اطى انًمزر:

محاسبة مالية متقدمة

ريش انًمزر:

616404-3

انبزَايج:

انًحاطبت

انمظى انعهًي:

قسم المحاسبة

انكهيت:

إدارة االعمال

انًؤطظت:

جايعت انطائف

انًحخىياث
أ .انخعزيف بانًمزر انذراطي3 ........................................................................................................ :
ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت4 ............................................................................................. :
 .1اٌىصف اٌؼبَ ٌٍّمشس4 ..................................................................................................................... :
 .2اٌهذف اٌشئُظ ٌٍّمشس 4 .....................................................................................................................
ِ .3خشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس4 ................................................................................................................... :
ج .يىضىعاث انًمزر 4 .................................................................................................................
د .انخذريض وانخمييى5 .................................................................................................................. :
 .1سثظ ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ِغ وً ِٓ اعزشارُجُبد اٌزذسَظ وطشق اٌزمُُُ 5 ..................................................
 .2أٔشطخ رمُُُ اٌطٍجخ 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي5 .................................................................................. :
و – يصادر انخعهى وانًزافك6 ........................................................................................................ :
 .1لبئّخ ِصبدس اٌزؼٍُ6 ....................................................................................................................... :
 .2اٌّشافك واٌزجهُضاد اٌّطٍىثخ6 .......................................................................................................... :
س .حمىيى جىدة انًمزر6 ................................................................................................................ :
ح .اعخًاد انخىصيف 7 ...................................................................................................................
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أ .انخعزيف بانًمزر انذراطي:
 .0انظاعاث انًعخًذة:
َ .2ىع انًمزر
أ.
ب.

ِزطٍت جبِؼخ

 3طاعاث يعخًذة
ِزطٍت لغُ √

ِزطٍت وٍُخ

إججبسٌ √

أخشي

اخزُبسٌ

 .3انظُت  /انًظخىي انذي يمذو فيه انًمزر
انًظخىي انظادص
 .4انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر (يحاطبت يخىططت )2رلى انًمزر 616302-3

 .5انًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر

(إْ وجذد)

ال يىجذ

ًَ .6ط انذراطت
و
1
2
3
4
5

(اخزش وً ِب َٕطجك)

ًَط انذراطت
انًحاضزاث انخمهيذيت
انخعهيى انًذيج
انخعهيى اإلنكخزوَي
انخعهيى عٍ بعذ
أخزي

 .7طاعاث انخعهى انفعهيت

عذد انظاعاث انخذريظيت
3
-

انُظبت
%111
-

نهًمزر (ػًٍ ِغزىي اٌفصً اٌذساعٍ)

و
طاعاث االحصال
ِذبضشاد
1
ِؼًّ أو إعزىدَى
2
دسوط إضبفُخ
3
أخشي (رزوش)
4
اإلجًاني
طاعاث انخعهى األخزي*
عبػبد االعززوبس
1
اٌىاججبد
2
اٌّىزجخ
3
إػذاد اٌجذىس /اٌّشبسَغ
4
ػشوض رمذَُّخ
5
اإلجًاني

انُشاط

طاعاث انخعهى
45
45
31
25
21
1
5
 125عبػخ رؼٍُ فؼٍُخ

* هٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزثّش فٍ إٌشبطبد اٌزيٍ رغيهُ فيٍ رذمُيك ِخشجيبد اٌيزؼٍُ ٌٍّميشس ،وَشيًّ رٌيه :جُّيغ أٔشيطخ اٌيزؼٍُِ ،ثيً :عيبػبد االعيززوبس،
إػذاد اٌّشبسَغ ،واٌىاججبد ،واٌؼشوض ،واٌىلذ اٌزٌ َمضُه اٌّزؼٍُ فٍ اٌّىزجخ
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ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت:
 .0انىصف انعاو نهًمزر:
َزضّٓ اٌّمشس ػذح ِىضىػبد فٍ اٌّذبعيجخ اٌّبٌُيخِ ،يٓ اهّهيب االعيزثّبس ،أيذِب االػّيبي واػيذاد اٌميىائُ اٌّىديذح ٌٍشيشوبد
اٌمبثضخ واٌششوبد اٌزبثؼخ واٌؼٍُّبد اٌّزجبدٌخ ثُٓ اٌششوبد اٌمبثضخ واٌزبثؼخ .وششح ٌطشَمخ اٌششاء وطشَمخ رجُّيغ اٌّصيبٌخ،
ووُفُخ رىدُذ اٌمىائُ اٌّبٌُخ ٌٍمبثضخ واٌزبثؼخ ػٕذ اٌشيشاء وفيٍ ريىاسَ الدميه ٌٍشيشاء .وِذبعيجخ اٌؼٍُّيبد اججٕجُيخ .وّيب َزٕيبوي
اٌزطىساد اٌّغزجذح فٍ اٌّفبهُُ واٌّؼبَُش اجعبعُخ ٌٍّذبعجخ اٌّبٌُخ اٌزٍ رؼزّذ ػٍُهب اٌششوبد فٍ إػذاد رمبسَشهب اٌّبٌُخ.
 .2انهذف انزئيض نهًمزر

