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 .1بيانات المقرر
الرمز الكودي:
اسم المقرر:
الفرقة:
الفصل الدراسي:
التخصص:
عدد الوحدات الدراسية في األسبوع:

2202
محاسبة شركات األموال
الثانية
الثاني
المحاسبة
محاضرة
4

درس
2

 .2أهدف المقرر:
م
1
2
3
4
5

الهدف
إكساب الطالب المعرفة بمفهوم الشركات وأنواعها بصفة عامه وشركات األموال بصفة خاصة
تعليم الطالب كيفية ألمعالجة المحاسبية لبعض المشاكل الفنية المتعلقة بالمحاسبة شركات األموال
والتقرير عنها.
تزويد الطالب بالمعالجة المحاسبية لألسهم النقدية والعينية في كل معيار من معايير المحاسبة المصرية
تنمية المهارات الخاصة بالمعالجة المحاسبية للسندات.
تنمية مهارات الطالب فى مجال المعالجات المحاسبية الالزمة في شركات األموال قطاع األعمال العام.

 .3تغطية المقررللنتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم
أ - 1أ - 5أ - 6أ - 14أ 22

ب -المهارات الذهنية
ب - 7ب - 8ب - 9ب - 10ب 12

ت -المهارات المهنية
والعملية

ث -المهارات العامة

ت - 1ت - 9ت - 13ت- 16ت- 17

ث - 3ث - 5ث - 6ث- 8ث 10

ت21
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المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة

 .4النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:
أ -المعرفة والفهم:

ب -المهارات الذهنية :

 - 1يتعرف على األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات األعمال

(هيئات حكومية وغير هادفة للربح – هيئات اقتصادية عامة
– منشات خاصة (صناعية – زراعية  -تجارية – خدمية -
مالية))
 -2يتعررررف علرررى التطرررورات وااتجاهرررات الحديقرررة وال رررايا
المعاصرر المرتبطرة بمجررال محاسربة شررركات األمروال (انتشررار
الشررركات متعرردد الجنسرريات  -صررف ات اانرردماال وااسررتحوا –
ااتجرراا المتزايررد نحررو التكررتات ااقتصررادية  -ال يررد فررو قسرروا
المررال العالميررة  -التطررور فررو تكنولوجيررا المعلومررات وفررى ن رر
التصررني  -متطلبررات المعررايير الدوليررة اعررداد الت ررارير الماليررة
 - IFRSمتطلبررررات حوكمررررة الشررررركات  -متطلبررررات اافصررررا
وإعداد الت ارير المتكاملة)
 -3يتعرف على المبادئ األساسية والن ريات وااتجاهات
والمدارس الفكرية فو مجال محاسبة شركات األموال.
 -4يتعرررف علررى إجررراتات التسررجيل – التبوي ر – التحليررل –
العرض – التفسير للعمليات المالية المعد يدويا والكترونيا.
 -5يتعرف على قحكا المعرامات ات الصرلة براألورا الماليرة
(األس ر – السررندات – األ ون  )...وتررداول ا (محليررا وخارجيررا)
ومؤشرات ا.
 -1ي فسر األحداث ااقتصادية وما يسفر عن ا من معامات
مالية من خال التعامل م األرقا وتحليل ا وتفسير مدلوات ا
من خال المعالجة المحاسبية لألس الن دية والعينية.
 -2يسجل المعامات المالية واألحداث المالية بالطر
المحاسبية المائمة.
 -3يستخد الطر واألسالي المحاسبية المائمة لطبيعة نشاط المنشأ .
 -4يفسر ويحلل المعلومات واألرقا المحاسبية ومدلوات ا لكل من
ب مةاألمر.
 -5ي تر التحسين المستمر فو مجال التخصص وف ا للمتغيرات
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وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة
الحادقة.

