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 :تحدید مكان التكوین - 1

  جامعة باجي مختار عنابة كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ، :كلیة أو معھد

 علوم التسییر:قسم     
  
 
  (*):ي التكوین المشاركون ف - 2

  /         :المؤسسات الجامعیة األخرى -
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 /    :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
  
  
  
  
  
  
 /  :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  

  
 في المالحق االتفاقیات الخاصة بالتكوین إدراج .  
  
  
   :إطار وأھداف التكوین - 3

  
تحدید تخصصات النموذجیة للیسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في ( :شروط االلتحاق  - أ

 )الماستر المعني 
أو في " إدارة مالیة"یلتحق بھذا التخصص كل طالب متحصل على شھادة لیسانس في          

  ".مالیة المؤسسة"
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 )سطر على أكثر تقدیر 20، الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عند نھایة التكوین( أھداف التكوین -ب

  
یتطلب اندماج الجزائر في االقتصاد الدولي و العولمة المالیة من المؤسسات التفكیر بعمق و 

و على ھذه . جدیة حول المتطلبات األساسیة منھا و العملیة قبل اإلقدام على االختیارات
التي یفرضھا المحیط  المؤسسات التكیف المستمر مع التغیرات السریعة و المعقدة و الھیكلیة

و ’ ةقانونیة و مؤسساتی’ تنظیمیة’ تكنولوجیة’ و التي تشكل قیودا اقتصادیة ’ اإلقلیمي و الدولي
  .خاصة األسواق المالیة

و یھدف التكوین المقترح إلى تطویر مؤھالت و قدرات و مھارات الطلبة في مجال اإلدارة 
  .المالیة

   التي .(OPCVM ; SICAV ;FCP ; SCI) و مؤسسات مالیةویرجع ذلك إلى سیرورة إنشاء البورصة 
وتتحمل الجامعة تكوین و تحضیر الطلبة في ھذا . تتسبب في ظھور أكید لمنتجات مالیة جدیدة

.التخصص الواعد . 

  
  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني ( المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج
  

و تم تصوره بحیث الطالب بعد حصولھ على السنة األولى ’ )یميأكاد(یتعلق األمر بماستر بحث 
یستطیع الترشح للتوظیف في القطاعات االقتصادیة مثل البنوك و المؤسسات االقتصادیة و 

  .المؤسسات المالیة
و لھذا یتعین على الطالب التحكم في األسس . و لھذا الغرض تم إدراج إعداد مذكرة و مناقشتھا

في ’ تطبیقیة اإلدارة المالیة الحدیثة حتى یتمكن من االختیارات المحددة و األدوات و شروط
و الھندسة المالیة تفتح أفاقا للطلبة بشكل واسع في . المحیط المالي تإطار تطور و خصوصیا

  في القطاع الصناعي أو الخدمات و البنوك و شركات التأمین’ سوق العمل
  .كخبراء أو مستشارین

  
  

  حاملي الشھادات الجامعیة  تشغیللة قابللایة والوطنیة ات الجھوالقدر -د
  

مھارات خاصة ) القروض المصغرة(یتطلب تواجد عدة بنوك أجنبیة و تطور المالیة المصغرة
و خاصة بنجاعة و فعالیة لتصور ’ لالستجابة لحاجیات المؤسسات االقتصادیة و البنكیة و المالیة

  .ر التنمیة المستدامة الحكم الراشدو تطبیق الھندسة المالیة و ذلك في إطا
  
  
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
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  :  تكوینمؤشرات متابعة ال -و
 
  

  :من أھم مؤشرات النجاعة المعتمدة في ھذا التكوین

 . نسبة اإلقبال على ھذا التخصص -

 .ماسترنسبة النجاح في ھذا ال -

 .في سوق العملمستوى الطلب لھذا التخصص من قبل الھیئات الرسمیة للتشغیل  -

  .ھذا التخصص فيخلق خلیة على مستوى القسم لمتابعة المتخرجین  -

  
  
  
  )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم(: قدرات التأطیر -ز
  
  
  

نتیجة ’ طالب لوجود عدد معتبر نسبیا من األساتذة ذوي الرتب العلیا 40إلى  30یمكن التكفل  ب 
  .غ عدة أساتذةتفر: تقلیص عدد عروض التكوین السابقة

   . طلبة في المتوسط 04أستاذ یدرس في التخصص أن یؤطر  في المعدل یمكن لكل ’وعلیھ 
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
  

  :المتدخلین في التخصص المؤسسةساتذة أ - أ
 

+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
  التخصص

+ الشھادة ما بعد التدرج 
التدخلطبیعة  الرتبة التخصص  التوقیع *

    تأطیر المذكرات/محاضرات  أستاذ  علوم التسییر/دكتوراه دولة  علوم التسییر/لیسانس  رجم نصیب
علوم التسییر/لیسانس  محمد العربي نایت مرزوق تأطیر المذكرات/ محاضرات أستاذ مالیة/دكتوراه دولة     

علوم التسییر/لیسانس  كمال حمانة تأطیر المذكرات/ ضراتمحا أستاذ مالیة/دكتوراه دولة     
علوم التسییر/لیسانس  كمال رواینیة     تأطیر المذكرات أستاذ  علوم التسییر/دكتوراه دولة 

علوم التسییر/لیسانس  اللطیف بلغرسة عبد     تأطیر المذكرات/ محاضرات أستاذ  مالیة/تأھیل جامعي  
علوم التسییر/لیسانس  عمر بنیة     لمذكراتتأطیر ا  أ.م.أ  تسییر/ تأھیل جامعي  

علوم التسییر/لیسانس  الزھراء شایبة فاطم تأطیر المذكرات/ محاضرات   أ.م.أ  مالیة/ تأھیل جامعي     
علوم التسییر/لیسانس  وفاء حمدوش ب.م.أ  مالیة/دكتوراه علوم  تأطیر المذكرات/ محاضرات     
علوم التسییر/لیسانس  سمیة بن علي ب.م.أ  مالیة/دكتوراه علوم  لمذكراتتأطیر ا/ محاضرات     

علوم التسییر/لیسانس  مسعودة مكحوت تأطیر المذكرات/ محاضرات  د.م.أ  مالیة/ماجستیر     
علوم التسییر/لیسانس  عبد الرحمان بن وارث د.م.أ تسییر/ماجستیر      أعمال تطبیقیة 

علوم التسییر/لیسانس رزیقة تباني ادارة أعمال/ماجستیر  د.م.أ  تأطیر المذكرات/ محاضرات      
علوم التسییر/لیسانس  بن كشرودرضوان  د.م.أ مالیة/ماجستیر     أعمال تطبیقیة 

علوم التسییر/لیسانس محمد ملود بلعید تسییر/د.م.دكتوراه ل  ب.م.أ     أعمال تطبیقیة 
 

 
 ).توضح(تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى أعمال تطبیقیة، موجھة،محاضرة، تطبیق، أعمال   *
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  ال شيء: جيالتأطیر الخار -ب
  

  :المؤسسة التابعة لھا
  

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

  

  :المؤسسة التابعة لھا
 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
عة التدخلطبی الرتبة التخصص  التوقیع *

            
            
            

 
  :المؤسسة التابعة لھا

 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

 
 

 )توضح(أخرى محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات،  *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ
  )لكل مخبر واحدة بطاقة.( المقترح نالتطبیقیة للتكوی

