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1      ال یوجد):إن وجدت(المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر



برنامج بكالوریوس المحاسبة والمراجعة :التي یتم فیھا تدریس المقرر/البرنامج
اللغة العربیة:لغة تدریس المقرر
االنتظام:نظام الدراسة


جامعة األندلس  -كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیة :مكان تدریس المقرر

للعلوم والتقنیة 
حمید عبدهللا مسواك/ د:     اسم معد مواصفات المقرر
تاریخ اعتماد مجلس الجامعة:
  

:وصف المقرر: ثانیا
تواجھ منشآت األعمال العدید من المشكالت المحاسبیة والتي تتعلق بطبیعة نشاطھا، وھذه المشكالت 
تحتاج إلى معالجات محاسبیة خاصة تختلف بإختالف طبیعة نشاط المنشاة وحجمھا، ولذلك یھدف ھذا 
المقرر إلى معرفة الطالب بالمحاسبة في المنشآت ذات األقسام، وكذلك المحاسبة في المنشآت ذات الفروع 
المستقلة وغیر المستقلة، والنظام المحاسبي المتبع في المستشفیات الھادفة للربح، والمعالجة المحاسبیة 
لعملیات البیع بالتقسیط، باالضافة إلى المعالجة المحاسبیة لعملیات بضاعة األمانة في دفاتر الموكل 
والوكیل، والمعالجة المحاسبیة في المنشآت التي تعتمد على طریقة القید المفرد في إثبات عملیاتھا المالیة 

.وال تحتفظ بسجالت محاسبیة متكاملة
:مخرجات التعلم: ثالثا
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:یتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان یكون قادرا على 
a - المعرفة والفھم :
a.فھم اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في المنشآت ذات األقسام وكیفیة تحلیل البیانات وتحدید نتیجة ١ 

.نشاط كل قسم على حده وتقییم أدائھ
a.معرفة األسالیب المحاسبیة التي یعتمد علیھا المركز الرئیسي في تحدید نتیجة نشاط الفروع غیر ٢ 

.المستقلة 
a.فھم المعالجة المحاسبیة المتبعة في تحدید نتیجة نشاط الفروع المستقلة  وكیفیة دمجھا مع نتیجة نشاط ٣ 

.المركز الرئیسي، وإعداد القوائم المالیة الموحدة للمنشأة ككل
a.معرفة طبیعة نشاط المستشفیات ومقومات النظام المحاسبي للمستشفیات الھادفة للربح، وكیفیة تحدید ٤ 

.نتیجة نشاط األقسام الفنیة والمستشفى ككل
a.فھم المعالجة المحاسبیة إلثبات عملیات البیع بالتقسیط ، ومعالجة حاالت العجز عن سداد األقساط ٥ 

. ومصروفات صیانة السلع المستردة
a.معرفة المعالجة المحاسبیة إلثبات عملیات بضاعة األمانة التي یتم إرسالھا للوكالء المعتمدین في ٦ 

ً من الموكل والوكیل  . دفاتر كال
a.االجراءات المحاسبیة المتبعة في تحدید نتیجة النشاط وقائمة المركزالمالي للمنشآت التي  تعتمد  فھم ٧

.على طریقة القید المفرد في إثبات عملیاتھا المالیة والتحتفظ بسجالت محاسبیة متكاملة

b -المھارات الذھنیة:
b.یُمیز بین أسالیب تحلیل البیانات المحاسبیة في المنشآت ذات األقسام، وإختیار االسلوب المناسب ١ 

.لتحدید نتیجة نشاط كل قسم على حده
b.یُمیز بین األسالیب المحاسبیة  التي یتبعھا المركز الرئیسي عند إثبات المعامالت الخاصة  بالفروع ٢ 

.غیر المستقلة وتحدید نتیجة نشاطھا 
b.المقارنة بین طرق تسویة االختالفات للحسابات الجاریة للمركز الرئیسي والفروع المستقلة، وكذلك ٣ 

