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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 األشخاصمحاسبة شركات مواصفات الممرر الدراسً: 
 

I.  :المعلومات العامة عن الممرر 

 األشخاصمحاسبة شركات  :اسم الممرر  .0

  رمز الممرر ورلمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .2
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثانً/ الفصل الدراسً األول الدراسً:المستوى والفصل   .3

 2مبادئ المحاسبة  :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت  .4

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر)إن وجدت  .5

 إدارة األعمالالمحاسبة +  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس الممرر:  .6

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .7

 فصلً نظام الدراسة:  .8

 منتظم أسلوب الدراسة فً البرنامج:  .9

 كلٌة التجارة وااللتصاد –جامعة صنعاء  مكان تدرٌس الممرر:  .10

 أ.م.د. دمحم غالب حٌدر      اسم معد مواصفات الممرر:  .11

 د. فضل لطف عبٌدان   اسم مراجع مواصفات الممرر:  .12

    الجامعة:تارٌخ اعتماد مجلس   .13

 

II. الممرر الدراسً: وصف 

، حٌا  ٌتاااول األكااا فاً محاسابة كار ا  الالزماة تزوٌد الطالب بالمعارف والمهاارا   إلىٌهدف هذا الممرر 
حساب ا  ت وٌاهاا إجارا هاا واااصااها وأاواعو األكااا ها، وطبٌعة كار ا  أاواعدراسة الكر ا  التجارٌة و

عكاى الحٌااة،  تاممٌ المحاسبٌة لت وٌاهاا، والحساابا  الجارٌاة لككار ا ، وبولٌااة الواإلجرا ا   التكرٌعا  الٌماٌة،
والمواصم المالٌة لكر ا  التضام ، والمعالجاة المحاسابٌة لككاهرة، وايحتٌااطً العاام، والتعادٌال  فاً عماد كار ا  

 التضام ، واامضا  كر ا  التضام  وتافٌتها.
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III. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 ٌتولع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر أن ٌكون لادراً على أن:
a:المعرفة والفهم : 
a1. ا  ت وٌاهاإجرا الماتكفة لككر ا ، وطبٌعة كر ا  التضام ، واااصاها، و اوا ٌوضح األ. 
a2. عكى الحٌاة، والمواصم المالٌة لكر ا  التضام . تممٌ ٌكرح الحسابا  الجارٌة لككر ا ، وبولٌاة ال 
a3.  ًلمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم ف ً ٌوضح المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفما

 عمد كر ا  التضام ، ويامضاصها وتافٌتها. 
b:المهارات الذهنٌة : 
b1.   ٌلمحاسبٌة لت وٌ  كر ا  التضام .الكر ا ، والمعالجا  ا أاوا ٌمار  ب 
b2. عكى الحٌاة، والمواصم المالٌة لكر ا  التضام . تممٌ ٌحكل الحسابا  الجارٌة لككر ا ، وبولٌاة ال 
b3. المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم فً عمد  ٌفسر

 كر ا  التضام ، ويامضاصها وتافٌتها. 
c:المهارات المهنٌة والعملٌة : 
c1. عكى الحٌاة. تممٌ ٌعد الحسابا  الجارٌة لككر ا ، والمعالجا  المحاسبٌة لبولٌاة ال  
c2.  ٌعد المواصم المالٌة الاتامٌة لكر ا  التضام. 
c3.  لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم فً ٌجري ً المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفما

 عمد كر ا  التضام ، ويامضاصها وتافٌتها.
d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 
d1.  فرٌك المهام الم كف بها.إدارة ٌكارن فً فرق العمل، و 
d2.  وفً حل المك ال  المواصم المالٌة  إعداد وكب ا  ايتاال وت اكوجٌا المعكوما  فً اآللًٌجٌد استادام الحاسب

  فً كر ا  التضام .المحاسبٌة 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
المختلفة للشركات، وطبٌعة شركات التضامن،  نوا ٌوضح األ

 ات تكوٌنها.إجراءوخصائصها، و
A1 

a.2 
على الحٌاة،  تأمٌنٌشرح الحسابات الجارٌة للشركاء، وبولٌصة ال

 والموائم المالٌة لشركات التضامن.
A3 

a.3 
ٌوضح المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، 

والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم فً عمد كر ا  
 التضام ، ويامضاصها وتافٌتها. 