أْ َزؼشف اٌطبٌت ػًٍ اٌّفبهُُ واٌّجبدئ واٌّؼبَُش اٌّذبعجُخ اٌّزؼٍمخ ثّؼبٌجخ ػٍُّبد االعزثّبس فٍ
اٌششوبد ،و رىدُذ االػّبي ثُٓ اٌششوبد .
 .3يخزجاث انخعهى نهًمزر:
يخزجاث انخعهى نهًمزر

1
1.1
1.2
1.3
14
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

ريش
يخزج انخعهى انًزحبط
نهبزَايج

انًعارف
أْ َششح اٌّذبعجخ ػٓ االعزثّبس فٍ اجعهُ واٌّشزمبد اٌّبٌُخ وأٔشطخ اٌزذيىط ،واٌميىائُ اٌّبٌُيخ ع2-
اٌّىدذح

انًهاراث
َ1-
أْ َفشق اٌطبٌت ثُٓ ِؼبِالد اٌشثخ اٌجُُٕخ فٍ ِجبي اٌجضبئغ واجصىي اٌثبثزخ واٌغٕذاد.
أْ َذًٍ اٌطبٌت اٌمُىد اٌّذبعجُخ اٌىاججخ فٍ ػٍُّبد رىىَٓ اٌششوبد اإلٔذِب ورجُّيغ إٌّشي د َ2-
واٌذُبصاد غُش اٌّجبششح واٌزصفُخ.
.
انكفاءاث

أن يقوم الطالب بإعداد التقارير املالية لشركات األشخاص ويف حاالت إعادة التنظيم.

ن1-

.

ج .يىضىعاث انًمزر
لائًت انًىضىعاث

و

طاعاث االحصال

1

االستثمار فٍ االعهُ

3

2

األسهم الممتازة لمشركة التابعة ،وربحية السهم الموحدة وضرائب الدخل الموحدة.

3

3

دمج األعمال

3

4
5
6
7
8
9
11
11
12

أساليب وإجراءات التوحيد
معامالت الربح البينية بين شركات المجموعة
معامالت الربح البينية -اجصىي اٌثبثزخ
معامالت الربح البينية  -اٌغٕذاد
التوحيد – التغيرات في حصص الملكية
الحيازات غير المباشرة والمتبادلة
القوائم المالية بالعملة األجنبية
المشتقات والعملة األجنبية  :المفاهيم والمعامالت العامة.
المحاسبة عن المشتقات وأنشطة التحوط

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4

13
14
15

3
3
3

نظرية التوحيد والمحاسبة عن التدفق ألسفل والمشروعات المشتركة
شركات األشخاص التكوين والعمليات
تصفية شركات األشخاص.

45

انًجًىع

د .انخذريض وانخمييى:
 .0ربط يخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اطخزاحيجياث انخذريض وطزق انخمييى
انزيش
اطخزاحيجياث انخذريض
يخزجاث انخعهى
1.0

1.1

انًعارف
أْ َشييشح اٌّذبعييجخ ػييٓ االعييزثّبس فييٍ اجعييهُ و
اٌّشزمبد اٌّبٌُخ وأٔشطخ اٌزذىط  ،واٌمىائُ اٌّبٌُيخ اٌّذبضشح
اٌّىدذح

طزق انخمييى

االخزجبساد

1.2
…
2.0

2.1
2.2
…

االخزجبساد

اٌؼصف اٌزهٍٕ

انًهاراث
أْ َفييشق اٌطبٌييت ثييُٓ ِؼييبِالد اٌييشثخ اٌجُُٕييخ فييٍ
اٌّذبضشح
ِجبي اٌجضبئغ واجصىي اٌثبثزخ واٌغٕذاد.
أْ َذٍيييً اٌطبٌيييت اٌمُيييىد اٌّذبعيييجُخ اٌىاججيييخ فيييٍ
ػٍُّبد رىىَٓ اٌششوبد اإلٔذِب ورجُّيغ إٌّشي د إٌّبلشبد
واٌذُبصاد غُش اٌّجبششح واٌزصفُخ.

