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 كلية التجارة
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 محاسبة الشركات  ي:رأسمقرر الدمواصفات ال
 

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 محاسبة الشركات  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 يجمالاإل تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 ي الثانيرأسالمستوى الثالث/ الفصل الد ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر )إن رأسلد المتطلبات السابقة

 :(وجدت
 2مبادئ المحاسبة 

6.  
ة المقرر )إن رأسالمتطلبات المصاحبة لد

 (:وجدت
 ال توجد

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
 العلوم المالية والمصرفية

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي ة:رأسنظام الد  .9

 تظممن ة في البرنامج:رأسالد أسلوب  .10

 كلية التجارة واالقتصاد –جامعة صنعاء  مكان تدريس المقرر:  .11

 د. فضل لطف عبيدان   اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    اسم مراجع مواصفات المقرر:  .13

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. ي:رأسالمقرر الد وصف 

محاسبببببببة الشببببببركات  حيث يتناول  في زمةيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
ات تكوينها ءإجراها وخصائصها وأنواعها  وطبيعة شركات األشخاص وأنواعة الشركات التجارية ورأسد

ات المحاسبية لتكوينها  والمعالجات المحاسبية لحقوق الشركاء فيها  ءجراحسب التشريعات اليمنية  واإل
ديالت في عقد شببببركات التضببببامن  وانقضبببباء شببببركات القوائم المالية لشببببركات التضببببامن  والتع إعدادو

شركات المس سها وءإجراة وخصائصها وأهمالتضامن وتصفيتها  وتعريف  سي مال  رأستها  وإدارات تأ
ة  والمعالجة المحاسبببية لقرا السببندات أهمالمال في الشببركات المسبب رأسة  وتعديل أهمالشببركات المسبب

 ة.أهمة  وانقضاء شركات المسمأهوسدادها  والقوائم المالية للشركات المس

 

III. :أهداف المقرر 

 :يهدف هذا المقرر الى
ها وخصائصها أنواعها  وطبيعة شركات األشخاص واألموال وأنواعبالشركات التجارية وتعريف الطالب  .1

 . حسب التشريعات اليمنيةات تكوينها ءإجراو
 .والات المحاسبية لتكوين شركات األشخاص واألمءجراباإلتعريف الطالب  .2
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ات المحاسبية لمعالجة حقوق الشركاء في شركات التضامن  والمعالجة ءجراباإلتعريف الطالب  .3
 ة.أهمالمحاسبية لقرا السندات في شركات المس

المعالجات المحاسبية لكافة  ءإجراالقوائم المالية لشركات التضامن  و إعداداكساب الطالب مهارة  .4
 .امنالتعديالت التي تتم في عقد شركات التض

 عدادإة  وأهمالتعديالت التي تتم في شركات المسالمعالجات المحاسبية لكافة  ءإجرااكساب الطالب مهارة  .5
 ة.أهمالقوائم المالية في شركات المس

 ة.أهمات تصفية شركات التضامن  وشركات المسءإجراتعريف الطالب ب .6

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:رأساء من ديتوقع من الطالب بعد االنته
a:المعرفة والفهم : 
a1. ة، وخصائص كل مونها، أهمالمختلفة للشركات، وطبيعة شركات التضامن، وشركات المس ونوا يوضح األ

 .ات تكويونهاءإجراو
a2. ة.أهميشرح المعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن، وتأسيس شركات المس 
a3. محاسبية لحقوق الشركاء في شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية لقرض السوندات يبين المعالجات ال

 ة.أهمفي شركات المس
a4. ة ات المحاسبيءجراالقوائم المالية لشركات التضامن، واإل دعدادات المحاسبية إلءجرايظهر المعرفة باإل

 ة.أهمالقوائم المالية لشركات المس دعدادإل
a5. ة التعديالت التي تتم في دعقد شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية يوضح المعالجات المحاسبية لكاف

 ة. أهممال شركات المس رأسللتعديالت في 
a6. صفيتهاة وتأهميذكر المعالجات المحاسبية الونقضاء شركات التضامن وتصفيتها، واونقضاء شركات المس. 
b:المهارات الذهنية : 
b1.  ية لتكوين شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية الشركات، والمعالجات المحاسب أونوا يقارن بين

 ة.أهملتأسيس شركات المس
b2. المعالجة المحاسبية لحقوق الشركاء في شركات التضامن، ومعالجة قرض السوندات في شركات  يفسر

 ة.أهمالمس
b3. ة.أهميحلل القوائم المالية لشركات التضامن، والقوائم المالية لشركات المس 
b4. اسبية لكافة التعديالت التي تتم في دعقد شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية يستونبط المعالجات المح