  
  :عنوان المخبر 

  
 LFIEGEة في المؤسسات مخبر العلوم المالیة الدولیة و الحوكم :عنوان المخبر 

  
  طالب  20قدرات االستیعاب 

  
  المالحظات  العدد  اتعنوان التجھیز  الرقم

    20  أجھزة الحاسوب  1
    05  الطابعات  2
    05  الناسخات  3
    03  أجھزة عرض البیانات  4
    20  المكاتب  5
    20  الكراسي  6
    1  قاعة قراءة  7

  
  

  LARIEFلتحلیل اإلقتصادي و المالي ر و امخبر البحث في اإلبتكا :عنوان المخبر 
  

  طالب  20 :قدرات االستیعاب 
  

  المالحظات  العدد  اتعنوان التجھیز  الرقم
    20  أجھزة الحاسوب  1
    05  الطابعات  2
    05  الناسخات  3
    03  أجھزة عرض البیانات  4
    20  المكاتب  5
    20  الكراسي  6
    1  قاعة قراءة  7

 
  )حقل إجباري() االتفاقیات/ العقود  أنظر الملحقة(  :المؤسساتفي میادین التربص و التكوین  -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص

  یوم 60  25  مؤسسات اقتصادیة عمومیة
یوم 60  5  بنوك و شركات التأمین  

یوم 60  5  مؤسسات خاصة  
یوم 60  5  مؤسسات أخرى  
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  بررئیس المخ
  رقم اعتماد المخبر

  
   :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 

  
  

  رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 
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  :مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  
  

تاریخ بدایة   رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
  المشروع

تاریخ نھایة 
  المشروع

  االجتماعیةسؤولیة الم
  F03N01UN230120140002 2014  2017/12/31  

أھمیة صناعة قرارات التمویل 
واالستثمار دراسة حالة المؤسسة 

  االقتصادیة الجزائریة
M01120120051 2013/01/01 2016/12/31 

  
 
 
  
  :فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال -ه
  

شخصیة المتوفرة على مستوى القسم و الكلیة توفر الشروط الضروریة لعملیة التأطیر من اإلمكانیات المادیة و ال
  :قبل األساتذة، و تتمثل ھذه اإلمكانیات في

 .مكاتب خاصة باألساتذة -
 .مكتبة كبیرة و أجنحة مخصصة للطلبة -
 .أجھزة الكمبیوتر و الناسخات و الطابعات المتوفرة على مستوى الكلیة  -
  . مة للتخصصالمخابر الداعو -
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13                                                         إدارة مالیـــة:  جامعة باجي مختار عنابة                  عنوان الماستر: المؤسسة 
                  

             2016/2017: السنة الجامعیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  :السداسي األول - 1
 

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  السداسي

  الحجم الساعي األسبوعي
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

  محاضرة  أسبوع 16- 14
عمال أ

  موجھة
أعمال 
  تطبیقیة

أعمال 
  امتحان  متواصل  أخرى

                    وحدات التعلیم األساسیة    
    18  6  سا 18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إ ج(1و ت أ 

سا 1.30 سا135  اإلدارة المالیة المعمقة سا 1.30    X X  6  2  سا 6  - 

سا 1.30 سا135 التشخیص المالي سا 1.30    X  X 6  2  سا 6  - 

سا 1.30  سا 135  التدقیق المالي سا 1.30    X  X 6  2  سا 6  - 

                    وحدات التعلیم المنھجیة

    9  4 سا 6  -  سا 3.00 سا 3.00  سا 180  )إ ج( 1م و ت 

سا 1.30 سا 100 النمذجة المالیة العشوائیة سا 1.30    X X 5 2  سا 3.40 - 

سا 1.30 سا 80  مقاوالتیة سا 1.30    X  X 4 2  سا 2.20 - 

                    شافیةكتوحدات التعلیم اإلس

سا 1.30  سا  41.15   )إ ج( 1إ و ت        2  1  سا 1.15  -  - 

سا 1.30  سا 41.15  قانون الشركات  X  - 2 1 سا1.15 -  - 

                    وحدة التعلیم األفقیة

سا 1.30  -  سا 22.30  )إ ج( 1أف و ت   -  -  1  1     

سا 1.30  -  سا 22.30  أجنبیةلغة   -  -  1  1  X  X 

      30  12  سا 25.15  -  سا 9  سا 9  سا 648.45  1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني - 2
 

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  السداسي

  الحجم الساعي األسبوعي
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

  محاضرة  أسبوع 16- 14
أعمال 
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

أعمال 
  امتحان  متواصل  أخرى

                    علیم األساسیةوحدات الت    
)إ ج(1و ت أ      18  6  سا 18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405 

سا 1.30 سا135  إدارة التدفقات المالیة سا 1.30    X X  6  2  سا 6  - 

سا 1.30 سا135 تقییم المؤسسات سا 1.30    X  X 6  2  سا 6  - 

سا 1.30  سا 135 ھندسة مالیة سا 1.30    X  X 6  2  سا 6  - 

                    لمنھجیةوحدات التعلیم ا

)إ ج( 1م و ت      9  4 سا 6  -  سا 3.00 سا 3.00  سا 180 

سا 1.30 سا 100 نظریة المالیة المصغرة سا 1.30    X X 5 2  سا 3.40 - 

سا 1.30 سا 80  االتصال و التحریر اإلداري سا 1.30    X  X 4 2  سا 2.20 - 

                    شافیةكتوحدات التعلیم اإلس

سا 1.30  سا 45  )إ ج( 1إ و ت  سا 1.30  -   -    2  2     

سا 1.30  سا 45    )البنكي والمالي(األعمالقانون  سا 1.30  -     2  2  -  X 

                    وحدة التعلیم األفقیة

سا 1.30  -  سا 22.30  )إ ج( 1أف و ت   -  -  1  1     

سا 1.30  -  سا 22.30   أجنبیةلغة   -  -  1  1  X  X 

      30  13  سا 24  سا 1.30  سا 9   سا 9  سا 652.30  2مجموع السداسي 
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 :  السداسي الثالث - 3
  

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

  محاضرة  أسبوع 16 -14
أعمال 
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

  امتحان  متواصل  أعمال أخرى

                    وحدات التعلیم األساسیة    
)إ ج(1و ت أ      18  6  سا 18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405 

سا 1.30 سا135  مصادر التمویل إدارة سا 1.30    X X  6  2  سا 6  - 

سا 1.30 سا135 النظام المصرفي الجزائري سا 1.30    X  X 6  2  سا 6  - 

سا 1.30  سا 135 المحفظة المالیة إدارة سا 1.30    X  X 6  2  سا 6  - 

                    وحدات التعلیم المنھجیة

)إ ج( 1م  و ت     9  4 سا 6  -  سا 3.00 سا 3.00  سا 180 

سا 1.30 سا 100 حوكمة الشركات سا 1.30    X  X 5 2  سا 3.40 - 

سا 1.30 سا 80  منھجیة البحث العلمي سا 1.30    X X 4 2  سا 2.20 - 

                    شافیةكتوحدات التعلیم اإلس

سا 1.30  سا  41.15   )إ ج( 1إ و ت        2  1  سا 1.15  -  - 

سا 1.30  سا  41.15  ویل العملیات الدولیةتم  X  -  2  1 سا   1.15 -  - 

                    وحدة التعلیم األفقیة

سا 1.30  -  سا 22.30  )إ ج( 1أف و ت   -  -  1  1     

سا 1.30  -  سا 22.30   أجنبیةلغة   -  -  1  1  X  X 

      30  12  سا 25.15  -  سا 9   سا 9  سا 648.30  3مجموع السداسي 



ادارة مالیة :كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باجي مختار عنابة                    عنوان الماستر:  المؤسسة    17  
            2017-2016:  السنة الجامعیة

