
 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 سبتمبر  16و  15-14 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول  2021

 ضرائب الشركات العملية

 

الهدف الرئيس ي من هذه الدورة هو اكتساب التمكن من ضرائب الشركات من أجل ضمان الرقابة الضريبية 

 .املخاطر الضريبية الكامنة فيهاداخل الشركة ومنع 

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 65.650 )شيك( وللشخص الواحد  دج 65.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

  :BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف  الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 تطبيق القواعد الضريبية بشكل صحيح لحساب الضرائب املستحقة على املؤسسات التجارية. : األهداف
 

 األهداف البيداغوجية املحددة:
 . معرفة املفاهيم األساسية للضرائب.1

 (.IRGالضريبة املستحقة على األشخاص الطبيعيين ). تحديد 2

 (.IBS. تحديد الضريبة املستحقة على شركات رأس املال )3

 ؛TVAو  TAP. احسب ضريبي املبيعات الرئيسيين بشكل صحيح: 4

  :البرنامج 

 (:IRG: ورشة عمل حول ضريبة الدخل االجمالي )اليوم األول 
 طرق فرض الضرائب على الدخل الفئوي  -

 / الرواتب. IRGالسنوية و  IRGتطبيقات على حساب ضريبة  -

( على أساس عدة حاالت حقيقية: تراكم الدخل واإلعالن املشترك G N ° 1)السلسلة  IRGاستكمال اإلعالن السنوي لـ  -

 وتطبيق اإلعفاءات الضريبية.
 

 (:IBSورشة عمل حول ضريبة دخل الشركات ) اليوم الثاني:  

 ات والدخل الذي يؤخذ في االعتبار لتحديد نتيجة الضريبة ؛تحليل املصروف -

من الحزمة الضريبية )تحديد الدخل الخاضع للضريبة( مع تحديد الضرائب املؤجلة وتغطيتها في  9استكمال الجدول رقم  -

 الخطط املحاسبية والضريبية.

 ورصيد التصفية. IBS: تسبيق IBSدفع  -

 

 . TVAوضريبة القيمة املضافة TAPورشة عمل حول  اليوم الثالث:
 النطاق واألحداث التي أدت إلى نشوء هاتين الضريبتين. -

 حساب الضريبتين )القواعد األساسية واملعدالت(. -

 على أساس حالة عملية حقيقية. G50معلومات من  -

 والخصم التناسبي ، واسترداد ضريبة القيمة املضافة ، وما إلى ذلك. تحليل بعض املواقف العملية: تقييد الحق في الخصم ، -
  

 

 
 

 شريف طواهري   السيد
  رئيس مصلحة الضرائب بجاية  معتمد،مستشار ضرائب

.
ً
 سابقا

  تحتل الضرائب مكانة متزايدة األهمية في مجال األعمال. في

يحكمها ويدعم السياق االقتصادي الذي تعمل  الواقع،

 فيه.

  أن التحكم في هذا الجانب من اإلدارة له طابع أساس ي كما

أكثر من ذلك ألن التغييرات التي تحدث بمعدل قوانين 

املالية تميل إلى إعادة تشكيل بطريقة مهمة والتقويم املالي 

 والضرائب الخاصة بالشركة تفرض اقتباًسا.
  

 املعنية الفئة
 

 

 االتصال أو اليةوامل املحاسبة مجاالت في العاملين املهنيين

 العالقات أو

 كيفية التدريس
 

 

 عرض تفاعلي. -

 ورش عمل عملية وعمل جماعي. -

 حاالت تشغيلية. -
  

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 65.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 65.650.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 ضرائب الشركات العملية
 2021سبتمبر  16و  14-15

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 2021 سبتمبر  23 – 22 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

  :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

 التأخر تحصيل الديون ومعالجة 

 د وإدارة النقديسدتفي ال

 

تحديد سياسة وإدارة الذمم املدينة  ،للشركةالديون على التدفق النقدي تحديد تأثير إدارة  :للمشاركينح هذه الندوة منست

 .غير املسددةوضع خطط عمل لتقليل الديون  إلدارة الديون غير املسددة

 كيفية املشاركة

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............/   ........../  ........حرر في: ........................ بـ: 

