
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 األشخاصمحاسبة شركات مواصفات المقرر الدراسي: 

I.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 األشخاصمحاسبة شركات  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 المعتمدة:الساعات   .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 األولالمستوى الثاني/ الفصل الدراسي  المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

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

 األعمال إدارةالمحاسبة +  يتم فيها تدريس المقرر:البرنامج/ البرامج التي   .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 منتظم الدراسة في البرنامج:أسلوب   .11

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

 دمحم غالب حيدر د. أ.م.      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 فضل لطف عبيدان د.    مراجع مواصفات المقرر:اسم   .13

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .14

 

II. المقرر الدراسي: وصف 

، حيب  يتنباول دراسبة الشبركات األشبخاصيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة في محاسببة شبركات 
واإلجبراءات  حسبب التشبريعات اليمنيبة،ها وخصائصبها وإجبراءات تكوينهبا أنواعو األشخاصها، وطبيعة شركات أنواعالتجارية و

المحاسبية لتكوينها، والحسابات الجارية للشركاء، وبوليصة التأمين علبى الحيباة، والقبوائم الماليبة لشبركات التضبامن، والمعالجبة 
 ء شركات التضامن وتصفيتها.المحاسبية للشهرة، واالحتياطي العام، والتعديالت في عقد شركات التضامن، وانقضا
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III. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:
a:المعرفة والفهم : 
a1. المختلفة للشركات، وطبيعة شركات التضامن، وخصائصها، وإجراءات تكوينها نوا يوضح األ. 
a2.  للشركاء، وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم المالية لشركات التضامن.يشرح الحسابات الجارية 
a3.  يوضح المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في عقد شركات

 التضامن، والنقضائها وتصفيتها. 

b:المهارات الذهنية : 
b1.  الشركات، والمعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن. أنوا يقارن بين 
b2. .يحلل الحسابات الجارية للشركاء، وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم المالية لشركات التضامن 
b3. م في عقد شركات المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت التي تت يفسر

 التضامن، والنقضائها وتصفيتها. 

c:المهارات المهنية والعملية : 
c1.  .يعد الحسابات الجارية للشركاء، والمعالجات المحاسبية لبوليصة التأمين على الحياة 
c2. يعد القوائم المالية الختامية لشركات التضامن. 
c3.  الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في عقد شركات المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة يجري

 التضامن، والنقضائها وتصفيتها.

d:المهارات العامة واالنتقالية : 
d1.  فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل، و 
d2.  في وفي حل المشكالت المحاسبية إعداد القوائم المالية  وشبكات االتصال وتكنلوجيا المعلومات في اآللييجيد استخدام الحاسب

  شركات التضامن.

 
 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
المختلفة للشركات، وطبيعة شركات التضامن، وخصائصها، وإجراءات  نوا يوضح األ
 تكوينها.

A1 

a.2 
يشرح الحسابات الجارية للشركاء، وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم المالية لشركات 

 التضامن.
A3 

a.3 
يوضح المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة 

 التعديالت التي تتم في عقد شركات التضامن، والنقضائها وتصفيتها. 
A2 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1  الشركات، والمعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن أنوا يقارن بين. B1 

b.2 
يحلل الحسابات الجارية للشركاء، وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم المالية لشركات 

 التضامن.
B3 
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b.3 
ً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة  يفسر المعالجة المحاسبية للشهرة وفقا

 التعديالت التي تتم في عقد شركات التضامن، والنقضائها وتصفيتها. 
B2 

 c:المهارات المهنية والعملية : 

c.1 .يعد الحسابات الجارية للشركاء، والمعالجات المحاسبية لبوليصة التأمين على الحياة C1 

c.2 .يعد القوائم المالية الختامية لشركات التضامن C2 

c.3 
ً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة يجري  المحاسبية لكافة المعالجة المحاسبية للشهرة وفقا

 التعديالت التي تتم في عقد شركات التضامن، والنقضائها وتصفيتها.
C1 

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 .يشارك في فرق العمل البحثية، ويدير فرق المهام المكلف بها D1 

d.2 
إعداد القوائم المالية  وشبكات االتصال وتكنلوجيا المعلومات في اآللييجيد استخدام الحاسب 

 في شركات التضامن.وفي حل المشكالت المحاسبية 
D3 

 

V. مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم 

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

A استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية   مخرجات المقرر / المعرفة والفهم 

a1. المختلفة للشركات،  نوا يوضح األ
وطبيعة شركات التضامن، 

 وخصائصها، وإجراءات تكوينها.