ت -المهارات المهنية والعملية :

ث – المهارات العامة:

 -1يو ف الموارد المادية والبشرية والموارد األخرى بفعالية
والمحاف ة علي ا من خال حل ات الن اش.
 -2يصم ويشغل الن المحاسبية كل فو مجال محاسبة
شركات األموال.
 -3يعد ويعرض ويفسر الت ارير فو مجال المحاسبة بأسلو
علمو باستخدا معايير المحاسبة .
 -4ي طبق الطر واألسالي وااجراتات والنما ال المحاسبية
المائمة.
 -5يعد الت ارير وال وائ المالية وملح ات ا من خال تطبيق
المعايير المحاسبية.
 -6يجيد إل ات وعرض المعلومات من خال الت رارير المحاسربية
سرروات داخررل المنشررأ قو خارج ررا (م ر الموائمررة بررين اافصررا
المست دف وسرية المعلومات).
 -1ي در على العمل الجماعو.
 -2ي در على التعل ال اتو المستمر من خال الحوار والمناقشة
والمحا رات.
 -3يلتز باستخدا قسالي حل المشكات على المستوى
الفرديأوالمؤسسو بكفات عالية.
غوط العمل واستخدا
 -4ي در على إدار ال ات والتعامل م
الطر الرقمية فو حل المشاكل والت يي بطر ايجابية.
-5ي در على التطوير والتحسين المستمر فو مجالمحاسبة
شركات األموال.
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المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .5مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من المقرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نواتج البرنامج
نواتج المقرر

 - 1يتعرف على األشكال
واألنواع المختلفة
لمؤسسات األعمال (هيئات
حكومية وغير هادفة للربح
– هيئات اقتصادية عامة
– منشات خاصة (صناعية
– زراعية  -تجارية –
خدمية  -مالية))
 - 2يتعرف على التطورات
واالتجاهات الحديثة
والقضايا المعاصرة
المرتبطة بمجال محاسبة
شركات األموال (انتشار
الشركات متعددة
الجنسيات  -صفقات
االندماج واالستحواذ –
االتجاه المتزايد نح و
التكتالت االقتصادية  -القيد
في أسواق المال العالمية -
التطور في تكنولوجيا

1أ

2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

8أ

9أ

 13أ

 14أ

 15أ

 16أ

 17أ

 18أ

 19أ

 10أ
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 20أ

 11أ

√

 21أ

 12أ

√

 22أ

أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة
المعلومات وفى نظم
التصنيع  -متطلبات المعايير
الدولية إلعداد التقارير
المالية  - IFRSمتطلبات
حوكمة الشركات  -متطلبات
اإلفصاح وإعداد التقارير
المتكاملة)
 - 3يتعرف على
المبادئاألساسية والنظريات
واالتجاهات والمدارس
الفكرية في مجال محاسبة
شركات األموال.
 - 4يتعرف علىإجراءات
التسجيل – التبويب –
التحليل – العرض –
التفسير للعمليات المالية
المعدة يدويا والكترونيا.
 - 5يتعرف على أحكام
المعامالت ذات الصلة
باألوراق المالية (األسهم
– السندات – األذون )...
وتداولها (محليا وخارجيا)
ومؤشراتها.

برنامج المحاسبة

√

√

√
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المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

نواتج البرنامج

نواتج المقرر

-1يفسر األحداث االقتصادية
وما يسفر عنها من معامالت
مالية من خالل التعامل مع
األرقام وتحليلها وتفسير
مدلوالتها من خالل المعالجة
المحاسبية لألسهم النقدية
والعينية.
 -2يسجل المعامالت المالية
واألحداث المالية بالطرق
المحاسبية المالئمة.
 -3يستخدم الطرق واألساليب
المحاسبية المالئمة لطبيعة
نشاط المنشأة.
 -4يفسر ويحلل المعلومات
واألرقام المحاسبية
ومدلوالتها لكل من
بهمةاألمر.
 -5يقترح التحسين المستمر
في مجال التخصص وفقا
للمتغيرات الحادثة.

