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 جامعة فيالدلفيا

 

 العلوم االدارية والماليةكليــة: 
 

 المحاسبةقســـم: 
 

      /          ن العام الجامعي م            الدراسيالفصــــــل: 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

  0310340:رمز المادة تحليل القوائم المالية الـمــــادة:

 (2محاسبة متوسطة وشركات ) :لمتطلبات السابقة أو/ والمرافقةا ثالثة:مستوى المادة

   : موعد المحاضرة

                          
 ساعات معتمدة 3 الساعات المعتمدة:

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

     

 

 :وصف المادة

 يستعرض هذا المساق القوائم المالية وأهدافها وأهمية التحليل المالي وأغراضه وأدوتخ بإستخدام إسلوب التحليل الرأسي والتحليل األفقي
كتساب المهارة المطلوبة وتحليل التعادل بإستخدام النماذج الكمية والمقاييس النوع ية واإلتجاهي وكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية وا 

 لمعلومات للحكم على جميع األنشطة اإلقتصادية للوحدات اإلقتصادية ) تشغيلية ، تمويلية ، إستثمارية (ل
 :أهداف المادة

 يهدف هذا المساق إلى تحقيق ما يلي :   
 . تعريف الطالب بماهية القوائم المالية وأهدافها 
 نها .تعريف الطالب بأسلوب عرض المعلومات المحاسبية وحدود اإلستفادة م 
 . تعريف الطالب بأهمية التحليل المالي وأغراضه وأدواته 
  تعريف الطالب بأهمية تفسير نتائج التحليل المالي لتقديم المقترحات ومناقشتها حول المركز المالي للمشروع وربحية المشروع

. 
 . إكتساب الطالب مهارة التحليل المالي بإستخدام إسلوب التحليل الرأسي 
 مهارة التحليل المالي بإستخدام إسلوب التحليل األفقي واإلتجاهي . إكتساب الطالب 
 . تعريف الطالب بكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية وتحليل بيانات قائمة التدفقات النقدية 
 . إكتساب الطالب مهارة تحليل نقطة التعادل وتفسير نتائج التحليل 
 م النماذج الكمية والمقاييس النوعية للمعلومات للحكم على جميع األنشطة إكتساب الطالب مهارة التحليل المالي بإستخدا

 اإلقتصادية للوحدات اإلقتصادية ) تشغيلية ، تمويلية ، إستثمارية (

 مكونات المادة: 

لطبعة ا،  عمان ، األردن، دار وائل للنشر،   التحليل المالي واالئتمانياالتجاهات الحديثة في محمد مطر  : الكتب المقررة .1
 .2016الرابعة ، 

،  عمان ، األردن، دار وائل للنشراألساليب واألدوات واإلستخدامات  ،  -واالئتماني، التحليل المالي منير شاكر محمدد .    .2
 .2008الطبعة الثانية ، 
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 أساليب تدريس المادة: 

 ات نظريةمحاضر زيارات ميدانية تدريب وتطبيق عملي مناقشات وندوات واجبات ووظائف اخرى

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 .التعرف على مفهوم القوائم المالية  وكيفية تحليلها 
 . دراك المفاهيم العلمية المتعلقة باإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية  فهم وا 
 دراك أهمية تحليل ا  لقوائم المالية وحسن إستخدام أدوات التحليل المالي المختلفة .فهم وا 
 . ستيعاب متطلبات إعداد الموازنة النقدية  فهم وا 
   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 القيام بتحليل التدفقات النقدية وتحليل نقطة التعادل 

 معلومات دالالت ذات معنى في اتخاذ القرارات.القيام باساليب التحليل المختلفة بهدف اعطاء ال 

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

 ب قادرا على اعداد التقاريروتفسيرها وتقديمها لالطراف ذات العالقةان يكون الطال 

 

 Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

 . إستخدام أدوات التحليل المالي وفقا للغرض من عملية التحليل وخدمة للقرار الواجب إتخاذه 
 . إستخدام أساليب التحليل المالي األفقي والرأسي وتفسير نتائجها 
 جل والسيولة والسداد .إستخدام أدوات التحليل المالي لغايات اإلقراض قصير األ 
 . إستخدام أساليب التحليل المالي لدراسة مؤشرات الربحية في المشروع 
 .  إستخدام أساليب التحليل المالي لدراسة النسب المالية المتعلقة بالمديونية والقدرة على السداد 
 مة ومؤشرات السوق .إستخدام أساليب التحليل المالي لدراسة النسب المالية المتعلقة بالنشاط والمالئ 

 . إستخدام أساليب التحليل المالي ألغراض التمويل وتقدير اإلحتياجات التمويلية 
 

 

 

 

 

 أدوات التقييــــم:

 امتحان كتابية تقارير وزيارات ميدانية تمارين ومشاركة ندوات ومناقشات تقارير ووظائف أخرى

 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 درجةال أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  / الواجباااااااات / المشااااااااريع / 

 االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي
 

 القوائم المالية :
 منها ماهية القوائم المالية وأهدافها وحدود اإلستفادة  -
 قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية  -
 عرض المعلومات في القوائم المالية ألغراض التحليل المالي  -

 األسبوع  األول 

 
 التحليل المالي :

 ماهية التحليل المالي وأغراضه والمستفيدون منه  -
 مقومات التحليل المالي ومستوياته  -
 ل المالي وأساليبه وأدواته خطوات التحلي -