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 عرض تقديمي بور بوينت 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

a2.  ،يشرح الحسابات الجارية للشركاء
وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم 

 المالية لشركات التضامن. 

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 عرض تقديمي بور بوينت 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

.a3 يوضح المعالجة المحاسبية للشهرة
وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة 

المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في عقد 
 شركات التضامن، والنقضائها وتصفيتها. 

 المحاضرات 
 الحوار والمناقشات 
 عرض تقديمي بور بوينت 

 .)االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم العروض التقديمية 

 

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

  B استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1.  الشركات،  أنوا يقارن بين
والمعالجات المحاسبية لتكوين 

 .شركات التضامن

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 تقييم العروض التقديمية 
 رفع تقارير 

b2.  الحسابات الجارية للشركاء، يحلل
وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم 

 المالية لشركات التضامن.

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 التقديمية تقييم العروض 
 رفع تقارير 
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b3.  ًيفسر المعالجة المحاسبية للشهرة وفقا
لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة 

المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في 
عقد شركات التضامن، والنقضائها 

 وتصفيتها.

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 عروض تقديمية 
 العصف الذهني 
  التعاونيالتعلم 

 )االختبارات )النصفية والنهائية 
 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 تقييم العروض التقديمية 
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 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

   C مخرجات المقرر/ المهارات المهنية
 والعملية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

c1.  ،يعد الحسابات الجارية للشركاء
والمعالجات المحاسبية لبوليصة 

 التأمين على الحياة.

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 التحليل واالستنتاج 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات التحريرية )حاالت عملية
 حسابية(.ومسائل 

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 رفع تقارير 

c2.  يعد القوائم المالية الختامية لشركات
 التضامن.

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
 التحليل واالستنتاج 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات التحريرية )حاالت عملية
 ومسائل حسابية(.

  الحوار والمناقشةتقييم 
 تقييم دراسة الحالة 
 رفع تقارير 

c3.  يجري المعالجة المحاسبية للشهرة
وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، 

والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت 
التي تتم في عقد شركات التضامن، 

 والنقضائها وتصفيتها.

 المحاضرات 
  الحوار والمناقشة 
 دراسة الحاالت 
  واالستنتاجالتحليل 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 

  االختبارات التحريرية )حاالت عملية
 ومسائل حسابية(.

 تقييم الحوار والمناقشة 
 تقييم دراسة الحالة 
 رفع تقارير 

 

                                                            رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

D استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المهارات العامة 

d1.  يشارك في فرق العمل البحثية، ويدير
 فرق المهام المكلف بها.

  .التعلم الذاتي 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
 المناقشة الجماعية 

  تقييم المشاركات 

d2.  المعالجة المحاسبية للشهرة يجري
وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، 

والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت 
التي تتم في عقد شركات التضامن، 

 والنقضائها وتصفيتها.

  .التعلم الذاتي 
 العصف الذهني 
 التعلم التعاوني 
 المناقشة الجماعية 

  في اعداد  اآلليتقييم استخدام الحاسب
 القوائم المالية 
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VI. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع  تحديد وكتابة
 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

 الشركات التجارية 1

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

 :األشخاصأوالً: شركات 
 شركات التضامن. (1
 شركات التوصية البسيطة. (2
 شركات المحاصة. (3
 :األموالثانياً: شركات     
 شركات المساهمة. (1
 شركات التوصية باألسهم. (2
 المحدودة.المسئولية الشركات ذات  (3

1 3 a1, b1, d1, d2 

2 
تعريف شركات 

التضامن، وخصائصها، 
 وإجراءات تكوينها

 تعريف شركات التضامن. -
 خصائص شركات التضامن. -
 تكوين شركات التضامن.إجراءات  -

1 3 a1, b1, d1, d2 

3 
 المحاسبة 

 في شركات التضامن

اإلجراءات المحاسبية لتكوين شركات  -
 التضامن

 تقديم رأس المال نقداً. (1
 تقديم رأس المال عيناً: (2
 تقديم أصول وخصوم منشأة فردية. (3
 المنشأةاإلجراءات المحاسبية في دفاتر  -

 الفردية:
دون تعديل انتقال األصول والخصوم  (1

 قيمها.
انتقال األصول والخصوم بعد إعادة  (2

 تقييمها.

