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  يةالعلوم المال : الشعبة        (D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 علوم مالية و محاسبية:  التخصص

    2017 /2016 : لجامعيةالسنة ا                                                   S4     الرابع : السداسي
 

 

 

 

 

  IAS/IFRSالدولية  محاسبةمعايير ال : العنوان

 أساسية : وحدة التعليم

 2 : المعامل             5:    عدد األرصدة

 ( ساعات03ثالثة ) : الحجم الساعي األسبوعي

 سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 أفواج( 8ل فوج ) لك سا  1.30:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 /:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 
 

 .(أ) ، أستاذة محاضرة  بن قارة إيمان : االسم، اللقب، الرتبة

 09مدرج   (2)رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

   imybenkara@yahoo.fr : البريد االلكتروني

 0555317958 : رقم الهاتف

  : س ومكانهتوقيت الدر

 .  320( بالمدرج رقم سا 9.30 –8) خميسال يوم المحاضرة :

 األستاذة بن حواس  26سا( القاعة  11 -08) ثنين يوم اإل 06و  05الفوج   التطبيق :

 ارةقاألستاذة بن  30سا( القاعة  12.30 -9.30يوم الخميس )  02و  01الفوج                

 فيةاألستاذة  خالي  25سا( القاعة  12.30 -9.30يوم الخميس ) 04و  03 الفوج             

 واسحاألستاذة بن     35سا( القاعة  12.30 -9.30يوم الخميس ) 08و  07الفوج              

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
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  :(Pré requis) المكتسبات 

 تالهئيا وهذه المعايير و عن كيفية صدور  مضمون معايير المحاسبة الدوليةإكتساب قاعدة صلبة عن 

 و المشرفة عن إصدارها و محتوى كل معيار على حدى.المحاسبة  لمهنة  المنظمة

 مادة التعليمية :الهدف العام لل

 معيار لك على التعرف و ومضمونها الدولية حاسبةالم معايير وضع عن المسؤولة الهيئة على التعرف 

 إعداد القوائم المالية.الخاص بعرض و  IAS 1و التركيز على المعيار األول  .حدى على

 

 : المطلوبة المسبقة المعارف

كيفية إعداد  و أهميتها أهدافها، ،العامة للمحاسبة األساسية المفاهيم حول خلفية للطالب يكون أن يجب

 القوائم المالية.

 

 

  IAS/IFRSمفاهيم عامة لمعايير المحاسبة الدولية  الجزء األول:

 لمحاسبية الدولية. أسباب و أهمية صدور المعايير ا (1

 الهيئة التي تصدر معايير المحاسبة الدولية.  (2

 قائمة معايير المحاسبة الدولية.  (3

 محتوى كل معيار من معايير المحاسبة الدولية. (4

 

  IAS 1الجزء الثاني: عرض القوائم المالية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي األول 

 الميزانية، (1

 جدول حسابات النتائج، (2

 ت الخزينة،جدول تدفقا (3

 جدول تغير رؤوس األموال، (4

 المالحق. (5

 IAS 1تطبيقات )تمارين( حول إعداد و عرض القوائم المالية وفقا للمعيار األول : لثالجزء الثا

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20/20 100%

جزئيامتحان  10/20 % 50  

 أعمال موجهة 10/20 % 50

مال تطبيقيةأع    

فرديمشروع الال    

 األعمال الجماعية )ضمن فريق(  

 (Quizz)استجواب   

 الغياب ( /الحضور ) المواضبة  

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم     

 المجموع  100%
 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

نية ، الجزء األول، الطبعة الثا

الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 .2008مصر ،

موسوعة معايير المحاسبة  عرض  طارق عبد العال

 القوائم المالية 
 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

الطبعة األولى ، إثراء للنشر  د

.2008والتوزيع، عمان، األردن  

ل الجعراتخالد جما معايير التقارير المالية الدولية  

IFRSs & IASs   

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

4e édition  

Sup’FOUCHER 

2010 , France . 
 

Anne Le Manh , 

Catherine Maillet 

 Le meilleur des Normes 

comptables internationales 

IAS/IFRS 

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

24-01-2019  األسبوع األول تقديم عام للمقياس و البرنامج المسطر 

31-01-2019  األسبوع الثاني تقديم عام لمحتوى المعايير المحاسبية الدولية 

07-02-2019  

 مفاهيم عامة لمعايير المحاسبة الدوليةالجزء األول : 

IAS/IFRS 

ة و أسباب  وأهمي مفهوم معايير المحاسبة الدولية (1

 صدورها

 األسبوع الثالث

14-02-2019  
 محاسبةالهيئة المشرفة على صدور معايير ال (2

 الدولية
 األسبوع الرابع

21-02-2019  

 .الدولية المحاسبةكيفية صدور معايير  (3

ر  و معايي  IASقائمة المعايير المحاسبية الدولية  (4

  IFRSإعداد القوائم المالية 

 األسبوع الخامس

28-02-2019  

 ةإعداد و عرض معايير المحاسبة الدوليالجزء الثاني: 

 : IAS 1وفقا للمعيار األول 

 إطار إعداد و عرض القوائم المالية وفقا لمنظور (1

IASB  و الغرض من وضعه 

 األسبوع السادس

07-03-2019  
الفرضيات األساسية و مستخدمو القوائم المالية  (2

  التي تبنى عليها القوائم المالية
 األسبوع السابع

14-03-2019  

 مكونات القوائم المالية:  (3

 الميزانية و جدول حسابات النتائج -

 أمثلة تطبيقية -

 االسبوع الثامن

11-04-9201  

 مكونات القوائم المالية:  (4

جدول تدفقات الخزينة و جدول تغير رؤوس  -

 األموال و المالحق

 أمثلة تطبيقية -

 االسبوع التاسع

25-04-2019  االسبوع العاشر ولالتمرين األ 

 مرتقبالزمني ال المخطط
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02-05-2019  األسبوع الحادي عشر التمرين الثاني 

09-05-2019  األسبوع الثاني عشر مراجعة عامة للمقياس 

16-05-2019  االسبوع الثالث عشر متحان جزئي لحصص التطبيقا 

2019نهاية شهر ماي  امتحان نهاية السداسي    

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (1،2)فوج ن قارة ب                                                                           بن قارة 

 (3،4ة ) فوج خاليفي                                                                          

 (5،6،7،8ن حواس )فوج ب                                                                                 
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ة نهاج مادنا على مطلعا، نشهد أننا ،  .............تخصص  ...........شعبة  ......من السنة ......نحن طلبة الفوج 

     إمضاءاتنا  على ذلك :يلي و على كيفية التقييم ، و فيما "..............................." 
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ة نهاج مادطلعنا على ما، نشهد أننا ،  .............تخصص  ...........شعبة  ......من السنة ......نحن طلبة الفوج 

     إمضاءاتنا  على ذلك :يلي و على كيفية التقييم ، و فيما ......................" ".........

 

 