 ة. أهممال شركات المس رأسللتعديالت في 
b5.  المعالجات المحاسبية الونقضاء شركات التضامن وتصفيتها، والمعالجات المحاسبية الونقضاء شركات يميز

 .ةأهمالمس
c:المهارات المهنية والعملية : 
c1.  ة.همأات المحاسبية لتكوين شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية لتأسيس شركات المسالمعالجيونفذ 
c2.  المعالجات المحاسبية لحقوق الشركاء في شركات التضامن، ومعالجة قرض السوندات في شركات يستخدم

 ة.أهمالمس
c3. ةأهميعد القوائم المالية لشركات التضامن، والقوائم المالية لشركات المس. 
c4.  الجات المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في دعقد شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية المعيطبق

 ة.أهممال شركات المس رأسللتعديالت في 
c5.  كات ، والمعالجات المحاسبية الونقضاء شرالمعالجات المحاسبية الونقضاء شركات التضامن وتصفيتهايونفذ

 ة.أهمالمس
d:المهارات العامة واالنتقالية : 
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d1.  ة فريق المهام المكلف بها.إداريشارك في فرق العمل، و 
d2.  القوائم المالية لشركات التضامن  إدعدادالمعالجات المحاسبية و ءإجرايجيد استخدام الحاسب اآللي في

 ة.أهموشركات المس
d3.  المهمةللبحث دعن البياونات والمعلومات  اإلونترونتيقدر دعلى استخدام شبكة. 

 

V. مع مخرجات تعلم البرنامج: مواءمة مخرجات تعلم المقرر 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
المختلفة للشركات  وطبيعة شركات  نوا يوضح األ

ة  وخصائص كل منها  أهمالتضامن  وشركات المس
 ات تكوينها.ءإجراو

A1 

a.2 
يشرح المعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن  

 ة.أهميس شركات المسوتأس
A3 

a.3 
يبين المعالجات المحاسبية لحقوق الشركاء في شركات 
التضامن  والمعالجات المحاسبية لقرا السندات في 

 ة.أهمشركات المس
A2 

a.4 
القوائم المالية  عدادات المحاسبية إلءجرايظهر المعرفة باإل

القوائم  عدادات المحاسبية إلءجرالشركات التضامن  واإل
 ة.أهممالية لشركات المسال

A2 

a.5 
يوضح المعالجات المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في 
عقد شركات التضامن  والمعالجات المحاسبية للتعديالت في 

 ة. أهممال شركات المس رأس
 

a.6 
يذكر المعالجات المحاسبية النقضاء شركات التضامن 

 .ة وتصفيتهاأهموتصفيتها  وانقضاء شركات المس
 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
الشركات  والمعالجات المحاسبية لتكوين  أنوا يقارن بين 

شركات التضامن  والمعالجات المحاسبية لتأسيس شركات 
 ة.أهمالمس

B1 

b.2 
يفسر المعالجة المحاسبية لحقوق الشركاء في شركات 

 ة.أهمالتضامن  ومعالجة قرا السندات في شركات المس
B3 

b.3 
لل القوائم المالية لشركات التضامن  والقوائم المالية يح

 ة.أهملشركات المس
 

b.4 
يستنبط المعالجات المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في 
عقد شركات التضامن  والمعالجات المحاسبية للتعديالت في 

 ة. أهممال شركات المس رأس
B2 

b.5 
لتضامن يميز المعالجات المحاسبية النقضاء شركات ا

وتصفيتها  والمعالجات المحاسبية النقضاء شركات 
 ة.أهمالمس

 

 c:المهارات المهنية والعملية : 
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c.1 
ينفذ المعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن  

 ة.أهموالمعالجات المحاسبية لتأسيس شركات المس
 

c.2 
يستخدم المعالجات المحاسبية لحقوق الشركاء في شركات 

 ة.أهمومعالجة قرا السندات في شركات المسالتضامن  
C1 

c.3 
يعد القوائم المالية لشركات التضامن  والقوائم المالية 

 ة.أهملشركات المس
 

c.4 
يطبق المعالجات المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في عقد 
شركات التضامن  والمعالجات المحاسبية للتعديالت في 

 ة.أهممال شركات المس رأس
C2 

c.5 
ينفذ المعالجات المحاسبية النقضاء شركات التضامن 
وتصفيتها  والمعالجات المحاسبية النقضاء شركات 

 ة.أهمالمس
C1 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
يشارك في فرق العمل البحثية  ويدير فرق المهام المكلف 