 األسبوع  الثاني 

 
 التحليل الرأسي :

 األهمية النسبية لعناصر القوائم المالية  -
 تفسير نتائج التحليل الرأسي  -

 األسبوع  الثالث 

 
 التحليل األفقي واإلتجاهي ) التطور ( :

 تفسير نتئج التحليل األفقي  -
 األسبوع  الرابع 

  
 ي التحليل المالي :النسب المالية ف

 التحليل بإستخدام النسب المالية لغايات اإلقراض قصير األجل والسيولة والسداد  -
 تفسير مؤشرات التحليل المتعلق بالسيولة  -

 األسبوع  الخامس 

 
 التحليل المالي لنسب الربحية :

 التحليل المالي لمؤشرات الربحية والنسب المالية المتعلقة بها  -
 نتائج التحليل المالي والتعليق عليها تفسير  -
 جودة االرباح -

 األسبوع  السادس 

 اإلمتحان األول 
 التحليل المالي لنسب المديونية :

 التحليل النسب المتعلقة بالمديونية والقدرة على السداد في األجل الطويل  -
 تفسير نتائج التحليل المالي والتعليق عليها   -

 األسبوع  السابع 

 
 التحليل المالي لنسب النشاط : 

 التحليل المالي للنسب المالية المتعلقة بالنشاط والمالئمة ومؤشرات السوق  -
 تفسير نتائج التحليل المالي المتعلق بهذه النسب  -

 األسبوع  الثامن 

 
 تحليل التدفقات النقدية :

 إعداد التقارير المتعلقة بالتدفقات النقدية  -
 بيانات قائمة التدفقات النقدية تحليل وتفسير  -

 األسبوع  التاسع 

 
 األسبوع  العاشر  تحليل التعادل :
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 إستخدامات تحليل التعادل  -مفهوم نقطة التعادل           -
 تحليل التعادل في حالة تعدد المنتجات  -

 
 التحليل المالي ألغراض السياسة اإلئتمانية :

 الفشل المالي والسياسة اإلئتمانية التحليل المالي ألغراض التنبؤ ب -
 أغراض ومظاهر الفشل المالي  -
 النماذج الكمية لدراسة الوضع المالي للشركات الفاشلة والمقترضة  -

 األسبوع  الحادي عشر 

 
 تحليل الرفع : 

 الرفع المشترك  -الرفع المالي       -الرفع التشغيلي     -
 األسبوع  الثاني عشر 

 اني اإلمتحان الث
 التحليل المالي ألغرلض التمويل :

 التنبؤ المالي كوسيلة لتقدير اإلحتياجات التمويلي

 األسبوع  الثالث عشر 

 
 اإلحتياجات التمويلية :

 أساليب تقدير اإلحتياجات التمويلية  -
 مقومات نجاح عملية التنبؤ بإستخدام القوائم المالية المتوقعة  -

 األسبوع  الرابع عشر 

 
 وازنة النقدية  : الم
 متطلبات إعداد الموازنة النقدية  -

 األسبوع  الخامس عشر 

  
 تحليل رأس المال :

 الهيكل األمثل لرأس المال  -تحديد التكلفة المرجحة لرأس المال      -
 األسبوع السادس عشر 

 اإلمتحان الثالث 
 ل ساعة تدريسك بلحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقا

 سياسة الحضور والغياب:
 

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية إذ يترتبب اعتببار الطالبب منسبحبا  مبن المبادة 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

 مته في المادة صفرا  في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عال

 

 الكتـــــــــــب:المراجع العلمية للمادة

  المراجع:
، تطوير نموذج لتقييم جودة االرباح في الشركات المساهمة وعالقتها بخصائص الشركة ومكتب تدقيق الحسابات ، 2006د.محمد علقم،

 عمان العربية، عمان. رسالة دكتوراة ، جامعة
 Financial Statement Analysis , Wild, Subramanyam, and halsey, February 2007,   ninth 

edition , McGraw-Hill Companies. 

 Financial Reporting and Statement Analysis: With Thomson Analytics, Clyde, Paul Brown, 

and James M. Whalen, April 2006, South-Western. 

 Financial Reporting and Statement Analysis: Strategic perspective, Clyde, Paul Brown, 

forth edition, Harcourt Brace & Company, 1999.  

 Financial Statement Analysis, Charles Gibson, eighth edition, South-Western college 

publishing, 2001. 
 الدوريات العلمية 

  مجلة المحاسب القانوني، المجمع العربي للمحاسبين القانونين ، عمان 
   الخاصة ببورصة عمانالمواقع اإللكترونية 

http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=icu=+919533+&boolean_search=1&
http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=icu=+9468058+&boolean_search=1&
http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=ipu=16072&boolean_search=1&altdesc=Publisher%3A+McGraw%2DHill+Companies%2C+The&
http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=icu=+49202+&boolean_search=1&
http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=icu=+10757782+&boolean_search=1&
http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=ipu=24723&boolean_search=1&altdesc=Publisher%3A+South%2DWestern&
http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=icu=+49202+&boolean_search=1&
http://www.booksinprint.com/merge_shared/Search/AdvSearch.asp?navPage=1&SortOrder=&SortField=&collection=BIP&QueryMode=Simple&ScoreThreshold=0&ResultCount=25&SearchLink=Yes&ebip=&srchFrm=TITLEDTL&QueryText=ipu=24723&boolean_search=1&altdesc=Publisher%3A+South%2DWestern&

