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  الفھرس
  
 

I- بطاقة تعریف الماستر-------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------تحدید مكان التكوین -1
 --------------------------------------------  في التأطیرالمشاركون  -2
 ---------------------------------------------إطار وأھداف التكوین -3

 ------------------------------------------- االلتحاقشروط   .أ 
 --------------------------------------------أھداف التكوین  .ب 
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 ----------------------------القدرات الجھویة و الوطنیة لقابلیة التشغیل  .د 
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 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوین   .و 
 ................................................................................قدرات التاأطیر  .ز 

  -----------------------------------------متوفرةاإلمكانیات البشریة ال-4
  --------------------------- االختصاصاساتذة المؤسسة المتدخلین في   - أ

 -----------------------------------------------التأطیر الخارجي-ب
  ------------------------------------------اإلمكانیات المادیة المتوفرة-5

 ---------------------------------بر البیداغوجیة والتجھیزات المخا   .أ 
 ----------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات   .ب 
 --------------------------------في الماسترمخابر البحث لدعم التكوین   .ج 
 -------------------------------في الماستر مشاریع البحث لدعم التكوین   .د 
 ---------------- فضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال    .ه 

 
II- التنظیم السداسي للتعلیم ةبطاق  ------------------------------------------  

 -------------------------------------------------السداسي األول -1
 -------------------------------------------------السداسي الثاني -2
 ------------------------------------------------السداسي الثالث -3
 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4
 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوین -5
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 :تحدید مكان التكوین - 1

  عنابة -، جامعة باجي مختار كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر  :معھدكلیة أو                                
  العلوم المالیة :قسم 

  
 
  (*):في التكوین المشاركون  - 2

  /  :األخرى الجامعیةالمؤسسات  -
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 /  :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
  
  
  
  
  
  
 /   :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 في المالحق ویناالتفاقیات الخاصة بالتك إدراج . 
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   :إطار وأھداف التكوین - 3
  

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

  
  
 لیسانس مالیة المؤسسة -
  لیسانس مالیة البنوك و التأمینات -
  
  
  
  
  )سطر على أكثر تقدیر 20كتسبة عند نھایة التكوین ،الكفاءات المستھدفة ،المعارف الم( أھداف التكوین -ب

  :من خالل هذا التكوين يحصل الطالب على المعارف النظرية والتطبيقية وذلك من خالل إتجاهين     

تساعد الطالب على الحصول على الكفاءات العلمية والتقنية التي تمكنه  :على الصعيد النظري - 1
 :من
  عامةالتحكم في العلوم المالية بصفة. 
 التحكم في مالية المؤسسة بصفة خاصة. 
 التحكم في المجاالت المتعلقة بمالية وتسيير المؤسسة. 
 القدرة على ممارسة المهن المتعلقة بمالية المؤسسة. 

 :تساعد الطالب على تطوير قدراته الفردية من حيث :على الصعيد التطبيقي - 2
 تطوير روح المبادرة وروح المسؤولية. 
 ندماج في فرق العمل لتسيير ميزانية المشاريعالقدرة على اال. 
 القدرة على اإلشراف والقدرة على تأطير فرق العمل التقنية مستقبال. 

  
  )حقل إجباري( )سطرا على األكثر 20( المؤھالت و الكفاءات المستھدفة - ج

سواء كانت بيئة يتضمن تخصص مالية المؤسسة العديد من العناصر المرتبطة ببيئة هذه األخيرة،         
إقتصادية، إجتماعية أو بشرية إضافة إلى الجانب التمويلي لها، على اعتبار أن المؤسسة هي النواة األساسية 

هذه الشهادة تمكن الطالب من الحصول على . ألي اقتصاد والذي يعتبر مؤشر قياس مدى تقدم وتطور الدول
مالية المؤسسة وما يرتبط بها من محاسبة، إحصاء وإعالم المعارف األساسية المتعلقة بالعلوم المالية وخاصة 

القيام بدراسات عن المؤسسات، نشأتها، مختلف أشكالها القانونية، تحديد حاجاتها التمويلية في كل مرحلة . آلي
  .من حياتها حتى تتوافق مع قراراتها االستثمارية

  



7                                    مالیة المؤسسة     :عنوان الماستر                               عنابة -جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
                                    

            2017- 2016: السنة الجامعیة
            

  ات الجامعیة القدرات الجھویة والوطنیة القابلة لتشغیل حاملي الشھاد -د
تخصص مالية المؤسسة التوظيف في كل المؤسسات  الماستريمكن للطالب المتحصل على شهادة         

االقتصادية عبر الوطن سواء كانت عامة أو خاصة، صناعية أو خدمية، مؤسسات ذات حجم كبير أو تصنف 
ائب والجمارك، وفي كل كما يمكن له أن يتوظف في قطاع الضر. ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .الخدماتي الهيئات الرسمية ذات الطابع المالي، االقتصادي و

  
 الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
مالية البنوك و التأمينات،  ماسترأخرى منها  لتخصصات ماسترمالية المؤسسة مع  ماستريتقاطع تخصص  

 :اكما يمكن هذا التخصص الطلبة من متابعة التخصصات المختلفة ومنه

 مالية المؤسسة. 
 محاسبة دولية. 
 مالية و بنوك إسالمية. 
 تدقيق ومحاسبة. 
 محاسبة و جباية معمقة. 
 مالية التأمينات. 
 مالية البنوك. 
 تدقيق و مراقبة التسيير. 
 محاسبة. 

  
 

  /:  تكوینمؤشرات متابعة ال -و
ات التشغيل على مستوى باإلمكان اإلستمرار في فتح هذا التخصص لفترة طويلة، نظرا إلمكاني         

الكثير من المؤسسات اإلقتصادية و الخدمية المحلية و الوطنية و بالخصوص المتواجدة بمنطقة مدينة عنابة و 
فهذا . ظواحيها، باإلظافة إلى الطلب المتزايد للتسجيل في تخصص مالية المؤسسة من سنة دراسية إلى أخرى

متنوعة حول مالية المؤسسة مما تساعده على تحمل  التخصص يمكن الطالب من إكتساب معارف نظرية
 .بعض المسؤوليات على مستوى المؤسسة اإلقتصادية

  :منهاكما يمكن توظيف طلبة هذا التخصص ليسانس مالية المؤسسة في مؤسسات إقتصادية مختلفة 
 .مؤسسات إنتاجیة مختلفة عامة أو خاصة -
 .قطاع الخدمات من إدارات عمومیة و خاصة -
 .خدمیة منھا البنوك و شركات التأمین و غیرھامؤسسات  -
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  )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم(: قدرات التأطیر -ز
  