. التحویالت التي تتم بین الفروع المستقلة وبعضھا البعض
b.تحلیل طبیعة وخصائص وأنواع المستشفیات الھادفة للربح والنظام المحاسبي المتبع فیھا٤ .
b.المقارنة بین طرق االعتراف بإیرادات عملیات البیع بالتقسیط وإختیار الطریقة المناسبة٥ .
b.من الموكل والوكیل في ٦ ً  یُمیز بین المعالجات المحاسبیة إلثبات عملیات بضاعة االمانة في دفاتر كال

.ظل إختالف عموالت الوكالء
b.یُمیز بین الطرق المتبعة في تحدید نتیجة النشاط وقائمة المركز المالي للمنشآت التي تعتمد على ٧ 

.طریقة القید المفرد في إثبات عملیاتھا المالیة والتحتفظ بسجالت محاسبیة متكاملة

c -المھارات العملیة المھنیة:
c.القیاس واإلفصاح المحاسبي عن نتیجة نشاط كل قسم على حده، وبالتالي تمكین إدارة المنشأة من ١ 

.تقییم أداء االقسام فیھا
c.القیاس واإلفصاح المحاسبي عن نتیجة نشاط الفروع غیر المستقلة  حسب طبیعة االسلوب الذي ٢ 

.یعنمد علیھ  المركز الرئیسي في مسك حسابات الفروع غیر المستقلة
c.القیاس واإلفصاح المحاسبي عن نتیجة نشاط الفروع المستقلة، واعداد الحسابات الختامة والمیزانیة ٣ 

.العمومیة الموحدة للمركز الرئیسي والفروع المستقلة
c.إعداد قوائم االیرادات والمصروفات لإلقسام الفنیة وللمستشفى ككل، والمیزانیة العمومیة٤  .
c.لطریقة االعتراف باالیراد المناسبة٥ ً . القیاس واإلفصاح المحاسبي عن عملیات البیع بالتقسیط وفقا
c.من الموكل والوكیل٦ ً .  القیاس واإلفصاح المحاسبي عن عملیات  بضاعة االمانة في دفاتر كال
c.القیاس واإلفصاح المحاسبي عن نتیجة النشاط وقائمة المركز المالي للمنشآت التي تعتمد على طریقة ٧ 

.   القید المفرد في إثبات عملیاتھا المالیة وال تحتفظ بسجالت محاسبیة متكاملة

d - المھارات العامة:
المشاركة في المناقشات الجماعیة المتعلقة ببحث بعض المشكالت المحاسبیة المعاصرة التي تواجھ  -
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مواءمة مخرجات التعلم باستراتیجیات التدریس والتقویم: رابعا
a : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المعارف والفھم(مواءمة مخرجات تعلم المقرر :

استراتیجیة التقویم استراتیجیة التدریس المعرفة والفھم/ مخرجات المقرر 

رصد مشاركات الطالب أثناء  -
.المحاضرة

اختبارات فصلیة -
اختبارات نھائیة -

المحاضرات -
.الحوار والمناقشة -

a.فھم اإلجراءات المحاسبیة المتبعة ١ 
في المنشآت ذات األقسام وكیفیة تحلیل 
البیانات وتحدید نتیجة نشاط      كل 

.قسم على حده وتقییم أدائھ

a.معرفة األسالیب المحاسبیة التي ٢  
یعتمد علیھا المركز الرئیسي في تحدید 

نتیجة نشاط الفروع غیر المستقلة 

a.فھم المعالجة المحاسبیة المتبعة ٣ 
في تحدید نتیجة نشاط الفروع المستقلة  
وكیفیة دمجھا مع نتیجة نشاط المركز 
الرئیسي، وإعداد القوائم المالیة 

.الموحدة للمنشأة ككل

 a.معرفة طبیعة نشاط المستشفیات ٤ 
ومقومات النظام المحاسبي 
للمستشفیات الھادفة للربح، وكیفیة 
تحدید نتیجة نشاط األقسام الفنیة 

.والمستشفى ككل

a.فھم المعالجة المحاسبیة إلثبات ٥ 
عملیات البیع بالتقسیط،،ومعالجة 
حاالت العجز عن سداد األقساط 

