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  البيتجامعة ال
دارة المال واالعمال كلية ا

قسم المحاسبة 

 
 معايير المحاسبة الدولية الخطة الدراسية لمساق   
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رقم المساق 
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مهند عبيد الشبيل : مدرس المادة
 

: وصف المساق

يتضمن ىذا المساق دراسة المعايير المحاسبية الدولية والتعديالت التي طرأت علييا إضافة إلى تناول معايير 
اإلبالغ المالي وربط ىذه المعايير مع ما تم تناولو في موضوعات مبادئ المحاسبة و المحاسبة المتوسطة 

والمحاسبة المتقدمة والموضوعات المتعلقة بالمحاسبة المالية وكذلك تناول حاالت عملية تأثرت بأىم التغيرات في 
 .ىذه المعايير الدولية

 
: األهداف العامة للمساق

ييدف ىذا المساق الى أن يتعرف الطالب على نشأة و طبيعة المعايير الدولية للمحاسبة واالبالغ المالي واىميتيا 
، ودورىا في توجيو التطبيقات واالجراءات المحاسبية ، وعرض القوائم المالية ، والمعايير الدولية للمحاسبة 

واالبالغ المالي  الصادرة، والتفاصيل والتفسيرات المقترنة بيا ، كذلك ييدف الى التعرف على كيفية تطبيق أىم 
  .ىذه المعايير على الحاالت العلمية بطريقة تتناسب مع التفسيرات واالىداف المتوخاه من اصدارىا 

 
: محتوى المساق

  االطار المفاىيمي العداد وعرض البيانات المالية وفق مجلس معايير المحاسبة الدولية
 عرض القوائم المالية 1/المعيار المحاسبي الدولي رقم   
 المخزون 2/المعيار المحاسبي الدولي رقم    
  قائمة التدفقات النقدية 7/ المعيار المحاسبي الدولي رقم            

  السياسات المحاسبية والتغييرات واالخطاء    8المعيار المحاسبي الدولي رقم    
                                                                  في  التقديرات المحاسبية 

  االحداث الالحقة 10المعيار المحاسبي الدولي رقم            

  عقود االنشاء      11المعيار المحاسبي الدولي رقم            
  االراضي والمباني والمعدات 16المعيار المحاسبي الدولي رقم           
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  االيرادات 18المعيار المحاسبي الدولي رقم           

 

  األدوات المالية واالعتراف والقياس واالفصاح             39 – 32المعيار المحاسبي رقم          
  االصول غير الملموسة 38المعيار المحاسبي الدولي رقم                 
  اندماج االعمال                ( 3)معيار االبالغ المالي رقم
  االصول غير المتداولة المحتفظ بيا والعمليات المتدفقة         ( 5)معيار االبالغ المالي رقم

 
 

: المراجع

الجوانب : معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية "  أبو نصار ،  دمحم وحميدات ، جمعة : األساسي 
  .2008 األردن ، –، دار وائل للنشر ، عمان " النظرية والعملية 

، ترجمة " معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية " مجلس معايير المحاسبة الدولية ، : المساندة 
. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

 

: تقييم الطلبة على النحو األتي

:   يتم تقييم أداء الطالب حسب التوزيع التالي 
%  20  امتحان أول   
% 20  امتحان ثاني  

% 10  أعمال الفصل  
% 50  امتحان نيائي  

 
 