A2 

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
الشركات، والمعالجات المحاسبٌة لتكوٌن شركات  أنوا ٌمارن بٌن 
 .التضامن

B1 

b.2 
على الحٌاة،  تأمٌنٌحلل الحسابات الجارٌة للشركاء، وبولٌصة ال

 والموائم المالٌة لشركات التضامن.
B3 

b.3 
ً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة،  ٌفسر المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفما

والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم فً عمد كر ا  
 التضام ، ويامضاصها وتافٌتها. 

B2 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

c.1 
ٌعد الحسابات الجارٌة للشركاء، والمعالجات المحاسبٌة لبولٌصة 

 على الحٌاة. تأمٌنال
C1 
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c.2 .ٌعد الموائم المالٌة الختامٌة لشركات التضامن C2 

c.3 
ً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، ٌجري  المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفما

المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم فً عمد كر ا  والمعالجة 
 التضام ، ويامضاصها وتافٌتها.

C1 

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

d.1 .ٌشارن فً فرق العمل البحثٌة، وٌدٌر فرق المهام المكلف بها D1 

d.2 
وكب ا  ايتاال وت اكوجٌا المعكوما   اآللًٌجٌد استادام الحاسب 

فً كر ا  وفً حل المك ال  المحاسبٌة المواصم المالٌة  إعداد فً
 التضام .

D3 

 

V. مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتموٌم 

  التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب

A  مخرجات الممرر / المعرفة
 والفهم

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  

a1. المختلفة  نوا ٌوضح األ
للشركات، وطبٌعة شركات 
التضامن، وخصائصها، 

 ات تكوٌنها.إجراءو

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
 عرض تمدٌمً بور بوٌنت 

 .)االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 

a2.  ٌشرح الحسابات الجارٌة
 تأمٌنللشركاء، وبولٌصة ال

على الحٌاة، والموائم المالٌة 
 لشركات التضامن. 

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
 عرض تمدٌمً بور بوٌنت 

 .)االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 

.a3 ٌوضح المعالجة المحاسبٌة
لككهرة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة 

الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة ل افة 
التعدٌال  التً تتم فً عمد كر ا  
 التضام ، ويامضاصها وتافٌتها. 

 المحاضرات 
 الحوار والمنالشات 
 عرض تمدٌمً بور بوٌنت 

 .)االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 

 

 التدرٌس والتموٌم:                                                      استراتٌجٌة ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب

  B مخرجات الممرر/ المهارات
 الذهنٌة 

 التموٌم استراتٌجٌة    التدرٌس استراتٌجٌة 

b1.  الشركات،  أنوا ٌمارن بٌن
والمعالجات المحاسبٌة لتكوٌن 

 .شركات التضامن

 المحاضرات 
  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 عروض تمدٌمٌة 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

 )االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 
 رفع تمارٌر 

b2.  الحسابات الجارٌة ٌحلل
 تأمٌنللشركاء، وبولٌصة ال

على الحٌاة، والموائم المالٌة 
 لشركات التضامن.

 المحاضرات 
  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 عروض تمدٌمٌة 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

 )االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 التمدٌمٌة تمٌٌم العروض 
 رفع تمارٌر 
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b3.  ٌفسر المعالجة المحاسبٌة
للشهرة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة 
الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة 
لكافة التعدٌالت التً تتم فً 

عمد شركات التضامن، 
 والنمضائها وتصفٌتها.

 المحاضرات 
  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 عروض تمدٌمٌة 
 ًالعصف الذهن 
  التعاونًالتعلم 

 )االختبارات )النصفٌة والنهائٌة 
 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة 
 رفع تمارٌر 

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

   C مخرجات الممرر/ المهارات
 المهنٌة والعملٌة

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1.  ،ٌعد الحسابات الجارٌة للشركاء
والمعالجات المحاسبٌة لبولٌصة 

 على الحٌاة. تأمٌنال

 المحاضرات 
  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 التحلٌل واالستنتاج 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

  االختبارات التحرٌرٌة )حاالت عملٌة
 حسابٌة(.ومسائل 

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 رفع تمارٌر 

c2.  ٌعد الموائم المالٌة الختامٌة
 لشركات التضامن.

