير اقتصاد و تسيير المؤسسة التخصص :

 2019/ 2018السنة الجامعية : الخامس ..        :  السداسي

 

 

 
 

 .المؤسسة و التكامل االقتصادي   العنوان :

 .االستكشافية وحدة التعليم : 

  2المعامل :              2عدد األرصدة :   

 ساعات 3الحجم الساعي األسبوعي : 

 ساعة ونصف المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 ساعة ونصفأعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 .............................أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 

 

 

 
 

 محاضر أ ايمان شليحي ، استاذاالسم، اللقب، الرتبة : 

 ...............................................تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( : 

 chelihi_imene@yahoo.frالبريد االلكتروني : 

 ................................................................................رقم الهاتف : 

 08:00الساعة  25المحاضرة يوم الثالثاء  ق :  توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج



 

 

 

    :(Pré requis) المكتسبات 

 

الهدف العام للمادة التعليمية : ادراج البعد الدولي الذي تتيحه العالقات االقتصادية االقليمية في دراسة 

 محيط المؤسسة 

أهداف مع التركيز فقط على األهداف التي  6الى  3) من  إليها( :)المهارات المراد الوصول أهداف التعلم 

 يتم تقييمها(:

التمكن من ادراك ان المؤسسات االقتصادية المنتجة على مستوى كل اقتصاد وطني معنية بكل العالقات 

االتفاقيات  االقتصادية و التجارية الخارجية لذلك االقتصاد  ، والتي تؤسس لها الدولة  أي  العالقات من خالل

المبرمة اقليميا من اتحادات تجارية و اقتصادية بمختلف درجاتها وذلك لما له من انعكاسات مهمة على حجم 

 السوق ومن ثم على التكاليف و االسعار و التنافسية بالنسبة للمؤسسة.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

التفسير النظري لقيام االتحادات االقليمية المرتكزة على التمييز الجغرافي و المرتبط تحديدا بالرسوم  -

 الجمركية 

 التمكن من تحليل االثار السكونية و الديناميكية   -

 التعرف على مراحل بناء االتحادات  -

 االطالع على االقليمية الجديدة  -

 والتعمق في الجانب النظري لالنعكاسات المرتبطة بالمؤسسات و الوحدات االنتاجية  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

التعليميةمادة محتوى ال  



 

 

 

 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

نقطة 20 ) (  امتحان 50%

نقطة 10 ) (  امتحان جزئي 50%

 أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

نقاط 4   فرديالمشروع ال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 )الحضور / الغياب ( المواظبة نقاط 2

عناصر  المشاركة و السلوك   نقاط 4

 أخرى ) يتم تحديدها  (

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

   

 الطبعة العربية، النهضة دار

1964 األولى،  

 رشيد ترجمة باالسا، بيال

 البراوي 

  االقتصادي  التكامل نظرية

2000  والدراسات البحوث معهد 

    (العربية

 بين اإلقليمي االقتصادي التكامل

والتطبيق النظرية  
   اإلمام، محمود محمد

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

2004  ), la régionalisation de 

l’économie mondiale , La 

DECOUVERTE 

Jean-Marc Siroën ,(, 

      Paris, 

   

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع



 

 

 

 

 

 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول مدخل مفاهيمي  

 األسبوع الثاني دوافع التكامل االقتصادي اإلقليمي  

 األسبوع الثالث  VINER 1950 التفسيري االساسي النموذج 

 األسبوع الرابع التحليل البياني لالثار السكونية  

 األسبوع الخامس االثار الديناميكية  

 األسبوع السادس مراحل التكامل )المستوى السطحي ( 

 األسبوع السابع مراحل التكامل )المستوى العميق ( 

 االسبوع الثامن االقليمية الجديدة  

 االسبوع التاسع انعكاسات االتحاد على المؤسسة : اثر حجم السوق 

 االسبوع العاشر انعكاسات االتحاد على المؤسسة :اقتصاديات الحجم   

 األسبوع الحادي عشر انعكاسات االتحاد على المؤسسة : التوطن الصناعي   

 األسبوع الثاني عشر التالتنمية الصناعية و االقتصاد الجغرافي  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