  طالبا 30عدد الطلبة الممكن التكفل بھم في ھذا التخصص كحد أقصى 
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة  - 4
  

  :المتدخلین في التخصص المؤسسةساتذة أ - أ
 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  باالسم واللق
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

    محاضرة و تأطیر  أستاذ  دكتوراه دولة  لیسانس علوم مالیة  ریحان الشریف
   محاضرة و تأطیر أستاذ  دكتوراه دولة لیسانس محاسبة دولیة  ھوام جمعة

اذأست دكتوراه دولة لیسانس  بن ثابت علي    محاضرة و تأطیر 
علومدكتوراه  لیسانس  سماش كمال    محاضرة و تأطیر أستاذ محاضر أ 

   محاضرة و تأطیر أستاذ دكتوراه علوم لیسانس  جاوحدو رضا
   محاضرة و تأطیر أستاذ دكتوراه دولة لیسانس  بن أعمارة منصور

   محاضرة و تأطیر أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس  مطرف عواطف
   أعمال موجھة أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس تسییر  أوضایفیة لمیاء

   أعمال موجھة أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس مالیة  غفوري لیلى
   أعمال موجھة أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس  خیاري زھیة
   أعمال موجھة أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس مالیة  بوفافة وداد

   أعمال موجھة  أستاذ مساعد أ ماجستیر لیسانس مالیة  بوفطیمة فاروق
   أعمال موجھة أستاذ محاضر ب دكتوراه  لیسانس ل م د  ھوام لمیاء

   أعمال موجھة أستاذ محاضر ب دكتوراه  لیسانس ل م د  بومود أیمان
   محاضرة و تأطیر أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس تسییر  فیةاشاوي ش

    محاضرة و تأطیر أستاذ محاضر أ دكتوراه علوم لیسانس تسییر  لرباع الھادي
    أعمال تطبیقیة أستاذ محاضر ب  دكتوراه علوم لیسانس إعالم آلي  لعیوني زوبیر

 
  ).توضح(تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى أعمال تطبیقیة، موجھة،محاضرة، تطبیق، أعمال   *
 



10                                                                        مالیة المؤسسة     :عنوان الماستر                               عنابة - جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
            2017- 2016: السنة الجامعیة

            

  التأطیر الخارجي -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
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

 
 
 

 )توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *
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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 نكویالتطبیقیة للت

  
 LFIEGEمخبر العلوم المالیة الدولیة و الحوكمة في المؤسسات  :عنوان المخبر 

  
   طالب 15 :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

  
  
  

  LARIEFمخبر البحث في اإلبتكار و التحلیل اإلقتصادي و المالي  :عنوان المخبر 
  

   طالب 15 : قدرات االستیعاب
  

  المالحظات  العدد  اتعنوان التجھیز  الرقم
    20  أجھزة الحاسوب  1
    05  الطابعات  2
    05  الناسخات  3
    03  ض البیاناتأجھزة عر  4
    20  المكاتب  5
    20  الكراسي  6
    1  قاعة قراءة  7
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 :میادین التربص والتكوین في المؤسسات -ب
  

  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص
  یوما 15 4  الشركة الوطنیة للحدید و الصلب

یوما 15 4  الشركة الوطنیة للخشب و مشتقاتھ  
یوما 15 3  أسمیدال  
یوما 15 3  فرتیال  

یوما 15 2  ملبنة إیدوغ  
یوما 15 2  مطاحن سیبوس  

یوما 15 2  بنك الفالحة و التنمیة الریفیة  
یوما 15 2  الشركة الجزائریة للتأمین  

یوما 15 2  مؤسسة الضمان اإلجتماعي  
یوما 15 2  البنك الوطني الجزائري  

یوما 15 2  بنك الخارجي الجزائري   
یوما 15 2  فندق سیبوس الدولي  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



13                                  مالیة المؤسسة     :عنوان الماستر                               عنابة - جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
                                      

            2017- 2016: السنة الجامعیة
            

   :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  LFIEGEمخبر العلوم المالیة الدولیة و الحوكمة في المؤسسات 
  

  األستاذ الدكتور بن ثابت علي رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  2011سنة   :التاریخ 

  
  

  مقبول    :رأي رئیس المخبر 

  
  

  LARIEFفي اإلبتكار و التحلیل اإلقتصادي و المالي مخبر البحث 
  

  األستاذ الدكتور شبیرة بوعالم عمار رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  2011سنة  :التاریخ 

  
  

  مقبول  :رأي رئیس المخبر 
  
  

  

  :مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  

تاریخ بدایة   رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
  وعالمشر

تاریخ نھایة 
  المشروع

   F03N01UN230120140002 2014  المسؤولیة االجتماعیة 
أھمیة صناعة قرارات التمویل واالستثمار دراسة حالة المؤسسة 

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

المحاسبة على أساس القیمة العادلة بین المالئمة و الموثوقیة و أثرھا 
  ى التقاریر المالیةعل

 ـ دراسة عینة من الشركات المدرجة في البورصة ـ
M01120140070 2015/01/01 2018/12/31 

  أثر تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة على النظام الجبائي
 M01120130084 2014/01/01 2017/12/31  ـحالة الجزائر  ـ

E-fiscalité : les règles fiscales à l’ère de la 
dématérialisation, réflexion sur le système fiscal en 
Algérie 

M01120140066 2015/01/01 2018/12/31 

Technique d’évaluation d’entreprise dans le cadre de 
l’application du système comptable financier Algérien : 
Mesure de l’impact fiscal 

M01120130075 2014/01/01 2017/12/31 
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  :فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال -ه
  
    .جھاز كمیوتر 20مجھز بــ  مركز حساباتمالیة المؤسسة اإلستفادة من  ماستریمكن لطلبة تخصص  -

 .حاسوب موجھة للتطبیقات 30قاعات إعالم آلي سعة كل قاعة  05 -

لتجسید   LARIEF  ,  LFIEGEرین و ھما كما یمكن لطلبة ماستر مالیة المؤسسة إستعمال قاعات مخب -

أعمالھم الشخصیة و المتعلقة خصوصا ببحوثھم المطلوبة منھم أثناء عملیات التطبیق في المقاییس المرتبطة 

  .بالمجاالت المختلفة للمؤسسة اإلقتصادیة
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(رجاء تقدیم بطاقات األربعال(
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  :ولالسداسي األ - 1
  
 

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع 15
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