 المحاضرات 
  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 التحلٌل واالستنتاج 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

  االختبارات التحرٌرٌة )حاالت عملٌة
 ومسائل حسابٌة(.

  الحوار والمنالشةتمٌٌم 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 رفع تمارٌر 

c3.  ٌجري المعالجة المحاسبٌة
للشهرة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة 
الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة 
لكافة التعدٌالت التً تتم فً 

عمد شركات التضامن، 
 والنمضائها وتصفٌتها.

 المحاضرات 
  الحوار والمنالشة 
 دراسة الحاالت 
 تاجالتحلٌل واالستن 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 

  االختبارات التحرٌرٌة )حاالت عملٌة
 ومسائل حسابٌة(.

 تمٌٌم الحوار والمنالشة 
 تمٌٌم دراسة الحالة 
 رفع تمارٌر 

 

                                                            التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

D  مخرجات الممرر / المهارات
 العامة

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

d1.  ،ٌشارن فً فرق العمل البحثٌة
 وٌدٌر فرق المهام المكلف بها.

  .ًالتعلم الذات 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 
 المنالشة الجماعٌة 

  تمٌٌم المشاركات 

d2.  المعالجة المحاسبٌة ٌجري
لككهرة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة 
الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة 

ل افة التعدٌال  التً تتم فً عمد 
كر ا  التضام ، ويامضاصها 

 وتافٌتها.

  .ًالتعلم الذات 
 ًالعصف الذهن 
 ًالتعلم التعاون 
 المنالشة الجماعٌة   فً  لًاآلتمٌٌم استخدام الحاسب

 الموائم المالٌة  إعداد
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VI. مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم  تحدٌد وكتابة
 الممصودة للممرر مع تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري:                                        أوال:

 الرلم
وحدات/ 

 موضوعات الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 الممرر

 الشركات التجارٌة 1

 تعرٌف الشركة. -
 الشخصٌة االعتبارٌة. -
 الشركات: أنوا  -

 :األشخاصأوالً: شركات 
 شركات التضامن. (1
 شركات التوصٌة البسٌطة. (2
 شركات المحاصة. (3

 :األموالثانٌاً: شركات       
 شركات المساهمة. (1
 شركات التوصٌة باألسهم. (2
لٌة ئوالشركات ذات المس (3

 المحدودة.

1 3 
a1, b1, d1, 

d2 

2 

تعرٌف شركات 
التضامن، 
وخصائصها، 

ات تكوٌنهاإجراءو  

 تعرٌف شركات التضامن. -
 خصائص شركات التضامن. -
 ات تكوٌن شركات التضامن.إجراء -

1 3 
a1, b1, d1, 

d2 

3 
 المحاسبة 
فً شركات 
 التضامن

ات المحاسبٌة لتكوٌن شركات جراءاإل -
 التضامن

 تمدٌم رأس المال نمداً. (1
 تمدٌم رأس المال عٌناً: (2
 منشأةتمدٌم أصول وخصوم  (3

 فردٌة.
ات المحاسبٌة فً دفاتر جراءاإل -

 الفردٌة: منشأةال
والخصوم دون  األصولانتمال  (1

 تعدٌل لٌمها.
والخصوم بعد  األصولانتمال  (2

 إعادة تمٌٌمها.

2 6 
a1, b1, d1, 

d2 

4 
الحسابات الجارٌة 

 للشركاء

 أوالً: طبٌعة الحساب الجاري للشرٌن.
ثانٌاً: العملٌات المؤثرة على الحسابات 

 الجارٌة للشركاء:
 مسحوبات الشرٌن. (1
 الفائدة على مسحوبات الشرٌن. (2
 الشرٌن.لرض  (3
 الفائدة على لرض الشرٌن. (4
 فائدة رأس المال. (5
 مكافأة الشرٌن المدٌر. (6

2 6 
a2, b2, c1, 

d1, d2 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 فائدة رصٌد الحساب الجاري. (7
 والخسائر. رباحتوزٌعات األ (8

 على الحٌاة. تأمٌنثالثاً: بولٌصة ال

5 
الموائم المالٌة فً 
 شركات التضامن

 أوالً: لائمة الدخل والتوزٌع:
 الدخل متعددة المراحل.لائمة  (1
لائمة الدخل ذات المرحلة  (2

 الواحدة.
 ثانٌاً: لائمة المركز المالً.