  :بعالسداسي الرا -  4
  

  والتسییر والعلوم التجاریة االقتصادیةالعلوم  :المیدان 
  علوم التسییر : الفرع

  إدارة مالیة :التخصص
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  

 18 -  سا 24   العمل الشخصي 
 12 -  سا 16  التربص في المؤسسة

 - - -  الملتقیات 
 - - -  )حدد(خرىأعمال أ

سا 600  4مجموع السداسي   4 30 
  
  
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  (  :حوصلة شاملة للتكوین -  5

   :)للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

 و ت                ح س األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة  202.30 135  67.30 -  405
 أعمال موجھة  202.30 135  -  67.30  405

 أعمال تطبیقیة - -  22.30 - 22.30
 عمل شخصي 810 270 37.30 270  1117.30

  )إعداد المذكرة( عمل آخر 360  180  60 -  600
  مجموعال 1575 720  187.30   67.30  2550
  رصدةاأل  72  36  9  3  120
  ت.لكل و األرصدة%  60 30  7.5 2.5 100
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III – البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  إدارة مالیـــة :عنوان الماستر
  األول : السداسي

  األساسیة :الوحدة اسم
  المعمقة اإلدارة المالیة :المادة اسم

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
   :أھداف التعلیم

یستطیع الطالب فھم و معالجة عدة عملیات مالیة تخص المؤسسات ’ بعد تعزیز مكاسبھ العلمیة و العملیة السابقة
  .في إطار تطور النظام المالي و المحیط االقتصادي’ في مسارھا النشاطي

المجمعات في اطار محیطھا المالي و حسب مختلف مراحل  المالیة للمؤسسة و لإلدارةھذه المادة مخصصة 
  .المخاطر خفیضو ذلك برؤیة خلق القیمة و بالتالي تعظیم الربحیة وتقلیص أو ت’ تطورھا

  . جراءاتھاإو تمكن دراسات الحاالت الطلبة من فھم وتطبیق 
  :  المعارف المسبقة المطلوبة

  . سفي اللیسان’ ل المالي و تفسیر مختلف الظواھر المالیةیفترض أن الطالب قد أحیط بمعارف خاصة بالتحلی
  

 :ادةمحتوى الم
  :مقدمة ـ  1
  المحیط المالي و موضوع اإلدارة المالیة في المؤسسة -
  .مھام اإلدارة المالیة -
  .المسؤولیات العملیة -
  .اإلدارة المالیة و خلق القیمة -
  النظام المالي وإدارة مالیة المؤسسة - 2
  .المالي للمؤسسة الھیكل -
  .التطور المالي للمؤسسة -
  .ةأثر النظام المالي على اإلدارة المالیة في المؤسس -
  اإلدارة المالیة و تطور المؤسسة -
  المالیة في المجمعات الصناعیة اإلدارة - 3
  و السیاسة المالیة اإلستراتیجیة -
  .االختیارات المالیة -
  .التنبؤات و المؤشرات المالیة -
  .ظام المعلومات و المراقبةن -
   .المردودیة و الخطر: اإلدارة المالیةـ  4

  
   :طریقة التقییم

  . %50 و اإلمتحان النھائي %50 ال على أساس نقطة األعمال الموجھةعمیتم تقییم األ
  : المراجع
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1- Ross, Westefield, Jaffe Robats(2003) : »Corporate finance » 3rd canadian ed. Mc 
GrawHill Reyrson Ltd. 
2- Brealy, R.A, Myers SC ; Laroche P.(1992) : »Principes de gestion financière des 
sociétés » 2e, ed. Mc GrawHill Reyrson Ltd. 
3- Damodaran A.(2001) : » Corporate finance : theory and practices » Willey. 
4- James C. Van Horn(1974):” Gestion et politique financière” Dunod,  
5- Vatterville E.(1973) : »Introduction à l’analyse financière de la croissance de la firme » 
ed. Cujas. 
6- Eugène F. Fama(1976) : »Foundations of finance” Basic books, Inc Publishers. 

 
  

  األول: السداسي
  األساسیة  :وحدة التعلیم 

  التشخیص المالي :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  

  : أھداف  التعلیم

’ یكون الطالب قادرا على القیام بعملیة التشخیص المالي للمؤسسة و توظیف مھاراتھ’ بعد نجاحھ في ھذه المادة
  .ألنھ قد تمرن على جملة من الحاالت في خصص التطبیق

  
   : معارف المسبقة المطلوبةال

یفترض أن الطالب قد أحیط بمعارف خاصة بالتحلیل المالي و فھم مختلف الدورات االستغاللیة و التمویلیة و 
  . و التطرق الى بعض أدوات التحلیل المالي )سفي اللیسان(االستثماریة 

  

  :محتوى المادة

  :مقدمة
  : المصطلحات األساسیة -

  ةالدورة المالیة للمؤسس
  .مفھوم التدفقات و المخزونات

  .أھداف التشخیص المالي
  .إجراءات التشخیص المالي

  المیزانیة المحاسبیة: الفصل األول
  أصول المیزانیة - 1
 خصوم المیزانیة - 2
 .خالصة - 3

  المیزانیة الوظیفیة: وجھة نظر المسیر للمیزانیة: الفصل الثاني
  أھداف المیزانیة الوظیفیة - 1
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 محتوى المیزانیة الوظیفیة - 2
 تصور المیزانیة الوظیفیة - 3
 تطبیقات - 4
 فھم المیزانیة الوظیفیة - 5
  

  المیزانیة المالیة: وجھة نظر البنك للمیزانیة: الفصل الثالث
  أصول المیزانیة المالیة - 1
 خصوم المیزانیة المالیة - 2
 تصور المیزانیة المالیة - 3
 تطبیقات - 4

  حساب النتائج: الفصل الرابع
  األعباء - 1
 النواتج - 2
 تصور حساب النتائج - 3
 قاتتطبی - 4

  تحلیل حساب النتائج: الفصل الخامس
  األرصدة الوسیطة للتسییر - 1
 تطبیقات - 2
 القدرة على التمویل الذاتي - 3

  النسب المالیة: التحلیل المعمق : الفصل السادس
  الوضعیة المالیة للمؤسسة - 1
 مردودیة المؤسسة - 2
 الوسائل المستخدمة - 3

  جدول التمویل: الفصل السابع
  جدول الموارد و التوظیفات - 1
 تتطبیقا - 2

 
  :طریقة التقییم

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان 
  .أعمال شخصیة و امتحان ، مراقبة مستمرة

  

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

1- B.Rocher-Meunier (2003) : «  Le diagnostic financier » 3 è éd.Ed.d’organisation 
2- B.Rocher-Meunier (2012) : «  L’essentiel du diagnostic financier » 5è – Eyrolles 
éd.Ed.d’organisation  
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  األول: السداسي
  وحدة التعلیم األساسیة:    وحدة التعلیم 
  التدقیق المالي :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  
  

      : أھداف التعلیم

ذا المقیاس إلى جعل الطالب ملم بالجوانب المختلفة للتدقیق المالي سواء النظریة والمتعارف علیھا یھدف ھ    

