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 واملراجعةاحملاسبة قسم:  املحاسبة الدولية : مقرر  توصيف العلوم إلادارية والانسانية كلية:
 

  

 : المقررعلومات العامة عن أوال: الم

 المحا سبة الدولية :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

1 -- 2 -- 3 

 الفصل الدراسي األول –الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2+) (1مبادئ المحاسبة المالية ) :()إن وجدت المقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدت لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج بكالوريوس المحاسبة والمراجعة. :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

11.  
جامعة االندلس للعلوم  –كلية العلوم اإلدارية واإلنساااااااانية  :مكان تدريس المقرر

 والتقنية

 د. أحمد محمد البياضي      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
اإلطار العام للمحاسووووووولي من خالل تناول المحاسووووووولي الدوليي موضوووووووو ا  الطالب  تدريسالهدف من هذا المقرر هو 

وتحقيق التوايق  مهني المحاسوووووووليالمنظموا  والهياا  المحليي واإللليميي والدوليي ي  تطوير الودوليويا اسوووووووهواموا  
  لعملي أجنليي )اسوتيراد وتدودير ا المحاسولي  ن  قود الدرف اةجليا المحاسولي  ن المعامالالمحاسول  الدول ا 

ار أسوووع محاسووولي ي  ظل تايرا  اأسوووعارا التحاسوووب الضوووريل  الدول االجنلييا لقواام الماليي للشووور ا  اأترجمي ا
 التحويل الدوليي.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :ن يكون قادرا علىأيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 :المعرفة والفهم
طبيعة المحاسبة الدولية من حيث نشأتها وأسباب االهتمام بها، وتعريف المحاسبة الدولية وأهدافها ،  معرفة -1

 والعوامل المؤثرة في النظم المحاسبية الدولية.

ا لاإلضايي إلى معريي المعايير الدوليي والتوايق المنظما  والهياا  المحليي واإللليميي والدولييمعرفة اسهامات  -2
 الدول . المحاسل 

 .ةاآلجلأو المبيعات  اآلجلةفهم طرق المعالجة المحاسبية للمعامالت بعملة أجنبية سواء المتعلقة بالمشتريات  -3
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 الصرف. أسعارفي تحديد  الصرف وانواعها، والعوامل المؤثرة أسعارمعرفة مفهوم  -4

خدام الصرف باست أسعارضد التغيرات في الى كيفية التحوط  باإلضافةمعرفة  طبيعة المعامالت بعملة أجنبية،  -5
 .اآلجلةعقود الصرف 

 اعداد القوائم المالية الموحدة. راءاتالى اج باإلضافةمعرفة طرق ترجمة القوائم  المالية للشركات والفروع األجنبية  -6

من حيث مفاهيم المحافظة على رأس المال واثار القياس  األسعارغيرات المحاسبة في ظل ت إجراءاتمعرفة  -7
 المحاسبي التقليدي )مدخل التكلفة التاريخية( وطرق تالفي  معالجة اثار التضخم على القوائم المالية.

فهم التطبيق العملي لمدخل التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة وكذلك مدخل التكلفة الجارية مع تقييم  -8
 تلك المداخل.

ية الضرائب واالعباء الضريب وأنواعمعرفة التحاسب الضريبي الدولي من حيث االختالفات بين النظم الضريبية  -9
 الى معرفة التحاسب الضريبي من منظور المعايير المحاسبية الدولية. باإلضافةومداخل التحاسب الضريبي الدولي ، 

 معالجة االزدواج الضريبي الدولي. أساليبحساب ضريبة القيمة المضافة، مع  فهم -11

 التحويل الدولية والعوامل المؤثرة فيها . أسعارالتحويل الدولية ومداخل تحديد  أسعارمعرفة طبيعة  -11

التحويل الدولية على المدفوعات الضريبية للشركة المحولة والشركة المحول اليها  أسعارفهم تأثير  -12
 والمجموعة االقتصادية ككل.

 

 :المهارات الذهنية
االهتمام بالحاسبة الدولية وتعريف المحاسبة الدولية وأهدافها والعوامل المؤثرة على النظم  أسبابيحلل  -1

 المحاسبية الدولية.

 والدولية. واإلقليميةمات المنظمات والهيئات المحاسبية المحلية يميز بين اسها -2

بين مميزات وعيوب كل من التوافق المحاسبي الدولي والتوحيد المحاسبي الدولي، مع االلمام بالمعايير  يقارن -3
 المحاسبية الدولية.