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف
ينشاركح هذه الندوة للممنست :    

 تحديد تأثير إدارة الديون على التدفق النقدي للشركة  

 تحديد سياسة وإدارة الذمم املدينة إلدارة الديون غير املسددة 

  غير املسددةوضع خطط عمل لتقليل الديون 

 

  :البرنامج

 سياسة استراتيجية وإدارة وظيفة املالية والخزينة: .1
 مقدمة، تعريف، مهمة ودور تسيير الخزينة.  -

 .السياسة املالية وسياسة إدارة الخزانة واستراتيجيتها  -
 القصير. ىاملد علىإدارة الخزينة وتحسين إدارة النقد على  إدارة- الزبائنإدارة مخاطر   -
 تحسين جودة دورة الزبون   -

 :وتحصيل الديون معالجة  .2
 وإجراءات االئتمان واالسترداد إدارة- والعمومتحصيل الديون: التعريف   -
  وتحصيل الديون تسيير إجراءات القروض   -
 وكالة التحصيل: الالعبون والسوق  -  كيف يتم تحصيل دين مع شركة تحصيل؟  -

 :خزينةالالتأثير على إدارة  .3
 (BFRتحسين التدفق النقدي املتعلق باحتياجات تمويل التشغيل )  -
 املالي قالتدقيعلى توليد  سؤسسةاملإمكانية قياس   -
 املنتجات واالستهالك النقدي تثمينو  تسييرتشخيص و   -

 (BFR) مخلفات الحد من  -
 النقدية امليزانية-   العمالءخطة عمل ورافعات فعالة لتقليل مشاركات   -
 خزينةاللوحة القيادة كمسؤشر توجيهية ومقياس ألداء إدارة   -
 خزينةالخالصة: التحديات الجديدة إلدارة ال  -

  
 

 
 

 الهاشمي علواش السيد

 الوطني املعهد من اقتصادي وخبير إحصائي مهندس 

 .(املغرب) بالرباط التطبيقي واالقتصاد لإلحصاء

 رى الكب العامة الشركات من العديد في تنفيذي شكل. 

 خطة ، اإلدارية الرقابة في 2007 عام منذ أول  مدرب 

 اإلحصاء ، اإلدارية املعلومات نظام ، األعمال

 امليزانية إدارة ، الوصفي

 املعنية الفئة
 

 

 اإلطارات واإلطارات السامية في مجال املالية

 منبودين تجاريين في مجال تسيير الخزينة وتحصيل الديون 

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00  نقدا( ليوميندج باحتساب كل الرسوم( 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 التأخر تحصيل الديون ومعالجة 

 2021سبتمبر   23- 22 د وإدارة النقديسدتال في

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 2021سبتمبر  30 – 29 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

 يةقراءة وفهم البيانات املال

الحوار  , تحديد املعلومات الواردة في امليزانية العمومية وفي بيان الدخلملحاسبة بيسمح لك هذا التدريب على ا

 .بشكل فعال مع جهات االتصال واملتعاونين الرئيسيين والتواصل

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف

 فهم بناء امليزانية العمومية وبيان الدخل. 

 االستفادة من املعلومات املحاسبية. 

 الحوار بسهولة انطالقا من استعمال عناصر املحاسبة. 

  :البرنامج

 عرض الحسابات السنوية للشركة

 التعاريف− 

 إلى إصدار مستندات مالية سنوية  بيان الحاجة − 

 عناصر الحزمة: امليزانية العمومية، بيان الدخل، املالحق

 

 كيف يتم تكوين امليزانية العمومية؟

 تعرف على املفردات والتقنيات وأساليب العمل املحاسبية

 العمومية وبيان الدخلمحتوى امليزانية  - 

 تكوين وبناء امليزانية العمومية وبيان الدخل - 

 : املختلفةمعرفة وتعميق املواقف  - 

 النقدية املدينة،الذمم  املستحقات، الثابتة،األصول: األصول  -

 الخصوم: حقوق امللكية والديون املالية والديون التشغيلية -

 حسابات االستحقاق -

 استثنائية( مالية، تشغيلية،واإليرادات )الرسوم  -
 

 
 

 
 

 بليدي مولود السيد
 األعمال وحدة مدير 

 األمدادات متخصص / إدارة ماجستير 

 برو  ماستر 

 اعمال ادارة 

 املصرفية برو  ماستر 

 األعمال إدارة ماجستير 

 األعمال بكالوريوس 

 األعمال ريادة بكالوريوس 

 املعنية الفئة
 

 

التعرف على قراءة املستندات أي مدير يرغب في 

 املحاسبية األساسية.