  .عالمیا، أو ما ھو معمول بھ في التشریع الجزائري

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
ادئ الحوكمة باإلضافة إلى مب. یجب أن یكون لدى الطالب معارف مسبقة متعلقة بالتدقیق، و أنواعھ المختلفة  

  .و أنواعھا
  

   : محتوى المادة
  

 .  التدقیق المالي في التشریع الجزائري -1
  .التدقیق المالي و آلیات الحوكمة المالیة -2
  .تقنیات و أدوات التدقیق المالي -3
  .معاییر التدقیق في التشریع الجزائري -4

  

  
ي: طریقة التقییم ا امتحان مستمرو للمحاضرة50تقييم ةل املائةب50وباملائة املوج   .ألعمال

  
 : المراجع

  
  2009 -عمان -الدكتور أحمد حلمي جمعة،  دار الصفا للنشر والتوزیع –االتجاھات المعاصرة في التدقیق والتأكید  -1

  2000دار وائل للنشر،  -، عبد اهللا، خالد أمین، الطبعة األولى، عمان"علم تدقیق الحسابات، الناحیة النظریة والعملیة  - 2
2001مفاھیم التدقیق المتقدمة، المجمع العربي للمحاسبین أ، المجمع العربـي للمحاسـبین عمان، األردن،  - 3  
  2001 المبادئ األساسیة للتدقیق، المجمع العربي للمحاسبین ب،  المجمع العربي للمحاسـبین عمان، األردن، - 4

5- Fundamental of principles of financial auditing, ISSAI200. 
6- Introduction to auditing, 2012. 
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  األول: السداسي
  منھجیةال:  وحدة التعلیم 

   النمذجة المالیة العشوائیة :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة في ثالثة أسطر على (: أھداف التعلیم
  ).األكثر

یستدعي اللجوء إلى وسائل ریاضیة و أدوات إحصائیة جد  يدف المادة إلى إدراج الطالب إلى منطق مالتھ
  .معقدة

  
’ وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم(:المعارف المسبقة المطلوبة

  ).األكثرفي سطرین على 
  ).الریاضي(اإلحصاء االستداللي  -
  .اء التطبیقياإلحص -
  

  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(: محتوى المادة
  

 :مقدمة -1
 السالسل الزمنیة -1.1
  .دراسة شاملة للسلسلة الزمنیة -1.2

 ةدالنمذجة المحد -2
  .النموذج التجمیعي -2.1
  النموذج الجدائي -2.2
  النموذج المختلط -2.3
  .جاختیار النموذ -2.4

  تحلیل االتجاه - 3
 المتوسطات المتغیرة -3
 السلسلة الزمنیة) تفكیك(تحلیل -4
 التنبؤ بواسطة التملیس اآلسي -5
 السیرورات العشوائیة -6
 ).ئيالمشوار العشوا(كوف رسالسل ما -7

 
.)یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :(طریقة التقییم  

.%50و االمتحان النھائي  %50عمال على أساس نقطة األعمال الموجھة یتم تقییم األ  
   

  ).الخ،مواقع انترنت ،مطبوعات،كتب(:المراجع
 .مطبوعة األستاذ المدرس للمادة - 1
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2- Finance and stochastics (Journal). 
3- Applied mathematical finance (site). 
2- Damien L. & B. Lapeyre (1997) : » Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance » 

éd. Ellipses. 
  

 
  

  األول: السداسي
  منھجیةال:  وحدة التعلیم 

  مقاوالتیة  :المادة  -
  4 :الرصید -
  2:المعامل -

في ثالثة أسطر  ،ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة(: أھداف  التعلیم
  ).األكثرى عل
و تقدیمھ شفھیا لألطراف و  ،و تحریر مخطط األعمال للمؤسسة) تصمیم(تمكین الطالب من إعداد    

  .و تقییم بشكل نقدي مخطط أعمال المؤسسة ،المستثمرین المرتقبین
  

’ وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم( : المعارف المسبقة المطلوبة
  ).األكثرفي سطرین على 

  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة( :محتوى المادة
  :مقدمة

  .سیاسیا و ثقافیا، بالنسبة للشخص و الوطن ،اجتماعیا ،اقتصادیا: أھمیة المادة
  مدخل إلى المقاوالتیة: الفصل األول

  تعریف المشروع - 1
  لفرصةتحلیل ا - 2
  .اإلنتاج و العملیات - 3
 .ةاإلستراتیجیة التسویقی - 1
 .اإلستراتیجیة المالیة - 2
 .قیاس األداء - 3

  المؤسسة ومحیطھا: الفصل الثاني
  تعریف المؤسسة - 1
  أھداف المؤسسة - 2
 تصنیف المؤسسات - 3
 .محیط المؤسسة - 4

  المقاول: الفصل الثالث
  رھانات إنشاء المؤسسات - 1
  .اط إنشاء المؤسساتاألطراف و السیرورات و أوس - 2
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  .مصیر و أداء المؤسسة حدیثة النشأة - 3
  .الدور و المضمون: النظرة المقاوالتیة  - 4
 .من الفكرة إلى مخطط األعمال - 5
 المقاولة بالتسییر - 6

  إعداد مخطط األعمال: الفصل الرابع
  االبتكار و الفرصة - 1
  .دراسة السوق - 2
  إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة - 3
  ج التسویقيإعداد المزی - 4
  .تقدیر حجم رقم األعمال و الدراسة التقنیة - 5
 .الدراسة المالیة - 6
 ..الدراسة القانونیة - 7
 إستراتیجیة نمو المؤسسة حدیثة النشأة - 8

  مقاربة منظمة العمل الدولیة للتكوین في المقاوالتیة: الفصل الخامس
  .برنامج التكوین في المقاوالتیة - 1
  .عرض تقییمي لبعض الدول - 2

  األطراف و الھیئات الداعمة إلنشاء المؤسسات: لسادسالفصل ا
  .المرافقة للمؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر - 1
  .دلیل اإلجراءات اإلداریة إلنشاء المؤسسات في الجزائر - 3
  

.)یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :طریقة التقییم   

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  .)ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ كتب،( : المراجع
1-T.Verstraete & B.Saporta(2006) : « Création d’entreprise et entrepreneuriat » éd. de l’ADGREG. 
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  ألولا: السداسي
 ستكشافیةاإل: التعلیم وحدة 

  قانون الشركات :المادة  -
  2:الرصید -
  1:المعامل -

في ثالثة أسطر ’ ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة(: أھداف التعلیم
  ).األكثرعلى 

إلیھا في ممارسة تمكین الطالب من فھم شروط إنشاء وسیر الشركات و القوانین واإلجراءات التي تخضع  
  .نشاطھا االقتصادي و االجتماعي

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم في سطرین :(المعارف المسبقة 
  ).األكثرعلى 

  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة: (محتوى المادة
  :مقدمة
  الشركات إنشاء: األولل الفص
 .تكوین الشركة - 1
 .الحصول على الشخصیة المعنویة - 2
 .الخصائص المشتركة بین مختلف الشركات التجاریة - 3
 .أوساط إنشاء المؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة - 4

  الشكل القانوني للشركة: الفصل الثاني
 .معاییر تحدید الشكل القانوني للشركة - 1
 .لتجاریةمختلف أنواع الشركات ا - 2

  مشكالت الشركات: الفصل الثالث
 .كیفیة تجنب العراقیل عند إنشاء الشركة - 1
 صعوبات خالل حیاة المؤسسة - 2

  إعادة ھیكلة الشركات: الفصل الرابع
 طرق إعادة الھیكلة - 1
 مجمعات الشركات - 2
 مراقبة تمركز الشركات - 3
 

 ).التقدیریة لفریق التكوین یُترك الترجیح للسلطة( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم

  %.  100االمتحان النھائي من خالل تقییم الیتم 

  ).الخ، مواقع انترنت ،مطبوعات، كتب:(المراجع

1- G.Drouot (1997) : « Sociétés commerciales » Lamy. 
2-Y.Chartier(1992) : « Droit des affaires » Puf. 
3- L.N.Pontier(1998) : « Les groupes de sociétés » éd.ellipses. 
4- J.P.Bertrel & M.Jeantin : «  Acquisitions et fusions des sociétés commerciales » éd.Litec. 
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5- Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993. 
6-Ordonnance n°96-27 du 9 décembre 1996. 