أوساق اٌؼًّ /اخزجبس لصُش
أوساق اٌؼًّ /اخزجبس لصُش

3.0

3.1
3.2
…

انكفاءاث

أن يقو و وووم الطالو و ووب بإعو و ووداد التقو و ووارير املاليو و ووة لشو و ووركات
األشخاص ويف حاالت إعادة التنظيم.

اٌّالدظخ /اخزجبس لصُش

إٌّبلشبد

 .2أَشطت حمييى انطهبت
و
0
2
3
4
5
6
7
8

أَشطت انخمييى
ػشوض رمذَُّخ
اخزجبس لصُش
اٌّالدظخ  /أوساق اٌؼًّ  /اٌزمبسَش
اخزجبس ٔهبئٍ

حىليج انخمييى
(ثبجعجىع)

4
7
9.11
16

انُظبت
يٍ إجًاني درجت انخمييى
%11
%21
%11
%61

أٔشطخ اٌزمُُُ (اخزجبس رذشَشٌ ،شفهٍ ،ػشض رمذٍَِّ ،ششوع جّبػٍ ،وسلخ ػًّ اٌ )

هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي:
-

انخىاصم يع انطالب في انظاعاث انًكخبيت.
ارطال رطائم َصيت أو بزيذ انكخزوَي نخمذيى انذعى واإلرشاد.
حفعيم انبالن بىرد نهخعهى االنكخزوَي بانجايعت في االطخشاراث واإلرشاد األكاديًي نهطالب.
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و – يصادر انخعهى وانًزافك:
 .0لائًت يصادر انخعهى:

انًزجع انزئيض نهًمزر

فمويددد بيمددز  ،وزي د

ابتددوبت  ،بددروس بتب ه داوس  ،كيبي دث سددميث  ،المحاسددبة المت دمددة ،

تر مة الهيئة السعودية لممحاسبين ال ابوبين  ،الطبعة العربية الثابية .)8102( ،

د.أحمد بن محمد سليمان السلمان  ،أحمد محروس أبورية ،المحاسبة
المالية المتقدمة  ،جامعة القصيم ،إدارة النشر والترجمة 8102 ،
-

Floyd A. Beams, John A. Brozovsky and Craig D. Shoulders.
- Advanced Accounting. Eleventh Edition, Pearson Education,
.2012

انًزاجع انًظاَذة

.

Arnold J. Pahler and Joseph E. Mori. Advanced

Accounting: Concepts and Practices. Tenth Edition,
.Harcourt College Publishers, 2012
-

John Larson, Modern Advanced Accounting, Eleventh
.Edition, Boston: Irwin McGraw Hill, 2012

انًصادر اإلنكخزوَيت
المكتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرقميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعودية

أخزي

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/Publishers.aspx

 .2انًزافك وانخجهيشاث انًطهىبت:
يخطهباث انًمزر

انعُاصز
انًزافك
(اٌمبػبد اٌذساعُخ ،اٌّخزجشاد ،لبػبد اٌؼشض ،لبػبد اٌّذبوبح  ...إٌ )

انخجهيشاث انخمُيت
(جهبص ػشض اٌجُبٔبد ،اٌغجىسح اٌزوُخ ،اٌجشِجُبد)

حجهيشاث

أخزي (رجؼبً ٌطجُؼخ اٌزخصص)

قاعات تدريس مناسبة ومجهزة بالمرافق الالزمة لنجاح عملية التدريس.
 أجهزة عرض الكتروني Data Show Projectors
جهاز حاسوب
-

س .حمىيى جىدة انًمزر:
يجاالث انخمىيى
-

انًميًىٌ
اٌطالة /أػضبء هُئخ اٌزذسَظ
اٌطالة

ِصبدس اٌزؼٍُ
فبػٍُخ طشق رمُُُ اٌطالة
ِذٌ رذصًُ ِخشجيبد اٌيزؼٍُ
ػضى هُئخ اٌزذسَظ
ٌٍّمشس

طزق انخمييى
غُش ِجبشش
غُش ِجبشش
اإلخزجبساد ِ -جبشش

ِجبالد اٌزمىَُ (ِثً .فبػٍُخ اٌزذسَظ ،فبػٍخ طشق رمُُُ اٌطالةِ ،ذي رذصًُ ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشسِ ،صبدس اٌزؼٍُ  ...إٌ )
اٌّمُّىْ (اٌطٍجخ ،أػضبء هُئخ اٌزذسَظ ،لُبداد اٌجشٔبِج ،اٌّشاجغ إٌظُش ،أخشي (َزُ رذذَذهب)
طشق اٌزمُُُ (ِجبشش وغُش ِجبشش)
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ح .اعخًاد انخىصيف
جهت االعخًاد
رلى انجهظت
حاريخ انجهظت

ِجٍظ لغُ اٌّذبعجخ
9
1441/37/3هـ

7