. ومصروفات صیانة السلع المستردة

a.معرفة المعالجة المحاسبیة إلثبات ٦ 
عملیات بضاعة األمانة التي یتم 
إرسالھا للوكالء المعتمدین في دفاتر 

ً من الموكل والوكیل  .كال

a.االجراءات المحاسبیة  فھم ٧
المتبعة في تحدید نتیجة النشاط وقائمة 
المركزالمالي للمنشآت التي تعتمد على 
طریقة القید المفرد في إثبات عملیاتھا 
المالیة والتحتفظ بسجالت محاسبیة 

.  متكاملة

b : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المھارات الذھنیة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر                                                     :
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استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریسالمھارات الذھنیة / مخرجات المقرر
b.یُمیز بین أسالیب تحلیل ١ 

البیانات المحاسبیة في المنشآت 
ذات األقسام، وإختیار االسلوب 
المناسب لتحدید نتیجة نشاط كل 

.قسم على حده

b.یُمیز بین األسالیب ٢ 
المحاسبیة  التي یتبعھا المركز 
الرئیسي عند إثبات المعامالت 
الخاصة  بالفروع غیر المستقلة 

.وتحدید نتیجة نشاطھا 

b.المقارنة بین طرق تسویة ٣ 
االختالفات للحسابات الجاریة 
للمركز الرئیسي والفروع 
المستقلة، وكذلك التحویالت التي 
تتم بین الفروع المستقلة وبعضھا 

.البعض

b.تحلیل طبیعة وخصائص ٤ 
وأنواع المستشفیات الھادفة للربح 

.والنظام المحاسبي المتبع فیھا

b.المقارنة بین طرق ٥ 
االعتراف بإیرادات عملیات البیع 
بالتقسیط وإختیار الطریقة 

.المناسبة

b.یُمیز بین المعالجات ٦ 
المحاسبیة إلثبات عملیات بضاعة 
ً من الموكل  االمانة في دفاتر كال

والوكیل في ظل إختالف 
.عموالت الوكالء

b.یُمیز بین الطرق المتبعة في ٧ 
تحدید نتیجة النشاط وقائمة 
المركز المالي للمنشآت التي 
تعتمد على طریقة القید المفرد في 
إثبات عملیاتھا المالیة والتحتفظ 

.بسجالت محاسبیة متكاملة

المحاضرات -
رصد مشاركات الطالب أثناء المحاضرة -الحوار والمناقشة -

c:  باستراتیجیة التدریس والتقویم )المھارات المھنیة والعملیة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر:
المھارات / مخرجات المقرر

المھنیة والعملیة
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریس
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c.القیاس واالفصاح المحاسبي ١
عن نتیجة نشاط كل قسم على 
حده، وبالتالي تمكین إدارة 
المنشأة من تقییم أداء األقسا فیھا 

c.القیاس واإلفصاح المحاسبي ٢
عن نتیجة نشاط الفروع غیر 
المستقلة  حسب طبیعة االسلوب 
الذي یعنمد علیھ  المركز 
الرئیسي في مسك حسابات 

.الفروع غیر المستقلة

c.القیاس واالفصاح المحاسبي ٣
عن نتیجة نشاط الفروع 
المستقلة، واعداد الحسابات 
الختامة والمیزانیة العمومیة 
الموحدة للمركز الرئیسي 

.والفروع المستقلة

c.إعداد قوائم االیرادات ٤ 
والمصروفات لإلقسام الفنیة 
وللمستشفى ككل، والمیزانیة 

. العمومیة

c.القیاس واالفصاح المحاسبي ٥
 ً عن عملیات البیع بالتقسیط وفقا
للطریقة المناسبة لإلعتراف 

. باالیراد 

c.القیاس واالفصاح المحاسبي ٦
عن عملیات  بضاعة االمانة في 

ً من الموكل والوكیل .دفاتر كال

c.القیاس واإلفصاح المحاسبي ٧
عن نتیجة النشاط وقائمة المركز 
المالي للمنشآت التي تعتمد على 
طریقة القید المفرد في إثبات 
عملیاتھا المالیة والتحتفظ 