 الصرف. أسعارويحلل العوامل المؤثرة في تحديد  الصرف ، أسعاريميز بين  -4

المحاسبية لمعالجة عقود الصرف  واإلجراءاتالمحاسبية لمعالجة المعامالت بعملة أجنبية  اإلجراءاتيميز بين  -5
 .ويحدد ما ينتج عنها من عالوة / خصم عقود صرف أجلة اآلجلة

الصرف  أسعاركذلك الصرف المستخدمة في ترجمة بنود قائمة الدخل و أسعاربين  يستنتج االختالفات -6
 .بنود قائمة المركز المالي في ترجمة  المستخدمة

يقارن بين المعالجة المحاسبية ألرباح وخسائر الصرف الناجمة عن المعامالت بعملة أجنبية وبين أرباح  -7
 .األجنبيةوخسائر الصرف الناجمة عن ترجمة القوائم المالية للشركات 

 قييم مداخل القياس المحاسبي .الى ت باإلضافةيقارن بين مفاهيم المحافظة على رأس المال،  -8

 االختالفات بين النظم الضريبية الدولية، ويميز بين أنواع الضرائب واالعباء الضريبية. يستنتج -9

 يقارن بين مداخل التحاسب الضريبي الدولي ) المدخل المحلي، المدخل الدولي(. 11

 .التحويل الدولية أسعارالتحويل الدولية ويقارن فيما بينها ويحدد افضل مدخل لتديد  أسعاريميز بين مداخل تحديد  -11
 

 :المهارات العملية المهنية
 بالقياس واالفصاح المحاسبي عن المعامالت بعملة أجنبية )عمليات الشراء االجل، عمليات البيع االجل(. يقوم -1

 .األجنبيةلشراء أو بيع العمالت  اآلجلةبالقياس واالفصاح المحاسبي عن عقود الصرف يقوم  -2

 لكل من الشركة التابعة والشركة االم. القوائم المالية الموحدة يعد، و األجنبيةترجمة القوائم المالية بيقوم  -3

 . دة الفقد الثابتةالقوائم المالية المعدلة وفقا لمدخل التكلفة التاريخية المعدلة بوحيعد  -5

 وخسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية. أرباحيحدد  -6

 القوائم المالية وفقا لمدخل التكلفة الجارية. يعد -7
 .الضريبة على القيمة المضافةيحسب  -8

 في ظل حاالت ) االزدواج الضريبي، الخصم الضريبي، االتفاقيات، الطرح الضريبي(. األجنبيةالضريبة على الشركة التابعة يحسب   -9

 للشركة الدولية ككل . األفضلالتحويل الدولية  أسعار يحدد -11

 الضريبية وصافي الربح للشركة الدولية وشركاتها التابعة. األعباءيقيس  -11

 :المهارات العامة
 . في المناقشات الجماعية المتعلقة ببحث القضايا الخاصة بالمحاسبة الدولية يشارك -1

 يستفيد من القدرات المتنوعة لألشخاص . -1

 على العمل المشترك ضمن فريق.يقدر  -3
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 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

A : )التدريس والتقويم باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم:  
استراتيجية  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 التدريس

 استراتيجية التقويم

 .المحاضرات .المحاسبة الدوليةيلم بالمفاهيم المتعلقة ب -1

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

المنظما  والهياا  المحليي يتعرف على اسهامات  -2
 اواإللليميي والدوليي

 .المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

لمعامالت بعملة لكل من ايفهم طرق المعالجة المحاسبية  -3
 ، وعقود الصرف اآلجلة.أجنبية

 .المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

طرق ترجمة القوائم  المالية للشركات والفروع  يفهم -4
 اعداد القوائم المالية الموحدة. راءاتالى اج باإلضافةاألجنبية 

 .المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

 .المحاضرات .األسعارالمحاسبة في ظل نغيرات  إجراءاتمعرفة  -5

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

 .المحاضرات معرفة التحاسب الضريبي الدولي. -6

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

 .المحاضرات التحويل الدولية. أسعارمعرفة مداخل تحديد  -7

 الحوار والمناقشات

 اختبارات. واجبات. نقاش

 

B- التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية 

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

ز ويمي االهتمام بالحاسبة الدولية أسبابيحلل  -1
بين اسهامات المنظمات والهيئات المحلية 

 والدولية. واإلقليمية

المناقشة . المحاضرات

 .والحوار

 .النقاشات. المشاركة في المحاضرات

المحاسبية لمعالجة  اإلجراءاتيميز بين  -2
 . اآلجلةالمعامالت بعملة أجنبية ، وعقود الصرف 

. حاالت دراسية. المحاضرات

 .المناقشة والحوار
 .النقاشات. المشاركة في المحاضرات 

بين المحاسبة عن أرباح وخسائر  يقارن -3
الصرف للمعامالت بعملة أجنبية، وأرباح وخسائر 

 الصرف الناجمة عن ترجمة القوائم المالية.