 بها.
D1 

d.2 
ة ات المحاسبيالمعالج ءإجرايجيد استخدام الحاسب اآللي في 

القوائم المالية لشركات التضامن وشركات  إعدادو
 ة.أهمالمس

D3 

d.3 
للبحث عن البيانات  اإلنترنتيقدر على استخدام شبكة 

 .المهمةوالمعلومات 
D3 

VI. مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم 

  تيجية التدريس والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باسترا

A  مخرجات المقرر / المعرفة
 والفهم

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس 

a1. المختلفة  نوا يوضح األ
للشركات  وطبيعة شركات 
التضامن  وشركات 

ة  وخصائص كل أهمالمس
 ات تكوينها.ءإجرامنها  و

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرا تقديمي بور

 بوينت

 تبارات )النصفية والنهائية(.االخ 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروا التقديمية 

a2.  يشرح المعالجات المحاسبية
لتكوين شركات التضامن  

 ة.أهموتأسيس شركات المس

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرا تقديمي بور

 بوينت

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 لعروا التقديميةتقييم ا 

a3.  يبين المعالجات المحاسبية
لحقوق الشركاء في شركات 
التضامن  والمعالجات 
المحاسبية لقرا السندات 

 ة.أهمفي شركات المس

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرا تقديمي بور

 بوينت

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروا التقديمية 
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 رر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:                                            ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المق

  B مخرجات المقرر/ المهارات
 الذهنية 

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

b1.  الشركات   أنوا يقارن بين
والمعالجات المحاسبية 
لتكوين شركات التضامن  

حاسبية والمعالجات الم
 ة.أهملتأسيس شركات المس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 عروا تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم العروا التقديمية 
 رفع تقارير 

b2.  يفسر المعالجة المحاسبية
كاء في شركات لحقوق الشر

التضامن  ومعالجة قرا 
السندات في شركات 

 ة.أهمالمس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 عروا تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم العروا التقديمية 
 رفع تقارير 

b3. ل القوائم المالية لشركات يحل
التضامن  والقوائم المالية 

 ة.أهملشركات المس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 رفع تقارير 

b4.  يستنبط المعالجات المحاسبية
التعديالت التي تتم في  لكافة

عقد شركات التضامن  
والمعالجات المحاسبية 

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 عروا تقديمية 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 تقييم العروا التقديمية 

a4. ات ءجراظهر المعرفة باإلي
القوائم  عدادالمحاسبية إل

المالية لشركات التضامن  
ات المحاسبية ءجراواإل
القوائم المالية  عدادإل

 ة.أهملشركات المس

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرا تقديمي بور

 بوينت

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 ميةتقييم العروا التقدي 

a5.  يوضح المعالجات المحاسبية
لكافة التعديالت التي تتم في 
عقد شركات التضامن  
والمعالجات المحاسبية 

مال  رأسللتعديالت في 
 ة.أهمشركات المس

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرا تقديمي بور

 بوينت

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 ديميةتقييم العروا التق 

a6.  يذكر المعالجات المحاسبية
النقضاء شركات التضامن 
وتصفيتها  وانقضاء شركات 

 ة وتصفيتها.أهمالمس

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
  عرا تقديمي بور

 بوينت

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروا التقديمية 
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مال  رأسللتعديالت في 
 ة.أهمشركات المس

 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 رفع تقارير 

b5.  يميز المعالجات المحاسبية
النقضاء شركات التضامن 
وتصفيتها  والمعالجات 
المحاسبية النقضاء شركات 

 ة.أهمالمس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 مناقشةتقييم الحوار وال 
 ة الحالةرأستقييم د 
 رفع تقارير 

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

   C مخرجات المقرر/ المهارات
 المهنية والعملية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

c1.  ينفذ المعالجات المحاسبية
ضامن  لتكوين شركات الت

والمعالجات المحاسبية 
 ة.أهملتأسيس شركات المس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 التحليل واالستنتاج 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات التحريرية )حاالت
 عملية ومسائل حسابية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 رفع تقارير 

c2. لجات المحاسبية يستخدم المعا
لحقوق الشركاء في شركات 
التضامن  ومعالجة قرا 
السندات في شركات 

 ة.أهمالمس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 التحليل واالستنتاج 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات التحريرية )حاالت
 عملية ومسائل حسابية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 رفع تقارير 

c3.  يعد القوائم المالية لشركات
التضامن  والقوائم المالية 

 ة.أهملشركات المس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 التحليل واالستنتاج 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات التحريرية )حاالت
 عملية ومسائل حسابية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 رفع تقارير 

c4.  يطبق المعالجات المحاسبية
لكافة التعديالت التي تتم في 
عقد شركات التضامن  
والمعالجات المحاسبية 