.  بسجالت محاسبیة متكاملة

تقییم الواجبات والتكلیفات المنزلیة -التدریبات العملیة في المحاضرة -
.اختبارات فصلیة -
.اختبارات نھائیة -

d : باستراتیجیة التدریس والتقویم) المھارات العامة(مواءمة مخرجات تعلم المقرر:                                                           
استراتیجیة التقویماستراتیجیة التدریسالمھارات العامة/ مخرجات المقرر
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المشاركة في المناقشات الجماعیة  -
المتعلقة ببحث بعض المشكالت 
المحاسبیة المعاصرة التي تواجھ 
منشآت اإلعمال وإیجاد الحلول 

.البناءه 

الحوار والمناقشة وتشجیع  -
الطالب على طرح االفكار الجدیدة 

العروض الطالبیة أثناء  -
المحاضرة

ً أثناء الممارسة  - ً أو سلبیا تقییم المھارات إیجابیا
الفعلیة لھذه المھارة

وربطھا بمخرجات التعلم ) النظریة والعملیة(موضوعات المقرر الرئیسة والفرعیة : خامساً 
.  المقصودة للمقرر مع تحدید الساعات المعتمدة لھا

مواضیع محتوى المقرر/وحدات 
أ    الجانب النظري والعملي                                                       

عدد األسابیعالمواضیع التفصیلیةموضوعات المقرر/ وحدات
الساعا
ت 

الفعلیة

رموز 
مخرجا

ت تعلم 
المقرر

المحاسبة في المنشآت ذات األقسام

أھداف محاسبة المنشآت ذات األقسام -
التنظیم المحاسبي في المنشآت ذات األقسام -
أسالیب تحلیل البیانات في المنشآت ذات  -

األقسام
المجموعة الدفتریة الخاصة بعملیات القید  -

.والتسجیل
المجموعة الدفتریة الخاصة بعملیات التبویب -
الحسابات الختامیة التحلیلیة -
حساب األرباح والخسائر العام والمیزانیة  -

العمومیة
المعالجة المحاسبیة للمشاكل الخاصة  -

بالمنشآت ذات األقسام
توزیع المصروفات واإلیرادات األخرى بین  -

. األقسام

13
a١
b1
c1

المحاسبة في المنشآت ذات الفروع 
غیر المستقلة

أھداف المحاسبة في المنشآت ذات الفروع  -
التنظیم المحاسبي للفروع غیر المستقلة -
المعالجة المحاسبیة لعملیات الفروع غیر  -

:المستقلة
إرسال البضاعة بسعر التكلفة: الطریقة األولى -  

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحساب الواحد

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحسابات المتعددة

:إرسال البضاعة بسعر البع: الطریقة الثانیة -
تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   

الحساب الواحد
تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   

الحسابات المتعددة
:إرسال البضاعة بسعر الجملة: الطریقة الثالثة -

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحساب الواحد

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحسابات المتعددة

 

26
a2
b2
c2
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المحاسبة في المنشآت ذات الفروع 
المستقلة

التنظیم المحاسبي للفروع المستقلة -
):   المحلیة(الفروع المستقلة : أوالً  -
العملیات المتبادلة بین المركز الرئیسي والفروع- 
إثبات نتائج نشاط الفرع     -
مطابقة وتسویة الحسابات الجاریة بین المركز  -

والفروع
التحویالت المتبادلة بین الفروع -
دمج القوائم المالیة للمركز والفروع -
العملیات المتبادلة بین الفرع والغیر -

)األجنبیة( الفروع المستقلة : ثانیاً 

٢٦

a٣

b3

c3

١٣تحریري/ امتحان نصفي 

المحاسبة في المستشفیات الھادفة 

للربح

مفھوم المستشفى -
خصائص المستشفیات -
أنواع المستشفیات -
المشاكل اإلداریة والمحاسبیة للمستشفیات -
النظام المحاسبي في المستشفیات -
النظام المحاسبي في المستشفیات الھادفة للربح -
مقومات النظام المحاسبي للمستشفیات الھادفة  -