. حاالت دراسية. المحاضرات

 .المناقشة والحوار
 .النقاشات. المشاركة في المحاضرات 

. حاالت دراسية. المحاضرات يقارن بين مداخل القياس المحاسبي . - -4

 .المناقشة والحوار
 .النقاشات. المشاركة في المحاضرات

يستنتج االختالفات بين مداخل  التحاسب  -5
 الضريبي الدولي.

. حاالت دراسية. المحاضرات

 .المناقشة والحوار
 .النقاشات. المشاركة في المحاضرات

التحويل الدولية  أسعاريميز بين مداخل تحديد  -6
أسعار التحويل  ويقارن فيما بينها ويحدد افضل

 الدولية.

. حاالت دراسية. المحاضرات

 .المناقشة والحوار
 .النقاشات. المشاركة في المحاضرات

 

C- )التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية: 
استراتيجية  مخرجات المقرر 

 التدريس

 استراتيجية التقويم

 يقوم بالقياس واالفصاح المحاسبي عن المعامالت بعملة أجنبية -1

 وعقود الصرف اآلجلة.

حاالت . المحاضرات

المناقشة . دراسية

 .والحوار

. حل بعض الحاالت

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات
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حاالت . المحاضرات .القوائم المالية الموحدة، ويعد األجنبيةيقوم بترجمة القوائم المالية  -2

المناقشة . دراسية

 .والحوار

. حل بعض الحاالت

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات

يعد القوائم المالية المعدلة وفقا لمدخل التكلفة التاريخية المعدلة   -3
وخسائر القوة  أرباحبوحدة الفقد الثابتة. والتكلفة الجارية. ويحدد 

 الشرائية للعناصر النقدية.

حاالت . المحاضرات

المناقشة . دراسية

 .والحوار

. حل بعض الحاالت

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات

 )           في ظل حاالت  األجنبيةيحسب الضريبة على الشركة التابعة  -4

 .االزدواج الضريبي، الخصم الضريبي، االتفاقيات، الطرح الضريبي(

حاالت . المحاضرات

المناقشة . دراسية

 .والحوار

. حل بعض الحاالت

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات

الضريبية  األعباءالتحويل الدولية ، ويقيس  أسعاريحدد أفضل  -5
 وصافي الربح للشركة الدولية ككل وشركاتها التابعة.

حاالت . المحاضرات

المناقشة . دراسية

 .والحوار

. حل بعض الحاالت

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات

D- التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي:                                                            
استراتيجية  المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

 التدريس

 استراتيجية التقويم

في المناقشات الجماعية المتعلقة ببحث القضايا الخاصة  يشارك -1

 بالمحاسبة الدولية .

 

 . المحاضرات

 . حاالت دراسية

 . المناقشة والحوار

. حل بعض الحاالت

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات

 يستفيد من القدرات المتنوعة لألشخاص . -1

 

 . المحاضرات

 . حاالت دراسية

 . المناقشة والحوار

. بعض الحاالتحل 

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات

 . المحاضرات يقدر  على العمل المشترك ضمن فريق.  -3

 . حاالت دراسية

 . المناقشة والحوار

. حل بعض الحاالت

. الواجب المنزلي

 .االمتحانات
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : اسمخا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                           أوال:

الر

 قم

وحدات/ 

موضوعات 

 المقرر

 المواضيع التفصيلية
عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

 تعلم المقرر

1 

 اإلطار
 العام

 للمحاسلي
 الدوليي

 .نشأة المحاسلي الدوليي وأسلاب االهتمام لها 

 .تعريف وأهداف المحاسلي الدوليي 

 .العوامل المؤثرة ي  النظم المحاسليي الدوليي 
1 3 

A1,B1,

D1,D2 

1 

 

اسهاما  
المنظما  
والهياا  
ي  تحقيق 
التوايق 
المحاسل  
 الدولى.

 ثلي ي  الجهاز المر زي ماسوووووووهواموا  المنظموا  المحليوي م
 للرلالي والمحاسلي وجمعيي المحاسلين اليمنيين.

