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 C312 شاهر القشي د ظاهر 

 
  : وصــف المســــاق

وبيان المتطلبات , تتناول المادة أهداف وماهية معايير المحاسبة الدولية وكيفية اعدادها والمراحل التي تمر بها 
 .مع استعراض بعض المعايير الهامة بالشرح والتوضيح واعطاء أمثلة تطبيقية عليها, الرئيسية لتلك المعايير 

 

  : اقأهداف المســـــ
  بمعايير المحاسبة الدولية وأهميتهاتعريف الطلبة. 
 تعريف الطالب بمجلس معايير المحاسبة الدولية. 
  وإقرارهااطالع الطالب على مراحل اعداد معايير المحاسبة الدولية. 
 استعراض معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  . 
 ن القياس واإلفصاح وفقا لكل معيار محاسبة دوليالتطبيق العملي لكل م . 

   (الفهم والمعرفة والتحليل والمهارات الذهنية والعملية ) :   مخرجات التعليم
 : من المفترض أن يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على  

 ليةإكتساب الطالب مهارة معالجة التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية الدو. 
  متابعةةةة المسةةةتجدات االقتصةةةادية علةةةى سةةةاحة ا عمةةةال فةةةي البيئةةةة الدوليةةةة ومواكبةةةة الت ييةةةرات والتطةةةورات

 . االقتصادية المستمرة
  إكتساب الطالب مهارة  التوضيح واإلفصاح عةن ا سةس التةي أعةدت التقةارير الماليةة علةى ورارهةا وبالتةالي

 .يتها التخاذ القراراتالتقليل من وموض التقارير المالية وزيادة صالح
  إكتساب الطالب مهارة التناسق والتناوم فةي إعةداد التقةارير الماليةة وبمعنةى توحيةد ا سةس والقواعةد التةي تةتم

 .على أساسها المعالجات المحاسبية وبالتالي إظهار التقارير المالية بصورة أكثر عدالة
  والتي تنص بصةراحة علةى تطبيةق المعةايير المحاسةبية إكتساب الطالب مهارة تلبية المتطلبات القانونية للدولة

 .الدولية مثل ا ردن 
  إكتسةةاب الطالةةب مهةةارة التعامةةل مةةع العديةةد مةةن البةةدائل المحاسةةبية, بحيةةد يوجةةد العديةةد مةةن البةةدائل المقبولةةة

 .محاسبًيا في التطبيق مما يجعل جميع البدائل بنفس المستوى عند التطبيق
  التعامل مع التفسيرات التي تصةدر عةن لجنةة التفسةيرات الدوليةة والت ذيةة العكسةية إكتساب الطالب مهارة فهم

 .التي تظهر بعد تطبيق المعايير
  فهم  الطالب للةدور الهةام الةذل تلعبةه  ا دوات الماليةة فةي تعةديل المعةايير المحاسةبية وازديةاد التعقيةدات التةي

 . ة اتخاذها وسيلة للتالعبتحيط بها بسبب تعددها وتنوع صورها وأوراضها وإمكاني
 :أدوات تقييم المساق واالمتحانات

 مجموع امتحان نهائي مشاركة 3امتحان  4امتحان  االداة

 477 07 47 37 37 العالمة
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 : محتوى المساق 
سةاعات لكةل أسةبوع مةن (  3) أسةبوعا بواقةع (  16) ساعة دراسية موزعة على (  48) يتكون محتوى المساق من 

 : الفصل الدراسي على النحو التالي أسابيع 
 مقدمة في معايير المحاسبة الدولية

 االطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية -
 األسبوع  األول 

 عرض القوائم المالية( 1)المعيار الدولي رقم 

 هدف ونطاق المعيار -

 الغرض من القوائم المالية -

 مكونات القوائم المالية -

 ة لعرض القوائم الماليةاالعتبارات العام -

 تصنيف االصول وااللتزامات وتصنيف بنود حقوق الملكية -

 (  11)بيان االفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي رقم  -

 األسبوع  الثاني 

 المخزون( 2)المعيار الدولي رقم 

( 2)التعرف على اهداف ونطاق المعيار الذي يغطيه المعيار الدولي رقم  -

 .المخزون

 .متطلبات المعيار الرئيسيةنطاق و -

 األسبوع  الثالث 

 المخزون( 2)المعيار الدولي رقم 

 .أساليب وطرق قياس تكلفة المخزون -

 المكونات المادية لمخزون آخر المدة -

 .طرق المحاسبة عن المخزون -

 األسبوع  الرابع 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات ( 8)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المحاسبية واالخطاء