للربح
المعالجة المحاسبیة للعملیات المالیة في  -

المستشفیات
قوائم األیرادات والمصروفات -
المیزانیة العمومیة -

١٣
a٤

b4
c4

المحاسبة عن عملیات البیع 
بالتقسیط

طبیعة نظام البیع بالتقسیط -
النظام المحاسبي لعملیات البیع بالتقسیط -
المعالجة المحاسبیة لعملیات البیع بالتقسیط -
طرق اإلعتراف باإلیراد في ظل عملیات البیع  -

بالتقسیط
المعالجة المحاسبیة لحاالت العجز عن سداد  -

األقساط
المعالجة المحاسبیة لنفقات إصالح وصیانة  -

.وتجدید السلع المستردة

13

a5
b5
c5

المحاسبة عن بضاعة األمانة 

طبیعة بضاعة األمانة -
االجراءات المتبعة في بضاعة األمانة -
عمولة الوكیل في بضاعة األمانة -
التنظیم المحاسبي لعملیات بضاعة األمانة -
المعالجة المحاسبیة لعملیات بضاعة األمانة في  -

دفاتر الموكل والوكیل
العملیات العادیة لبضاعة األمانة -
:العملیات غیر العادیة لبضاعة األمانة -
البضاعة المتبقیة لدى الوكیل دون بیع في نھایة  - 

الفترة
المبیعات اآلجلھ من بضاعة األمانة - 
البضاعة المرتدة من الوكیل الى الموكل - 
البضاعة المحولة من الوكیل إلى وكیل آخر - 
التلف أو العجز في بضاعة األمانة - 

٣٩

a٦
b6
c6
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المحاسبة في حالة عدم وجود 
سجالت محاسبیة متكاملة 

)القید المفرد(

مفھوم القید المفرد  -
تحدید نتیجة اإلعمال وإعداد المركز المالي في  -

.حالة القید المفرد البحت
تحدید نتیجة اإلعمال وإعداد المركز المالي في  -

حالة القید المزدوج غیر الكامل

13
a7
b7
c7

١٢36إجمالي األسابیع والساعات

:استراتیجیة التدریس: سادساً 
.المحاضرات

التدریبات العملیة 
الحوار والمناقشة الجماعیة

 ًالنشاط/ التكلیفات : سابعا
الدرجةاألسبوعمخرجات التعلمالنشاط/التكلیفالرقم

a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7واجبات منزلیة١
c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7

١,٢,٣,٤,٥,٧
٨,٩,١٠,١١,١٢

١٠

٢
٣
٤
٥

:تقویم التعلم: ثامناً 
الرق
الدرجة األسبوعأنشطة التقویمم

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقویم 

النھائي 
المخرجات التي یحققھا

١,٢,٣,٤,٥,٧واجبات منزلیة١
٨,٩,١٠,١١,١٢

١٠١٠%a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7
c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7

أثناء الفصل الدراسي الحوار والمشاركة أثناء المحاضرة٢
كامل

١٠١٠%a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7
b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7

٣
a%٦٢٠٢٠اختبار نصفي تحریري ١، a ٢، a٣

b1, b2, b3,
c1, c2, c3

٤

نھایة الفصل اختبار نھائي
الدراسي

٦٠٦٠%a ١، a ٢، a ٣، a ٤، a ٥، a ٦، a
٧

b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7
c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7

d

%١٠٠١٠٠المجموع

:تعلملمصادر ا: تاسعاً 
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).اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(
) ال تزید عن مرجعین: ( المراجع الرئیسة

.، األمین للتوزیع والنشر، صنعاء"دراسات محاسبیة في المنشآت المتخصصة" ، )٢٠١٤(فضل لطف عبیدان ، -١
 

المراجع المساعدة
.األمین للنشر والتوزیع، صنعاء، "دراسات محاسبیة خاصة"،  )١٩٩٩(رشاد نعمان البعداني،  -١