  
 

  األول: السداسي
  أفقیة  :وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة :المادة  -
  2:الرصید -
  1:المعامل -

  : أھداف  التعلیم

و المنتظر من . تمكین الطالب من فھم وممارسة و استعمال اللغة األجنبیة المدرسة لھ في أبحاثھ   
. تدریس ھذه المادة ھو قدرة الطالب على تحریر تقاریر في تخصصھ  

   : المعارف المسبقة المطلوبة

  .المعنیة ةمعرفة قواعد اللغة األجنبی

  :محتوى المادة

یتمثل محتوى المادة المقدمة للطالب في معالجة فصول من كتب التخصص أو مقاالت تعالج موضوعات معینة 
  .یختارھا األستاذ

  :طریقة التقییم

 %.  50و االمتحان النھائي % 50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  : المراجع

 .التخصص فصول من أمھات كتب - 1
  مقاالت أو مجالت متخصصة - 2
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  الثاني: السداسي
  األساسیة: اسم الوحدة
  إدارة التدفقات المالیة: اسم المادة

  6: الرصید
  2: المعامل

  
  : أھداف التعلیم

و ھذا  طتكمن الطالب من جمع المعطیات الضروریة إلعداد المخطط المالي للمؤسسة و مراقبة تنفیذ ھذا المخط
و یستطیع التمیز بین التدفقات ’ ده على القیام بمراجعة التقدیرات و تعدیل المخطط المالي عند الضرورةما یساع

  .المادیة و التدفقات المالیة
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  

 :ادةمحتوى الم
  مقدمة -

 .أھمیة مقاربة التدفقات+) 
 .طرق و اسالیب ادارة التدفقات المالیة+) 

 .طط الماليمكونات المخ  - 1
 .اعداد المخطط المالي  - 2
 .متابعة تنفیذ المخطط المالي  - 3
 .التنبؤ و مراقبة التدفقات المالیة  - 4
 .ادارة التدفقات والسیولة: القرارات قصیرة المدى  - 5
 .مقاربة حیویة: ادارة التدفقات  - 6

 ).قدیریة لفریق التكوینیُترك الترجیح للسلطة الت( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
 %.  50و االمتحان النھائي % 50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 

 ).الخ’ مواقع انترنت’ مطبوعات’ كتب:(لمراجعا
 

Manuel de gestion financière pour les partenaires.1)  
Gestion des risques et des flux de trésorerie(EDC).2)  

) G.Berk & P.Demarzo(2011) : »Finance d’entreprise » 2è éd.(chapitres 7 et 27.3)  
) E.Stephany(1999) : »Gestion financière »Economica (chapitre 9.4)  

) E. A. Helfert(1973) : »Méthodes de gestion financière » éd. D’Organisation (chapitres 1 à 4.5)  
R.Necib(2005) : »La gestion financière à court terme » éd. Dar El Ouloum.6)  

7) R. Necib (2005) : » Méthodes d’analyse financière » éd. Dar El-Ouloum  
8) Ch.H. d’Arcimoles & J-Y. Saulquin(1995) : »Finance appliquée(1-Analyse financière) »   
éd Vuibert (chapitre 6).  
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  الثاني: السداسي
  األساسیة: وحدة التعلیم 

  تقییم المؤسسات :المادة  -
  6 :الرصید -
  2 :المعامل -

 
في ثالثة أسطر ’ ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة:( أھداف التعلیم

  ).على األكثر
طرق وأسالیب مناسبة بحسب مناسبات التقییم و إطارھا  تحضیر الطالب للقیام بعملیة تقییم المؤسسة باستخدام  

 . وأھدافھا و ظروفھا
  

الطالب من مواصلة ھذا التعلیم،  وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن(:المعارف المسبقة المطلوبة
  ).سطرین على األكثر

دي للمؤسسة و یحسن استعمال أن یكون الطالب متمكنا من طرق التحلیل المالي و التشخیص المالي و االقتصا
 .المعلومات المالیة و المحاسبیة و طرق تقییمھا

  
  ).إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب(:محتوى المادة

  :مقدمة
  المبادئ العامة للتقییم -1
  أھم طرق التقییم -2
  .و الحسابات اإلجراءات و التعدیالت: طرق الذمة المالیة -3
  :طرق القدرة على تحقیق األرباح -4

  األرباح -
  .التوزیعات -
  .القدرة على التمویل الذاتي -

  مفھوم فائض القیمة -5
  .االعتماد على الذمة المالیة -
  .الصافیة المصححة األصولاالعتماد على  -

  ).الجبائیة اإلدارة(المرجعیة الجبایة  -6
  ).التحلیل االستراتیجي( اإلستراتیجیةمفھوم القیمة  -7
  المضاعفات: التقییم بالمقارنة - 8

  
  ).یترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین(الخ....،امتحان ،مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

  . % 50 تطبیقیة و أعمال % 50 یتم التقییم بشكل مستمر على أساس امتحان نھائي
  

  ).الخ ،مواقع انترنت ،مطبوعات ،كتب:(المراجع
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  .القاھرة" ألغراض التعامل في البورصة واألوراقتقییم الشركات :")2000(محمد عبده محمد - 1
مركز " و أثارھا المالیة في ظل الخوصصة األصولتقییم  إعادةأسالیب و طرق :")1990(ثروث محمد على - 2

  .دراسات الوحدة العربیة
3- P.Vizzanova(2004) : »Evaluation des entreprises » Berti éd. Tipaza 
4- Ph. Triponel (2011) : »Comment valoriser une entreprise et sur quels critères ? OEC. 
 

  
  الثاني: السداسي

  األساسیة  :وحدة التعلیم 
  ھندسة مالیة  :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

احھ في ھذه المادة في ثالثة أسطر ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نج( :أھداف  التعلیم
  ).األكثرعلى 

و ممارستھا في المؤسسة أو ) مجالھا التطبیقي(تمكین الطالب من استیعاب مفھوم الھندسة المالیة و حدودھا 
  .الشركة

  
 ،وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم :(المعارف المسبقة المطلوبة

  ).األكثرن على في سطری
  

).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة:(محتوى المادة  
    :مقدمــة -
  .تعریف و إشكالیة الھندسة المالیة -
  .مراحل الھندسة المالیة -
  .أطراف الھندسة المالیة -
  .العملیات الخاضعة للھندسة المالیة -

 العروض العمومیة - 1
  األطراف -
  اآللیات -
  العرض العمومي لالنسحاب -
  .الجوانب المالیة للعرض العمومي -

  االندماج -2     
  .تعریف -
  .نمذجة االندماج -
  .جبایة االندماج -
  .إجراءات االندماج -

  أثار الرافعة - 3
  .أثر الرافعة المالیة -
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- LBO  
  للشركة األجراءعملیة اقتناء  -
  .الشركات القابضة إلىاللجوء  -

  .إعادة ھیكلة األموال الخاصة - 4
  التوریق -
  .المالي و حوكمة الشركات) اإلبالغ(اإلفصاح  -

  
).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان:( طریقة التقییم   

.%50و االمتحان النھائي % 50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة   
 

  ).الخ ،مواقع انترنت ،مطبوعات ،كتب:(راجعالم
1- B. Eales(2000) : «financial engineering » Mac Millan Business. 
2-G.Legros(2012) : «  Ingénierie financière: fusion, acquisitions et autres restructurations de 
capitaux ».Dunod- management supérieur; gestion-finance. 