مال  رأسللتعديالت في 
 ة.أهمشركات المس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 التحليل واالستنتاج 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 تبارات التحريرية )حاالت االخ
 عملية ومسائل حسابية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 رفع تقارير 

c5.  ينفذ المعالجات المحاسبية
النقضاء شركات التضامن 
وتصفيتها  والمعالجات 
المحاسبية النقضاء شركات 

 ة.أهمالمس

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 ة الحاالترأسد 
 ستنتاجالتحليل واال 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات التحريرية )حاالت
 عملية ومسائل حسابية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 ة الحالةرأستقييم د 
 رفع تقارير 
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                                                            رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

D  مخرجات المقرر / المهارات
 العامة

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1.  يشارك في فرق العمل
البحثية  ويدير فرق المهام 

 المكلف بها.

  .التعلم الذاتي 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
 المناقشة الجماعية 

  تقييم المشاركات 

d2. اآللي  يجيد استخدام الحاسب
المعالجات  ءإجرافي 

القوائم  إعدادالمحاسبية و
المالية لشركات التضامن 

 ة.أهموشركات المس

  .التعلم الذاتي 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
 المناقشة الجماعية 

  تقييم استخدام الحاسب اآللي في
 القوائم المالية  إعداد

d3.  يقدر على استخدام شبكة
 للبحث عن البيانات اإلنترنت

 .المهمةوالمعلومات 

  التدريب العملي على
استخدام محركات 

البحث وقواعد البيانات 
 البحثية.

  تكاليف خاصة بالتدريب
على استخدام محركات 
 البحث وقواعد البيانات.

  تقييم استخدام محركات البحث
 وقواعد البيانات.

 

VII. وربطها بمخرجات  مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( تحديد وكتابة
 التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري:  أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 

الشركات  -
 التجارية

 تعريف شركات -
التضامن  
وخصائصها  

ات ءإجراو
 تكوينها

 تعريف الشركة. -
 الشخصية االعتبارية. -
 الشركات: أنوا  -

 أوالً: شركات األشخاص:
 شركات التضامن. (1
شركات التوصية  (2

 البسيطة.
 شركات المحاصة. (3

 ثانياً: شركات األموال:      
 ة.أهمشركات المس (1
شركات التوصية  (2

 .سهمباأل

0.5 1.5 
a1, b1, 
d1, d3 
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الشركات ذات  (3
 ودة.لية المحدئوالمس

 تعريف شركات التضامن. -
 خصائص شركات التضامن. -
ات تكوين شركات ءإجرا -

 التضامن.

2 
 المحاسبة 

 في شركات التضامن

ات المحاسبية لتكوين ءجرااإل -
 شركات التضامن

 المال نقداً. رأستقديم  (1
 المال عيناً: رأستقديم  (2
تقديم أصول وخصوم  (3

 منشأة فردية.
المحاسبية في دفاتر ات ءجرااإل -

 المنشأة الفردية:
انتقال األصول والخصوم  (1

 دون تعديل قيمها.
انتقال األصول والخصوم  (2

 بعد إعادة تقييمها.

2.5 7.5 
a2, b1, 
c1, d1, 
d2, d3 

3 
حقوق الشركاء في 
 شركات التضامن

 أوالً: الحسابات الجارية للشركاء.
 على الحياة. أمينثانياً: بوليصة الت

 الشهرة.ثالثاً: 
 رابعاً: االحتياطي العام.

1 3 
a3, b2, 
c2, d1, 
d2, d3 

4 
القوائم المالية في 
 شركات التضامن

 أوالً: قائمة الدخل والتوزيع:
قائمة الدخل متعددة  (1

 المراحل.
قائمة الدخل ذات المرحلة  (2

 الواحدة.
حـ / توزيع األرباح  (3

 والخسائر.
 ثانياً: قائمة المركز المالي.

1 3 
a4, b3, 
c3, d1, 
d2, d3 

5 
التعديالت في عقد 
 شركات التضامن

أوالً: تغيير نسبة توزيع األرباح 
 والخسائر.
 المال. رأسثانياً زيادة 

 المال. رأسثالثاً: تخفيا 
رابعاً: انضمام شريك جديد الى 

 الشركة.
خامساً: انفصال أو وفاة شريك من 

 الشركة.

2 6 
a5, b4, 
c4, d1, 
d2, d3 

6 
صف امتحان منت
 الفصل

 1 3  
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7 
انقضاء شركات 
 التضامن وتصفيتها

 االنقضاء العامة. أسباب -
 االنقضاء الخاصة. أسباب -
 صور انقضاء شركات التضامن: -

 أوالً: التصفية:
التصفية السريعة  (1

 )الفورية(.

