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 وصف المساق 
ٌتم التركٌز فً هذه المادة على تعرٌف الطالب بمفهوم محاسبة المؤسسات الخاصة ذات الفروع واألقسام وبضاعة األمانة وعملٌات 

البٌع بالتقسٌط والمحاسبة فً القطاع الزراعً، وبٌان خصوصٌة األنظمة المحاسبٌة لكل منها وكٌفٌة إعداد القوائم المالٌة والحسابات 
 .الختامٌة لها

 
 أهداف المساق 

ٌهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطلبة على دراسة الخصائص النوعٌة للمحاسبة المالٌة فً المنشآت ذات الطابع الخاص والتً تتطلب 
 .إجراءات محاسبٌة خاصة بها مع شرح لهذه اإلجراءات الخاصة

 

 :مخرجات التعلم
 

A. المعرفة والفهم: 

 :ٌتوقع من الطالب فً نهاٌة الفصل أن ٌتعرف على ما ٌلً

 .معرفة طبٌعة األنشطة فً المنشآت ذات األقسام وأهدافها ومقومات النظام المحاسبً لها والمعالجات المحاسبٌة بها .1

 .معرفة طبٌعة األنشطة فً المنشآت ذات الفروع وأهدافها ومقومات النظام المحاسبً لها والمعالجات المحاسبٌة بها .2

 .معرفة طبٌعة األنشطة فً بضاعة األمانة وأهدافها ومقومات النظام المحاسبً لها والمعالجات المحاسبٌة لها .3

 .معرفة طبٌعة األنشطة فً عملٌات البٌع بالتقسٌط والمعالجات المحاسبٌة لها .4

 .معرفة طبٌعة األنشطة فً المؤسسات الزراعٌة وأهدافها ومقومات النظام المحاسبً لها والمعالجات المحاسبٌة بها .5

B.  مهارات اإلدراك: 

 .إدراك أهمٌة استخدام نظام المحاسبة المالٌة فً المشروعات االقتصادٌة أعاله .1

 .القدرة على تحلٌل وتسجٌل العملٌات المالٌة الخاصة فً محاسبة األقسام وإعداد القوائم المالٌة .2

 القدرة على تحلٌل وتسجٌل العملٌات المالٌة الخاصة فً محاسبة الفروع وإعداد القوائم المالٌة .3

 القدرة على تحلٌل وتسجٌل العملٌات المالٌة الخاصة فً محاسبة بضاعة األمانة وإعداد القوائم المالٌة .4

 .القدرة على تحلٌل وتسجٌل العملٌات المالٌة الخاصة بعملٌات البٌع بالتقسٌط وإعداد القوائم المالٌة الخاصة بها .5

 القدرة على تحلٌل وتسجٌل العملٌات المالٌة الخاصة فً قطاع الزراعة وإعداد القوائم المالٌة .6
 

C.  (مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكاديمي: 

تحفٌز الطالب على اإلطالع على الكتب والدورٌات المتعلقة بالمحاسبة بشكل عام والمحاسبة المنشآت الخاصة بشكل  .1
 .خاص فً المكتبة العامة للجامعة

 .إجراء تدرٌب للطلبة بهدف تفعٌل الجانب النظري مع الجانب التطبٌقً .2

 .مشاركة الطلبة فً حل التطبٌقات العملٌة لتفعٌل روح التواصل والتعاون بٌنهم .3
 

D. مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة: 

 . فً محاسبة األقسام، والفروع، بضاعة األمانةةاكتساب مهارات إثبات العملٌات المالٌة والجردي .1

 .اكتساب مهارات إثبات العملٌات المالٌة الخاصة بالبٌع بالتقسٌط .2

 .فً المنشآت العاملة بالقطاع الزراعًاكتساب مهارات تسجٌل العملٌات الخاصة  .3

 .اكتساب مهارة إعداد القوائم فً المنشآت الخاصة .4
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 :هيكل المقرر

 

الساعة  األسبوع
 المعتمدة

نتاجات 
 التعلم

إجراءات  المواضيع
 التعلم

 طرق التعليم

 األول

 و

 الثاني

 و

 الثالث

 

 حسابات األقسام  
 أهمٌة التنظٌم اإلداري للمنشاة على أساس األقسام 

 اإلجراءات المحاسبٌة فً تحدٌد دخل األقسام
 توزٌع المصروفات غٌر المباشرة على األقسام 
 اإلجراءات المحاسبٌة الستبعاد األقسام الخاسرة

  

 

 الرابع 

 و

 الخامس

 و 

 السادس

 حسابات الفروع  
 التعرٌف بالفروع وتصنٌفها

 حسابات الفروع غٌر المستقلة 
 حسابات الفروع المستقلة الداخلٌة

 حسابات الفروع الخارجٌة
  أنواعها وأهدافها

 تطبٌقات محاسبٌة على الفروع الخارجٌة

  

  

 السابع

 و 

 الثامن

 و 

 التاسع

 اإلجراءات المحاسبية لبضاعة األمانة   
 التعرٌف ببضاعة األمانة

المعالجة المحاسبٌة لبضاعة األمانة فً سجالت الوكٌل 
 والموكل

 بعض المشاكل المحاسبٌة المتعلقة ببضاعة األمانة
 تطبٌقات محاسبٌة شاملة على محاسبة بضاعة األمانة

  

 العاشر و

الحادي 

 عشر

و الثاني 

 عشر

 اإلجراءات المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط  
 اإلطار النظري لعملٌات البٌع بالتقسٌط