2 6 a1, b1, d1, d2 

4 
الحسابات الجارية 

 للشركاء

 أوالً: طبيعة الحساب الجاري للشريك.
ثانياً: العمليات المؤثرة على الحسابات الجارية 

 للشركاء:
 مسحوبات الشريك. (1
 الفائدة على مسحوبات الشريك. (2
 قرض الشريك. (3
 الفائدة على قرض الشريك. (4

2 6 
a2, b2, c1, d1, 

d2 
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 فائدة رأس المال. (5
 مكافأة الشريك المدير. (6
 فائدة رصيد الحساب الجاري. (7

 توزيعات األرباح والخسائر. (8
 ثالثاً: بوليصة التأمين على الحياة.

5 
القوائم المالية في 
 شركات التضامن

 أوالً: قائمة الدخل والتوزيع:
 المراحل. قائمة الدخل متعددة (1
 قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة. (2

 ثانياً: قائمة المركز المالي.

1 3 
a2, b2, c2, d1, 

d2 

 الشهرة 6

 تعريف الشهرة. -
أسباب نشأة شهرة المحل واستمرار  -

 وجودها.
 تقويم الشهرة. -
 طرق تقدير قيمة الشهرة. -
المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً للمعيار  -

األصول غير  38المحاسبي الدولي رقم 
 الملموسة.

 اثبات قيمة الشهرة في الدفاتر. (1
 تخفيض قيمة الشهرة في الدفاتر. (2

1 3 
a3, b3, c3, d1, 

d2 

7 
التعديالت في عقد 
 شركات التضامن

 أوالً: تغيير نسبة توزيع األرباح والخسائر.
 ثانياً زيادة رأس المال.

 ثالثاً: تخفيض رأس المال.
 الى الشركة. رابعاً: انضمام شريك جديد

 وفاة شريك من الشركة.أو خامساً: انفصال 

4 12 
a3, b3, c3, d1, 

d2, d3  

8 
انقضاء شركات 
 التضامن وتصفيتها

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

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

 .احتماالت عملية التصفية 
 التصفية التدريجية. (2

ثانياً: انضمام شركة التضامن الى   شركة 
 أخرى.

ثالثاً: اندماج شركة التضامن مع شركة 
 أخرى.

2 6 
a4, b4, c4, d1, 

d3  
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VIII. :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبو  مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

الحضور والمشاركة في المناقشات  1
 الصفية

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, 
c3, d1, d2 

  11 أسبوعيا

تمارين عملية بعد انتهاء كل واجبات  2
 موضوع عملي

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, 
c3, d1, d2 

نهاية كل موضوع 
 عملي

11  

 21   المجموع 

 

IX. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقويم النهائي
 المخرجات التي يحققها

%22 22 أسبوعياً   التكاليف والواجبات. 1  
a1, a2, a3, b1, b2, 
b3, c1, c2, c3,d1, 

d2,  

%22 22 8 اختبار منتصف الفصل 2  كل المخرجات 

%02 02 16 االختبار النهائي 3  كل المخرجات 

%111 111  المجموع    

 

X. :مصادر التعلم 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( الرئيسةالمراجع 

، مركز األمين للنشر األشخاصشركات  - األولالجزء  –م، محاسبة الشركات 2212 -بامشموس، احمد عمر، وآخرين، الطبعة السادسة  -1

 الجمهورية اليمنية.   –والتوزيع، صنعاء 

 المراجع المساعدة

VII. :استراتيجية التدريس 

 المحاضرات. – 1

 العروض التقديمية. – 2

 الحوار والمناقشة. – 3

 دراسات الحالة. – 4

 العصف الذهني. – 5

 التعلم التعاوني. – 6

 التعلم الذاتي. – 7
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 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 األردن. –المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، دار األشخاصم، محاسبة شركات 2210سعادة، يوسف،  .1

 –، منشورات كلية التجارة جامعة االسكندرية األشخاصم، المحاسبة في شركات 2222عثمان، االميرة ابراهيم، وآخرين،  .2
 جمهورية مصر العربية بدون رقم طبعة.