1 3 
a2, b2, c2, 

d1, d2 

 الشهرة 6

 تعرٌف الشهرة. -
أسباب نشأة شهرة المحل واستمرار  -

 وجودها.
 تموٌم الشهرة. -
 طرق تمدٌر لٌمة الشهرة. -
المعالجة المحاسبٌة للشهرة وفماً  -

 38للمعٌار المحاسبً الدولً رلم 
 غٌر الملموسة. األصول

 اثبات لٌمة الشهرة فً الدفاتر. (1
 تخفٌض لٌمة الشهرة فً الدفاتر. (2

1 3 
a3, b3, c3, 

d1, d2 

7 
التعدٌالت فً عمد 
 شركات التضامن

 والخسائر. رباحأوالً: تغٌٌر نسبة توزٌع األ
 رأس المال.ثانٌاً زٌادة 

 ثالثاً: تخفٌض رأس المال.
 الشركة. إلىرابعاً: انضمام شرٌن جدٌد 

خامساً: انفصال أو وفاة شرٌن من 
 الشركة.

4 12 
a3, b3, c3, 
d1, d2, d3  

8 
انمضاء شركات 
 التضامن وتصفٌتها

 أسباب االنمضاء العامة. -
 أسباب االنمضاء الخاصة. -
 صور انمضاء شركات التضامن: -

 التصفٌة:أوالً: 
 التصفٌة السرٌعة )الفورٌة(. (1

  احتماالت عملٌة
 التصفٌة.

 التصفٌة التدرٌجٌة. (2
   إلىثانٌاً: انضمام شركة التضامن 

 .آخري شركة 
ثالثاً: اندماج شركة التضامن مع 

 .آخري شركة 

2 6 
a4, b4, c4, 

d1, d3  

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرات. – 1

 العروض التمدٌمٌة. – 2

 الحوار والمنالشة. – 3



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 دراسات الحالة. – 4

 العصف الذهنً. – 5

 التعلم التعاونً. – 6

 التعلم الذاتً. – 7

 

I. :التعٌٌنات والتكلٌفات 

 الدرجة األسبو  مخرجات التعلم التكلٌف/النشاط الرلم

الحضور والمشاركة فً المنالشات  1
 الصفٌة

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

  11 أسبوعٌا

واجبات تمارٌن عملٌة بعد انتهاء  2
 كل موضو  عملً

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

نهاٌة كل 
 موضو  عملً

11  

 21   المجمو  

 

II. :تموٌم التعلم 

 الدرجة  األسبو  التموٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التموٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحممها

ً   التكالٌف والواجبات. 1 %22 22 أسبوعٌا  
a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, c1, c2, 

c3,d1, d2,  

%22 22 8 اختبار منتصف الفصل 2  كل المخرجات 

%02 02 16 االختبار النهائً 3  كل المخرجات 

%111 111  المجمو     

 

III. :مصادر التعلم 

 المؤلف، ساة الاكر، اسم ال تاب، دار الاكر، بكد الاكر(. )اسم

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

كر ا   -الجز  األول  –م، محاسبة الكر ا  2212 -ٌ ، الطبعة السادسة آارعمر، و أحمدبامكموس،  .1
 الجمهورٌة الٌماٌة.   –لكاكر والتوزٌع، ااعا   األمٌ ، مر ز األكاا 

 المراجع المساعدة

 .األرد  –، دار المااهج لكاكر والتوزٌع، عما  األكاا م، محاسبة كر ا  2210سعادة، ٌوسف،  .1

، ماكورا   كٌة التجارة األكاا م، المحاسبة فً كر ا  2222ٌ ، آارعثما ، ايمٌرة ابراهٌم، و .2
 جمهورٌة مار العربٌة بدو  رلم طبعة. – اإلس ادرٌةجامعة 

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 العامة للشركات.دارة اإل –وزارة التجارة والصناعة  -1

 

IV. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب و ٌفٌته واسبته، ومتى ٌعد   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الطالب محروماً م  الممرر

