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بعنوان سنة 2016
)اختصاص ماليّـة(
عدد
رتبي

المحـــــــــــاور

Les thèmes

1

التصرف المالي
ّ

Gestion financière

2

التحميل المالي (المؤشرات)

)Analyse financière (les ratios

3

الوثائق الوجوبية لمسك المحاسبة و الدفاتر المحاسبية القانونية

Les documents de synthèse et les livres légaux
de la comptabilité

4

الموازنـــــــة

Le bilan

5

مفهوم التدفقات في المحاسبة

La notion de flux en comptabilité

6

المعايير المحاسبية

Les normes comptables

7

القوائم المالية

les états financiers

8

االتفاقيات المحاسبية

les conventions comptables

9

الكمفــــــة

Le coût

10

الجـــرد

L'inventaire

11

االستهالكات والمدخرات

Les amortissements et les provisions

12

األعبـــــــــــــاء

Les charges

13

اإلرادات

Les produits

14

الهوامـــــــــــش

Les marges

15

الدخـــــــــــــل

Le revenu

16

القيمة المحينة الصافية

)Valeure actuelle nette (VAN

17

نسبة المردود الداخمي

)Taux de rentabilité interne (TRI

18

التصرف في حقيبة األسهم

Gestion de portefeuille

19

بحوث العمميات

Recherche opérationnelle

20

مراقبة التصرف

Contrôle de gestion

21

المالية الدولية

Finance internationale

22

مؤشرات االقتصاد الكمي

Les agrégats macro économiques

23

االقتصاد الجزئي

Microéconomie

24

االقتصاد القياسي

Econométrie
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2016 بعنوان سنة
()اختصاص جبايـــة
Les thèmes

المحـــــــــــاور

عدد
رتبي

les codes régissant la matière fiscale dans la
législation Tunisenne

المجالت المنظمة لممادة الجبائية في التشريع التونسي
ّ

1

Les catégories de revenu imposable

الدخل الخاضعة لمضريبة
ّ أصناف

2

Les types de société dans la législation
Tunisenne
Le système fiscal Tunisien

أصناف الشركات في التشريع التونسي

3

النظام الجبائي التونسي

4

Les documents de synthèse et les livres légaux
de la comptabilié

الوثائق الوجوبية لمسك المحاسبة والدفاتر المحاسبية القانونية

5

La determination des bénéfices imposables

ضبط األرباح الخاضعة لمضريبة عمى الشركات

6

La determination du revenu net global annuel
des personnes physiques

ضبط الدخل الجممي الصافي السنوي لألشخاص الطبيعيين

7

Champ d'application de la TVA

مجال تطبيق اآلداء عمى القيمة المضافة

8

Caractéristiques de la TVA

خاصيات اآلداء عمى القيمة المضافة

9

La facture dans la législation Tunisienne

الفاتورة في التشريع التونسي

10

Droit d'enregistrement et de timbre

قانون التسجيل والطابع الجبائي

11

La double imposition fiscale

االزدواج الضريبي

12

L'evasion et la fraude fiscale

التحيل الجبائي
ّ التهرب و
ّ

13

Les avantages fiscaux et financiers

المالية
االمتيازات
ّ الجبائية و
ّ

14

L'exonération

اإلعفــــــاءات

15

Les principes généraux de la comptabilité
financière
Les états financiers

المبادئ العامة لممحاسبة المالية

16

الماليــة
القوائـــم
ّ

17

Les amortissements et les provisions

االستهالكات والمدخرات

18

Classification des impots et taxes

تصنيف اآلداءات والمعاليم

19

La lecture analytique des états financiers

القراءة التحميمية لمقوائم المالية

20