أعمال 
  إمتحان  متواصل  أخرى

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
    18  6  سا18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إ ج(1و ت أ 

  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135  التسییر المالي
  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135  النظریة المالیة

  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135   محاسبة التسییر
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا 6 -  سا 3.00  سا 3.00  سا 180  )إ ج( 1م و ت 
  x x 5 2  سا 3 -  سا 1.30  سا 1.30 سا 90  إدارة المحافظ اإلستثماریة

  x x 4 2  سا 3 -  سا 1.30  سا 1.30 سا 90   مقاوالتیة
              التعلیم اإلستكشافیة ةوحد

سا 3 -  سا 1.30  سا 1.30  سا 90  )إ ج( 1إ و ت   2 2   
سا 3 -  سا 1.30  سا 1.30  سا 90  لنقد و القرضقانون ا  2 2 x x  

             التعلیــم األفقیــة ةوحد
سا 0.10 -  سا 1.30 -  سا 25   )إ ج( 1أف و ت   1 1   
سا 0,10 -  سا 1.30 -  سا 25  1 أجنبیةلغة   1 1 x x  

سا 09.00  سا 700  1مجموع السداسي  سا 27.10 - سا 10.30   13 30   
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  :ثانيالسداسي ال - 2
  

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي

  األرصدة  لمعاملا
  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع 15
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

أعمال 
  إمتحان  متواصل  أخرى

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
    18  6  سا18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إ ج(1و ت أ 

  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135  المؤسساتتقییم 
  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135  الھندسة المالیة
  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135   التسییر البنكي

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

  x x 5 2  سا 3   سا 1.30  سا 1.30 سا 90   لمالیةتحلیل القوائم ا
  x x 4 2  سا 3   سا 1.30  سا 1.30 سا 90  االتصال و التحریر اإلداري

              التعلیم اإلستكشافیة ةوحد
سا 3 -  سا 1.30  سا 1.30  سا 90|  )إ ج( 1إ و ت   2 2   

و الرسوم قانون الضرائب المباشرة 
  المماثلة

سا 3   سا 1.30  سا 1.30  سا 90  2 2 x x  

             التعلیــم األفقیــة ةوحد
سا 0.10 -  سا 1.30 -  سا 25  )إ ج( 1أف و ت   1 1   

سا 0,10 -  سا 1.30 -  سا 25   2 أجنبیةلغة   1 1 x x  
سا 27.10 - سا10,30 سا 09.00  سا 700  2مجموع السداسي   13 30   
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  :السداسي الثالث  - 3
  

  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  الحجم الساعي األسبوعي  سداسيال

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال   محاضرة  أسبوع 15
  موجھة

أعمال 
  تطبیقیة

أعمال 
  إمتحان  متواصل  أخرى

                    التعلیم األساسیة ةوحد    
    18  6  سا18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إ ج(1و ت أ 

  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135  تسییر المخاطر المالیة
  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135  تسییر و إستراتیجیة مالیة

  x x  6  2  سا 6  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 135   التدقیق المالي
               التعلیم المنھجیة ةوحد

   9 4  سا 8 -  سا 03  سا 03  سا 210  )إ ج( 1م و ت 
  x x 5 2  سا 4   سا 1.30  سا 1.30 سا 105  تسییر و إدارة اإلئتمان

  x x 4 2  سا 4   سا 1.30  سا 1.30 سا 105  منھجیة البحث
              التعلیم اإلستكشافیة ةوحد

سا 1 -  سا 1.30  سا 1.30  سا 60  )إ ج( 1إ و ت   2 2   
سا 1   سا 1.30  سا 1.30  سا 60   قانون الضرائب غیر المباشرة  2 2 x x  

            التعلیــم األفقیـــــة ةوحد
سا 1.30 -  سا 25   )إ ج( 1أف و ت  سا 0.10 -   1 1   
سا 1.30 -  سا 25  3  أجنبیةلغة  سا 0.10 -   1 1 x x  

سا 27.10 - سا 10.30 سا  09  سا 700    3مجموع السداسي   13 30   
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  :السداسي الرابع -  4
  

  تجاریةالعلوم التسییر و الالعلوم اإلقتصادیة، :المیدان 
  و محاسبةمالیة  : الفرع

  مالیة المؤسسة:التخصص
  
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  

  14  /  سا 26  العمل الشخصي 
  10  /  سا 14  التربص في المؤسسة

  6  /  سا 6  الملتقیات 
  /  /  /  )حدد(أعمال أخرى

  30  04  سا 46  4مجموع السداسي 
  
  
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  (  :وینحوصلة شاملة للتك -  5

   :)للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

رةـــمحاض 202,30 135 67,30 / 405  
 أعمال موجھة 202,30 135 67,30 67,30 472,30

 أعمال تطبیقیة / / / / /
)متعلق بمذكرة التخرج( عمل شخصي 414 207 34,30 34,30 690  

رــــعمل آخ 810 300 105 2,30 1217,30  
سا 2785  المجموع 1629 777 274,30 104,30 
 األرصدة 72 36 7,50 4,50 120
ة تعلیملكل وحد األرصدة%  60 30 6,25 3,75 100  
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



21                                  مالیة المؤسسة     :عنوان الماستر                               عنابة - جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
                                      

            2017- 2016: السنة الجامعیة
            

  مالیة المؤسسة  :عنوان الماستر
  األول: السداسي

  الوحدة األساسیة :الوحدة اسم
  التسییر المالي :المادة اسم

   6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

 :مأھداف التعلی
 

یفترض أن یكون الطالب قادرا على تحلیل السیاسة المالیة للمؤسسة وإتخاذ القرار الصحیح، إضافة إلى        

دورة االستغالل، دورة االستثمار ودورة التمویل مع قدرتھ على : قدرتھ على تحلیل الدورات الثالث للمؤسسة

  .حیطھامقارنتھا بوضعیتھا خالل سنوات سابقة وبمؤسسات أخرى ضمن م

  
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 
وھو ما اكتسبھ في (یفترض أن یكون الطالب قادر على قراءة القوائم المالیة قراءة دقیقة ومتخصصة        

  )2و 1التسییر المالي 

  
   :محتوى المادة

 

 .تحلیل دورة اإلستغالل -1
 تحلیل دورة اإلستثمار -2
 .تحلیل دورة التمویل -3
 .در التمویلالسیاسات المالیة و مصا -4
 إعداد بحوث -5
  

