
 محاسبة  –ق يتدق :

 2018/2019  السنة الجامعية :                              الولا  : السداسي

 

 
 

 1: المعايير المحاسبية الدولية العنوان 

 أساسية وحدة التعليم :

 02 المعامل :             06عدد األرصدة :    

 ساعات 4.5 : الحجم الساعي األسبوعي

 1.5 المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( :

 03 أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( :

 /أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 

 

 

 
 

 التعليم العالي، أستاذ   جمعة هوام  االسم، اللقب، الرتبة : 

   (01رقم )  320بناية المدرج مدخل ، مكتب ( : تحديد موقع المكتب )

 djemaa.haouam@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 ) 3رقم ) بالمدرج   9.30-8  حدااليوم :  توقيت الدرس ومكانه

 26القاعة  12.30 – 11،  22القاعة    11 – 9.30،  21القاعة   9.30 -8يوم االثنين    

 

 

 

  :(Pré requis) المكتسبات 

ؤسسات وعمليات التسجيل ودراسة يفترض أن يكون الطالب لديه معرفة بالمحاسبة المالية للم

 الميزانية.

 الهدف العام للمادة التعليمية : 

خاصة قطاع البنك والقطاع الزراعي واالندماج في التحكم في تقنيات التسجيل المحاسب في القطاعات 

 المالية.المؤسسات 

أهداف مع التركيز فقط على األهداف التي  6الى  3) من  )المهارات المراد الوصول إليها( :أهداف التعلم 

 يتم تقييمها(

 ا

 

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

مادة التعليميةوصف ال  



 

 

 

 

  المخزونات  02المعيار المحاسبي رقم المالي،    القوائمعرض   01المعيار المحاسبي رقم 

  08المعيار المحاسبي رقم جدول تدفقات الخزينة ،   07المعيار المحاسبي رقم 

 ضرائب الدخل 12المعيار المحاسبي رقم الالحقة للميزانية،  األحداث 10المعيار المحاسبي رقم 

 ،المباني والمعداتالممتلكات و 16المعيار المحاسبي رقم 

منافع  19المعيار المحاسبي رقم تمويل،  –) IFRS 16) اإليجارعقود  17المعيار المحاسبي رقم 

 ،الموظفين

آثار تغيرات في أسعر صرف  21 المعيار المحاسبي رقمالحكومية،  اإلعانات 20 المعيار المحاسبي رقم

 ، األصولانخفاض قيمة  36رقم  المعيار المحاسبي العمالت ،

 المخصصات و االلتزامات الطارئة،  37رقم  المعيار المحاسبي 

 .الزراعة 41رقم   المعيار المحاسبيغير الملموسة،  األصول 38 المعيار المحاسبي

 

 

 

 

 

 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

50 %  امتحان  

جزئيامتحان     

 أعمال موجهة  

 أعمال تطبيقية  

25 % فرديمشروع الال    

 األعمال الجماعية )ضمن فريق(  

 (Quizz)استجواب   

5 %  الغياب ( /الحضور ) المواضبة  

20 % ( عناصر أخرى ) مشاركة     

 المجموع  100%

مادة التعليميةمحتوى ال  

 طرق التقييم



 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

دار زعران للنشر والتوزيع، عمان 

2015 

الحديث طبقا للمعايير االبالغ المالي التحليل المالي  شنوف شعيب

 الدولية

2016ديوان المطبوعات الجامعية   

 شنوف شعيب

 المحاسبة المالية طبقا لمعايير االبالغ المالي الدولية

 والنظام المحاسبي المالي

 عنوان المرجع الثاني  

Dunod, Paris 2006 Robert Obert Pratique des normes 

IAS/IFRS :40 cas d’application 

Dunod, Paris 2013 Robert Obert Pratique des normes   IFRS 

   

 

 

 

 األسبوع محتوى الدرس التاريخ

14/10/2018 

 المنهج  عرض

تقديم المحاضرة االولى  : عرض القوائم المالية : لمحة 

 ، الهجف، المصطلحات IAS 1عن المعيار 

 

 األولاألسبوع 

21/10/2018 

اعتبارات عامة متعلقة -المالية  عرض القوائم -

الميزانية –عرض القوائم المالية ب  

 األسبوع الثاني

28/10/2018 
بيان تغيرات حقوق  -حساب  النتيجة و بيان الدخل الشامل

مالحظات الملحقة بالقوائم المالية -الملكية  

 األسبوع الثالث

4/11/2018 
  النقديبيان التدفق 

 IAS7المعيار 

 األسبوع الرابع

11/11/2018 

تقييم  –تعاريف  – 2مجال تطبيق المعيار  –المخزونا ت 

  االفصاح –االعتراف  –المخزونات 

 IAS 41الزراعة وفق المعيار 

 األسبوع الخامس

 المصادر والمراجع

 مرتقبالزمني ال المخطط



18/11/2018 
 -تغيير التقديرات والطرق المحاسبية وتصحيح االخطاء

IAS 8 

 األسبوع السادس

25/11/2018 

-الهدف – 10حسب المعيار  –االحداث الالحقة للميزانية   

محاسبة وتقييم االحداث الالحقة على تاريخ  –تعاريف 

 الغلق 

 األسبوع السابع

2/12/2018 

انخفاض  -معلومات للعرض  –التنازل  –التقييم الالحق 

مختلف انواع قيم  – 36حسب المعيار – قيمة االصول

تقدير القيمة   -تحديد االصل الذي فقد    في قيمته -االصل

  -محاسبة وتقييم الخسارة في القيمة   -القابلة للتحصيل 

انخفاض  معلومات للعرض . -الوحدات المولدة للخزينه

مختلف انواع قيم  – 36حسب المعيار – قيمة االصول

تقدير القيمة   -متهتحديد االصل الذي فقد    في قي -االصل

  -محاسبة وتقييم الخسارة في القيمة   -القابلة للتحصيل 

معلومات للعرض . -الوحدات المولدة للخزينه  

 االسبوع الثامن

9/12/2018 

محاسبة وتقييم  – 19وفق المعيار  –منافع الموظفين 

 –منافع ما بعد التوظيف   -المنافع على المدى القصير 

منافع –خطة المنافع المحددة  –خطة المساهمات المحددة 

معلومات للعرض. –اخرى على المدى الطويل   

 االسبوع التاسع

16/12/2018 

 –تعاريف  – 20حسب المعيار  –االعانات الحكومية 

االعانات المرتبطة بالنتيجة  –االعانات المرتبطة باالصول 

 معلومات للعرض. -سداد االعانات –

 االسبوع العاشر

6/01/2019 

محاسبة  -اثار التغيرات في اسعار صرف العمالت

تحويل القوائم المالية  –المعامالت بالعمالت االجنبية 

المعلومات المالية في االقتصاديات  –لالنشطة الخارج 

 عالية التضخم.

 األسبوع الحادي عشر



13/01/2019 

حسب  –المخصصات وااللتزامات الطارئة  -

المحاسبة  -تعاريف -مجال التطبيق -37المعيار 

معلومات للعرض  -التقييم –  

 األسبوع الثاني عشر

 االسبوع الثالث عشر  IAS 12 الدخل وفق المعيار  ضرائب   20/01/2019

 االمتحان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ستاذ)ة( األعمال الموجهـــةأ                                              األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :                    

 



، نشهد أننا اطلعنا على منهاج مادة ،  .............تخصص  ...........شعبة  ......من السنة ......نحن طلبة الفوج 
 إمضاءاتنا  على ذلك :    يلي و على كيفية التقييم ، و فيما "..............................." 
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