1ب

2ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 10ب

 11ب

 12ب

ب -المهارات الذهنية

ب -المهارات الذهنية

√

√
√
√
√
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المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 -1يوظف الموارد المادية
والبشرية والموارد األخرى
بفعالية والمحافظة عليها من
خالل حلقات النقاش.
 -2يصمم ويشغاللنظم
المحاسبية كل في مجال
محاسبة شركات األموال.
 -3يعد ويعرض ويفسر
التقارير في مجال المحاسبة
بأسلوب علمي باستخدام
معايير المحاسبة .
 -4يطبق الطرق واألساليب
واإلجراءات والنماذج
المحاسبية المالئمة.
 -5يعد التقارير والقوائم
المالية وملحقاتها من خالل
تطبيق المعايير المحاسبية.
 -6يجيد إلقاء وعرض
المعلومات من خالل التقارير
المحاسبية سواء داخل
المنشأة أو خارجها (مع
الموائمة بين اإلفصاح
المستهدف وسرية
المعلومات).

1ت

2ت

3ت

4ت

5ت

6ت

7ت

8ت

9ت

 10ت

 11ت

 12ت

 13ت

 14ت

 15ت

 16ت

√
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 22ت

 17ت
√

 23ت

 18ت

√

 24ت

 19ت

√

 25ت

 20ت

√

 26ت

 21ت

√

 27ت

ت  -المهارات المهنية
والعملية

ت  -المهارات المهنية والعملية

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 - 1يقدر على العمل
الجماعي.
 - 2يقدر على التعلم الذاتي
المستمر من خالل الحوار
والمناقشة والمحاضرات.
 - 3يلتزم باستخدام أساليب
حل المشكالت على
المستوى
الفرديأوالمؤسسي بكفاءة
عالية.
 -4يقدر على إدارة الذات
والتعامل مع ضغوط العمل
واستخدام الطرق الرقمية في
حل المشاكل والتقييم بطرق
ايجابية.
-5يقدر على التطوير والتحسين
المستمر في مجال محاسبة
شركات األموال.

1ث

2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 10ث

 11ث

 12ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√
√

√

√
√
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .6مصفوفة تغطية محتوى المقرر لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:
م

محتوىالمقرر

عدد
األسابيع

1

اإلطار النظري لشركات
األموال المساهمة (المفهوم
والخصائص واألنواع
والمقارنة بينها وبين شركات
األشخاص ومفهوم األسهم).
معالجة المحاسبية لألسهم
النقدية "اكتتاب مغلق ومفتوح
"عام" المعالجة المحاسبية
لخصم إصدار ومصاريف
تأسيس ،و تجزئة األسهم
تابع  :تجزئة األسهم – قياس
وعرض ربحية السهم و
المعالجة المحاسبية لألسهم
العينية ،و المعالجة المحاسبية
لعالوة اإلصدار ( إصدار
األسهم بعالوة اصدر)
تعريف السندات وأنواعها
والمقارنة بينها وبين األسهم
و معالجة السندات في حالة

1

أ  -المعرفةوالفهم
2 1

2

3

4

ب  -المهاراتالذهنية

ت-
المهاراتالمهنيةوالعملية

ث  -المهارات العامة

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3

√ √ √ √

√√ √

√ √

√ √ √ √

√

3

√

√ √ √

√ √ √

√ √

√

4

√ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √

4

√ √ √ √ √

√ √ √

√
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√

√ √ √

√
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة
وجود عالوة إصدار و معالجة
السندات حالة وجود خصم
إصدار ،و تحويل السندات
ألسهم .
 5النواحي المحاسبية في
شركات األموال قطاع األعمال
العام (النظام المحاسبي
الموحد )