   اسوووووووهواموا  المنظموا  اإللليميوي ممثلوي ي  المجم  العرل
 للمحاسلين القانونيين.

   يي ممثلي ي  دوووووندوق النقد الدولااللتدووووواديي اسوووووهاما  المنظما
 .والتعميرا ومنظمي التجارة العالميي  لإلنشاءواللنك الدول   الدول ا

 الدوليي ممثلي ي  االتحاد  اسوووووهاما  المنظما  المحاسوووووليي
الودول  للمحواسووووووولين ولجنوي المعايير المحاسوووووووليي الدوليي 

 ومجلس المعايير المحاسليي الدوليي.

  الدوليي والتوايق المحاسل  الدول .المعايير المحاسليي 

 . الفرق لين التوايق المحاسل  الدول  والتوحيد المحاسل  الدول 

2 3 

 

 

 

 

 

A1,A2, 

B1,D1,

D2 
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3 

المحاسلي 
 ن 

المعامال  
لعملي 
أجنليي 
و قود 
الدرف 
 اةجلي

 . المدطلحا 

 .أسعار الدرف والعوامل المؤثرة ي  تحديدها 

 لعمال  اجنليي  المعالجي المحاسليي للمعامال. 

 .المعالجي المحاسليي لعقود الدرف اةجلي 

   ملييحاال . 
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A1,A3,

B2,B3, 

C1,D1,

D2,D3 

4 

ترجمي 
القواام 
الماليي 
للشر ا  
 اأجنليي

 .المحاسلي  ن العمليا  ي  الدول اأجنليي 

  ترجموي القواام المواليي للشووووووور ا  اأجنليي لطريقي سوووووووعر
 الدرف الجاري.

   أ داد القواام الماليي الموحدة.إجراءا 

 حاال   مليي 
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A1,A4,

B3, C2, 

D1,D2,

D3 

5 

المحاسلي 
ي  ظل 
تايرا  
 االسعار

  . المدطلحا 

 .مفاهيم المحايظي  لى رأس المال 

  مزايا القياس المحاسل  التقليدي )مدخ الت لفي التاريخيي 

 .آثار القياس المحاسل  التقليدي ي  ظل تايرا  اأسعار 

 .محاوال  معالجي آثار القياس المحاسل  التاريخ  ي  ظل التضخم 

 . القواام الماليي وتاير المستوى العام لألسعار ي  الف ر اإلسالم 

  التطليق العمل  لموودخوول الت لفووي التوواريخيووي المعوودلووي لوحوودة النقوود
 الثالتي.

 .القياس المحاسل  ويقا لمدخل الت لفي الجاريي 

 ي ي  معالجي آثار التايرا .تقييم المداخل المستخدم 

 .تمارين محلولي 
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A1,A5,

B4,C3,

D1,D2,

D3 

6 

الضرااب 
 الدوليي

 . المدطلحا 

 .اختالف النظم الضريلييا وأنواع الضرااب 

 . مداخل التحاسب الضريل  الدول 

 .التحاسب الضريل  ن منظور المعايير المحاسليي الدوليي 

 الضريل  الدول . جأساليب معالجي االزدوا 

 .تمارين محلولي 

11 3 

 

A1,A6,

B5,C4,

D1,D2,

D3 

7 

أسعار 
التحويل 
 الدوليي

 . المدطلحا 

 .مداخل تحديد أسعار التحويل الدوليي 

 .العوامل المؤثرة ي  تحديد أسعار التحويل الدوليي 

 .حاال   مليي محلولي 

12 3 

A1,A7,

B6,C5, 

,D1,D2,

D3 

 36 11 إجمالي األسابيع والساعات
 

 
 

 استراتيجية التدريس:: سادسا

 .المحاضرة

 دراسيي  مليي.تمارين وحاال  

 المناقشة والحوار.

 واجلا  منزليي



 

7 

 

 :مقرر توصيف

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

نهاية كل وحدة  جميع المخرجات واجلا  منزليي 1

 موضوعية
11 

 التعلم:تقويم : سابعا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
الحضور والمناقشة 

 والمشاركة .