 أي شخص مهتم بقراءة البيانات املالية. 

 كيفية التدريس
 

 

تحديد  ميدانية:تمارين قصيرة وورش عمل وحاالت 

املمارسات التجارية املختلفة على الشبكة واختتام 

 استراتيجياتها
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 قراءة وفهم 

 البيانات املالية

 
 2021سبتمبر  30 – 29

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

ندوة  2021 اكتوبر  7 – 6 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعتكوينية بالحضور حول 

 نختار؟ إنكوترمز أي :  النقل الدولي للبضائع

 

سيسمح لك هذا التكوين باستيعاب جميع املفاهيم األساسية للرقمية، من أجل مالءمة أدواتها الجديدة، وفهم تأثيرها على 

 .ونموذج عملكم وكذلك خطتكم االستراتيجية ومؤسستكم،السوق الخاص بكم 

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف
 اكتساب المعرفة المطلوبة في تنظيم ونقل البضائع على النحو األمثل على الصعيد الدولي -
 تحسين فهم المفاهيم المتعلقة بالنقل الدولي للشحن -

  :البرنامج

 مقدمة إلى التجارة الدولية 

 القيود املتصلة بالتجارة الدولية 

 تقنيات التجارة الدولية 

 تقنيات الدفع 

 النقل 

 إدخال وتنظيم نشاط النقل 

 م البضائع من البائع إلى املشتري مشكلة تسلي 

 وصف عملية التسليم 

  عملية التسليماآلثار املترتبة على 

 العمليةأهداف 

 مراقبة التكاليف/التأخير 

 سالمة السلع 

 عقد البيع الدولي للبضائع 

  تاريخ -ألف INCOTERM تصنيف / واستخدامها INCOTERM 

  أهمية -ألف INCOTERM في مراقبة العملية 

 استراتيجية اختيار INCOTERM 

 INCOTERM 2020 / INCOTERM والسياق الجزائري 

 .دراسات حالة
 

 

 
 

 سيدي سعيد عبد النور  السيد
 مشرف على رسائل الطالب. -

 - ISGP - CACIعضو لجنة تحكيم تقييم الرسائل الجامعية في ) -

 (INPED -مدرسة سوناطراك 

 IFRI - SIM -التدريب املنهي للمشغلين الجزائريين مثل )سوناطراك  -

- CAAT - GROUPE HASSNAOUI - SAA - HYPROC - MSC -

CMA - SAA) 

 املعنية الفئة
 

 

 مديرو اللوجستيات
أي شخص من الشركة يشارك في العملية 

 اللوجستية
تنفيذيون في إدارة مهندسون أو مديرون 

 .اللوجستيات

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00  تحويل( ليوميندج باحتساب كل الرسوم )شيك / 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 الدولي للبضائع نقللا
أكتوبر   – 

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

ندوة  2021 اكتوبر  14و 13 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعتكوينية بالحضور حول 

 التواصل في حالة األزمات: 

 إلى الفرصة لخطرمن ا
 

ساعدة مل وأهمية أكبريجب منحه مجاال  ،ههذيصبح التواصل ضروريا، بل حيويا، خاصة في أوقات األزمات. في لحظات الشدائد 

صل الرد، اا املوضوع، سيتم أيضا التعامل مع تو ذعليها. في ه تؤثر واالضطرابات التيلتغلب على األزمات لاملؤسسة أو الشركة 

يجب  يالتواملبادئ سواء في الحالة التي تتعرض فيها الشركة للهجوم، سواء معادية عمدا أم ال. كيف تتعامل؟ ماهي األساليب 