2

√ √ √

√
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

.7المحتوى التفصيلي للمقرر
رقم
األسبوع
1
2
3
4
5
6

عدد
الساعات

الموضوع
اإلطار النظري لشركات األموال المساهمة
(المفهوم والخصائص واألنواع والمقارنة
بينها وبين شركات األشخاص ومفهوم
.األسهم)
المعالجة المحاسبية لألسهم النقدية "اكتتاب
.مغلق ومفتوح "عام"
تابع المعالجة المحاسبية لألسهم النقدية
"اكتتاب مغلق ومفتوح "عام" المعالجة
.المحاسبية لخصم إصدار ومصاريف تأسيس.
تجزئة األسهم– قياس وعرض ربحية السهم
و المعالجة المحاسبية لألسهم العينية.
المعالجة المحاسبية لعالوة اإلصدار ( إصدار
األسهم بعالوة اصدر)
تعريف السندات وأنواعها والمقارنة بينها
.وبين األسهم
المعالجة المحاسبية للسندات .
معالجة السندات حالة وجود عالوة إصدار

محاضرة

درس

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4
4

2
2

7
8
9
10

6
6
اختبار منتصف الفصل الدراسي
4
6
معالجة السندات حالة وجود خصم إصدار.
تابع معالجة السندات حالة وجود عالوة
4
6

2

12
13

6
6

4
4

2
2

6

4

2

4

2

11

14
15
16

إصدار وخصم إصدار.
تحويل السندات ألسهم
تابع تحويل السندات ألسهم
النواحي المحاسبية في شركات األموالقطاع
األعمال العام
(النظام المحاسبي الموحد )

إجمالي ساعات التدريس

6
اختبار نهاية الفصل الدراسي
56
84
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .8مصفوفة تغطية طرق التعليم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر
طرق التعليم والتعلم
محاضرات
قاعة البحث
التعليم التعاوني(فرق
العمل)
التعليم
االلكتروني(العروض
التقديمية ومعامل
الحاسب اآللي)
العصف
الذهني(المناقشات)
إستراتيجية التعلم
الذاتي(األبحاث
الفردية)
إستراتيجية التعلم
التجريبي(المشاريع
البحثية الجماعية)
إستراتيجية التعليم
الغير مباشر(الواجبات
المنزلية)

ت -المهارات
المهنية
والعملية
√

األسلوب
الذي تم
اختياره
√

أ -المعرفة
والفهم

ب -المهارات
الذهنية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .9أساليب التعليم والتعلم للطالب من ذوي القدرات المحدودة :
 - 1ساعات مكتبية زائدة
 - 2الريادة الطالبية
 - 3اإلرشاد األكاديمي
 - 4مراجعات نهاية الفصل الدراسي
 - 5مجموعات التقوية (اختياري)
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ث -المهارات
العامة
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .10مصفوفة تغطية ادوات التقييم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:

ادوات التقييم

االسلوب
الذى تم
اختياره

اختبار منتصف الفصل
الدراسى

✓

ب -المهارات الذهنية

أ -المعرفة والفهم

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
✓

✓

✓

ت-
المهارات
المهنية
والعملية

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التقييم
%

✓✓

رقم
االسبوع

9

البحث الجماعي
تمارين

✓

✓ ✓

✓

✓

✓✓✓✓✓
%15

كل
اسبوع

العروض التقديمية
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاية الفصل الدراسى

✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓✓✓✓✓

%85

16

.11قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
كتب ملزمة :
كتب مقترحة :

محمد ،مجدي شكري فوزي("،)2015محاسبة شركات األموال"،مطبعة
الهدي .
 حجازي إبراهيم ،رسالن  ،البشبيشي ،حلمي عبد الفتاح (،)2012"محاسبة شركات األموال"  ،مطابع الدار الهندسية .
 -2قانون شركات المساهمةرقم  159لسنة  1981والالئحة التنفيذية  ،و
قانون رقم  17لسنة  2015بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات
المساهمةرقم 159لسنة .1981

دوريات علمية أو نشرات ....
أستاذ المادة :د  /مجدي شكري فوزي محمد
منسق الجودة بالشعبة :د  /محمود فاروق
رئيس مجلس القسم العلمي:أ.د  /حسن إسماعيل فارس
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