الطالب ع  حضور الفعالٌا  تمار ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاي  ت رار   : تأخر الحضور الم   .2
 التعكٌمٌة

تحدٌد السٌاسا  المتبعة فً حاي  الغٌاب ع  ايمتحا  وتواٌف السٌاسة المتبعة فً  ضوابط االمتحان:  .3
  الطالب ع  ايمتحا .تمار حاي  

تحدٌد السٌاسا  المتبعة فً حاي  تماٌر تسكٌم الت الٌف والمكارٌع ومتى ٌجب أ   التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
 .ستاذاأل إلىتسكم 

تحدد هاا السٌاسا  المتبعة فً حاي  الغش إما فً ايمتحااا  أو فً الت الٌف بمي طرٌمة م   الغش:  .5
 طراصك الغش.

 .المتبعة فً حالة حدوثهواإلجرا ا  ٌحدد تعرٌف اياتحال وحايته  االنتحال:  .6

 مثل استادام الموباٌل أو مواعٌد تسكٌم الت كٌفا  ..... الخ آاري أي سٌاسا  : آخري سٌاسات   .7

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 األشخاصخطة الممرر الدراسً: محاسبة شركات 
 

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

أ.م.د دمحم غالب  ايسم
حٌدر،د.فضل 
عبٌدا ، د.حس  

الابري، د. عبدهللا 
 الثالٌا

/ أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة  

  الم ا  ورلم الهاتف
 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 
  البرٌد اإلل ترواً

      

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 األشخاصمحاسبة شركات  اسم الممرر:  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة للممرر:  .3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الدراسً الثانً / الفصل الدراسً األول الدراسً:المستوى والفصل   .4

5.  
المتطلبات السابمة لدراسة الممرر )إن 

 :(وجدت
 2المحاسبة المالٌة 

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر )إن 

 (:وجدت
 ال ٌوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 الممرر:
 إدارة األعمالالمحاسبة + 

 اللغة العربٌة الممرر: لغة تدرٌس  .8

 كلٌة التجارة وااللتصاد –جامعة صنعاء  مكان تدرٌس الممرر:   .9

 

III. الممرر الدراسً: وصف 

، حٌا  ٌتنااول األشاخاصفاً محاسابة شاركات الالزماة تزوٌد الطالب بالمعارف والمهاارات  إلىٌهدف هذا الممرر 
حساب ات تكوٌنهاا إجاراءها وخصائصاها وأنواعو األشخاصها، وطبٌعة شركات أنواعدراسة الشركات التجارٌة و

على الحٌاة،  تأمٌنالمحاسبٌة لتكوٌنها، والحسابات الجارٌة للشركاء، وبولٌصة الواإلجراءات  التشرٌعات الٌمنٌة،
والموائم المالٌة لشركات التضامن، والمعالجة المحاسبٌة للشهرة، واالحتٌاطً العام، والتعدٌالت فاً عماد شاركات 

 انمضاء شركات التضامن وتصفٌتها.التضامن، و

 

IV. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 ٌتولع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر أن ٌكون لادراً على أن:
a:المعرفة والفهم : 
a1. ا  ت وٌاهاإجرا الماتكفة لككر ا ، وطبٌعة كر ا  التضام ، واااصاها، و اوا ٌوضح األ. 
a2.   عكى الحٌاة، والمواصم المالٌة لكر ا  التضام . تممٌ الجارٌة لككر ا ، وبولٌاة الٌكرح الحسابا 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

a3.  ٌوضح المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفماً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم
 فً عمد كر ا  التضام ، ويامضاصها وتافٌتها. 

b:المهارات الذهنٌة : 
b1.   ٌالكر ا ، والمعالجا  المحاسبٌة لت وٌ  كر ا  التضام . أاوا ٌمار  ب 
b2. عكى الحٌاة، والمواصم المالٌة لكر ا  التضام . تممٌ ٌحكل الحسابا  الجارٌة لككر ا ، وبولٌاة ال 
b3. لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال ٌفسر ً   التً تتم المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفما

 فً عمد كر ا  التضام ، ويامضاصها وتافٌتها. 
c:المهارات المهنٌة والعملٌة : 
c1. عكى الحٌاة.  تممٌ ٌعد الحسابا  الجارٌة لككر ا ، والمعالجا  المحاسبٌة لبولٌاة ال 
c2.  ٌعد المواصم المالٌة الاتامٌة لكر ا  التضام. 
c3.  المحاسبة الدولٌة، والمعالجة المحاسبٌة ل افة التعدٌال  التً تتم المعالجة المحاسبٌة لككهرة وفماً لمعاٌٌر ٌجري

 فً عمد كر ا  التضام ، ويامضاصها وتافٌتها.
d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 
d1.  فرٌك المهام الم كف بها.إدارة ٌكارن فً فرق العمل، و 
d2.  وفً حل المك ال  المواصم المالٌة  إعداد وكب ا  ايتاال وت اكوجٌا المعكوما  فً اآللًٌجٌد استادام الحاسب

 فً كر ا  التضام .المحاسبٌة 

  

V. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 األسبو  المواضٌع التفاٌكٌة وحدا  الممرر الرلم
الساعات 
 الفعلٌة

 الشركات التجارٌة 1

 تعرٌف الشركة. -
 الشخصٌة االعتبارٌة. -
 الشركات: أنوا  -

 :األشخاصأوالً: شركات 
 شركات التضامن. (1
 شركات التوصٌة البسٌطة. (2
 شركات المحاصة. (3
 :األموالثانٌاً: شركات       
 شركات المساهمة. (1
 شركات التوصٌة باألسهم. (2
لٌة ئوالشركات ذات المس (3

 المحدودة.

W1 3 

2 
تعرٌف شركات التضامن، 

ات إجراءوخصائصها، و
 تكوٌنها

 تعرٌف شركات التضامن. -
 خصائص شركات التضامن. -
 ات تكوٌن شركات التضامن.إجراء -

W2 3 

3 
 المحاسبة 

 فً شركات التضامن

ات المحاسبٌة لتكوٌن شركات جراءاإل -
 التضامن

 تمدٌم رأس المال نمداً. (1
 تمدٌم رأس المال عٌناً: (2
 منشأةتمدٌم أصول وخصوم  (3

 فردٌة.
ات المحاسبٌة فً دفاتر جراءاإل -

W3+w4 6 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الفردٌة: منشأةال
والخصوم دون  األصولانتمال  (1

 تعدٌل لٌمها.
والخصوم بعد  األصولانتمال  (2

 إعادة تمٌٌمها.

 الحسابات الجارٌة للشركاء 4

 أوالً: طبٌعة الحساب الجاري للشرٌن.
ثانٌاً: العملٌات المؤثرة على الحسابات 

 الجارٌة للشركاء:
 مسحوبات الشرٌن. (1
 الفائدة على مسحوبات الشرٌن. (2
 لرض الشرٌن. (3
 على لرض الشرٌن. الفائدة (4
 فائدة رأس المال. (5
 مكافأة الشرٌن المدٌر. (6
 فائدة رصٌد الحساب الجاري. (7
 والخسائر. رباحتوزٌعات األ (8

 على الحٌاة. تأمٌنثالثاً: بولٌصة ال

W5+w6 6 

5 
الموائم المالٌة فً شركات 

 التضامن

 أوالً: لائمة الدخل والتوزٌع:
 لائمة الدخل متعددة المراحل. (1
ذات المرحلة لائمة الدخل  (2

 الواحدة.
 ثانٌاً: لائمة المركز المالً.

W8 3 

 W9 3  امتحان منتصف الفصل 6

 الشهرة 7

 تعرٌف الشهرة. -
أسباب نشأة شهرة المحل واستمرار  -

 وجودها.
 تموٌم الشهرة. -
 طرق تمدٌر لٌمة الشهرة. -
المعالجة المحاسبٌة للشهرة وفماً  -

 38للمعٌار المحاسبً الدولً رلم 
 غٌر الملموسة. األصول

 اثبات لٌمة الشهرة فً الدفاتر. (1
تخفٌض لٌمة الشهرة فً  (2

 الدفاتر.

W10 3 

8 
التعدٌالت فً عمد شركات 

 التضامن

 رباحأوالً: تغٌٌر نسبة توزٌع األ
 والخسائر.