)إن وجدت:    (مواد إلكترونیة وإنترنت

.الضوابط والسیاسات المتبعة في المقرر: عاشراً 
:بعد الرجوع للوائح الجامعة یتم كتابة السیاسة العامة للمقرر فیما یتعلق باآلتي

الحضور والغیاب   :

من المحاضرات بدون عذر یرفع اسمھ لشؤن الطالب ویحرم من دخول امتحان المادة % ٢٥اذا تغیب الطالب 
.النھائي


:  الحضور المتأخر

.یُمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة


: ضوابط االختبارات واالمتحانات

.حسب الالئحة

 والمشاریعالمھام/ التكلیفات    :

.یسلم الطالب التكلیفات في الوقت المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غیر مقبولة بعد الوقت المحدد

الغش :

.یحرم من مقرر الغش ومقرر قبل ومقرر بعد

االنتحال: 

.یُفصل سنھ من الدراسة

 سیاسات أخرى:
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نموذج خطة المقرر الدراسي
جامعة األندلس للعلوم والتقنیة
كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیة

برنامج بكالوریوس قسم المحاسبة والمراجعة

معلومات عن مدرس المقرر:

)أسبوعیا/ ٣(  الساعات المكتبیة حمید عبدهللا علي مسواك/د االسم

الخمیس األربعاء الثالثا
ء االثنین األحد السبت ٧٧١٣٠٩١٩١ -أمانة العاصمة  المكان ورقم الھاتف

hem217746@Gmail.com البرید اإللكتروني

معلومات عامة عن المقرر:

دراسات محاسبیة خاصة:اسم المقرر

رمز المقرر ورقمھ:

المجموالساعات:الساعات المعتمدة للمقرر
ع عملسمنارنظري

ي
عتدریب

٣-١-٢
الفصل الدراسي األول -الرابع :المستوى والفصل الدراسي

٢(، )١(مبادئ المحاسبة المالیة :)إن وجدت(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(

ال یوجد):إن وجدت(المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر

برنامج المحاسبة والمراجعة:البرامج التي یتم فیھا تدریس المقرر/ البرنامج

العربیة:لغة تدریس المقرر

جامعة األندلس للعلوم -كلیة العلوم االداریة واإلنسانیة : مكان تدریس المقرر
والتقنیة 

المقرر الدراسيوصف  :
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تواجھ منشآت األعمال العدید من المشكالت المحاسبیة المعاصرة والتي تتعلق بطبیعة نشاطھا، وھذه 

المشكالت تحتاج إلى معالجات محاسبیة تختلف بإختالف طبیعة نشاط المنشاة وحجمھا، ولذلك یھدف 

ھذا المقرر إلى معرفة الطالب بالمحاسبة في المنشآت ذات األقسام، وكذلك المحاسبة في المنشآت ذات 

الفروع المستقلة وغیر المستقلة، والنظام المحاسبي المتبع في المستشفیات الھادفة للربح، والمعالجة 

المحاسبیة لعملیات البیع بالتقسیط،باالضافة إلى المعالجة المحاسبیة لعملیات بضاعة األمانة في دفاتر 

الموكل والوكیل، والمعالجة المحاسبیة في المنشآت التي تعتمد على طریقة القید المفرد في إثبات 

.عملیاتھا المالیة وال تحتفظ بسجالت محاسبیة متكاملة

مخرجات التعلم المقصودة للمقرر:

فھم اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في المنشآت ذات األقسام وكیفیة تحلیل البیانات وتحدید نتیجة نشاط  -١
..كل قسم على حده وتقییم أدائھ

معرفة األسالیب المحاسبیة التي یعتمد علیھا المركز الرئیسي في تحدید نتیجة نشاط الفروع غیر  -٢
.المستقلة 

فھم المعالجة المحاسبیة المتبعة في تحدید نتیجة نشاط الفروع المستقلة سواءً كانت محلیة أو أجنبیة  -٣
.وكیفیة دمجھا مع نتیجة نشاط المركز الرئیسي، وإعداد القوائم المالیة الموحدة للمنشأة ككل

