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 جامعة فيالدلفيا

 

 العلوم اإلداريةكليــة: 

 

 المحاسبة قســـم:

 

 /          من العام الجامعي        الفصــــــل:

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0310314 :رمز المادة محاسبة متقدمة الـمــــادة:

 (2) لمحاسبة المتوسطةا  :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة  3سنة :مستوى المادة

 ساعات 3 الساعات المعتمدة:   :موعد المحاضرة

 

  
عضو هيئة  

 التدريس
  

 االسم
 الرتبة

 األكاديمية

 رقم المكتب

 موقعهو
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

     

 :وصف المادة
المحاسبية لذلك وكيفية إعداد القوائم  يستعرض هذا المساق أشكال اإلستثمار خصوصا أشكال أندماج الشركات والمعالجة

المالية المتعلقة باندماج الشركات والعالقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها من الناحية المحاسبية ، باإلضافة إلى 
 المعالجات المحاسبية للعمليات األجنبية بالعملة األجنبية .

 :أهداف المادة
  يهدف هذا المساق تحقيق مايلي :

 تعريف الطالب بأشكال اإلستثمار المختلفة .
 إستعراض أشكال اإلندماج ومبررات اإلندماج بين المشروعات .

 تعريف الطالب بالطرق المحاسبية لإلندماج والمعالجات المحاسبية لها .
 . تعريف الطالب بكيفية إعداد القوائم المالية الموّحدة للشركات القابضة والتابعة في تاريخ الشراء

تعريف الطالب على كيفية إعداد القوائم المالية الموّحدة وورقة العمل في الشركات القابضة والشركات التابعة بعد تاريخ الشراء 
 وفق طريقة حقوق الملكية وطريقة التكلفة .

 إستعراض المعالجات المحاسبية للعمليات المالية المتبادلة بين الشركات القابضة والشركات التابعة . 
 تعريف الطالب بمفهوم العمالت األجنبية والعمليات األجنبية . 

 إستعراض المعالجات المحاسبية للعمليات األجنبية بالعملة األجنبية .
 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة:
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 2013المحاسبة المتقدمة ، د. محمد ابو نصار ،  دار وائل للنشر ،
   أساليب تدريس المادة:

 ت، حل مسائل، مناظرات محاضرات، مناقشا 
 

  Learning outcomesنتائج التعلم 
  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

فهم المعالجات المحاسبية لعمليات اإلندماج بين الشركات وفق معايير المحاسبة ووفق األساليب المختلفة المستخدمة في 
 معالجة عمليات اإلندماج .

 وأنواعها ومبررات إعداد القوائم المالية الموّحدة . فهم سيطرة الشركات 
 كيفية المحاسبة عن العمليات األجنبية بالعملة األجنبية . فهم
 
   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

ات ذات التاثير المعنوي اإلستثمار بتطوير قدرة الطالب على تقيم أثر العمليات المالية على العمليات المحاسبية المتعلقة 
 على قرارات الشركة المستثمر بها، وفي حالة السيطرة على قرارات الشركة المستثمر بها . 

 تقييم وتحليل اثر العمليات المتداخلة بين الشركات القابضة والتابعة على القوائم المالية الموحدة.
 ( Communication skillsص مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخا .3

 تنظيم الطلبة بشكل فرق عمل كل منها مسؤوال على مجموعة تطبيقات عملية يتم متابعة حلها ومناقشتها وتسليمها .
 
 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

كاملة  ملكيةية في تاريخ السيطرة ، وبدرجة تنمية مهارات الطالب على كيفية إعداد القوائم المالية الموّحدة للمجموعة اإلقتصاد
 . اإلقتصادية وغير كاملة ووفق نظرية األم أو نظرية الوحدة

تنمية مهارات الطالب على كيفية إعداد القوائم المالية الموّحدة للمجموعة اإلقتصادية بعد تاريخ السيطرة ) بعد سنة من تاريخ 
 ملكيةكاملة أو بدرجة  ملكيةطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة وبدرجة  السيطرة ، أو سنتين من تاريخ السيطرة ( وفق

 غير كاملة .
 

 أدوات التقييــــم:
 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم
 %20 االمتحان األول
 %20 االمتحان الثاني

 %40 عالمة 40االمتحان النهائي 
 %20 لواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  التقارير و/أو األبحاث / ا

 %100 المجموع
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 األسبــــــــوع
 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

 األول

 إندماج الشركات وأشكال اإلستثمار :
         أشكال اإلندماج  -أنواع اإلندماج                -
 اإلندماج في القانون األردني -أهداف اإلندماج              -
 المعالجة المحاسبية لعمليات اإلندماج وفقا لطريقة الشراء            -

 الثاني

 إعداد القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة في تاريخ الشراء :
 انواع السيطرة  -شروط السيطرة            -
 الكاملة وفقا ألسلوب الشراء التملكحالة  -

 الثالث

 إعداد القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة في تاريخ الشراء :
 غير الكاملة وفقا ألسلوب الشراء   التملكحالة  -

