
 كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

LMD 1برنامج المحاسبة المالٌة للسنة اآلولى  

1-أهداف البرنامج :ٌهدف البرنامج إلى تعرٌف الطالب بالمحاسبة وأهدافها باإلضافة إلى كٌفٌة توفٌر 
 المعلومة المحاسبٌة "المالٌة" لمتخذى القراربناءا على المبادئ التى تحكم العمل المحاسبى وذلك من خالل: 

 أ- إكتساب الطلبة للمفاهٌم اآلساسٌة المرتبطة بالمحاسبة المالٌة للمؤسسات

على طرق التسجٌل والتقٌٌم المحاسبٌٌنتدرٌبهم -ب  

اآلساسٌة  لقراءة تمكٌنهم من فهم آلٌات وقواعد إعداد القوائم المالٌة بما ٌسمح لهم بالحصول علً العناصر -ج

 هذه القوائم ومعرفة مجاالت وكٌفٌات إستعمالها فً التحلٌل وإتخاذ القرار.

العملٌات المحاسبٌة والمالٌة إلى طرفٌها المدٌن والدائنتوفٌر للطالب المهارات اآلساسٌة فى تحلٌل  -د  

 ه -فهم اإلفتراضات والمبادئ التى تحكم الطرق واإلجراءات التى ٌتم بها معالجة العملٌات المالٌة.

التعرف على المصطلحات اآلساسٌة فى المحاسبة  -و  

التعرف على أهم خصائص المعلومات المحاسبٌة -ل  

 

2-تحدٌد أهداف البرنامج: تكٌٌف المحاسبة المالٌة مع متطلبات النظام المحاسبً والمالً الجدٌد لسنة 
، وذلك بالحفاظ على اآلهداف  1975والذي تم إعتماده فً الجزائر مكان المخطط الوطنً للمحاسبة لسنة  2007

.الرئٌسٌة للمادة   

 

 الكفاءة: تتحدد الكفاءة المتوخاة من البرنامج  بالنسبة للطالب من خالل ماٌلً :
القدرة على فهم طبٌعة المحاسبة وأهدافها والمبادئ التى تحكمها-  

آلٌات التسجٌل المحاسبً  التحكم فً -  

 

 مستوى أالداء المطلوب:أن ٌصل الطالب إلى إتقان هذه الكفاءة باكبر نسبة ممكنة

 

 الوسائل المساعدة على تحقٌق الكفاءة :
تمارٌن -*  

واجبات منزلٌة  -*  

والطلبة  حلقات نقاش بٌن اآلساتذة -*  

 ولتحقٌق أهداف البرنامج فقد تم تقسٌمه إلى وحدات رئٌسٌة وهً كما ٌلً:
: وتتناول ماٌلً: :اإلطار النظري للمحاسبة 10الوحدة          

11 -07حسب القانون  مفهوم المحاسبة المالٌة*  

نشأة وتطور المحاسبة المالٌة *  

أهداف المحاسبة المالٌة*  

لمحاسبة المالٌةتعملة ل*اآلطراف المس  

اإلطار التصوري للمحاسبة المالٌة المحاسبٌة التً ٌحددها*المبادئ   

 



 

 

وتتناول ماٌلً: : التدفقات10الوحدة          

 *مفهوم التدفق

 *تصنٌفات التدفقات

وبدورها تنقسم إلً   تدفقات إقتصادٌة -أ  

فقات المادٌة والتدفقات المالٌة وتتضمن التد تدفقات إقتصادٌة حسب طبٌعتها -  

تدفقات إقتصادٌة حسب عدد المتعاملٌن وتتضمن تدفقات إقتصادٌة داخلٌة وتدفقات إقتصادٌة خارجٌة -  

وتتضمن تدفقات معلومات  داخلٌة وتدفقات معلومات خارجٌة تدفقات المعلومات-ب  

 * تحلٌل التدفقات إلً مصدر وإستخدام

 * تطبٌقات 

 

وتتضمن ما ٌلً: : الحساب ومفهوم القٌد المزدوج10لوحدة ا         

مفهوم الحساب *  

 *أشكال الحساب

 *تصنٌف الحسابات

 *رصٌد الحساب

 *مفهوم القٌد المزدوج

 * تطبٌقات

 

وتتناول ماٌلً: : الدفاتر المحاسبٌة10الوحدة   

وشروط التجٌل فٌه   *دفتر الٌومٌة  

 *تصحٌح اآلخطاء 

 *دفتر اآلستاذ

المراجعة*مٌزان   

 *تطبٌقات

 

: وتتناول ماٌلً:) التركٌز على المٌزانٌة (: القوائم المالٌة 10لوحدة ا  

 *مفهوم المٌزانٌة

 *أهمٌة إعداد المٌزانٌة

 *مكونات المٌزانٌة

 *أنواع المٌزانٌات

عناصر المٌزانٌة وترتٌب  *تبوٌب  

 *تطبٌقات

 

حٌث ٌتم التطرق إلى دواعً  ةوالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌ:دواعً اإلهتمام بالمحاسبة الدولٌة 10الوحدة 

إلضافة إلى إستعراض النصوص ااإلنتقال من المخطط الوطنى للمحاسبة إلى النظام المحاسبً والمالى الجدٌد ب

 التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالنظام المحاسبً والمالً

. 

وتتناول ماٌلً: والمالىنظام المحاسبً ل: معالجة اآلصناف حسب ا10الوحدة   

وما ٌرتبط بها من: أوال: المعالجة المحاسبٌة للمخزونات         



 *التتخفٌضات

 *الرسم على القٌمة المضافة

 *اآلغلفة 

 * مصارٌف النقل

ثانٌا: : المعالجة المحاسبٌة للتثبٌتات وماٌرتبط بها من :      

 *اإلهتالكات

 *خسائر القٌمة عن التثبٌتات

عن التثبٌتات* التنازل   

رؤوس اآلموال وماشابهها 01ثالثا: المعالجة المحاسبٌة للصنف        

"05" والحسابات المالٌة "الصنف 04رابعا: المعالجة المحاسبٌة لحسابات الغٌر "الصنف       

وجات"نت" الم07" اآلعباء " والصنف 06خامسا: المعالجة المحاسبٌة للصنف       

سادسا: إعداد جدول النتائج حسب الطبٌعة وحسب الوظٌفة     

 

:وٌتم التطرق فٌها إلً :أعمال نهاٌة السنة10الوحدة          

 *تسلسل أشغال نهاٌة الدورة

 *أهداف نهاٌة الدورة

التسوٌات الجردٌة *  

 *تطبٌقات
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