  
 
 

  الثاني: السداسي
  منھجیةال:  وحدة التعلیم 

  نظریة المالیة المصغرة :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة في ثالثة أسطر (: أھداف التعلیم
  ).األكثرعلى 

الجوانب الخاصة بقطاع المالیة المصغرة التي انتشرت عبر بإتمام معارف الطالب بمعالجة بعض  األمریتعلق 
  .تعددت التجارب و المفاھیم إنكل دول العالم المتقدمة منھ و المتخلفة و 

  
 ،وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم :(المعارف المسبقة المطلوبة

  ).األكثرفي سطرین على 
  

  .)العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة (:محتوى المادة
  مقدمة -

 المالیة المصغرة إشكالیة - 1
 .منھجیة المالیة المصغرة - 2
 .ممارسة المالیة المصغرة - 3
 :عرض تجارب المالیة المصغرة - 4

  .دول أمریكا الالتینیة -
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  أوروبیةدول  -
  .دول افریقیة -
  .آسیویةدول  -
  .ربیةدول ع -
  .الشمالیة أمریكادول  -

 .نمو وتطور المالیة المصغرة - 5
 .تخطیط موارد المالیة المصغرة - 6
 .مؤشرات المالیة المصغرة - 7
 .المالیة المصغرة و القرض المصغر في الجزائر - 8
 .مؤسسات المالیة المصغرة - 9

 
 ).فریق التكوینالترجیح للسلطة التقدیریة ل یُترك( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :طریقة التقییم 

  %.50و االمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 
  

  ).الخ ،مواقع انترنت ،مطبوعات ،كتب :(المراجع
  

 . مطبوعة االستاذ المكلف بتدریس المادة - 1
2- J.Morduch & B.Armendariz de Aghion(2005) : «The economics of microfinance »/Mit press. 
3- C.Lapenu(2002): « la gouvernance en microfinance: grille d’analyse et perspectives de 
recherché” in revue du tiers monde/XLIII/172. 
4- CGAP(2006) : « Competition and microcredit interest rates » Focus note 33/feb. 

  
  
 

  الثاني: السداسي
  منھجیةال: م وحدة التعلی

  االتصال و التحریر اإلداري :المادة  -
  4 :الرصید -
  2:المعامل -
  

ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر : (أھداف  التعلیم
).على األكثر  

تیة و طلب التوظیف، على تمكین الطالب من تحریر إداري و االتصال في مجال تخصصھ، وإعداد السیرة الذا
.سبل المثال، و ذلك باستعمال اللغات الثالث  

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، :(المعارف المسبقة المطلوبة
).في سطرین على األكثر  

).الشخصي للطالب إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل: (محتوى المادة  
 :مقدمة

 1.تحریر رسالة طلب توظیف
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 2.تحریر السیرة الذاتیة
 3.تحریر تقریر عن القیام بمھمة

 4.تحریر دعوة الجتماع أعضاء مجلس اإلدارة
 5.تحریر تقریر حول الوضع المالي للمؤسسة وعرضھ أمام الجمعیة أو مجلس اإلدارة

.مواضیع أخرى بطلب من الطلبة .6 
یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: یمطریقة التقی  

50%و اإلمتحان النھائي % 50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة   
).مواقع انترنت، الخ كتب، مطبوعات،(:المراجع   

  .، بحسب المجال)وإنجلیزیة عربیة، فرنسیة: عدة أساتذة بحسب اللغة(یختارھا مدرسو المادة
  

  
  
 

  الثاني: السداسي
  استكشافیة:  وحدة التعلیم 

  )البنكي والمالي(قانون األعمال :المادة  -
  2:الرصید -
  2:المعامل -

 في ثالثة أسطر ،المادة ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه(:أھداف التعلیم
  ).األكثرعلى 

  
 ،وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم (:سبقة المطلوبةالمعارف الم

  ).األكثرفي سطرین على 
  

  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:محتوى المادة
  :مقدمة

 طبیعة نشاط المؤسسات البنكیة و المالیة - 1
 القرضمسؤولیة مانح  - 2
 الضمانات الدولیة - 3
 .التحویل الدولي للمعطیات البنكیة و المالیة - 4
 .الممنوح اإلقراضحق االمتناع عن مواصل  - 5
 .البنكیة األزماتمعالجة وحل  - 6
  اإلعالميو عدم التكافؤ  اإلعالم - 7
 والمضاربة اإلخطار - 8
 شراء المؤسسة لسنداتھا إعادة - 9

 
  ).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین (إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
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.%100یتم تقییم األعمال على أساس نقطة االمتحان النھائي   
 

  ).الخ ،مواقع انترنت ،مطبوعات ،كتب(:المراجع
1- Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. 
2- Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. 
3- Ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010 complétant et modifiant l’ordonnance n°03-11 du 26 août 
2003. 
4- Revue « banque et droit ». 
5- Revue trimestrielle du droit financier. 
6- Revue de droit bancaire et financier. 
7- A. Couret, H. Le Navasque et al.(2012) : »Droit financier » Dalloz, 2è éd. 

  
  
  
 

  الثاني: السداسي
  األفقیة: وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة :المادة  -
  1:الرصید -
  1:المعامل -

  : أھداف  التعلیم
منتظر من تدریس ھذه و ال. المدرسة لھ في أبحاثھ الجانبیةتمكین الطالب من فھم وممارسة و استعمال اللغة 

   .المادة ھو قدرة الطالب على تحریر تقاریر في تخصصھ
  

   : المعارف المسبقة المطلوبة
  .قواعد اللغةبقة بمعرفة مس 
  

  :محتوى المادة
یتمثل محتوى المادة المقدمة للطالب في معالجة فصول من كتب التخصص أو مقاالت تعالج موضوعات معینة 

  .یختارھا األستاذ
  ).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :التقییمطریقة 

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

 ).كتب، مطبوعات، مواقع انترنت، الخ(: المراجع
.فصول من أمھات كتب التخصص - 1  
.متخصصة مقاالت أو مجالت - 2  

3- Journal of international money and finance. 
4- International journal of finance and economics 
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  الثالث:  السداسي

  األساسیة: اسم الوحدة
  إدارة مصادر التمویل: اسم المادة

  6: الرصید
  2: المعامل

  
في ثالثة أسطر  ،بعد نجاحھ في ھذه المادة ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت(: أھداف التعلیم

  ).األكثرعلى 
تمكین الطالب من فھم مختلف مصادر التمویل و القیام بالمفاضلة بینھا على أساس عدة معاییر بھدف تعظیم 