 (11)التعرف على اهداف ونطاق المعيار الذي يغطيه المعيار الدولي رقم  -

 معايير االبالغ -

 متطلبات المعيار -

 األسبوع  الخامس 

ية والتغيرات في التقديرات السياسات المحاسب( 8)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المحاسبية واالخطاء

 .التغيرات في السياسة المحاسبية وبيان االثر من خالل االمثلة العملية -

  االمتحان االول -

 األسبوع  السادس 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات ( 8)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المحاسبية واالخطاء

 ن التغيير في التقديرات المحاسبيةمتطلبات االفصاح ع -

 .تصحيح االخطاء -

 (  8)بيان االفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي رقم  -

 األسبوع  السابع 

 االحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية( 11)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (.11)رقم التعرف على اهداف ونطاق المعيار الذي يغطيه المعيار الدولي  -

 .متطلبات المعيار -

 األسبوع  الثامن 

 االحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية( 11)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .االعتراف والقياس -

 االحداث غير المعدلة بعد انتهاء الفترة المالية -

   (11)بيان االفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي رقم 

 التاسع األسبوع  

 .الممتلكات والمصانع والمعدات( 11)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ( .11)التعرف على اهداف ونطاق المعيار الذي يغطيه المعيار الدولي رقم  -

  .متطلبات المعيار الرئيسية -

 األسبوع  العاشر 

 .الممتلكات والمصانع والمعدات( 11)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

اجب توفرها لالعتراف وتسجيل قيمة الممتلكات والمصانع الشروط الو -

 والمعدات

  .بيان التكاليف التي يجب تحميلها للممتلكات والمصانع والمعدات عند تملكها -

 األسبوع  الحادي عشر 

 .الممتلكات والمصانع والمعدات( 11)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ت والمصانع والمعداتالنماذج المستخدمة للقياس الالحق للممتلكا -

 .شرح المعالجة المحاسبية للمخصصات وااللتزامات واالصول المحتملة -

 (  11)بيان االفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي رقم  -

 األسبوع  الثاني عشر 
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 العرض: االدوات المالية( 22)المعيار المحاسبي الدولي 

( 32)يار الدولي رقم التعرف على اهداف ونطاق المعيار الذي يغطيه المع -

 العرض: االدوات المالية

 ".العرض : االدوات المالية" النطاق الذي يغطيه هذا المعيار -

 األسبوع  الثالث عشر 

 العرض: االدوات المالية( 22)المعيار المحاسبي الدولي 

 بيان االصول التي تعتبر اصول مالية -

 بيان االلتزامات التي تعتبر التزامات مالية -

 .لمقصود باالدوات الماليةبيان ا -

 .عرض الشروط الواجب توافرها الجراء مقاصة -

 األسبوع  الرابع عشر 

 .االنخفاض في قيمة االصول( 21)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

( 31)التعرف على اهداف ونطاق المعيار الذي يغطيه المعيار الدولي رقم  -

 .االنخفاض في قيمة االصول

 .ا المعيارالنطاق الذي يغطيه هذ -

 األسبوع  الخامس عشر 

 .االنخفاض في قيمة االصول( 21)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .أهم المؤشرات الخارجية والداخلية التي اقترحها هذا المعيار -

 .شرح لكيفية تقدير القيمة قيد االستعمال لالصل -

 .توضيح كيفية االعتراف بخسارة تدني االصل  -

االنخفاض في قيمة ( 31)تطلبها المعيار الدولي رقم بيان االفصاحات التي ي -

 .االصول

 األسبوع السادس عشر 

 
 : المرجع الرئيسي

  محمةد ابةو نصةار,  جمعةة  ,( 2014) -الجوانب النظرية والعملية –معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية
 .حميدات , الطبعة الثانية , دار وائل للنشر , عمان , االردن

 

 :اجع الثانويةالمر
   , مجلس المعايير المحاسبية الدولية , ترجمة المجمع العربي للمحاسةبين ( 2013)معايير المحاسبة الدولية ,

 .القانونين, عمان االردن
 ,ميرزا , وهولت , وأوريل , كتاب ودليةل وايلةي, ترجمةة ( 2011)المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ,

 .ي للمحاسبين القانونينجمعية المجمع العرب
 