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

 العامة للشركات. اإلدارة –وزارة التجارة والصناعة  -1
2- 

 

XI. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

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

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

 المقرر

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

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

  عن االمتحان.

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ. التعيينات والمشاريع:  .4

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

 .عة في حالة حدوثهيحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتب االنتحال:  .6

 مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:   .7
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 األشخاصخطة المقرر الدراسي: محاسبة شركات 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

د. أ.م.د دمحم غالب حيدر، االسم
حسن د. فضل عبيدان، 
عبدهللا  د. الصبري، 

 الثاليا

/ أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  

 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس  المكان ورقم الهاتف
 

        البريد اإللكتروني

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 األشخاصمحاسبة شركات  اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 األولالمستوى الدراسي الثاني / الفصل الدراسي  المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت  .0

 األعمال إدارةالمحاسبة +  البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:البرنامج/   .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .2

 كلية التجارة واالقتصاد –جامعة صنعاء  مكان تدريس المقرر:   .2

 

III. المقرر الدراسي: وصف 

، حيي  يتنياول دراسية الشيركات األشيخاصيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة فيي محاسيبة شيركات 
واإلجيراءات  حسيب التشيريعات اليمنيية،هيا وخصائصيها وإجيراءات تكوينهيا أنواعو األشيخاصها، وطبيعة شركات أنواعالتجارية و

الجيية المحاسييبية لتكوينهييا، والحسييابات الجارييية للشييركاء، وبوليصيية التييأمين علييى الحييياة، والقييوائم المالييية لشييركات التضييامن، والمع
 المحاسبية للشهرة، واالحتياطي العام، والتعديالت في عقد شركات التضامن، وانقضاء شركات التضامن وتصفيتها.
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IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:
a:المعرفة والفهم : 
a1. المختلفة للشركات، وطبيعة شركات التضامن، وخصائصها، وإجراءات تكوينها نوا يوضح األ. 
a2. .يشرح الحسابات الجارية للشركاء، وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم المالية لشركات التضامن 
a3.  يوضح المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في عقد شركات

 التضامن، والنقضائها وتصفيتها. 

b:المهارات الذهنية : 
b1.  الشركات، والمعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن. أنوا يقارن بين 
b2. لجارية للشركاء، وبوليصة التأمين على الحياة، والقوائم المالية لشركات التضامن.يحلل الحسابات ا 
b3. المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في عقد شركات  يفسر

 التضامن، والنقضائها وتصفيتها. 

cة:: المهارات المهنية والعملي 
c1.  .يعد الحسابات الجارية للشركاء، والمعالجات المحاسبية لبوليصة التأمين على الحياة 
c2. يعد القوائم المالية الختامية لشركات التضامن. 
c3.  المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية لكافة التعديالت التي تتم في عقد شركات يجري

 التضامن، والنقضائها وتصفيتها.

d:المهارات العامة واالنتقالية : 
d1.  فريق المهام المكلف بها. إدارةيشارك في فرق العمل، و 
d2.  في وفي حل المشكالت المحاسبية إعداد القوائم المالية  وشبكات االتصال وتكنلوجيا المعلومات في اآللييجيد استخدام الحاسب

 شركات التضامن.

  

V.  المقرر:محتوى 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 الشركات التجارية 1

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

 :األشخاصأوالً: شركات 

W1 3 
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 شركات التضامن. (1
 شركات التوصية البسيطة. (2
 شركات المحاصة. (3

 :األموالثانياً: شركات       
 شركات المساهمة. (1
 شركات التوصية باألسهم. (2
المسئولية الشركات ذات  (3

 المحدودة.

2 
تعريف شركات التضامن، 

 وخصائصها، وإجراءات تكوينها

 تعريف شركات التضامن. -
 خصائص شركات التضامن. -
إجراءات تكوين شركات  -

 التضامن.