  .أو باألحرى تحدید ھیكلة مالیة مثلى’ قیمة المؤسسة باختیار أفضل تولیفة أو تركیبة تمویلیة
  

 ،وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم :(طلوبةالمعارف المسبقة الم
  ).األكثرفي سطرین على 

  
  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:محتوى المادة

  :مقدمة
  مصادر التمویل: اختیار التمویل -1
  .عدم تكافؤ المعلومات -
  .روط خاصة بعقد االستدانةش -
  .سلوك المؤسسات تجاه االستدانة -
  .الخوف من الخطر -
  .الخوف من المراقبة -
  .أنماط التمویل و مراحل نمو المؤسسة -
  الخاصة األموالمصادر : اختیار مصادر التمویل - 2
  .األرباحاستثمار  إعادة -
  .التمویل الخاص -
  .االدخار العمومي إلىاللجوء  -
  .رنة مصادر التمویلمقا -
  تطابق بین اختیارات االستثمارات و التمویل - 3
  .نمو المؤسسة و االستثمارات الضروریة -
  .المردودیة المنتظرة -
  .احتیاجات التمویل -
  .المخاطر إدارة -
  .قرار التمویل و التعدیل المالي -
  .اإلستراتیجیةقرار التمویل و الرھانات  -
  

).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مستمرة، امتحانمراقبة : طریقة التقییم  
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  %.  50و االمتحان النھائي % 50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 
  

  ).الخ ،مواقع انترنت ،مطبوعات ،كتب:( المراجع
1- D.Morrissette & W.O’Shaughnessy(2011) : «Gestion financière » éd.SMG 

2- R. Goffin(2008) : « Principes de finance moderne »  Economica, 5è éd. 

3- J.C. Hull ; C. Godleweski & M. Merton(2007): «Gestion des risques et institutions 

financières» Pearson education. 

4- R.A Brealy & S.C Myers (2003) : «Principles of corporate finance » Mc.Graw-hill inc(7è 

éd.)  

  
  
  
  

  ثالثال: السداسي
  األساسیة  :وحدة التعلیم 

  النظام المصرفي الجزائري :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  

في ثالثة أسطر  ،ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة(: أھداف  التعلیم
  ).األكثرعلى 

و یساعده على ’ ه المادة إلى تمكین الطالب من معرفة و فھم حیویة تطور النظام المصرفي الجزائريتھدف ھذ
و تعتبر ھذه المادة بمثابة بوابة . تطبیق معاییرھا الخاصة التي یكون قد أكتسبھا من دراسة المقاییس األخرى

  .للطالب حیث تمكنھ من االطالع على أھم وظائف المحیط المصرفي للمؤسسة
  

 ،وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم :(المعارف المسبقة المطلوبة
  ).األكثرفي سطرین على 

  
  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة( :محتوى المادة

  :مقدمة -
  .المصرفيالقطاع إصالحات  - 1
  رات األساسیةالتغی - 2
  .دور الدولة في القطاع المصرفي - 3
  تطور الجھاز المصرفي  - 4
  مساھمة القطاع المصرفي في سیرورة العصرنة االقتصادیة - 5
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  القطاع المصرفي الجزائري و المنافسة - 6
  أفاق النظام المصرفي الجزائري - 7

 
).لسلطة التقدیریة لفریق التكوینیُترك الترجیح ل( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :طریقة التقییم  

  %.  50و االمتحان النھائي % 50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 
  

  )ت، ألخكتب و مؤلفات ، مواقع انترن( جع المرا

1- S.Taouti(1986) : «  Vers un système bancaire conforme à la chari’a islamique » Ed. EnAP, 
Alger. 

2- K. J-Snoussi(2013) : « La finance islamique » Col.Repères.Gestion. 
3- Revue Mediabank éditée par la banque d’Algérie. 

  
  
  

  الثالث: السداسي
  األساسیة:  وحدة التعلیم 

  دارة المحفظة المالیةإ :المادة  -
  6:الرصید -
  2:المعامل -

ھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما یفرض على الطالب اكتساب(: أھداف التعلیم
  ).على األكثر

  
و تھدف بذلك إلى . تعرض المادة المدرسة الجوانب األساسیة النظریة منھا و العملیة إلدارة المحفظة المالیة

ت فیما یخص تمكین الطلبة من التحكم في المفاھیم النظریة األساسیة و أدوات إدارة المحفظة المالیة و المھارا
  .تطبیق الموضوعات المعالجة في مختلف الدروس

  
وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، :( المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).األكثرفي سطرین على 
  

  ).للطالبإجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي :( محتوى المادة
 
 مقدمــة - 1
 األصول و المؤشرات المالیة - 2
 خصائص األصول المالیة - 3
 تحلیل المحفظة المالیة - 4
 نظریة المحفظة - 5
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 نموذج توازن األصول المالیة - 6
 نظریة المحفظة الحدیثة - 7
 قیاس األداء - 8
 فاعلیة السوق و إدارة المحفظة - 9

  
  ).سلطة التقدیریة لفریق التكوینیُترك الترجیح لل( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان:( طریقة التقییم 

  . %50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة 
  

  ).كتب، مطبوعات، مواقع انترنت، الخ(:المراجع
 

1- P.Bertrand & J.-L. Pringent (2012) : »Gestion de portefeuille : Analyse quantitative et 
gestion structurée » Economica, 
2- Z.Bodie, A.Kane & A.J Marcus(2011) : » Investments and portfolio management » 
McGraw-Hill. 
3- P. Clauss(2011):”Gestion de portefeuille” Dunod. 
4-R. Cobbaut, R. Gillet & G. Hubner (2011) : »La gestion de portefeuille : instruments, 
stratégie et performance » De Boeck. 
5-J.Homon (2004) : »Bourse et gestion de portefeuille » Economica. 
6-J-L. Viviani(1997) : »Gestion de portefeuille » Dunod. 
 

  

  الثالث: السداسي
  منھجیةال: وحدة التعلیم 

  حوكمة الشركات :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

في ثالثة أسطر  ،ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة(: التعلیمأھداف 
  ).األكثرعلى 

التسییر في المؤسسة و أسالیب إدارتھا  القواعد األخالقیة التي تحكمتمكین الطلبة من فھم  إلىتھدف ھذه المادة 
من خالل اعتماد الشفافیة و الممارسات   عملالیط فرق للتغییر و تنش األساسیةو القدرة على فھم االتجاھات 

  .التسییریة الجیدة
  

’ وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم:(المعارف المسبقة المطلوبة
  ).األكثرفي سطرین على 

  
  ).لعمل الشخصي للطالبإجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى ا(:محتوى المادة

  :مقدمة
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 الشركاتاإلطار العام لحوكمة  - 1
 أنظمة الرقابة في إطار الحوكمة - 2
 الحوكمة وإشكالیةالفضائح المالیة  - 3
 األطراف ذات المصلحة - 4
 سیرورة الحوكمة - 5
 ستشرافیةلوحة القیادة اإل - 6
 حوكمة المؤسسات العمومیة الجزائریة - 7

 
  ).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( لخ إ....مراقبة مستمرة، امتحان :طریقة التقییم

 .%50و االمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  
  

  ).كتب، مطبوعات، مواقع انترنت، الخ(:المراجع

  .2014خضر أحمد علي، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة،  - 1
یم موسى، حوكمة الشركات المقیدة بسوق األوراق المالیة، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة، محمد إبراھ -2