  األزمات؟ ههذ، كيف تستبق وقوع حاالت وخاصةتنفيدها؟ 
 

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 واملقدرة بتكاليف املشاركة 

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

  :BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

اكسالف االلكترونيالبريد  الهاتف   

 :املشاركين ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
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 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 : األهداف

  فهم اتصاالت األزمات 

  تعلم طرق االتصال األكثر فعالية واألقل تكلفة 

  كيف تتصرف في حالة األزمة؟ 

  معرفة طريقة االتصال التي يجب تنفيذها 

 كيف تتوقع األزمات؟  

 

 : التسليم
 وثيقة التكوين PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

 
 

 أمزيان فرحاني السید

 مستشار مدرب اتصاالت دولي 

  عدة سنوات من الخبرة في مجال اتصاالت

  .الشركات

  منشط لندوات ولقاءات في مجال االتصال في

 .عدة دول حول العالم

 املعنية الفئة
 

 

 أصحاب األعمال 

  مديري االتصاالت 

 قمدير تسوي 

 مسؤول عن األحداث 

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 

   سعر املشاركة

 50.000.00  / تحويل( ليوميندج باحتساب كل الرسوم )شيك 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل
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 :  التواصل في حالة األزمات

 إلى الفرصة لخطرمن ا
 اكتوبر  - 

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

ندوة  2021 اكتوبر  2021 , والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعتكوينية بالحضور حول 

 الصحة واألمن في العمل إدارة آلية

 2018منهج  45001معيار إيزو 
 

للهيئات واملؤسسات الحريصة على ضمان األمن ملوظفيها،  معيار مؤسس من طرف إيزو  45001معيار ايزو 

 وإنقاص احتماليات املخاطر في أماكن العمل وخلق ظروف عمل الئقة وأكثر أمن.

 .يقدم لكم هدا التكوين األليات الالزمة لفهم ضرورة تبنيها والتحكم بها
 

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 واملقدرة بتكاليف املشاركة 

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

  :BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

اكسالف االلكترونيالبريد  الهاتف   

 :املشاركين ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
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 ندوة تكوينية

 

 املكون  تقنيةبطاقة 
 

 : األهداف

  2018إصدار  45001العمل إيزو  واألمن فيفهم فائدة تبني الية نظام تسيير الصحة 

  2018إصدار  45001معيار إيزو  وكيفية إدارةفهم متطلبات 
 

  :البرنامج

 التخطيط      .6 ميدان التطبيق      .1

 الدعم      .7 مرجعية املعايير      .2

 تحقيق النشاطات العملية      .8 تفسير األلفاظ      .3

 تقييم األداءات      .9 محتوى التنضيم      .4

 التحسين  .10 ومشاركة العمالالتحكم       .5
 

 

 : التسليم
 وثيقة التكوين PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

 
 

 هاشمي بن مخلوف السید

  مدقق النوعية الداخل / مقاربة عملية / طرق حل

 النزاعات / أدوات النوعية / تسيير املخاطر.

  9001مرافقة املؤسسات العتماد ايزو 

 خبير في إدارة النوعية 

 

 املعنية الفئة
 

 

  مسؤولين 

 مدققين 

 مسيرين املعالجة 
 

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 
 

   املشاركةسعر 

 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل
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 الصحة واألمن في العمل إدارة آلية

 2018منهج  45001معيار إيزو      
 اكتوبر  – 

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 اكتوير -  والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

 تقنيات صياغة المواصفات
 

 :سيتمكن املديرون من القيام بما يلي      

  العقودتعديل األحكام الناظمة لصياغة  املواصفات؛تنظيم أساليب وتقنيات وضع. 

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 65.650 )شيك( وللشخص الواحد  دج 65.000 املشاركة واملقدرة بتكاليف 

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف
 :سيتمكن املديرون من القيام بما يلي     

 تنظيم أساليب وتقنيات وضع املواصفات ؛ 

  تعديل األحكام الناظمة لصياغة العقود. 