معرفة طبیعة نشاط المستشفیات ومقومات النظام المحاسبي للمستشفیات الھادفة للربح، وكیفیة تحدید  -٤
.نتیجة نشاط األقسام الفنیة والمستشفى ككل

فھم المعالجة المحاسبیة إلثبات عملیات البیع بالتقسیط ، ومعالجة حاالت العجز عن سداد األقساط  -٥
. ومصروفات صیانة السلع المستردة

معرفة المعالجة المحاسبیة إلثبات عملیات بضاعة األمانة التي یتم إرسالھا للوكالء المعتمدین في  -٦
ً من الموكل والوكیل  . دفاتر كال

فھم اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في تحدید نتیجة النشاط وقائمة المركز المالي للمنشآت التي تعتمد  -٧
.على طریقة القید المفرد في إثبات عملیاتھا المالیة وال تحتفظ بسجالت محاسبیة متكاملة

محتوى المقرر
:الجانب النظري :   

االسبوعالمواضیع التفصیلیةوحدات المقرر
الساعا
ت 

الفعلیة
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المحاسبة في المنشآت ذات األقسام

أھداف محاسبة المنشآت ذات األقسام -
التنظیم المحاسبي في المنشآت ذات األقسام -
أسالیب تحلیل البیانات في المنشآت ذات  -

األقسام
المجموعة الدفتریة الخاصة بعملیات القید  -

.والتسجیل
المجموعة الدفتریة الخاصة بعملیات التبویب -
الحسابات الختامیة التحلیلیة -
حساب األرباح والخسائر العام والمیزانیة  -

العمومیة
المعالجة المحاسبیة للمشاكل الخاصة  -

بالمنشآت ذات األقسام
توزیع المصروفات واإلیرادات األخرى بین  -

. األقسام

13

المحاسبة في المنشآت ذات الفروع 
غیر المستقلة

أھداف المحاسبة في المنشآت ذات الفروع  -
التنظیم المحاسبي للفروع غیر المستقلة -
المعالجة المحاسبیة لعملیات الفروع غیر  -

:المستقلة
إرسال البضاعة بسعر التكلفة: الطریقة األولى -  

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحساب الواحد

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحسابات المتعددة

:إرسال البضاعة بسعر البع: الطریقة الثانیة -
تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   

الحساب الواحد
تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   

الحسابات المتعددة
:إرسال البضاعة بسعر الجملة: الطریقة الثالثة -

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحساب الواحد

تحدید نتیجة نشاط الفرع باستخدام أسلوب  -   
الحسابات المتعددة

2- 36

المحاسبة في المنشآت ذات الفروع 
المستقلة

التنظیم المحاسبي للفروع المستقلة -
):   المحلیة(الفروع المستقلة : أوالً  -
العملیات المتبادلة بین المركز الرئیسي - 

إثبات نتائج نشاط الفرع     -.           والفروع
مطابقة وتسویة الحسابات الجاریة بین المركز  -

والفروع
التحویالت المتبادلة بین الفروع -
دمج القوائم المالیة للمركز والفروع -
العملیات المتبادلة بین الفرع والغیر -

)األجنبیة( الفروع المستقلة : ثانیاً 

٥٦-٤

٦٣تحریري/ امتحان نصفي 
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المحاسبة في المستشفیات الھادفة 

للربح

مفھوم المستشفى -
خصائص المستشفیات -
أنواع المستشفیات -
المشاكل اإلداریة والمحاسبیة للمستشفیات -
النظام المحاسبي في المستشفیات -
النظام المحاسبي في المستشفیات الھادفة للربح -
مقومات النظام المحاسبي للمستشفیات الھادفة  -

للربح
المعالجة المحاسبیة للعملیات المالیة في  -

المستشفیات
قوائم األیرادات والمصروفات -
المیزانیة العمومیة -

٧٣

المحاسبة عن عملیات البیع 
بالتقسیط

طبیعة نظام البیع بالتقسیط -
النظام المحاسبي لعملیات البیع بالتقسیط -
المعالجة المحاسبیة لعملیات البیع بالتقسیط -
طرق اإلعتراف باإلیراد في ظل عملیات البیع  -