W2 3 

3 
 المحاسبة 

 في شركات التضامن

المحاسبية لتكوين اإلجراءات  -
 شركات التضامن

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

 فردية.
اإلجراءات المحاسبية في دفاتر  -

 الفردية: المنشأة
انتقال األصول والخصوم دون  (1

 تعديل قيمها.
انتقال األصول والخصوم بعد  (2

 إعادة تقييمها.

W3+w4 6 

 الجارية للشركاءالحسابات  4

أوالً: طبيعة الحساب الجاري 
 للشريك.

ثانياً: العمليات المؤثرة على 
 الحسابات الجارية للشركاء:

 مسحوبات الشريك. (1
 الفائدة على مسحوبات الشريك. (2
 قرض الشريك. (3
 الفائدة على قرض الشريك. (4
 فائدة رأس المال. (5
 مكافأة الشريك المدير. (6
 فائدة رصيد الحساب الجاري. (7
 توزيعات األرباح والخسائر. (8

 ثالثاً: بوليصة التأمين على الحياة.

W5+w6 6 

 القوائم المالية في شركات التضامن 5

 أوالً: قائمة الدخل والتوزيع:
 قائمة الدخل متعددة المراحل. (1
قائمة الدخل ذات المرحلة  (2

 الواحدة.

W8 3 
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 ثانياً: قائمة المركز المالي.

 W9 3  امتحان منتصف الفصل 6

 الشهرة 7

 تعريف الشهرة. -
أسباب نشأة شهرة المحل  -

 واستمرار وجودها.
 تقويم الشهرة. -
 طرق تقدير قيمة الشهرة. -
المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً  -

للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 األصول غير الملموسة. 38

 اثبات قيمة الشهرة في الدفاتر. (1
تخفيض قيمة الشهرة في  (2

 الدفاتر.

W10 3 

 التعديالت في عقد شركات التضامن 8

أوالً: تغيير نسبة توزيع األرباح 
 والخسائر.

 ثانياً زيادة رأس المال.
 ثالثاً: تخفيض رأس المال.

رابعاً: انضمام شريك جديد الى 
 الشركة.

وفاة شريك من أو خامساً: انفصال 
 الشركة.

W11-w14 12 

 انقضاء شركات التضامن وتصفيتها 9

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

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

 .احتماالت عملية التصفية 
 التصفية التدريجية. (2

ثانياً: انضمام شركة التضامن 
 الى   شركة أخرى.

ثالثاً: اندماج شركة التضامن مع 
 شركة أخرى.

W15 3 

النهائياالمتحان  10   W16 3 
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرات. – 1
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 العروض التقديمية. – 2

 الحوار والمناقشة. – 3

 دراسات الحالة. – 4

 العصف الذهني. – 5

 التعلم التعاوني. – 6

 التعلم الذاتي. – 7

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 11 أسبوعيا الحضور والمشاركة في المناقشات الصفية 1

 11 نهاية كل موضوع عملي واجبات تمارين عملية بعد انتهاء كل موضوع عملي 2

 21  المجموع 

 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 
الدرجة إلى )نسبة 

 درجة التقويم النهائي(

%22 22 أسبوعياً   التكاليف والواجبات. 1  

%22 22 8 اختبار منتصف الفصل 2  

%02 02 16 االختبار النهائي 3  

 
 %122 111 المجموع

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

  مركز األشخاصشركات - األولالجزء  –م، محاسبة الشركات 2212 -بامشموس، احمد عمر، وآخرين، الطبعة السادسة ،
 الجمهورية اليمنية.   –األمين للنشر والتوزيع، صنعاء 

 المراجع المساعدة: .2

  ،األردن. –، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان األشخاصم، محاسبة شركات 2210سعادة، يوسف 

  ،منشورات كلية التجارة جامعة االسكندرية األشخاصم، المحاسبة في شركات 2222عثمان، االميرة ابراهيم، وآخرين ،– 
 جمهورية مصر العربية بدون رقم طبعة.

 مواد إلكترونية وإنترنت: )إن وجدت( .3

  العامة للشركات. اإلدارة –وزارة التجارة والصناعة 
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 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

X. المقرر: الضوابط والسياسات المتبعة في 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .2

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 الغش:   .5

  االنتحال:  .0

 سياسات أخرى:   .7

 
 
 