ي :طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال
  

 :المراجع
  
 .2014، مكتبة المتنبي، "مبادئ اإلدارة المالیّة: " أمیر شوشة .1
 .2014، 5، ط"اإلدارة المالیّة : " أسامة عزمي .2
 .2010، دار إثراء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، ط"اإلدارة المالیة المتقدمة:"العامري إبراھیم علي محمد .3

4- Ross,    Westerfied  and   Jalf :   “corporate and finance” ,  2006  
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  األول: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  النظریة المالیة :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  
  

 :لیمأھداف التع
   

یفترض أن یكون الطالب بعد دراستھ لھذا المقیاس ملم بالمفاھیم األساسیة للنظریة المالیة، أسس 

  .األسواق المالیة من متطلباتھا ودورھا وأھمیتھا وأنواعھا، مع اإلحاطة بالنظریات المفسرة للھیكل المالي

  
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

   
تمر بھا المؤسسة والتي تتضمن الخطر وعدم التأكد، وإلمام بالسیاسات  معرفة مسبقة بالظروف التي       

  .ومصادر التمویلیة التي تلجأ لھا المؤسسة سواء التقلیدیة أو الحدیثة
  
  

   : محتوى المادة
 
 .التذكیر بظروف القرار في حالة المخاطرة و عدم التأكد -1
 .مناھج السیادة العشوائیة -2
 .مدخل لألسواق المالیة -3
 ).الكفاءة و السكونیة(ألسواق المالیة نظریة ا -4
 .النظریات المفسرة للھیكل المالي -5
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50وباملائة املوج   .ألعمال

  
 : المراجع

  
 .2008مصر ، دار الفكر الجامعي، 1، ط"التمویل واإلدارة المالیّة للمؤسسات: " اندراوس ولیم عاطف  .1

 .2011، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط"اإلدارة المالیّة: التسییر المالي: " لیاسإبن ساسي  .2

 .2009، الشركة العربیّة المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر، "اإلدارة المالیّة: " أبو صبحا سلیمان .3

4. Bodie Z, Merton R : « Finance » 2ed, nouveaux horizons, Pearson, France, 2007. 
. 
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  األول: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  محاسبة التسییر :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

 :أھداف التعلیم
  

بعد دراسة مقیاس محاسبة التسییر یفترض أن یكون الطالب قادر على القیام بجمیع عملیات المحاسبة  

نشطة، وذلك بھدف تقدیم تقاریر تحتوي على بیانات ھامة من أجل التي تتعلق بإدارة المؤسسة حسب األ

  .التخطیط والرقابة

  
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

  
یفترض أن یكون لدى الطالب معرفة بالمبادئ األساسیة للمحاسبة خاصة ما تعلق بمحاسبة التكالیف، 

  .المؤسسة على المدى الطویل إلستراتیجیةإضافة إلى إدراك كلي 
  
  
  : حتوى المادةم
 
  ھذا المادة بظروف العمل الحدیثة المقدمة، مراجعة بعض مفاھیم محاسبة التسییر والمحاسبة التحلیلیة وربط -1
  المحاسبة والتسییر حسب األنشطة، -2
  تكلفة الھدف،التسعیر في الطویل المدى و -3
  سعر بیع مابین الوحدات، -4
 )بطاقة األداء المتوازن( لوحات القیادة -5
  تعدد المنتجات وعدم التأكد، في حالة بین التكلفة، الحجم والربح  دراسة العالقة -6
  ...تكلفة مراحل وأوامر اإلنتاج -7
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال
  

  : المراجع
 Edmands, T.P. ; Tsay, B.Y. and Olds, P.R. Fundamental managerial accounting concepts. 

2011. 
 Mongiello, M. Management accounting ; 2015. 
 Drury, C. Cost and management accounting : an introduction. 2011.  
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  األول: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  إدارة المحافظ اإلستثماریة :اسم المادة

  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

  : التعلیم أھداف

فھم و الھدف من تدریس ھذه المادة و المتعلقة بإدارة المحافظ االستثماریة ھو تمكین طالب الماستر من         

بشكل معمق نظریة المحفظة االستثماریة و كیفیة إدارتھا و كذا الربط بین العائد و المخاطرة و كیفیة قیاسھما، 

  .مع التعرض لبعض النماذج لمحافظ اإلستثمار أدائھافظ و تقییم من التحلیل لتركیبة مثل ھذه المحا شيءمع 
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
لیتمكن الطالب من دراسة ھذه المادة یجب أن یكون ملما بمفھوم اإلستثمار الذي تقوم بھ البنوك التجاریة        

لب أن تكون لھ معلومات مسبقة حول كما یجب على الطا. و المؤسسات المالیة المختلفة و صنادیق اإلستثمار

    .آلیات توظیف األموال في البورصات و األسواق المالیة المختلفة
  
  

   )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب : ( محتوى المادة
  المحافظ االستثماریةو  اإلستثمارمقدمة في . 1
  اریةنظریة المحفظة االستثم .2
  إدارة المحفظة االستثماریة .3
   العائد والمخاطر .4
  قیاس العائد والمخاطر في المحفظة .5
  تحلیل بیئة االستثمارات في المحفظة االستثماریة .6
  تحلیل المحفظة االستثماریة .7
  نماذج المحافظ االستثماریة .8
  تقییم أداء المحافظ االستثماریة .9
  

مست: طریقة التقییم يتقييم ا امتحان للمحاضرة50مرو ةل باملائة50و باملائة املوج   .ألعمال
  

  : المراجع
 .2010، عمان، دار المسیرة للنشر، "إدارة المحافظ اإلستثماریة" : آل شبیب درید كامل .1
 .2012، عمان، دار زھوان للنشر، " إدارة المحافظ اإلستثماریة :"خریوش حسین علي .2

3. Bodie Z, Kane A : « Investment », 6Th ed, 2005. 
4. Jeff Madura: “Financial Market Institutions”, 7Th ed, 2006. 
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  األول: السداسي
  الوحدة المنھجیة :اسم الوحدة
  المقاوالتیة :اسم المادة

  4 :الرصید
  2 :المعامل

  
  : أھداف التعلیم

وإبداعات جدیدة  بتكاریةإلمعرفیة لطرح أفكار الكفاءات ا موإكسابھ ةتأھیل الطلبالھدف من ھذا المقیاس ھو      

ٌستثمر في إطالق مشاری في تأسیس المشاریع الصغیرة والمتوسطة  ینیُلبي احتیاجات الراغب و. جدیدةع ت

  . قیادة وحدات األعمال في المؤسسات الكبیرة إلى باإلضافةوإدارتھا، 
  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
  

ھ رصید معرفي حول المقاوالتیة الذي أكتسبھ من دراسة المقاوالتیة واإلبتكار في الطالب یجب أن یكون ل      

 .السداسي السادس من مرحلة اللیسانس

  

 :محتوى المادة
 
 تقدیم عام للمقاوالتیة .1
 معاینة: المقاوالتیة في الجزائر .2
 الفكرة إلىمن الفرصة : المشاریع إبداعیة .3
 المسار المقاوالتي .4
 عند الطالب تنمیة روح المقاوالتیة .5
 تعریف النظام المقوالتي .6
  عمل جماعي -  :Business Model إنشاءطرق تقدیم و  .7
  

   %50 نهائي و امتحان   %50 مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 

  :المراجع
1-  Entrepreneuriat, Fayolle Alain, (2004),  Dunod,  Paris. 
2-  Introduction à l’Entrepreneuriat, Fayolle Alain, (2005), Dunod, Paris. 