  :البرنامج

 وسيتضمن برنامج التدريب ما يلي:

 تعريف املواصفات وأهدافها ؛ 

 ف الدقيق للحاجة إلى الوفاء به ؛بالتعري ونضوج املشروع 

 وتحليل االحتياجات ومواصفاتها ؛ 

 ( ومضمون املواصفاتCCAG  محكمة منع ، ولجنة املواصفات املركزية ، واملحكمة املركزية ، و

 التعذيب

 وضع مختلف بنود املواصفات ؛ 

 املعايير وأساليب تقييم العطاءات 

 م جيم املتعلقة بمطابقة العطاءاتأحكا 

 عرض 

 أدوات كتابة العقد الرئيسية 

 .دراسات الحالة العملية: مواصفات الحالة ، وضع املعايير ، تقييم حالة العطاءات 

 إظهاُر االهتمام باملوضوع والقدرة على الكتابة بشكل قانوني. 

 املنظمة التعليمية

 اإلجراءات الواجب اتخاذها بشأن عرض البيانات 

 املحلية دعم التدريس أو تقرير التنمية 
 

 
 

 سفاح مليكة السيدة
تنشيط العديد من الدورات التدريبية املتوسطة والطويلة املدى )ماجستير ،  -

 جامعة بجاية ، قسنطينة ، جامعة قسنطينة اإلسالمية. -ديس ، بكالوريوس 

 تدريب الكوادر اإلدارية )مديري املساكن الجامعية بوالية الجزائر والبليدة وباتنة ، -

 إلخ( ، وكوادر من وزارات السياحة والعمل واملالية والنقل والتجارة ،

 مديرا لواليات املديرية العامة للحماية املدنية وموظفي اإلدارة ... 48 -

واملديرون  P / APCتدريب موظفي الكوميونات في األسواق العامة )األمناء العامون  -

 املسؤولون عن األسواق العامة(.

و  TREFAL - SNVI - EGSIA - SEAAL - ENROSاملديرين التنفيذيين لشركة  -

LHCC - ALGERIE TELECOM  وكذلك طاقم اإلدارة في ،HYDRO-

AMENAGEMENT. 

 املعنية الفئة
 

 

املديرين واملحامين واملسؤولين التنفيذيين املشاركين 

 .في إعداد املواصفات وصياغة العقود

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 65.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 65.650.00  نقدا( ليوميندج باحتساب كل الرسوم( 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 تقنيات صياغة المواصفات
 اكتوير  - 

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 نوفمبر  والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

 الموارد وتشخيص إدارة المشاريع

 

يتم  ام دائما. وغالًبا السائد هو التقني الجانب فقط املشاريع، تحقيق في أساسية أدوات التجارية املشاريع إدارة تتطلب

 تنفيذه. حتى املشروع إطالق منذ املديرين إشراك .أحياًنا األداء من يحد مما البشري  العامل عن التغاض ي

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 التحويل املصرفي.تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق 

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف
      يتم ام وغالًبا. دائما السائد هو التقني الجانب فقط املشاريع، تحقيق في أساسية أدوات التجارية املشاريع إدارة تتطلب      

 .أحياًنا األداء من يحد مما البشري  العامل عن التغاض ي      

 .تنفيذه حتى املشروع إطالق منذ املديرين إشراك      

  :البرنامج      

 اإلداري  واألداء املستقبلية القيادة لوحة• 

 .املشروع طريق خرائط طريق عن اإلدارة •

 .املشروع تحقيق في البشري  العامل أهمية •

 .الطريق خرائط الستخدام املطلوب التنظيم •

 القرار صنع وعمليات املوارد تشخيص •

 .الطريق خارطة تنسيق معيار •

 .ISO مشروع إدارة معيار •

 .التطبيق وحاالت الطريق خرائط على أمثلة •

 
 

 
 

 
 

 زعالن سليمان السيد
 ( ؛KOLEAاإلدارة ) األعمال في املدرسةمدرس في إدارة الجودة وذكاء  -

 فى قواعد البيانات باملعهد الوطنى لإلنتاجية والتنمية )بومرداس( ؛

 مدرس مساعد في الرياضيات بجامعة العلوم والتكنولوجيا -

التكنولوجيا )باب الزوار( واملدرسة الوطنية للفنون التطبيقية  -

  )الحراش( ؛

 بمعهد تدريب البناء.مدرس إجازة في النقل الحضري  -

 املعنية الفئة
 

 