  احتماالت عملية
 التصفية.

 التصفية التدريجية. (2
ثانياً: انضمام شركة التضامن 

 .آخرىالى   شركة 
 ً : اندماج شركة التضامن ثالثا

 .آخرىمع شركة 

1 3 
a6, b5, 
c5, d1, 
d2, d3   

8 

تعريف شركات 
ة أهمالمس

وخصائصها 
ات تأسيسها ءإجراو

تهاإدارو  

ة أهمطبيعة الشركات المس -
 وتعريفها.

 ة.أهمخصائص الشركات المس -
ات تكوين الشركات ءإجرا -

 ة.أهمالمس
 ة.أهمة الشركات المسإدار -

0.5 1.5 
a1, b1, 
d1, d3 

9 
المال في  رأس

ةأهمالشركات المس  

 المال. رأسمفاهيم ومصطلحات  -
  والقيم المختلفة سهماأل أنوا  -

 للسهم.
 صدارالمعالجات المحاسبية إل -

 .سهماأل

2 6 
a2, b1, 
c1, d1, 
d2, d3  

10 
المال في  رأستعديل 

ةأهمالشركات المس  

المال في شركات  رأسزيادة  -
 ة.أهمالمس

 المال. رأستخفيا  -
1 3 

a5, b4, 
c4, d1, 
d2, d3 

11 
المعالجة المحاسبية 
لقرا السندات 

  وسدادها

خصائص السند واختالفه عن  -
 السهم.

 السندات. أنوا   -
 السندات. إصدار -
 فوائد السندات. -
 سداد السندات. -

2 6 
a3, b2, 
c2, d1, 
d2, d3 

12 
القوائم المالية 
ةأهمللشركات المس  

 الحسابات الختامية. -
العمومية )قائمة  الميزانية -

 المركز المالي(.
0.5 1.5 

a4, b3, 
c3, d1, 
d2, d3  

 3 1  االمتحان النهائي 13
كل 

 المخرجات

  48 16 ي األسابيع والساعاتإجمال



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

IX. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبو  مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

1 
: القوائم المالية األولالواجب 

 لشركات التضامن.
a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, 

c1, c2, c3, d1, d2, d3 
 2.5 الخامس

2 
الواجب الثاني: انقضاء 

 التضامن وتصفيتها. شركات 

a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, 
b2, b3, b4, b5, c1, c2, c3, 

c4, c5, d1, d2, d3 
 2.5 الثامن

3 
المال في  رأسالواجب الثالث: 
 ةأهمشركات المس

a1, a2, b1, c1, d1, d2, d3 2.5 العاشر 

4 
الواجب الرابع: قرا 

 السندات
a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2, 

d1, d2, d3 
الثالث 
 عشر

2.5 

 المجمو 
10 
 درجات

 

X. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبو  ة التقويمأنشط الرقم
نسبة الدرجة إلى 
  درجة التقويم النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
الحضور والمشاركة 
في المناقشات 

 الصفية.
 ً %10 10 أسبوعيا  

a1, a2, a3, a4, 
a5, a6, b1, b2, 
b3, b4, b5, c1, 
c2, c3, c4, c5, 

d1, d2, d3 

 التكاليف والواجبات. 2
نهاية كل 
موضو  
 عملي

10 10%  

a1, a2, a3, a4, 
a5, a6, b1, b2, 
b3, b4, b5, c1, 
c2, c3, c4, c5, 

d1, d2, d3 

VIII. :استراتيجية التدريس 

 . المحاضرات.1

 . الحوار والمناقشات.2

 ات الحالة.رأس. د3

 . المهام والتكاليف.4

 . العصف الذهني.5

 . التعلم التعاوني.6

 . التعلم الذاتي.7
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3 
اختبار منتصف 

 الفصل
8 20 20%  كل المخرجات 

%60 60 16 االختبار النهائي 4  كل المخرجات 

%100 100  المجمو     

 

XI. :مصادر التعلم 

 )اسم المؤلف، سونة الونشر، اسم الكتاب، دار الونشر، بلد الونشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

 - األولالجزء  –م، محاسبة الشركات 2018 -دعمر، وآخرين، الطبعة السادسة  أحمدبامشموس،  .1
 ة اليمونية.  الجمهوري –للونشر والتوزيع، صونعاء  مينشركات األشخاص، مركز األ

 -الجزء الثاوني  –م، محاسبة الشركات 2015 -دعمر، وآخرين، الطبعة السادسة  أحمدبامشموس،  .2
 الجمهورية اليمونية.   –للونشر والتوزيع، صونعاء  مينشركات األموال، مركز األ

 المراجع المساعدة

 –( 2محاسبة )يات الأساسم، بدون طبعة، 2008محمود، مونصور حامد، الخولي، هالة دعبدهللا،  .1
جامعة القاهرة،  –شركات األشخاص، مونشورات كلية التجارة  – األولمحاسبة الشركات، الجزء 
 جمهورية مصر العربية.