بالتقسیط
المعالجة المحاسبیة لحاالت العجز عن سداد  -

األقساط
المعالجة المحاسبیة لنفقات إصالح وصیانة  -

.وتجدید السلع المستردة

83

المحاسبة عن بضاعة األمانة 

طبیعة بضاعة األمانة -
االجراءات المتبعة في بضاعة األمانة -
عمولة الوكیل في بضاعة األمانة -
التنظیم المحاسبي لعملیات بضاعة األمانة -
المعالجة المحاسبیة لعملیات بضاعة األمانة في  -

دفاتر الموكل والوكیل
العملیات العادیة لبضاعة األمانة -
:العملیات غیر العادیة لبضاعة األمانة -
البضاعة المتبقیة لدى الوكیل دون بیع في نھایة  - 

الفترة
المبیعات اآلجلھ من بضاعة األمانة - 
البضاعة المرتدة من الوكیل الى الموكل - 
البضاعة المحولة من الوكیل إلى وكیل آخر - 
التلف أو العجز في بضاعة األمانة - 

٩ - 119

المحاسبة في حالة عدم 
وجود سجالت متكاملة 

)القید المفرد(

مفھوم القید المفرد  -
تحدید نتیجة األعمال وإعداد المركز المالي في  -

حالة القید المفرد البحت
تحدید نتیجة األعمال وإعداد المركز المالي في  -

حالة القید المزدوج غیر الكامل 

123

١٢36عدد األسابیع والساعات

استراتیجیة التدریس

المحاضرات -١
التدریبات العملیة -٢
المناقشة الجماعیة -٣
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 النشاط/ التكلیفات:

)إن وجدت(الدرجة األسبوعالنشاط/التكلیفالرقم
١,٢,٣,٤,٥,٧واجبات منزلیة١

٨,٩,١٠,١١,١٢
١٠

٢
٣

:تقویم التعلم

الرق
/ موعد التقویم موضوعات التقویمم

الدرجة االسبوع

الوزن النسبي 
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقویم 

النھائي 

١,٢,٣,٤,٥,٧واجبات منزلیة١
٨,٩,١٠,١١,١٢

١٠١٠%

أثناء الفصل الدراسي الحوار والمشاركة أثناء المحاضرة٢
كامل

١٠١٠%

%٦٢٠٢٠اختبار نصفي تحریري٣

نھایة الفصل اختبار نھائي٤
الدراسي

٦٠٦٠%

5

%١٠٠١٠٠المجموع

مصادر التعلم:

المراجع الرئیسة:

. ، األمین للتوزیع والنشر، صنعاء"دراسات محاسبیة في المنشآت المتخصصة) " ٢٠١٤(فضل لطف عبیدان -١.
المراجع المساعدة  :

األمین للنشر والتوزیع، صنعاء"دراسات محاسبیة خاصة"، )١٩٩٩(رشاد نعمان البعداني،  -١ ،.

إن وجدت(    :مواد إلكترونیة وإنترنت(

الضوابط والسیاسات المتبعة في المقرر:
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الحضور والغیاب  :

من المحاضرات بدون عذر یرفع اسمھ لشئون الطالب ویحرم من دخول امتحان المادة %) ٢٥(إذا تغیب الطالب 
.  النھائي

الحضور المتأخر:

.  یُمنع الطالب من دخول المحاضرة إذا تكرر حضوره المتأخر أكثر من مرة

ضوابط االختبارات واالمتحانات :

حسب الالئحة

 والمشاریعالمھام/ التكلیفات :

.   یسلم الطالب التكالیف في الوقت المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غیر مقبولة بعد الوقت المحدد

الغش :

یحرم من مقرر الغش ومقرر قبل ومقرر بعد

االنتحال:

 یُفصل سنة من الدراسة

 سیاسات أخرى:
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