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 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب (1)محاسبة متوسطة 

 5. اسم البرنامج س محاسبةبكالوريو 

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االدارة و التمويل

 9. القسم المحاسبة

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 0214/0212الثاني 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. خرى المشتركة في تدريس المادةاألقسام األ ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تحديث سنوي – 0210الفصل الثاني 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .11

 .كترونيرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإلل: ما يلي الرجاء إدراج

 

 مدرسو المادة .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
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 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
شكال الدمج القانونية، واستخدامات طريقتي أ: تشرح هذه المادة المفاهيم والمقاييس المحاسبية لدمج القوائم المالية، وتغطي بالتحديد 

الشراء والمصالح المشتركة، وطرق معالجة حساب االستثمار في دفاتر القابضة وباستخدام طريقة الحقوق المكتملة، وطريقة الحقوق غير 
جراءات دمج القوائم المالية، ومعالجة العمليات المتداخلة وعمليات بيع ا ألصول وااللتزامات بين القابضة المكتملة وطريقة التكلفة، وا 

وأثر تغير نسبة الملكية على إجراءات دمج القوائم المالية، ومشاكل وجود أسهم ممتازة في دفاتر الشركة التابعة، والدمج المعقد . والتابعة
 .وعمليات العمالت األجنبية

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.
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 األهداف - أ

 
 .اج، والدوافع الندماج األعمال والشروط الواجب توافرها والطرق المحاسبية لالندماجبيان األشكال المختلفة لالندم .1

 .القوائم المالية الموحدة والغاية من إعدادها .2

من  ملك ألقلاإلجراءات المتبعة إلعداد القوائم المالية الموحدة بتاريخ التملك في ظل تملك الشركة القابضة لكامل أسهم الشركة التابعة وفي ظل الت .3
 .من أسهم الشركة التابعة ومعالجة الحقوق غير المسيطر عليها في صافي أصول الشركة التابعة% 111

 .الطرق المحاسبية في معالجة التغيير في حساب االستثمار في الشركة التابعة .4

 .الطرق المحاسبية في معالجة التغيير في حساب االستثمار باستخدام طريقة الملكية .5

 .خل الموحدة خالل الفترات التالية للتملك في حالة استخدام الشركة القابضة طريقة الملكيةإعداد قائمة الد .6

 .إعداد قائمة األرباح المحتجزة الموحدة خالل الفترات التالية للتملك في حالة استخدام الشركة القابضة طريقة الملكية .7

 . استخدام الشركة القابضة طريقة الملكيةإعداد الميزانية الموحدة خالل الفترات التالية للتملك في حالة  .8

 .قيود أوراق العمل الواجب إثباتها إلعداد القوائم المالية خالل الفترات التالية للتملك .9

 .المعالجة المحاسبية في معالجة التغيير في حساب االستثمار باستخدام طريقة الملكية غير المكتملة .11

 .تالية للتملك في حالة استخدام الشركة القابضة طريقة الملكية غير المكتملةإعداد قائمة الدخل الموحدة خالل الفترات ال .11

 .إعداد قائمة األرباح المحتجزة الموحدة خالل الفترات التالية للتملك في حالة استخدام الشركة القابضة طريقة الملكية غير المكتملة .12

 .استخدام الشركة القابضة طريقة الملكية غير المكتملةإعداد الميزانية الموحدة خالل الفترات التالية للتملك في حالة  .13

 .المعالجة المحاسبية للتغير في حساب االستثمار باستخدام طريقة التكلفة .14

 .المحتجزة، والميزانية الموحدة خالل الفترات التالية للتملك في حالة استخدام الشركة القابضة طريقة التكلفة حإعداد قائمة الدخل، األربا .15

 .ات الخاصة ببيع البضاعة بين الشركة القابضة والشركة التابعةاإلجراء .16

الشركة القابضة  أوراق العمل عند إعداد القوائم المالية الموحدة لمعالجة اثر بيع البضاعة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها على حصة أرباح .17
 .من أرباح الشركة التابعة

 .الحقوق غير المسيطر عليها من أرباح الشركة التابعةاثر بيع البضاعة على احتساب حصة  .18

 اإلجراءات الخاصة ببيع األراضي من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة من حيث .19

 :اإلجراءات الخاصة بمعالجة عمليات بيع األراضي من الشركة التابعة إلى القابضة من حيث .21

 .المالية الموحدة لمعالجة اثر عمليات بيع األراضي من الشركة التابعة إلى القابضةقيود أوراق العمل الواجب إثباتها عند إعداد القوائم  . أ

 .اثر عمليات بيع األراضي من الشركة التابعة إلى القابضة عند احتساب حصة القابضة من أرباح التابعة . ب

 .طر عليها من أرباح التابعةاثر عمليات بيع األراضي من الشركة التابعة إلى القابضة عند احتساب حصة الحقوق غير المسي . ت

 :اإلجراءات الخاصة بمعالجة عمليات بيع األصول القابلة لالهتالك من الشركة القابضة إلى التابعة من حيث .21