 –( 2يات المحاسبة )أساسم، بدون طبعة، 2008محمود، مونصور حامد، الخولي، هالة دعبدهللا،  .2
جامعة القاهرة،  –ة التجارة شركات األموال، مونشورات كلي –محاسبة الشركات، الجزء الثاوني 

 جمهورية مصر العربية.

 األردن. –م، محاسبة شركات األشخاص، دار الموناهج للونشر والتوزيع، دعمان 2016سعادة، يوسف،  .3

 ية وإنترنت: )إن وجدت(إلكترونمواد 

 العامة للشركات. ةداراإل –وزارة التجارة والصناعة  -1

 

XII. رر.الضوابط والسياسات المتبعة في المق 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته وونسبته،  سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1
 ومتى يعد الطالب محروماً من المقرر

تكرار تأخر الطالب دعن حضور الفعاليات تحديد السياسة المتبعة في حاالت  يتم الحضور المتأخر:   .2
 التعليمية

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب دعن االمتحان وتوصيف السياسة  ضوابط االمتحان:  .3
  المتبعة في حاالت تأخر الطالب دعن االمتحان.

ع ومتى يتحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشار التعيينات والمشاريع:  .4
 .ستاذيجب أن تسلم إلى األ

تحدد هونا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحاونات أو في التكاليف بأي طريقة  الغش:  .5
 من طرائق الغش.

 .ات المتبعة في حالة حدوثهءجرايحدد تعريف االونتحال وحاالته واإل االنتحال:  .6

 م الموبايل أو موادعيد تسليم التكليفات ..... الخمثل استخدا آخرىأي سياسات : آخرىسياسات  ـ 7
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 ي: محاسبة الشركات رأسخطة المقرر الد
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم  / أسبوعيا(3) الساعات المكتبية

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
المكان ورقم 

 الهاتف

       
البريد 

يلكتروناإل  

 

II. عن المقرر: معلومات عامة 

 محاسبة الشركات  اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجمو 

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ي الثانيرأسالمستوى الثالث / الفصل الد ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر )إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 :(وجدت
 2سبة المالية المحا

6.  
ة المقرر رأسالمتطلبات المصاحبة لد

 (:)إن وجدت
 ال يوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 تدريس المقرر:
 شعبة العلوم المالية والمصرفية

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 كلية التجارة واالقتصاد –جامعة صنعاء  مكان تدريس المقرر:   .9

 

III. ي:أسرالمقرر الد وصف 

في محاسبببببببة الشببببببركات  حيث يتناول  زمةيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
ات تكوينها ءإجراها وخصائصها وأنواعها  وطبيعة شركات األشخاص وأنواعة الشركات التجارية ورأسد

ا  بية لحقوق الشركاء فيهات المحاسبية لتكوينها  والمعالجات المحاسءجراحسب التشريعات اليمنية  واإل
القوائم المالية لشببببركات التضببببامن  والتعديالت في عقد شببببركات التضببببامن  وانقضبببباء شببببركات  إعدادو

شركات المس سها وءإجراة وخصائصها وأهمالتضامن وتصفيتها  وتعريف  سي مال  رأستها  وإدارات تأ
الجة المحاسبببية لقرا السببندات ة  والمعأهمالمال في الشببركات المسبب رأسة  وتعديل أهمالشببركات المسبب

 ة.أهمة  وانقضاء شركات المسأهموسدادها  والقوائم المالية للشركات المس

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:رأسيتوقع من الطالب بعد االنتهاء من د
a:المعرفة والفهم : 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

a1. ة، وخصائص كل مونها، أهمعة شركات التضامن، وشركات المسالمختلفة للشركات، وطبي ونوا يوضح األ
 .ات تكويونهاءإجراو

a2. ة.أهميشرح المعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن، وتأسيس شركات المس 
a3.  يبين المعالجات المحاسبية لحقوق الشركاء في شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية لقرض السوندات

 ة.أهمفي شركات المس
a4. ة ات المحاسبيءجراالقوائم المالية لشركات التضامن، واإل دعدادات المحاسبية إلءجرامعرفة باإليظهر ال

 ة.أهمالقوائم المالية لشركات المس دعدادإل
a5.  يوضح المعالجات المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في دعقد شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية

  ة.أهممال شركات المس رأسللتعديالت في 
a6. صفيتهاة وتأهميذكر المعالجات المحاسبية الونقضاء شركات التضامن وتصفيتها، واونقضاء شركات المس. 
b:المهارات الذهنية : 
b1.  الشركات، والمعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية  أونوا يقارن بين

 ة.أهملتأسيس شركات المس
b2. لشركاء في شركات التضامن، ومعالجة قرض السوندات في شركات المعالجة المحاسبية لحقوق ا يفسر

 ة.أهمالمس
b3. ة.أهميحلل القوائم المالية لشركات التضامن، والقوائم المالية لشركات المس 
b4.  يستونبط المعالجات المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في دعقد شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية

 ة. أهمالمس مال شركات رأسللتعديالت في 
b5.  المعالجات المحاسبية الونقضاء شركات التضامن وتصفيتها، والمعالجات المحاسبية الونقضاء شركات يميز

 .ةأهمالمس
c:المهارات المهنية والعملية : 
c1.  ة.همأالمعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية لتأسيس شركات المسيونفذ 
c2.  اسبية لحقوق الشركاء في شركات التضامن، ومعالجة قرض السوندات في شركات المعالجات المحيستخدم

 ة.أهمالمس
c3. ةأهميعد القوائم المالية لشركات التضامن، والقوائم المالية لشركات المس. 
c4.  المعالجات المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في دعقد شركات التضامن، والمعالجات المحاسبية يطبق

 ة.أهممال شركات المس رأسللتعديالت في 
c5.  كات ، والمعالجات المحاسبية الونقضاء شرالمعالجات المحاسبية الونقضاء شركات التضامن وتصفيتهايونفذ

 ة.أهمالمس
d:المهارات العامة واالنتقالية : 
d1.  ة فريق المهام المكلف بها.إداريشارك في فرق العمل، و 
d2.  القوائم المالية لشركات التضامن  إدعداداسبية والمعالجات المح ءإجرايجيد استخدام الحاسب اآللي في

 ة.أهموشركات المس
d3.  المهمةللبحث دعن البياونات والمعلومات  اإلونترونتيقدر دعلى استخدام شبكة. 

 

V. :محتوى المقرر 

 :أوالً: الجانب النظري

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

 1.5 0.5 تعريف الشركة. - التجاريةالشركات  - 1



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

تعريف شركات  -
التضامن  
وخصائصها  

 ات تكوينهاءإجراو

 الشخصية االعتبارية. -
 الشركات: أنوا  -

 أوالً: شركات األشخاص:
 شركات التضامن. (1
 شركات التوصية البسيطة. (2
 شركات المحاصة. (3

 ثانياً: شركات األموال:      
 ة.أهمشركات المس (1
 .سهمشركات التوصية باأل (2
لية ئوذات المس الشركات (3

 المحدودة.
 تعريف شركات التضامن. -
 خصائص شركات التضامن. -
 ات تكوين شركات التضامن.ءإجرا -

2 
 المحاسبة 

 في شركات التضامن

ات المحاسبية لتكوين شركات ءجرااإل -
 التضامن

 المال نقداً. رأستقديم  (1
 المال عيناً: رأستقديم  (2
 تقديم أصول وخصوم منشأة فردية. (3

ات المحاسبية في دفاتر المنشأة ءاجراإل -
 الفردية:

انتقال األصول والخصوم دون تعديل  (1
 قيمها.

انتقال األصول والخصوم بعد إعادة  (2
 تقييمها.

2.5 7.5 

3 
حقوق الشركاء في 
 شركات التضامن

 أوالً: الحسابات الجارية للشركاء.
 على الحياة. أمينثانياً: بوليصة الت
 ثالثاً: الشهرة.

 حتياطي العام.رابعاً: اال

1 3 

4 
القوائم المالية في شركات 

 التضامن

 أوالً: قائمة الدخل والتوزيع:
 قائمة الدخل متعددة المراحل. (4
 قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة. (5
 حـ / توزيع األرباح والخسائر. (6

 ثانياً: قائمة المركز المالي.

1 3 

5 
التعديالت في عقد شركات 

 التضامن

 بة توزيع األرباح والخسائر.أوالً: تغيير نس
 المال. رأسثانياً زيادة 

 المال. رأسثالثاً: تخفيا 
 رابعاً: انضمام شريك جديد الى الشركة.

 خامساً: انفصال أو وفاة شريك من الشركة.