 ثانٌاً زٌادة رأس المال.
 ثالثاً: تخفٌض رأس المال.
 الشركة. إلىرابعاً: انضمام شرٌن جدٌد 

انفصال أو وفاة شرٌن من خامساً: 
 الشركة.

W11-
w14 

12 

9 
انمضاء شركات التضامن 

 وتصفٌتها
 أسباب االنمضاء العامة. -
 أسباب االنمضاء الخاصة. -

W15 3 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 صور انمضاء شركات التضامن: -
 أوالً: التصفٌة:

 التصفٌة السرٌعة )الفورٌة(. (1

  احتماالت عملٌة
 التصفٌة.

 التصفٌة التدرٌجٌة. (2
   إلىثانٌاً: انضمام شركة التضامن 

 .آخري شركة 
ثالثاً: اندماج شركة التضامن مع 

 .آخري شركة 

 W16 3  االمتحان النهائً 10

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI.  التدرٌس استراتٌجٌة 

 المحاضرات. – 1

 العروض التمدٌمٌة. – 2

 الحوار والمنالشة. – 3

 دراسات الحالة. – 4

 العصف الذهنً. – 5

 التعلم التعاونً. – 6

 التعلم الذاتً. – 7

 

VII. :التكلٌفات / المهام 

)إ  الدرجة  األسبو  التكلٌف/النشاط الرلم
 وجد (

 11 أسبوعٌا الحضور والمشاركة فً المنالشات الصفٌة 1

 11 نهاٌة كل موضو  عملً واجبات تمارٌن عملٌة بعد انتهاء كل موضو  عملً 2

 21  المجمو  

 

VIII. :تموٌم التعلم 

 موضوعات التموٌم الرلم
موعد التموٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 
 درجة التموٌم الاهاصً( إلى)اسبة الدرجة 

ً   التكالٌف والواجبات. 1 %22 22 أسبوعٌا  

%22 22 8 اختبار منتصف الفصل 2  

%02 02 16 االختبار النهائً 3  

 %122 111 المجمو  2

 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1

  ،كر ا  -الجز  األول  –م، محاسبة الكر ا  2212 -ٌ ، الطبعة السادسة آارعمر، و أحمدبامكموس
 الجمهورٌة الٌماٌة.   –لكاكر والتوزٌع، ااعا   األمٌ ، مر ز األكاا 

 المراجع المساعدة: .2

  ،األرد  –، دار المااهج لكاكر والتوزٌع، عما  األكاا م، محاسبة كر ا  2210سعادة، ٌوسف. 

 ماكورا   كٌة التجارة األكاا م، المحاسبة فً كر ا  2222ٌ ، آارعثما ، ايمٌرة ابراهٌم، و ،
 جمهورٌة مار العربٌة بدو  رلم طبعة. – اإلس ادرٌةجامعة 

 وإنترنت: )إن وجدت( إلكترونٌةمواد  .3

  العامة للشركات.دارة اإل –وزارة التجارة والصناعة 

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب و ٌفٌته واسبته، ومتى ٌعد   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .8
 الطالب محروماً م  الممرر

الطالب ع  حضور الفعالٌا  تمار ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاي  ت رار   : تأخر الحضور الم   .9
 التعكٌمٌة

تحدٌد السٌاسا  المتبعة فً حاي  الغٌاب ع  ايمتحا  وتواٌف السٌاسة المتبعة فً  ضوابط االمتحان:  .11
  الطالب ع  ايمتحا .تمار حاي  

تحدٌد السٌاسا  المتبعة فً حاي  تماٌر تسكٌم الت الٌف والمكارٌع ومتى ٌجب أ   التعٌٌنات والمشارٌع:  .11
 .ستاذاأل إلىتسكم 

تحدد هاا السٌاسا  المتبعة فً حاي  الغش إما فً ايمتحااا  أو فً الت الٌف بمي طرٌمة م   الغش:  .12
 طراصك الغش.

 .المتبعة فً حالة حدوثهواإلجرا ا  ٌحدد تعرٌف اياتحال وحايته  االنتحال:  .13

 مثل استادام الموباٌل أو مواعٌد تسكٌم الت كٌفا  ..... الخ آاري أي سٌاسا  : آخري سٌاسات   .14

 