 أي مدير ذي صلة كمدير مشروع أو مستخدم 

 من أجل تحسين تنسيق التنفيذ 

 ،أو تشغيل املشروع. املهام 

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

نوفمبر   –  الموارد وتشخيص إدارة المشاريع

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

نوفمبر   والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 : موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

  تسيير وتنشيط قوة املبيعات

 

عالية الف االعتبار  مع األخذ بعين األهداف،تدريب مندوبي املبيعات على األدوات واملمارسات الجديدة لتحقيق 

 .كعنصر رئيس ي

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 تكوينية ندوة

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف

 .تقييم املمارسات التجارية وسلوكيات البائع والبحث عن مجاالت التطوير 

 تطوير تقنيات إدارة فرق املبيعات. 

 .من خالل التركيز على إرضاء الزبائن 

  :البرنامج

  الرئيسيةالصفحة
 عرض مفاهيم املصطلحات. 

 قوة املبيعات والتواصل استراتيجية إدارة فرق املبيعات. 

 تقنيات االتصال أدوات إدارة قوة املبيعات. 

 إدارة قوة املبيعات وأداء املبيعات. 

  الشركة املستهدفة استراتيجيةمبادئ التسويق ودمجه في. 

  الزبائن. لدليل تجسيدو عرض 
 

 

 
 

 عبد الكريمصابر  السيد
 التدقيق في فرنسا/  GRENOBLE الدوليين الخبراء معهد قبل من معتمد دولي خبير -

 الدوليين الخبراء نقابة لدى مسجل ، والضريبي املالي

 2057 رقم جنيف

 إطار في وموجه محلي خبير -

 .Mowgli-MEDAFCO برنامج

 األعمال إدارة في النس فري  ومدرب خبير مدرب/  مستشار -

 (UBIFRANCE و التجارة وزارة) OPTIMEXPORT وبرنامج UGP / MEDA برنامج -

 المج في ناشئة شركة في املؤقت املنتدب العضو ، واملالية العامة اإلدارة مدير -

 (مجمعات) املهنية الحياة وإدارة العقاري  التطوير
 

 املعنية الفئة
 

 

مدراء املبيعات، ميسرو الشبكة ، مدراء فرق املبيعات ، 

مندوبي املبيعات ، مندوبي املبيعات التقنيين ، املسوقين 

 .عبر الهاتف

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

  مشاركةشهادة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

  املبيعاتقوة تسيير وتنشيط 
 2021 نوفمبر   10 – 11

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 نوفمبر  –  والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

 التواصل الداخلي للشركات

 

الشركة كونه  ييشكل ا التكوين في التواصل الداخلي للشركات أساًسا استراتيجًيا لإلدارة. ويعتبرأيًضا وسيلة قوية لتحفيز موظف

 للمقاوالتية. يتم بناء التواصل الداخلي حول الرؤية اإلستراتيجية  - أداة إدارية رائدة

 خالل هذا التدريب سوف يتم إكتشاف طرق التواصل الداخلي.

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم 

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف

  يشكل ا التكوين في التواصل الداخلي للشركات أساًسا استراتيجًيا لإلدارة. ويعتبرأيًضا وسيلة

 قوية لتحفيز موظفي الشركة كونه أداة إدارية رائدة.

  للمقاوالتية.  االستراتيجيةيتم بناء التواصل الداخلي حول الرؤية 

  إلعداد ونشر التواصل الداخلي  طرق التواصل الداخلي اكتشافخالل هذا التدريب سوف يتم

 يجب معرفة

 إستراتجية وإمكانيات الشركة. - املنهجيات واألدوات التي تختلف باختالف البيئة 

 أفضل التقنيات في هذا املجال. - سيوضح هذا التربص كيفية الحصول علي 
 

  :البرنامج

 أساسيات التواصل بين األشخاص 

 االتصال وإدارة الصراعات 

  الداخليالتواصل 

 التواصل الخارجي 

 إدارة االتصاالت واالجتماعات 

 طرق التحليل وحل املشكالت 

 مهارات االتصال والتفاوض 

  ادارة الفرق 
 

 