2 6 

 3 1  امتحان منتصف الفصل 6



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرات. – 1

 العروا التقديمية. – 2

 الحوار والمناقشة. – 3

 لة.ات الحارأسد – 4

 العصف الذهني. – 5

7 
انقضاء شركات التضامن 

 وتصفيتها

 االنقضاء العامة. أسباب -
 خاصة.االنقضاء ال أسباب -
 صور انقضاء شركات التضامن: -

 أوالً: التصفية:
 التصفية السريعة )الفورية(. (1

 .احتماالت عملية التصفية 
 التصفية التدريجية. (2

ثانياً: انضمام شركة التضامن الى   
 .آخرىشركة 

ثالثاً: اندماج شركة التضامن مع شركة 
 .آخرى

1 3 

8 
ة أهمتعريف شركات المس

ات ءإجراوخصائصها و
تهاإدارها وتأسيس  

 ة وتعريفها.أهمطبيعة الشركات المس -
 ة.أهمخصائص الشركات المس -
 ة.أهمات تكوين الشركات المسءإجرا -
 ة.أهمة الشركات المسإدار -

0.5 1.5 

9 
المال في الشركات  رأس

ةأهمالمس  

 المال. رأسمفاهيم ومصطلحات  -
   والقيم المختلفة للسهم.سهماأل أنوا  -
 .سهماأل صدارالمعالجات المحاسبية إل -

2 6 

10 
المال في  رأستعديل 

ةأهمالشركات المس  
 ة.أهمالمال في شركات المس رأسزيادة  -
 المال. رأستخفيا  -

1 3 

11 
المعالجة المحاسبية 

  لقرا السندات وسدادها

 خصائص السند واختالفه عن السهم. -
 السندات. أنوا   -
 السندات. إصدار -
 فوائد السندات. -
 سداد السندات. -

2 6 

12 
وائم المالية للشركات الق

ةأهمالمس  

 الحسابات الختامية. -
الميزانية العمومية )قائمة المركز  -

 المالي(.
0.5 1.5 

 3 1  االمتحان النهائي 13

 48 16 ي األسابيع والساعاتإجمال



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 التعلم التعاوني. – 6

 التعلم الذاتي. – 7

 

 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 
)ونسبة الدرجة إلى 
درجة التقويم 
 الونهائي(

ركة في المناقشات الحضور والمشا 1
 الصفية.

 ً %10 10 أسبوعيا  

%10 10 نهاية كل موضو  عملي التكاليف والواجبات. 2  

%20 20 9 اختبار منتصف الفصل 3  

%60 60 16 االختبار النهائي 4  

 %100 100 المجمو  

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
شركات - األولالجزء  –م، محاسبة الشركات 2018 -دعمر، وآخرين، الطبعة السادسة  أحمدبامشموس، ـ 1

 الجمهورية اليمونية.   –للونشر والتوزيع، صونعاء  ميناألشخاص، مركز األ
 -الجزء الثاوني  –م، محاسبة الشركات 2015 -دعمر، وآخرين، الطبعة السادسة  أحمدبامشموس، ـ 2

 ونية.  الجمهورية اليم –للونشر والتوزيع، صونعاء  مينشركات األموال، مركز األ

 :المراجع المساعدة 

  ،( 2يات المحاسبة )أساسم، بدون طبعة، 2008محمود، مونصور حامد، الخولي، هالة دعبدهللا– 
جامعة القاهرة،  –شركات األشخاص، مونشورات كلية التجارة  – األولمحاسبة الشركات، الجزء 
 جمهورية مصر العربية.

VII. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبو  التكليف/النشاط الرقم

 2.5 الخامس : القوائم المالية لشركات التضامن.األولالواجب  1

 2.5 الثامن  الواجب الثاني: انقضاء شركات التضامن وتصفيتها.  2

 2.5 العاشر ةأهمالمال في شركات المس رأسب الثالث: الواج 3

 2.5 الثالث عشر الواجب الرابع: قرا السندات 4

 درجات 10 المجمو 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  ،( 2يات المحاسبة )أساسم، بدون طبعة، 2008محمود، مونصور حامد، الخولي، هالة دعبدهللا– 
جامعة القاهرة،  –شركات األموال، مونشورات كلية التجارة  –محاسبة الشركات، الجزء الثاوني 

 جمهورية مصر العربية.

  ،األردن. –م، محاسبة شركات األشخاص، دار الموناهج للونشر والتوزيع، دعمان 2016سعادة، يوسف 

 وجدت( ية وإنترنت: )إنإلكترونمواد  .1

  العامة للشركات. ةداراإل –وزارة التجارة والصناعة 

 

I. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     -1

 الحضور المتأخر:    -2

 ضوابط االختبارات واالمتحاونات:   -3

  :المشاريعو التكليفات / المهام  -4

 الغش:   -5

  االونتحال:  -6

 :آخرىسياسات    -7

 