2010.  
الء فرحان طالب وإیمان شیحان المشھداني، الحوكمة المؤسسیة واألداء المالي واالستراتیجي للمصارف، ع - 3

  .2011دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 
  
  
 
 

  الثالث: السداسي 
  منھجیةال:   وحدة التعلیم

  منھجیة البحث العلمي :المادة  -
  5 :الرصید -
  2:المعامل -

في ثالثة أسطر  ،ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة:(أھداف  التعلیم
  ).األكثرعلى 

  .جال اإلدارة المالیةالجوانب المنھجیة إلعداد األبحاث الخاصة و المذكرة في مالتحكم في تمكین الطالب من 
  

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا :(  المعارف المسبقة المطلوبة
  ).األكثرفي سطرین على ،التعلیم

  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة:( محتوى المادة
  :مقدمة -
  .ث العلميأھمیة و أھداف البح -
  األسلوب العلمي -
  .أنواع األبحاث العلمیة -



40                                                         إدارة مالیـــة:  جامعة باجي مختار عنابة                  عنوان الماستر: المؤسسة 
                  

             2016/2017: السنة الجامعیة 

  مراحل إعداد اإلشكالیة: أوال
  إعداد إشكالیة البحث  - 1
  .كیفیة إیجاد اإلشكالیة - 2
  شروط إعداد اإلشكالیة  - 3
  تقییم اإلشكالیة - 5
 اإلشكالیة) كتابة(توضیح  - 6
  إدارة المذكرة: ثانیا

  المقابالت    - 1
  تخطیط عملیات البحث - 2
  .صةخال - 3
  جمع المعطیات: ثالثا

  )    االستمارة(االستبیان إعداد - 1
  .عملیة المعاینة - 2
  .األسئلة) أشكال(أنواع - 3
  .شكال األسئلةأاختیار - 4
  )البحث(تحریر المذكرة: رابعا

  تقدیم البحث أمام لجنة المناقشة: خامسا
  برنامج البحث: سادسا

  
  ).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین(  إلخ....مراقبة مستمرة، امتحان:(طریقة التقییم

 .%50و اإلمتحان النھائي  %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

  .)الخكتب و مؤلفات ، مواقع انترنیت، (  :لمراجعا
 إعدادسیرورة  یلخص فیھا مختلف مقاربات الوقائع المالیة و: المكلف بتدریس المادة األستاذمطبوعة  - 1

  .المالیة للمؤسسة اإلدارةالبحث في 
دیوان المطبوعات ) البحوث إعدادو  طرق: مناھج البحث العلمي:")1995(الذنیبات. م. بوحوش و م. ع - 2

  .الجامعیة
  .بیروت - دار العلم للمالیین" أسس البحث العلمي في العلوم السلوكیة:" )1988(عاقل. ف- 3

4-A. Brimo(1972) : « Les méthodes des sciences sociales » éd. Montchrestien. 
5-P. Rongère(1979) : « Méthodes des sciences sociales » mémentos Dalloz(3è édition). 
6-J.L. Loubet del Bayle(1978) : « Introduction aux méthodes des sciences sociales « Privat/ 
Toulouse. 
7-M. Beaud(1999) : « L’art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, de 
magister ou un mémoire de fin de licence » Casbah éditions. 
8-B. Camus(1995) : « Rapports de stage et mémoires » éditions Chihab et éditions d’organisation. 
9-R-A Thiérart et coll.(1999) : « Méthodes de recherche en management » Dunod. 

 
  

  الثالث: السداسي
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  استكشافیة: وحدة التعلیم 
تمویل العملیات الدولیة: المادة  -  
2: الرصید -  
1:المعامل -  

ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر :(أھداف  التعلیم
).على األكثر  

.تمكین الطالب من معرفة و تحكم في آلیات تسییر الخزینة الدولیة و وسائل الدفع و التمویل الخارجي . 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، :( المعارف المسبقة المطلوبة 
).في سطرین على األكثر  

 
).د المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالبإجباریة تحدی:(محتوى المادة   

  مقدمة -
  إدارة الخزینة الدولیة  - 1
 إعداد و إدارة وضعیة الصرف -2
 سیاسة التغطیة -3
  الضمانات المصرفیة  - 4
 التمویل المضمون - 5
  التمویل غیر المضمون  - 6
   مخاطر سعر الصرف - 7
 

).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان:( طریقة التقییم  
.% 100یتم تقییم األعمال على أساس نقطة اإلمتحان النھائي    

 
).كتب و مؤلفات ، مواقع انترنیت، ألخ:( المراجع    

1) R. Bouyala(2013) : « Les paiements à l’heure de l’Europe et de l’e-m-paiement » Paris RB éd.(2è 
édition). 
2) H. de la Bruslerie(2012) : « Trésorerie d’entreprise : gestion des liquidités et des risques »Dunod. 
3) M. Jura(2003) : «  Technique financière internationale » Dunod, 2è édition. 
4) D. Lautier & Y. Simon(2011) : « Finance internationale et gestion des risques » Economica. 
5) D.Rambure(2005) : « Les systèmes de paiement » Economica. 
6) Y. Simon, D. Lautier & C. Morel(2009) : « Finance internationale » Economica,10è édition.  

  
  
  
  

  الثالث: السداسي
  أفقیة:  وحدة التعلیم 

  لغة أجنبیة :المادة  -
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  2:رصیدال -
  1:المعامل -

  : أھداف  التعلیم
و المنتظر من تدریس ھذه . المدرسة لھ في أبحاثھ الجانبیةتمكین الطالب من فھم وممارسة و استعمال اللغة 

   .المادة ھو قدرة الطالب على تحریر تقاریر في تخصصھ
  

   : المعارف المسبقة المطلوبة
  .قواعد اللغةبقة بمعرفة مس 
  

  :محتوى المادة
تمثل محتوى المادة المقدمة للطالب في معالجة فصول من كتب التخصص أو مقاالت تعالج موضوعات معینة ی

  .یختارھا األستاذ
  ).یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :طریقة التقییم

 .%50اإلمتحان النھائي  و %50یتم تقییم األعمال على أساس نقطة األعمال الموجھة  

 ).كتب، مطبوعات، مواقع انترنت، الخ(: المراجع
.فصول من أمھات كتب التخصص - 1  
.مقاالت أو مجالت متخصصة - 2  

3- Journal of international money and finance. 
4- International journal of finance and economics 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



43                                                         إدارة مالیـــة:  جامعة باجي مختار عنابة                  عنوان الماستر: المؤسسة 
                  

             2016/2017: السنة الجامعیة 

 

 

  

 

  
  
  
  
  
  

V -  تفاقیات اال/العقود  
  

  
  ال

  
  

   ) الورقي  للتكوين بامللف االتفاقيات والعقود رفق ت ،إذا كانت نعم(  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
  ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

  ) ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة( 
  

  :وافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان الم :الموضوع
  

عن  عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 

  

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة 

  

 بداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،إ-

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



45                                                         إدارة مالیـــة:  جامعة باجي مختار عنابة                  عنوان الماستر: المؤسسة 
                  

             2016/2017: السنة الجامعیة 

  بةنموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغ
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :منالمقدم 
  

ه تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعال

  بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  

  :وفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خالل

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

بال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو تسھیل قدر المستطاع استق -

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا  رسیتم تسخی

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

  .المشروع خارجیا لھذامنسقا ..........)*.....ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة

  
  

  