 
 

 شناز كشرود السيدة
 مستشارة اتصال 

مختصة في تحقیق استراتیجیة االتصال للمعلنين تنسق 

تعبئة املوارد  تطویر إجراءات االتصال عن طریق

  واحترام الجدول الزمني وامليزانیة

 املعنية الفئة
 

 

 ،موظفو أقسام االتصال ومديرو االتصال 

 .مدراء املوارد البشرية 

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 التواصل الداخلي للشركات
 نوفمبر  – 

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 نوفمبر  -  والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

قواعد البياناتأنظمة تسيير   
 

سي  تح وإتاا  رر   النظم والنهج املوجهة نحو انأغراضواملعلومات ) تاا  رر  تصميم انأنظمةإلسيسمح لك هذا التكوين 

 .البياناتأنظمة 

 

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن رريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نادا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملادرة ب

 تدفع نادا أو عن رريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن رريق التحويل املصرفي.

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 :املشاركين ووظائفأسماء   ............/   ........../  ........حرر في: ........................ بـ: 

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف

 إتاا  رر  تصميم انأنظمة 

 املعلومات )النظم والنهج املوجهة نحو انأغراض... 

   البياناترر  تحسي  أنظمة إتاا 
 

  :البرنامج

 UMLممارسة الــــ 

SGBDR 

SQL-PL/SQL 

 (FORMS)مطور أوراكل 

 (REPORTS)مطور أوراكل 

  التطبيق استغالل

 

 
 

 برقوق محمد السيد
 ENSAمدرس جامعي في  -

- PSEP2 teacher  فيINSFPG  املعهد الورني املتخصص في التدريب على(

 اإلدارة املهنية(

 )الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة( CACIمدرس في  -

 للتدريب اإلداري واملحاسبي(. Inter-Business)مركز  CIEFACمدرس في  -

 )شركة أمن قواعد البيانات(. DBSCمستشار في  -

 ت.س في نظم املعلومات اإلدارية 200اإلشراف:  -

 مهندس تطبيق في علوم الحاسب الخيار هو )نظام معلومات(. -

 املعنية الفئة
 

 

 خبرة وتاني ذ ،إرار مهندس،

 لي(اال االعالم في مجال نيكو التأو  ةمارسامل)

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن رريق املحاكاة 

  التفاعل مع املشاركي 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

قواعد البياناتتسيير أنظمة   

 

 2021نوفمبر  25 – 24

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

 2021 ديسمبر    01 - 02والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعندوة تكوينية بالحضور حول 

 التخطيط مليزانية العمل في املؤسسة

 

الترابط و سيسمح هذا التكوين للمتعلمين بفهم وإتقان عملية تخطيط األعمال باإلضافة إلى مراحل إدارة امليزانية 

 .بين امليزانيات املختلفة

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 واملقدرة بتكاليف املشاركة 

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

  :BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

___________________________________________________________ النشاط ____________________________________________ الشركة   

______________________________ اكسالف ______________________ الهاتف   __________________________________ االلكترونيالبريد    

 :املشاركين ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

Palais consulaire 6, Bd Amilcar Cabral. CP 16003 Alger. BP 100 Alger 1er novembre. Place des Martyrs - Alger 
Tel : 021 96 77 77 - 021 96 66 66 / Fax 021 96 70 70 / Mail : infos@caci.dz Site : www.caci.dz 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف
 فهم وإتقان عملية التنبؤ األعمال 
 فهم وإتقان مراحل إدارة امليزانية وترابط امليزانيات املختلفة 

 البرنامج

 اليوم األول 

 أدوات إدارة التنبؤ 

 مفاهيم الغرض واألهداف والغايات 

  العناصر األساسية(الخطة االستراتيجية(  

 )الخطة التشغيلية )العناصر األساسية 

 (امليزانية )الخطة السنوية 

 التعاريف وطرق اإلنتاج 

 .مراحل املوازنة 

 مختلفة مسابقة وأسئلة 

 اليوم اثاني

 ترابط امليزانيات 

 )ميزانية املبيعات )تحديد امليزانية 

 امليزانيات التابعة 

  والرسوم واالستثمارات موازنات اإلنتاج والتوريدات

 وضريبة القيمة املضافة والخزينة

 )مراقبة امليزانية )التعاريف والحدود 

 تمرين 

 

 التسليم:
 وثيقة التكوين PDF 

 شهادة مشاركة. 