 جميع المخرجات % 11 11 أثناء الفصل الدراسي

نهاية كل وحدة  الواجبات المنزلية 2

 موضوعية
11 11 % A,B,C 

 A,B,C % 11 11 6 االمتحان النصفي 3

 A,B,C % 61 61 نهاية الفصل الدراسي االمتحان النهائي 4

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: ثامنا
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر -1
 صنعاء،جامعة االندلس، ، غير منشورالمحاسبة الدولية: اإلطار النظري والتطبيق العملي، م، 1117د. أحمد محمد البياضي،  -1

 م1111صبرة احمد عبد العال،  د. أمل عبد الفضيل، محاسبة التسويق الدولية، كلية التجارة، جامعة بها، مصر ، د. -1

 المساعدةالمراجع  -1

م، األصول النظرية والعملية للمحاسبة المالية، 1118محمد فضل االرياني، د. عبدالملك أسماعيل حجر،  د. -1

 صنعاء. الجزء األول،

م،  أصول المحاسبة المالية، 1111ميد مانع الصيح، د. عبيد سعد شريم، عبدالحد. محمد علي الربيدي، د.  -1

 لثاني، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء.االجزء 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية -3

 أية مواقع الكترونية متخصصة في المحاسبة.
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: تاسعا
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان من  %52ذا تغيب الطالب إ والغياب:حضور ال   .1

 المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:  يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  .1

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد. يسلم الطالب   :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.  :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6

 :سياسات أخرى   .7
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9 

 

 :مقرر توصيف

I.  المقررمعلومات عن مدرس: 

 االسم د.أحمد محمد البياضي / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771319555 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      A2bayadi@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 المحاسبة الدولية :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1 - 1 - 3 

 الفصل الدراسي األول –الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2( +)1)مبادئ المحاسبة المالية  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 برنامج بكالوريوس المحاسبة والمراجعة. :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

9.  
جامعة االندلس للعلوم  –كلية العلوم اإلدارية واإلنسااانية  مكان تدريس المقرر: 

 والتقنية

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

الدولييا اإلطار العام للمحاسوولي يهدف هذا المقرر إلى تدريس الطالب موضووو ا  المحاسوولي الدوليي من خالل تناول 

وتحقيق التوايق المحاسوووول   المنظما  والهياا  المحليي واإللليميي والدوليي ي  تطوير مهني المحاسوووولياسووووهاما  

  لعملي أجنليي )اسوووتيراد وتدووودير ا المحاسووولي  ن  قود الدووورف اةجليا ترجمي المحاسووولي  ن المعامالالدول ا 

القواام الماليي للشوور ا  اأجنلييا المحاسوولي ي  ظل تايرا  اأسووعارا التحاسووب الضووريل  الدول ا أسووعار التحويل 

 الدوليي.

 
IV.  المقصودة للمقرر:مخرجات التعلم 

 بعد إكمال المقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على:

المنظمات والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية في في تطوير  وإسهاماتة طبيعة المحاسبة الدولية، معرف .1

 المحاسبة

 لمعامالت بعمالت اجنبية، وعقود الصرف اآلجلة. اس واالفصاح المحاسبي عن كل من ايقوم بالقي .1

 يقوم بترجمة القوائم المالية للشركات والفروع األجنبية، ويعد القوائم المالية الموحدة. .3

 يعد القوائم المالية المعدلة للتغلب على آثار التضخم. .4

 يقدم التوصيات بأفضل األساليب للتخلص من االزدواج الضريبي الدولي. وكذلك بأفضل أسعار التحويل الدولية. .5
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 :مقرر توصيف

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

 اإلطار         
 العام 

 للمحاسلي 
 الدوليي

  الدوليي وأسلاب االهتمام لها.نشأة المحاسلي 

 .تعريف وأهداف المحاسلي الدوليي 

 .العوامل المؤثرة ي  النظم المحاسليي الدوليي 

 

1 3 

2 

 

اسهاما  
المنظما  
والهياا  ي  
تطوير مهني 
المحاسلي 

وتحقيق التوايق 
المحاسل  
 الدولى.

  اسوووووووهووامووا  المنظمووا  المحليووي ممثلووي ي  الجهوواز
والمحاسووووووولي وجمعيي المحاسووووووولين المر زي للرلالي 

 اليمنيين.

   اسوووووووهووامووا  المنظمووا  اإللليميووي ممثلووي ي  المجم
 العرل  للمحاسلين القانونيين.

   اسووووووهاما  المنظما  االلتدوووووواديي الدوليي ممثلي ي
دووووووونوودوق النقوود الوودول ا واللنووك الوودول  لإلنشوووووووواء 

 والتعميرا ومنظمي التجارة العالميي .