 اإلجراءات المحاسبٌة لعملٌات البٌع بالتقسٌط 
 حاالت تطبٌقٌة

  

الثالث 

 عشر

 و

الرابع 

 عشر

 

والخامس 

 عشر

 :محاسبة قطاع الزراعة  
المعالجة المحاسبٌة لألصول البٌولوجٌة النباتٌة 

المعالجة المحاسبٌة لألصول البٌولوجٌة الحٌوانٌة  
 مثلة تطبٌقٌةأ

  

السادس 

 عشر

    حاالت تطبيقية  
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 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 عبد الناصر احمد حمٌدان.د/أساسٌات المحاسبة المالٌة الخاصة
 

 المقررات المساندة 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20 

 االمتحان الثاني 20 

 االمتحان الشفهي 10 

 عرض تقديمي  

 االمتحان النهائي 50 
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Zarqa University  Pre-requisite: 0400302 

Faculty of Economics and 

Administrative Sciences 
Lecturer Name: 

Department:  Accounting Sciences Lecture’s time: 

Course title: Special financial 

Accounting 
Office Hours: 

Course number: 0403217  

 

 

Course description: 

This course focuses on defining the concept of accounting in special entities that constitute of divisions 

and branches, as well as the operations relate to consignment, installment sales, and entities in 

agricultural sector. In addition, this course explains the accounting systems and procedures for each one 

of the aforementioned entities and activities, and the mechanism of preparing their final accounts and 

financial statements.     
           
 

Aims of the course: 

This course aims to helping students in studying the qualitative characteristics of financial accounting in 

the entities and activities that have special characteristics. In addition to helping them in recognizing the 

special accounting procedures for these entities and activities, and explain these procedures for them. 

 
 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

At the end of semester, the student is expected to have: 

A. Knowledge and Understanding 

A1. The nature of activities at entities that constitute of divisions, the objectives of these activities,  
rectifiers of accounting system at these entities, and accounting procedures for activities in these 
entities. 

A2. The nature of activities at entities that have branches, the objectives of these activities, rectifiers of 
accounting system at these entities, and accounting procedures for activities in these entities. 

A3. The nature of activities relate to consignment, the objectives of these activities, rectifiers of 
accounting system to process these activities. 

A4. The nature of activities relate to installment sales, the objectives of these activities, rectifiers of 
accounting system to process these activities. 

A5. The nature of activities at entities in agricultural sector, the objectives of these activities,  rectifiers 
of accounting system at these entities, and accounting procedures for activities in these entities. 

 

B.  Realization  Skills 

B1. Realizing the importance of using accounting systems in the aforementioned entities and activities. 

B2. An ability to analyze and record the special financial operations in entities that constitute of 
divisions and preparing their financial statements. 
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B3. An ability to analyze and record the special financial operations in entities that have branches and 
preparing their financial statements. 

B4. An ability to analyze and record the special financial operations that relate to consignment and 
inserting them in financial statements. 

B5. An ability to analyze and record the special financial operations that relate to installment sales and 
inserting them in financial statements. 

B6. An ability to analyze and record the special financial operations at entities in agricultural sector and 
preparing their financial statements.  

 

C. Academic communication skills (with sources and persons): 

C1. Motivating students for reading books, journals, and any other sources related to accounting in general 
and special financial accounting in particular.  

 
C2. Conducting the required training for students in order to integrate the theoretical part with 

practical part. 

C3. Student participation in solving the practical applications to enhance the spirit of communication 

and cooperation among them.  

D. Practical skills related to the profession: 

D1. Acquire the skills of proofing the financial and adjustments transactions in the divisions, branches 

and consignments accounting.   

D2. Acquire the skills of proofing the financial transactions of installment sale.   

D3. Acquire the skills of recording special operations in entities operating in the agricultural sector.  

D4. Acquire the skills of preparing financial statements for the above mentioned entities.   
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Course structures: 
 

Assessment methods Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

  Chapter one: divisions' 

accounting. 

- The importance of 

administrative regulations for 

entities based on divisions. 

- Accounting procedures to 

determine the income of 

divisions.              

  

1+2 

  - Distributing indirect expenses 

of divisions. 

- Accounting procedures to 

eliminate the loser divisions. 

  

3+4 

  Chapter two : Branches 

accounts. 

- Defining the branches and their 

classification. 

  
5+6 

  - Dependent branches accounts.  

- Internal independent branches 

accounts. 

  7 
 

  - External branches accounts.  

The types and objectives of 

external branches accounts. 

- Accounting applications on 

external branches. 

  
8+9 

 

  Chapter Three: Accounts 

procedures for consignment.   
- Defining consignment. 

- Accounting processing for 

consignment in agent and 

client books.  

  
10 
 

  - Some accounting problems 

relate to consignment. 

- General Accounting 

Application on consignment. 

  
11 
 

  Chapter Four: installment sales 

- Theoretical framework for 

installment sales. 

- Accounting processing of 

installment sales 

-  Practical cases 

  

12 
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  Chapter Five: Accounting in 

Agricultural Sector 

- Accounting processing of plant 

biological assets. 

- Accounting processing of 

animal biological assets. 

- Practical cases. 

  

13+14+15 

 

 

 

 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 
Basics of Special financial Accounting, D. Abdulnaser Humedan 

B. Supplementary Textbook(s):  
 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

FIRST EXAM 20  

SECOND EXAM 20  

PARTICIPATION 10  

FINAL EXAM 50  

 