3-    Proposition d'un cadre théorique pour la recherche en entrepreneuriat, Thierry Verstraete 
(2003), Éditions de l'ADREG,  
4-   Création d'entreprise et entrepreneuriat, Thierry Verstraete et Bertrand Saporta (2006), Éditions de 
l'ADREG 
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  األول: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  10-90و القرض رقم  قانون النقد :اسم المادة

  2 :الرصید
  2 :المعامل

  
  : أھداف التعلیم

 1990بقانون النقد و القرض و خاصة القانون الصادر في سنة الھدف من تدریس ھذه المادة و المتعلقة         

یة على النظام المصرفي و المالي الجزائري، و من خاللھ تم إعادة الذي جاء بتعدیالت جوھر 10-90رقم 

اإلستجابة لإلصالحات اإلقتصادیة المختلفة التي عرفتھا الجزائر للدخول إلى  أساسھیكلة ھذا النظام على 

 و التعدیالت التي أدخلت على ھذا القانون من خالل األوامر المختلفة الصادرة في السنوات. إقتصاد السوق

  .2010و  2003، 2001
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

باإلصالحات اإلقتصادیة التي أتخذتھا الجزائر لیتمكن الطالب من دراسة ھذه المادة یجب أن یكون ملما        

النظام المصرفي و المالي كما یجب على الطالب أن تكون لھ معلومات مسبقة حول . خالل المراحل المختلفة

  .الجزائري
  
  

   : حتوى المادةم
  

 النقد 
 ھیاكل البنك المركزي وتنظیم عملیاتھ. 
 التنظیم البنكي. 
 مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة. 
 حمایة المودعین والمقترضین. 
 تنظیم سوق الصرف وحركة رؤوس األموال. 
 العقوبات الجزائیة. 
 أحكام انتقالیة ومختلفة. 

  
ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50وباملائة املوج   .ألعمال

  
  : المراجع

القرض-1 و النقد   10-90قانون

رقم-2   01-01مر

رقم-3      11-03مر

رقم-4   04-10مر
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  األول: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  1 أجنبیةلغة  :اسم المادة

  1 :الرصید
  1 :المعامل

  
  

  : یمأھداف التعل
ھو تمكین  1باللغة األجنبیة و المتمثلة في اللغة األنجلیزیة الھدف من تدریس ھذه المادة و المتعلقة         

الطالب في ھذا المستوى من معرفة التحلیل المالي و بعض مصطلحات التجارة الداخلیة و التجارة الخارجیة و 

  .قة بمیزان المدفوعاتالمتعلقة بمحیط المؤسسة، و كذا بعض المصطلحات المتعل

  
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
  متمكن من إستعمال اللغة اإلنجلیزیة كتابة و قراءةلیتمكن الطالب من دراسة ھذه المادة یجب أن یكون        

  .مستوى اللیسانس لىعمن خالل دراساتھ السابقة لبعض المواضیع باللغة اإلنجلیزیة 

  
  
  

  : محتوى المادة
 

1. FINANCIAL  ANALYSIS 

2. DOMESTIC  TRADE 

3. INTENATIONAL  TRADE  AND  BALANCE OF PAYMENTS 

  
 
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال
  

  : المراجع
  

 Encyclopedie of Fiance. 
 Lan Mackenzie, English for Business studies, 2010. 
 Some books of finance 
 موسوعة ویكیبیدیا 
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  الثاني: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  تقییم المؤسسات :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

 :أھداف التعلیم
   

 یھدف إلى معرفة القیمة السوقیة المحتملة للمؤسسة، وذلك من خالل تقییم المشاریع االستثماریة الكلیة لھا،    

  .بغرض معرفة وضعیة المؤسسة ضمن محیطھا ومقارنة بالمؤسسات األخرى التي تنتمي لنفس القطاع

  
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

  

یفترض أن یكون للطالب قادر على قراءة القوائم المالیة للمؤسسة قراءة دقیقة سواء كانت القوائم األربعة     

  .مھمة عن نشاط المؤسسة األساسیة أو المالحق التي تتضمن معلومات
  

   :محتوى المادة
  
  إطار تقییم المؤسسات - 1
  .التشخیص الكلي للمؤسسة - 2
  ).التدفقات النقدیة(طرق اإلقتصادیة للتقییم ال - 3
  الطرق المحاسبیة  - 4
  الطرق المقارنة - 5
  .طرق أخرى  - 6
  

  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةألعمالل باملائة50 وباملائة   .املوج
  

  

 : المراجع
  

  .القاھرة، )2000(محمد عبده محمد ، في البورصة تقییم الشركات واألوراق ألغراض التعامل -1
مركز دراسات ، )1990(ثروث محمد على،  و أثارھا المالیة في ظل الخوصصةأسالیب و طرق إعادة تقییم األصول  -2

  .الوحدة العربیة
3- Evaluation des entreprises ,  P.Vizzanova (2004) , Berti éd. Tipaza 
4- Comment valoriser une entreprise et sur quels critères ?  Ph. Triponel (2011),  OEC. 
5- Damodaran, A. Investments valuation, 2nd edition, 2010. 
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  الثاني: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  الھندسة المالیة :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
 :أھداف التعلیم

   
تھدف إلى معرفة مختلفة أدوات وصیغ الھندسة المالیة والتي تستعمل للتغطیة ضد المخاطر سواء كانت     

التقلیدیة والمعمول بھا في أغلب األسواق المالیة أو الحدیثة إضافة إلى صیغ الھندسة المالیة اإلسالمیة والتي 

  .ألطراف سواء كانوا أفراد أو مؤسساتتشكل التوجھ الحدیث لمختلف ا

  
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

   