 
 

 
 

 أرزقي عيسات السید

 مدرب استشاري / خبير في إدارة األعمال 

 دبلوم دراسات عليا في تمويل الشركات 
 

 املعنية الفئة
 

 

  إدارة الشركة بشكل عام وكذا املديرين

التنفيذيين املاليين واملراقبين اإلداريين بشكل 

 خاص
 

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 

   سعر املشاركة

 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

Palais consulaire 6, Bd Amilcar Cabral. CP 16003 Alger. BP 100 Alger 1er novembre. Place des Martyrs - Alger 
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 التخطيط مليزانية العمل في املؤسسة
2021 ديسمبر  02 – 01  

 

 



 
 

 ندوة تكوينية
 

 

2021 ديسمبر  9و  8-7 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 موضوع:ندوة تكوينية بالحضور حول 

 ةالعمومي صفقاتالتنظيم 
 

 :في نهاية التكوين ، سيتمكن املديرون من القيام بما يلي

 إتقان إجراءات وأساليب الشراء في الشركة ؛ -إتقان املبادئ األساسية لالشتراء العمومي  - القيام باملراقبة القانونية بشكل صحيح  -

 كيفية املشاركة

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

 / cacidade1@gmail.com  dade1.rahmani@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 45  /    0656 40 22 31 لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 65.650 )شيك( وللشخص الواحد  دج 65.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 التحويل املصرفي.تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق 

 : BNA البنكي  لحسابا

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: حرر في: .......

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 



 

 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف
 :يليسيتمكن املديرون من القيام بما  التكوين،في نهاية 

 القيام باملراقبة القانونية بشكل صحيح ؛ - 

 إتقان املبادئ األساسية لالشتراء العمومي ؛ - 

 إتقان إجراءات وأساليب الشراء في الشركة ؛ - 

 مراقبة اإلشارة اإللزامية إلى الدعوة إلى تقديم العطاءات واملواصفات ؛ - 

 إتقان أنواع األسواق ؛ ــ 

 ضبط األسعار في األسواق ؛ ـ 

  .مراقبة تنفيذ العقود ومراقبتها ورصدها- 

  :مجالبرنا
 :وسيركز البرنامج التدريبي على ما يلي

 :مفهوم الرصد القانوني- 

 لالشتراء والبيانات وشروط التنفيذ. 3االعتراف باملبادئ األساسية  -

 مبدأ حرية الوصول إلى املراقبة

 معاملة املرشحين على قدم املساواة

 :تصنيف األسواق

 طرق الشراء

 العقود العامة باالتفاق املتبادل

 :األسعار وشروط الدفع

 ضوابط املشتريات العامة

 

 
 

 سفاح مليكة السيدة
جامعة بجاية وقسنطينة والجامعة اإلسالمية بقسنطينة -  

تدريب الكوادر اإلدارية )مديري املساكن الجامعية بوالية الجزائر  -

إلخ( ، وكوادر من وزارات السياحة والعمل واملالية  والبليدة وباتنة ،

 والنقل والتجارة ،

مديرا لواليات املديرية العامة للحماية املدنية وموظفي اإلدارة ... 48 -  

املديرين التنفيذيين لشركة  - TREFAL - SNVI - EGSIA - SEAAL - 

ENROS و   LHCC - ALGERIE TELECOM ، وكذلك طاقم اإلدارة في  

HYDRO-AMENAGEMENT. 

 املعنية الفئة
 

 

تنفيذها ، املديرون املشاركون في إعداد العقود 

 .ورصدها

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 65.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 65.650.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 ةالعمومي صفقاتتنظيم ال
 ديسمبر و  -

 