 ) وفقا لنظرية األم   ،   وفقا لنظرية الوحدة (      

 الرابع

 إعداد القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة في تاريخ الشراء :
 غير الكاملة وفقا ألسلوب الشراء   التملكحالة  -

 ) وفقا لنظرية األم   ،   وفقا لنظرية الوحدة (      

 الخامس

 ء :إعداد القوائم المالية الموحدة في الشركات القابضة والتابعة بعد تاريخ الشرا
 ) قائمة الدخل واألرباح المحتجزة ، قائمة المركز المالي (           

 الكاملة وفقا لطريقة حقوق الملكية  التملكحالة  -
 الكاملة وفقا لطريقة التكلفة  التملك حالة  -

 السادس

 االمتحان األول

 إعداد القوائم المالية الموحدة بعد تاريخ الشراء : 
 املة وفقا لطريقة حقوق الملكية غيرالك التملكحالة  -
 غير الكاملة وفقا لطريقة التكلفة   لتملكحالة ا -

 السابع

 إعداد القوائم المالية الموحدة بعد تاريخ الشراء : 
 غيرالكاملة وفقا لطريقة حقوق الملكية  التملكحالة  -
 غير الكاملة وفقا لطريقة التكلفة   لتملكحالة ا -

 الثامن

 م المالية الموحدة وفقا ألسلوب الشراء للفترة المالية التالية :  إعداد القوائ
 غير الكاملة وفقا لطريقة حقوق الملكية  التملكحالة  -
 غيرالكاملة وفقا لطريقة التكلفة   التملكحالة  -

 المعالجة المحاسبية للعمليات المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة في مجال البضاعة   التاسع
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 مفهوم األرباح أو الخسائر غير المحققة  -
 المعالجة المحاسبية لألرباح أو الخسائر غير المحققة في الجرد الدوري  والمستمر -

 العاشر

 

 

 

 :)من أعلى الى اسفل(المعالجة المحاسبية لعمليات بيع البضاعة  المتبادلة من الشركة القابضة للتابعة
 المحققة في حالة الجرد الدوري معالجة األرباح أو الخسائر غير  -
 معالجة األرباح أو الخسائر غير المحققة في حالة الجرد المستمر -

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 :)من أسفل الى أعلى(المعالجة المحاسبية لعمليات بيع البضاعة  المتبادلة من الشركة التابعة للقابضة
 ي حالة الجرد الدوري معالجة األرباح أو الخسائر غير المحققة ف -
 معالجة األرباح أو الخسائر غير المحققة في حالة الجرد المستمر -

 الثاني عشر

المعالجة المحاسبية للعمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والتابعة في مجال األصول الثابتة غير القابلة 
 لإلستهالك :  

 ركة القابضة إلى التابعة األصول غير القابلة لإلستهالك في حالة بيع الش -
 األصول غير القابلة لإلستهالك في حالة بيع الشركة التابعة إلى القابضة -

 الثالث عشر

المعالجة المحاسبية للعمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والتابعة في مجال األصول الثابتة القابلة 
 لإلستهالك :

 لة بيع الشركة القابضة إلى التابعة األصول الثابتة القابلة لإلستهالك في حا -
 األصول الثابتة القابلة لإلستهالك في حالة بيع الشركة التابعة إلى القابضة -

 الرابع عشر

 المعالجة المحاسبية بين الشركة القابضة والتابعة في مجال اإلقتراض :  
 اإلقتراض من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة  -
 كة التابعة إلى الشركة القابضةاإلقتراض من الشر  -

 الخامس عشر

امتحان تجريبي 

 )اختياري(

 مراجعة المادة -

 المعالجة عن العمليات األجنبية :
 مفهوم سعر الصرف للعمالت األجنبية  -
 العوامل المؤثرة في صرف العمالت األجنبية  -
 أنواع سعر الصرف للعمالت األجنبية -

 السادس عشر

 االمتحان النهائي

 المعالجات المحاسبية للعمليات األجنبية بالعملة األجنبية :
 حاالت عملية مختلفة -

 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل
 سياسة الحضور والغياب:

ري يقبله عميد الكلية إذ يترتب % من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قه15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 
اعتبار الطالب منسحبًا من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في 

 المادة صفرًا في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب

 1999بة المتقدمة  ، د . محمود الجبالي  د . نشأت سعيد  ،  دار وائل للنشر  ، المحاس
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 1994، زياد الراعي ، مؤسسة اإلنماء األردنية  ،  المحاسبة المتقدمة 
 الدوريات العلمية

 المحاسب القانوني   ,  المدقق
  Websitesالمواقع اإللكترونية  

www.wegant.edu.com 
http://www.aicpa.org.      

exam.org.-http://www.cpa   
http://www.econ.ucsb.edu/~harmon 

http://www.wegant.edu.com/
http://www.wegant.edu.com/
http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.cpa-exam.org./
http://www.cpa-exam.org./
http://www.econ.ucsb.edu/~harmon
http://www.econ.ucsb.edu/~harmon