یفترض أن یكون لدى الطالب معرفة بالمخاطر التي تتعرض لھا المؤسسة عند القیام بمختلف أنشطتھا   

  .وعملیاتھا والتي تضطر المؤسسة إلى اللجوء ألدوات وصیغ الھندسة المالیة

  
  : محتوى المادة

  
  .لھندسة المالیةفي ا مفاھیم و مبادئ -1
  .تصنیف األدوات المالیة -2
  تقییم األدوات المالیة  -3
  .العقود المستقبلیة و العقود اآلجلة -4
  .المبادالت  -5
  .الھندسة المالیة اإلسالمیة -6
  .الھندسة المالیة اإلسالمیة و المشتقات المالیة -7
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل املائةب50 وباملائة املوج   .ألعمال
  

  : المراجع
 Kolb, R.W. and Overdahl, J.A. Financial derivatives, third edition, 2003. 
 Financial engineering and computation, Yuh Dauh Lyuu ; 2004. 
 Principales of financial engineering, Salih N. Neftci, 2008 
 Choinel A. « Introduction à l'ingénierie financière », collection ITB – La revue Banque. 

 Gensse P. et Topsacalian P. « Ingénierie financière » - collection Gestion -Economica, 2001 
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  الثاني: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  التسییر البنكي :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

  : ف التعلیمأھدا
  

یھدف إلى جعل الطالب ملم بكل جوانب إدارة البنوك سواء ما تعلق بأنشطتھا، كیفیة إعداد قوائمھا المالیة،     

  .إدارة أصولھا وخصومھا، مراقبتھا، وكذا وضع إستراتیجیة شاملة للبنك

  
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

  
البنوك ووظائفھا، إضافة إلى إلمامھ بمختلف جوانب یجب أن یكون لدى الطالب معلومات أولیة حول    

  .المحاسبة والقوائم المالیة
  

  : محتوى المادة
  
  القوائم المالیة للبنك -1
  .تقییم األنشطة البنكیة -2
  .الحیطة و الحذر في تسییر و إدارة البنوك -3
  .إدارة أصول و خصوم البنك -4
  .مراقبة تسییر البنك -5
  .إستراتجیة بنكیة -6
 
  

يت: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50قييم ةل باملائة50وباملائة املوج   .ألعمال
  
  

  : المراجع
 Beccalli, E. and Buckle, M. Principles of banking and finance. 2011. 
 Heffernan, S. Modern banking, 2005. 
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  الثاني: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  حلیل القوائم المالیةت :اسم المادة

  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
 : أھداف التعلیم

تحلیل القوائم المالیة سیتمكن الطالب من التحكم  الجید في دراسة المیزانیات  من خالل دراسة مادة          

لیة و التسییر المحاسبیة المختلفة للمؤسسات االقتصادیة و المالیة من خالل مكتسباتھ المختلفة المتعلقة بالنسب الما

  .المالي
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
بمادة الطالب في ھذا المستوى و حتى یتمكن من مواصلة ھذا التعلیم، یجب أن یكون ملما إلماما كافیا       

 التسییر المالي و النسب المالیة المختلفة سواء المتعلقة بالسیولة أو األداء و غیرھا من النسب المالیة المتعارف

 .لیھا في التحلیل المالي
  

  :محتوى المادة
 .عالقة التحلیل المالي بنموذج األعمال .1
 .أدوات التحلیل المالي الرئیسیة .2
 .التحلیل المقارن .3
ّة .4  .التحلیل الشمولي للنسب المالی
 .دراسة الحدث .5
 .نماذج التنبؤ بالفشل المالي .6
نظریة االستثمار لھ، وموقفھ  وأھمیةالسوق الكفؤة، ویتضمن ذلك عالقتھ ب: المالیة  األسواقدور المحلل المالي في  .7

للمحلل وكیفیة استخدامھ ) نسب سعر السھم(لنموذج المحاسبي ا أھمیةكذلك . من االنتقادات الموجھة لمعامل بیتا
 .الستخراج القیمة الضمنیة للسھم

 ).المالیة األسواقمفھومھا ومنھجیتھا وكیفیة تطبیق دراسة الحدث في ( دراسة الحدث  .8
 .وتطبیقاتھا في التحلیل المالي  EVAمفھوم القیمة االقتصادیة المضافة  .9

   وأسبابھبمفھوم الفشل  واإلحاطةنماذج التنبؤ بالفشل المالي  .10
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال
  

  : المراجع
 .2005، "ل المالي باستخدام البیانات المحاسبیّةالتحلی: " محمود الخاللیة .1
عمان، .2 ع، والتوز شر ل وائل دار ي، ئتما و املا التحليل ديثة ا ات تجا مطر،  2003محمد
شعيب .3 ملعاي،شنوف طبقا ديث ا املا الدولية بالغالتحليل ز  ،املا للدار ع،عمانران التوز و  2015شر

شعيب .4 ملعايشنوف طبقا املالية املحاسبة امعيةبالغ، ا املطبوعات ديوان ، املا املحاس النظام و  2016املا

5- Wild Etal : «  Financial Statement  Analysis », Mc Graw Hill ; USA,2005 
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  نيالثا: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  دارياإلتصال و التحریر اإل :اسم المادة

  4 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

         : أھداف التعلیم
، كما نمكنھ من خالل ھذه المادة والتحكم فیھا اإلداريقواعد التحریر تقنیات و معرفة تمكین الطالب من    

 الموضوع و  تحدید أسلوب الكتابة بحسبمع  والرسائل ذات الطابع الشخصي اإلداریةالتمییز بین الرسائل 

  .ھالمرسل إلی

  
  : المعارف المسبقة المطلوبة 

أن یكون ملما بقواعد اللغة  تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیملی المطلوب من الطالب في ھذا المستوى و     

    .العربیة
  

   : محتوى المادة
 اإلداريالقواعد المطبقة في التحریر  .1
  الشكل اإلداري للرسالة .2
 شكل الرسالة الشخصیة .3
 میم خطةتص: ھیكل الرسالة .4
  محاضر، مذكرات، تقاریر: الوثائق األخرى .5

 
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال
  

 : المراجع
  

1-Gandouin J., Roussignol J.-M., 2009, Rédaction administrative Afrique, Maghreb-Afrique subsaharienne, 
Paris, Armand Colin. 
2-Girault O., 1996, Les outils de la communication écrite d’entreprise (courrier, messages internes), Paris, 
Foucher.  
3-Lehniisch J.-P., 1985, La communication dans l’entreprise, Paris, PUF, « Que sais-je ? » n° 2229 
4-Meyer B., 2004, Les pratiques de communication, de l’enseignement supérieur à la vie professionnelle, 
Paris, Armand Colin. 
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  الثاني: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  و الرسوم المماثلة قانون الضرائب المباشرة :اسم المادة