   المحاسوووليي الدوليي ممثلي ي  االتحاد اسوووهاما  المنظما
الودول  للمحواسوووووولين ولجني المعايير المحاسووووووليي الدوليي 

 ومجلس المعايير المحاسليي الدوليي.

 . المعايير المحاسليي الدوليي والتوايق المحاسل  الدول 

  الفرق لين التوايق المحووواسووووووول  الووودول  والتوحيووود
 المحاسل  الدول .

2 3 

3 

المحاسلي  ن 
المعامال  لعملي 
أجنليي و قود 
 الدرف اةجلي

 . المدطلحا 

 .أسعار الدرف والعوامل المؤثرة ي  تحديدها 

 لعمال  اجنليي  المعالجي المحاسليي للمعامال. 

 .المعالجي المحاسليي لعقود الدرف اةجلي 

   ملييحاال . 
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4 

ترجمي القواام 
الماليي للشر ا  

 اأجنليي

  العمليا  ي  الدول اأجنليي.المحاسلي  ن 

  ترجمي القواام الماليي للشر ا  اأجنليي لطريقي سعر
 الدرف الجاري.

 .إجراءا  أ داد القواام الماليي الموحدة 

 حاال   مليي 
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5 

المحاسلي 
ي  ظل 
تايرا  
 االسعار

  .  المدطلحا 

 .مفاهيم المحايظي  لى رأس المال 

 ي )مدخل الت لفي التاريخي مزايا القياس المحاسل  التقليدي 

 .آثار القياس المحاسل  التقليدي ي  ظل تايرا  اأسعار 

   محاوال  معالجي آثار القياس المحاسل  التاريخ  ي
 ظل التضخم.

   القواام الماليي وتاير المسوووووووتوى العام لألسوووووووعار ي
 الف ر اإلسالم .

  التطليق العمل  لموودخوول الت لفووي التوواريخيووي المعوودلووي
 النقد الثالتي.لوحدة 

 .القياس المحاسل  ويقا لمدخل الت لفي الجاريي 

 . تقييم المداخل المستخدمي ي  معالجي آثار التايرا 

 .تمارين محلولي 
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6 

الضرااب 
 الدوليي

 . المدطلحا 

 .اختالف النظم الضريلييا وأنواع الضرااب 

 . مداخل التحاسب الضريل  الدول 

  المعايير المحاسليي الدوليي.التحاسب الضريل  ن منظور 

 الضريل  الدول . جأساليب معالجي االزدوا 

 .تمارين محلولي 

11 3 

7 

تحديد 
أسعار 
التحويل 
 الدوليي

 . المدطلحا 

 .مداخل تحديد أسعار التحويل الدوليي 

 .العوامل المؤثرة ي  تحديد أسعار التحويل الدوليي 

 .حاال   مليي محلولي 

12 3 

والساعاتعدد األسابيع   12 36 

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  

 ال يوجد عملي

  

2.    

3.    

4.    

5.    

   

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة .1

 التدريبات العملية.. 1

 الواجبات المنزلية. .3

 المناقشة الجماعية..4

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 نهاية كل وحدة  واجبات منزلية 1

 موضوعية
11 

2    
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 :مقرر توصيف

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ موضوعات التقويم الرقم

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(

الحضور والمناقشة والمشاركة   .1

. 

 % 11 11 لفصل الدراسيا أثناء

 % 11 11 نهاية كل وحدة موضوعية الواجبات المنزلية  .5

 % 11 11 6 االمتحان النصفي 

 % 61 61 الفصل الدراسينهاية  االمتحان النهائي 

 % 111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسية: -1

 1117د. أحمد محمد البياضي، المحاسبة الدولية: اإلطار النظري والتطبيق العملي، االمي للطباعة والنشر، صنعاء، -1

 م1111صبرة احمد عبد العال،  د. أمل عبد الفضيل، محاسبة التسويق الدولية، كلية التجارة، جامعة بها، مصر ، د. -1

 المراجع المساعدة: .1

م، األصول النظرية والعملية للمحاسبة المالية، الجزء 1118د. محمد فضل االرياني، د. عبدالملك أسماعيل حجر،  -1

 صنعاء. األول،

م،  أصول المحاسبة المالية، الجزء 1111ميد مانع الصيح، د. عبيد سعد شريم، عبدالحمحمد علي الربيدي، د.  د. -1

 لثاني، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء.ا

 

 )إن وجدت(   مواد إلكترونية وإنترنت: .5

 أية مواقع الكترونية متخصصة في المحاسبة

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1
من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .5
 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3
 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .2
 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6
 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 