 لتابعةقيود أوراق العمل الواجب إثباتها عند إعداد القوائم المالية الموحدة لمعالجة اثر عمليات بيع األصول القابلة لالهتالك بين الشركة ا . أ
 .والقابضة

 .اثر عمليات بيع األصول القابلة لالهتالك  على حصة القابضة من أرباح التابعة . ب

 .اثر عمليات بيع األصول القابلة لالهتالك  على حصة الحقوق غير المسيطر عليها من أرباح التابعة . ت

 :ى القابضة من حيثاإلجراءات الخاصة بمعالجة عمليات بيع األصول القابلة لالهتالك من الشركة التابعة إل .22

تابعة قيود أوراق العمل الواجب إثباتها عند إعداد القوائم المالية الموحدة لمعالجة اثر عمليات بيع األصول القابلة لالهتالك من الشركة ال . أ
 .إلى الشركة القابضة

 .اثر عمليات بيع األصول القابلة لالهتالك من التابعة إلى القابضة . ب

 .قابلة لالهتالك من التابعة إلى القابضة على حصة الحقوق غير المسيطر عليها من أرباح التابعةاثر عمليات بيع األصول ال . ت

 .المقصود بأسعار صرف العمالت األجنبية وأنواع أسعار الصرف المستخدمة للغايات المحاسبية .23

 .طبيعة العمليات التي تتم بعمالت أجنبية وكيفية إثباتها في الدفاتر المحاسبية .24

 .التغير في أسعار الصرف على العمليات المالية المعبر عنها بعمالت أجنبية بيان اثر .25

 .وسائل التحوط إلخطار تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية .26

 .المقصود بالعقود اآلجلة لشراء او بيع العمالت األجنبية .27

 .المعالجة المحاسبية لعقود التحوط لشراء او بيع العمالت األجنبية تسليم مستقبلي .28

 .لطرق المستخدمة في ترجمة القوائم المالية المعدة بالعمالت األجنبيةا .29

 .إجراءات ترجمة القوائم المالية األجنبية باستخدام طريقة إعادة القياس .31

 .إجراءات ترجمة القوائم المالية األجنبية باستخدام طريقة المعدل الجاري .31

 .مة القوائم المالية األجنبية بطريقة إعادة القياسمعالجة اثر أرباح او خسائر إعادة القياس الناجمة عن ترج .32
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

1.  

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

أبو نصار، محمد 
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردن، الجامعة األردنية  

 1  2+1 وظائف+ نات امتحا

 دمج األعمال

أبو نصار، محمد 
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردن، الجامعة األردنية  

 4-2  4+3 وظائف+ امتحانات 

إعداد القوائم المالية الموحدة 
 بتاريخ التملك

أبو نصار، محمد 
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردنية األردن، الجامعة  

 6-5  4+3 وظائف+ امتحانات 

إعداد القوائم المالية الموحدة 
 1خالل الفترات التالية للتملك 

أبو نصار، محمد 
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردن، الجامعة األردنية  

 8-7  5 وظائف+ امتحانات 

إعداد القوائم المالية الموحدة 
 0لتملك خالل الفترات التالية ل

أبو نصار، محمد 
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردن، الجامعة األردنية  

 11-9  6 وظائف+ امتحانات 

العمليات المتبادلة بين 
بيع  –القابضة والتابعة 

 البضاعة 

أبو نصار، محمد 
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردن، الجامعة األردنية  

وظائف+ تحانات ام  7  11-12 

العمليات المتبادلة بين 
بيع  –القابضة والتابعة 

 األراضي 

أبو نصار، محمد 
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردن، الجامعة األردنية  

وظائف+ امتحانات   8  13 

العمليات المتبادلة بين 
األصول  –القابضة والتابعة 
 القابلة لالهتالك 

نصار، محمد  أبو
، المحاسبة (2119)

المالية المتقدمة، عمان، 
.األردن، الجامعة األردنية  

وظائف+ امتحانات   9  14 

العمليات التي تتم بعمالت 
 أجنبية
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .01

 :يةالتال النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 عرض الجانب النظري لجوانب المادة -1
 عرض الجانب العملي من حل بعض الحاالت الدراسية -0
 عرض اوراق بحثية  -4
 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 امتحانات قصيرة و طويلة -1
 وظائف بيتية قصيرة -0

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:)  والغياب سياسة الحضور -أ

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 (جامعة االردنيةحسب نظام و تعليمات ال:) والصحة إجراءات السالمة -ج

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) إعطاء الدرجات -ه

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 هزة المطلوبةالمعدات واألج .04

 مختبرحاسوب خاص بالكلية -1

 غرفة محاكاة للسوق المالي -2

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
.، المحاسبة المالية المتقدمة، عمان، األردن، الجامعة األردنية(0222)أبو نصار، محمد  .1  

2. E. John Larsen, Modern Advanced Accounting (2006), 10th edition, McGraw. Hill. 
 

 معلومات إضافية .01
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------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

  
    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 المادةملف                                                                                 


