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  العلوم المالية الشعبة:               (D06) والعلوم التجارية وعلوم التسييرالعلوم االقتصادية  :يدانالم

 محاسبة ومراجعة: التخصص

    2018/2019 السنة الجامعية:                  السادس :السداسي
 

 

 

 

 العموميةمحاسبة ال العنوان:

 .ستكشافيةا التعليم:وحدة 

 2 المعامل:                        2األرصدة: عدد 

 ( سا 1.30) ساعة و نصف  األسبوعي:الحجم الساعي 

 سا  1.30 :األسبوع(الساعات في  )عددالمحاضرة 

  / :األسبوع(الساعات في  )عددأعمال توجيهية 

 / :األسبوع(الساعات في  )عددأعمال تطبيقية 

 

 

 

 
 

 .(أ) محاضر أستاذ ، سماش كمال لرتبة:ااالسم، اللقب، 

   (6)رقم  (:مكتب  مدخل،تحديد موقع المكتب ) 

 semmechek@yahoo.fr االلكتروني:البريد 

 0560101262 رقم الهاتف:

 (03قم )المدرج ر( 12.30 –11) الخميسيوم  :توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

                                                                                                              Comptabilité Publique العموميةالمحاسبة  
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  :(Pré requis)المكتسبات 

 .مفاهيم في المحاسبة

 

  التعليمية:مادة دف العام للاله

كفرع من فروع المحاسبة و المبادئ و القواعد و  المحاسبة العموميةعن ة فكر إعطاء إلىيهدف المقياس 

و مختلف  الخاصة بالدولةو مراقبة الميزانيات و العمليات  تحكم كيفية تنفيذاألحكام القانونية التي تبين و 

 .و مختلف النصوص التشريعية لق بالمحاسبة العموميةوفق القانون المتع اإلداريةالهيئات 

 

  (:)المهارات المراد الوصول إليها أهداف التعلم

 أهداف هذه المادة العلمية يمكن تلخيصها في:

 .اإلطار المفاهيمي للمحاسبة العمومية -

 )الوطنية والمحلية(. اتعلى المحاسبة والميزاني الممارسةمعرفة مختلف الرقابات  -

 رفة مختلف التطورات واآلفاق فيما يخص المحاسبة والميزانية.مع -

 

 

 

 

 

مدخل للتعريف بالمحاسبة العمومية الفصل األول:  

مبادئ المحاسبة العمومية.الفصل الثاني:   

أعوان تنفيذ المحاسبة العمومية.الفصل الثالث:   

.مفاهيم الميزانية ومختلفة الميزانياتالفصل الرابع:   

.الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة: الفصل الخامس  

 

 

 

  

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

010  امتحان 20 %

جزئيامتحان  /  /  

 أعمال موجهة / /

 أعمال تطبيقية / /

فرديمشروع الال / /  

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( / /

 (Quizz)استجواب  / /

 الغياب( /ور الحض) المواظبة / /

(هاتحديد )يتمعناصر أخرى  / /  

    وعــــــــــــــالمجم 20 100%
 

 

 

 

 

به:المرجع األساسي الموصى     

والسنةدار النشر   عنوان المرجع المؤلف 

  35الجريدة الرسمية العدد 
غشت  15الموافق  90-21القانون رقم  

المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990  
 

(مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت   

والسنةدار النشر  األول عنوان المرجع المؤلف    
Edition Houma, 2004 Ali Bisaad Droit de la comptabilité publique 

IDRI, Ministère des 

affaires étrangères, Algérie 

2008 

Youcef 

benouchefoun 

Cours de finances publiques et de 

comptabilité publique 

دار المحمدية العامة، الجزائر 

2001 

 دروس في المالية العامة والمحاسبة العمومية أ.حسن الصغير

 
 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 : ل الموجهـــةاألعما أستاذ                                                                         األستـــاذ المحاضر :    

 كمال د. سماش                                                                               د. سماش  كمال    

 

 األسبوع محتوى الدرس
 األسبوع األول النصوص المرجعية للمحاسبة العمومية

 مدخل للتعريف بالمحاسبة العمومية

 والنشأةالتعريف  -

 ومية في الجزائرمراحل المحاسبة العم -

 األسبوع الثاني

 أهداف المحاسبة العمومية -

 خصائص المحاسبة العمومية -

 مجال تطبيق المحاسبة العمومية -

 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع مبادئ المحاسبة العمومية.

 أعوان تنفيذ المحاسبة العمومية

 اآلمرون بالصرف -

 المحاسبون العموميون -

 يالمراقب المال -

 األسبوع الخامس

 األسبوع السادس

 األسبوع السابع

 وتنفيذ الميزانياتإعداد 

 العامة وأهمية الميزانياتتعريف  -

 اعداد الميزانيات العامة -

 تنفيذ الميزانيات العامة -

 

 االسبوع الثامن

 األسبوع التاسع

 األسبوع العاشر

 الرقابة على تنفيذ الميزانيات

الماليةتعريف وأهداف الرقابة  -  

أنواع الرقابة المالية -  

 األسبوع الحادي عشر

 األسبوع الثاني عشر

 امتحان نهاية السداسي
 االسبوع الثالث عشر

 ـــــ االمتحان االستدراكي

 قبمرتالزمني ال المخطط
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