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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  جامعة آل البيت

          كلية اداره المال واألعمال

  قسم المحاسبة 

  وصف مادة

  متقدمة ال الماليه محاسبةال

)504731(  
  األستاذ الدكتور جمال عادل الشرايري: مدرس المساق 

  
  : المقدمة 

 واإلفصــــاحاس المحاســــبي تتنــــاول هــــذه المــــادة المواضــــيع المتقدمــــة فــــي المحاســــبة الماليــــة ومعالجــــة القيــــ
  . األجلالمحاسبي كاندماج الشركات والمحاسبة عن العمليات األجنبية وعقود االيجار طويلة 

  
  : األهداف 

يهدف الموضـوع الـى تعريـف الطالـب بالمعالجـات المحاسـبية المتقدمـة وفقـًا للمبـادئ المحاسـبية والمعـايير   
يهـــدف الموضـــوع الـــى تمكـــين الطالـــب مـــن اتقـــان المعالجـــات  كمـــا. التـــي تصـــدرها المنظمـــات المحاســـبية الدوليـــة 

المــذكورة وقدرتــه علــى تحديــد نتيجــة النشــاط وقائمــة المركــز المــالي بشــكل ســليم وذلــك بايجــاز العمليــات الحســابية 
  . الضرورية لغرض الوصول اليها 

  
  : خطة المساق 

  : يتضمن الموضوع الفصول التالية   
   وتشملم المالية الموحدة دماج والقوائالمحاسبة عن االن

ومعــايير االبــالغ  36والمعيــار رقــم  3وفقــا للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم   دمج األعمال -
 10المالي الدولي رقم 

  موقف المشرع األردني من عملية األندماج -
  كاملة  سيطرةوبدرجة   التملكاعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ  -
   جزئيهوبدرجة سيطرة  التملكحدة في تاريخ اعداد القوائم المالية المو  -
  التملكالقوائم المالية الموحدة بعد تاريخ  -

المحاسبيه للتغير في حساب االستثمار في الشركة التابعـه حسـب الطـرق الـثالث  ةالمعالج -
 : التاليه

 الملكية المكتمله -أ

 الملكية الغير مكتمله -ب

  التكلفه -ج
  تبادل البضاعه -العمليات المتبادله بين الشركة القابضه والتابعة  -
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  تبادل األراضي  -العمليات المتبادله بين الشركة القابضه والتابعة -
  تبادل األصول الثابته  -العمليات المتبادله بين الشركة القابضه والتابعة -
  لتزامات طويلة األجلاأل  -العمليات المتبادله بين الشركة القابضه والتابعة -
  العمالت األجنبيه  -العمليات المتبادله بين الشركة القابضه والتابعة -
  .ترجمة القوائم الماليه المعده بالعمالت األجنبيه -
  
  
  
  
  

  
  :  المصادر** 

    
  : االساسية ا

  دار وائل للنشر - 2016 -األستاذ الدكتور محمد ابو نصار  -المحاسبة المالية المتقدمه  -
 دار المــريخ -جــون الرســن ، مونشــي ، ترجمــة أحمــد حجــاج  .د –" المحاســبة المتقدمــة " -

1988. 

  2007 -مكتبة األسكندريه  -عبدالحي مرعي  -المحاسبة المتقدمه  -
 

  :  تقييم أداء الطالب** 

  : يتم تقييم أداء الطالب حسب التوزيع التالي   
  % 30     نصف فصلي امتحان    
  %15             قراءات ومناقشات     
  %15                              بحث    
  %40             امتحان نهائي    

  
  