  2 :الرصید
  2 :المعامل

  
  
  

    : أھداف التعلیم

الھدف من تدریس ھذه الوحدة ھو تعریف الطالب بالقوانین المتعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة          

     .التي تقوم الدولة بتحصیلھا لفائدتھا و لفائدة الجماعات المحلیة

  
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

مادة تم دراستھا في السنة الثانیة لطور  الطالب یجب أن تكون لھ معلومات حول المالیة العامة و ھي        

  . شھادة اللیسانس
  
  

  : محتوى المادة
   

 الضرائب و الرسوم المماثلة  المحصلة لحساب الدولة - 1
 الجماعات المحلیة الضرائب و الرسوم المماثلة  المحصلة لحساب - 2
 ذات التخصیص الخاصالضرائب و الرسوم المماثلة  مختلف  - 3
 اتاالحتجاجسجالت الضرائب و  - 4
 تحصیل الضرائب و الرسوم المماثلة - 5

  
ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال

  
  

  : المراجع
 .2016، و سنة 2015، وزارة المالیة، مدیریة العامة للضرائب، سنة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة - 1
 .للجمھوریة الجزائریة الصادرة بالجرائد الرسمیة لسنوات مختلة قوانین المالیة - 2
 .2016و سنة  2015قانون اإلجراءات الجبائیة، سنة  - 3
  www.mfdgi.gov.dz : موقع الواب للمدیریة العامة للضرائب - 4
  
  
  



34                                  مالیة المؤسسة     :عنوان الماستر                               عنابة - جامعة باجي مختار :  المؤسسة 
                                      

            2017- 2016: السنة الجامعیة
            

  الثاني: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة

  2 لغة أجنبیة :دةاسم الما
  1 :الرصید
  1 :المعامل

  
  
  

    : أھداف التعلیم
ھو تمكین الطالب من التعرف على بعض المصطلحات المتعلقة  2الھدف من تدریس اللغة اإلنجلیزیة           

     .باألوراق التجاریة و المبیعات و التسویق و السوق من خالل نصوص باللغة اإلنجلیزیة

  

  : لمطلوبة المعارف المسبقة ا

و المكتسبة من خالل  ةالطالب یجب أن تكون لھ التقنیات الكافیة و المتعلقة بكتابة و قراءة اللغة اإلنجلیزی       

  .دراستھ لھذه المواضیع في مستوى اللیسانس
  
  
  

   : محتوى المادة
  

1. COMMERCIAL PAPERS 
2. SALES AND MARKETING 
3. THE MARKET 

  
  

  
مس  : طریقة التقییم يتقييم ا امتحان و للمحاضرة50تمر ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال

  
  : المراجع

  
 Encyclopedie of Fiance. 
 Lan Mackenzie, English for Business studies, 2010. 
 Some books of finance 
 موسوعة وكیبیدیا 
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  الثالث: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  ییر المخاطر المالیةتس :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  
  

    : أھداف التعلیم

وخط       بمبادئ املاليةملام املخاطر إدارة املخوات لطبيعة وفقا ا إدار إجراءات ن ب معرفةاوالتمي جانب إ طر،

بازل  نة مقررات ظل املخاطر إلدارة الدولية   .املستجدات

  
  

  : لوبة المعارف المسبقة المط

یفترض أن یكون لدى الطالب معرفة مسبقة بالمخاطر المتنوعة التي تواجھھا المؤسسة والتي من ضمنھا      

  .المخاطر المالیة، إضافة إلى طرق مواجھة ھذه المخاطر
  

   : محتوى المادة
  
  .مدخل إلدارة المخاطر المالیة -1
  .طرق إدارة و قیاس المخاطر المالیة -2
  ة من خالل معاییر اإلبالغ المالي الدولیة تسییر المخاطر المالی -3
 .المخاطر المالیة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة -4
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال
  
  

  : المراجع
    2003دریة، مصر،، الدار الجامعیة، اإلسكن"إدارة المخاطر"طارق عبد العال حماد،  -1
كذلك معھد  20صندوق النقدي العربي،  إبراھیم الكراسنة،. د  أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، -2

 2006السیاسات االقتصادیة، أبو ظبي، مارس 
3- A Risk Management Standard”, Published by AIRMIC, ALARM, and IRM: 2002, British Standards 

Institution. 
4- Erik Banks and Richard Dunn, “Practical risk management: an executive guide to avoiding surprises and 

losses”, John Wiley & Sons Ltd, England, 2003 
5- Horcher, K.A. Essentials of financial risk management, 2005. 
6- Christoffersen, P.F. Elements of financial risk management, second edition, 2012. 
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  الثالث: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  تسییر و إستراتیجیة مالیة :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  
  

  : أھداف التعلیم

لمالیة الكبرى بعد دراسة ھذا المقیاس یفترض أن یكون لدى الطالب القدرة على تحلیل االستراتیجیات ا

  .كاالندماج أو االستحواذ، والسیاسات المالیة الطویلة األجل

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

یجب أن یكون لدى الطالب معرفة دقیقة بالجوانب المحاسبیة الالزمة في االستراتیجیات المالیة، إضافة إلى 
  .ستراتیجیاتقدرتھ لتحلیل الوضعیة المالیة للمؤسسة قبل الدخول في ھذه اال

  
  

  : محتوى المادة
  

   .المقاربات و إنشاء القیمة -1
 .  عملیات التحكم في التسییر -2
 .  عملیات اإلندماج -3
 .  التنازل الجزئي و أو الكلي على األصول -4
 .   عملیات إعادة الھیكلة و التصحیح -5
  .السیاسات المالیة الطویلة األجل -6

  
ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال

  
  

  : المراجع
  

 Bender, R. Corporate financial strategy; 4th edition, 2013. 
 Hill, A. Strategic financial management, 2008. 
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  الثالث: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  التدقیق المالي :اسم المادة

  6 :الرصید
  2 :معاملال
  
  
  

      : أھداف التعلیم

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

  .عالمیا، أو ما ھو معمول بھ في التشریع الجزائري

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
باإلظافة إلى مبادئ  .، و أنواعھ المختلفةتعلقة بالتدقیقیجب أن یكون لدى الطالب معارف مسبقة م          

  .الحوكمة و مختلف 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: مطریقة التقیی ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50و باملائة املوج   .ألعمال

  
 : المراجع

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

  2000دار وائل للنشر،  -، خالد أمین، الطبعة األولى، عمان، عبد اهللا"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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  ثالثال: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  اإلئتمانتسییر و إدارة  :اسم المادة

  5 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

  : أھداف التعلیم

ا المقیاس مطلع على مفاھیم إدارة االئتمان وأنواعھا، قادر على یفترض أن یكون الطالب بعد دراستھ لھذ   

  . تفسیر القوائم المالیة حتى یتمكن من تقلیل المخاطر االئتمانیة للمؤسسة
  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 
یجب أن یكون لدى الطالب معرفة مسبقة بالمخاطر التي تتعرض لھا المؤسسة وقادر على قراءة القوائم    
  .الیة قراءة دقیقة إضافة إلى تحلیلھاالم
  

   : محتوى المادة
  

    المفاھیم األساسیة إلدارة االئتمان -1
 أنواع االئتمان -2
 تحلیل القوائم المالیة وتفسیرھا أھمیة -3
  طرق تقلیل المخاطر االئتمانیة -4

  

  
ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةألعمالل باملائة50 وباملائة   .املوج

  
  

  : المراجع
  
عمان، -1 ، املصر ق سو وال ة التجار البنوك سامر،      .2009جلدة

رة،  -2 القا املصرفية، دمات وا ق سو ال اتيجيات واس ق سو ال عوض، داد   2009ا
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  الثالث: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  منھجیة البحث العلمي :اسم المادة

     4 :الرصید
  2 :المعامل

  
  
  

  : أھداف التعلیم

من  ھھو تمكینخصوصا في السداسي الثالث من مسار الطالب في الماستر الھدف من تدریس ھذه الوحدة     

حول الطرق المتبعة في دراسة و تحلیل اإلشكالیات المختلفة و المتعلقة بالظواھر  معمقة إكتساب معارف

الطالب  تخرج ساسا بالمؤسسة محل إعداد مشروع  متعلقة أھي  وجتھا و كیفیة معالاإلجتماعیة  و اإلقتصادیة 

  .المنهجية األساسية في عملية التوثيق و البحث العلمي األدواتالتحكم في مع  و المتمثل في المذكرة

  
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

   
وفر شروط معینة حتى یتم یفترض أن یكون لدى الطالب إدراك تام بأھمیة البحث العلمي والذي یقتضي ت   

  .إنجازه في أحسن صورة
  

  : محتوى المادة
   مناھج البحث العلمي - 1
    میةكیفیة تحریر الرسائل العل - 2
  كتابة تقاریر التربصكیفیة  - 3

  
ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال

  
  

  : المراجع
  
  .2012صطفى الدهراوي، منهجية البحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث، عمان،كمال الدين م - 1

2- L’art de la thèse, M. Beau, coll. Guides Repères, 2005  
3- La comparaison dans les sciences sociale, C. Vigour, Coll. Guide Repères 2005 
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  الثالث: السداسي

  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  قانون الضرائب غیر المباشرة :المادة اسم

  2 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

  : أھداف التعلیم
الھدف من تدریس ھذه الوحدة و في ھذا السداسي ھو تمكین الطالب من معرفة العناصر المختلفة و      

المتاحة لحل  اإلمكانیاتالمتعلقة بالمؤسسات المختلفة و المرتبطة بالضرائب غیر المباشرة و كیفیة تحصیلھا و 

  .النزاعات المختلفة

  
  

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
   

    .یجب على الطالب أن تكون لھ درایة بالمالیة العامة و قوانین المالیة التي تصدرھا الدولة الجزائریة    
  
  

   : محتوى المادة
 القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتوجات - 1
 المشروبات و المشروبات الروحیة - 2
 كر و الغلوكوز المستعمالن في صناعة المشھیات التي أساسھا الخمر و المنتجات المماثلةالس - 3
 التبغ - 4
 رسوم الضمان و التعییر على مصوغات الذھب و الفضة و البالتین - 5
 الرسم الصحي على اللحوم - 6
 المنتجات البترولیة - 7
 رسم إستعمال آالت اإلستقبال اإلذاعي و التلفزیوني - 8
  التحصیل و المنازعات - 9

  
ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر للمحاضرة50تقييم ةل باملائة50 وباملائة املوج   .ألعمال

  
  : المراجع

 .2016، و سنة 2015، وزارة المالیة، مدیریة العامة للضرائب، سنة المباشرةغیر قانون الضرائب  - 1
 .2016و  2015قانون اإلجراءات الجبائیة،  - 2
 .ة الصادرة بالجرائد الرسمیة للجمھوریة الجزائریةقوانین المالیة لسنوات مختل - 3
 www.mfdgi.gov.dz: موقع الواب للمدیریة العامة للضرائب - 4
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  الثالث: السداسي
  الوحدة األساسیة :اسم الوحدة
  3 لغة أجنبیة :اسم المادة

  1 :الرصید
  1 :المعامل

  
  
  

  : أھداف التعلیم
تمكین الطالب في ھذا السداسي من التعرف على الكثیر من المصطلحات و النصوص باللغة اإلنجلیزیة و      

  .و األسواق المالیة و النقدیة و المؤسسات المالیة الدولیة المتعلقة باإلدارة المالیة و األوراق المالیة

  
  :المعارف المسبقة المطلوبة 

على الطالب أن یكون متحكما في تقنیات اللغة اإلنجلیزیة الكتابیة و لمواصلة دراسة ھذه الوحدة یجب       

  .القراءة
  

   : محتوى المادة
1. FINACIAL  SECURITIES 
2. FINANCIAL MANAGEMENT 
3. CAPITAL AND MONEY MARKETS    
4. INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS 

  
  
  

ي: طریقة التقییم ا امتحان و مستمر لل50تقييم ةل باملائة50 ومحاضرةباملائة املوج   .ألعمال
 
  

  : المراجع
  

 Encyclopedie of Fiance. 
 Lan Mackenzie, English for Business studies, 2010. 
 Some books of finance 
 موسوعة ویكیبیدیا 
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V -  االتفاقیات /العقود  
  

  
 
 
   ال

  
  

   ) الورقي  للتكوين بامللف قود االتفاقيات والعرفق 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( 
  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :الموضوع
  

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

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 

  

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

  

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 ملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،المشاركة في ال -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )رق رسمي یحمل اسم المؤسسةو( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع
  

  :منالمقدم 
  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

  بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  

  :ر، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خاللوفي ھذا اإلطا

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

تخرج أو تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة ال -

 .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

  
  :میاتوقیع المسؤول المؤھل رس

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة


