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 جامعة الزرقاء  :المتطلب السابق

 االقتصاد والعلوم االدارٌة:  الكلٌة  : اسم المدرس 

 المحاسبة:  القسم :موعد المحاضرة 

 0403426محاسبة دولٌة :المقرر :الساعات المكتبٌة

 وصف المساق 

ٌتضمن المساق طبٌعة المحاسبة الدولٌة ومشاكلها، واسعار الصرف والمعالجة المحاسبٌة للعملٌات التجارٌة بالعملة 
االجنبٌة ومخاطر اسعار الصرف وكٌفٌة التحوط وتغطٌة هذه المخاطر و تحوٌل وترجمة القوائم المالٌة الى العمالت 

النقدٌة االجنبٌة و اسعار التحوٌل الدولٌة والضرٌبة الدولٌة والمحاسبة الدولٌة التضخم االقتصادي 
 

 اهداف المساق 

 التعرف على طبٌعة المحاسبة الدولٌة ومشاكلها. 

 التعرف على معاٌٌر المحاسبة والمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة . 

 بالعملة االجنبٌة (االستٌراد والتصدٌر  )التعرف على المعالجة المحاسبٌة للعملٌات التجارٌة . 

   التعرف على مجاالت عقود الصرف اآلجلة ومشكالتها 

 التعرف على المشتقات المالٌة لعقود الخٌارات والمبادالت. 

 التعرف على أسعار التحوٌل الدولٌة وترجمة القوائم المالٌة المعدة بالعمالت األجنبٌة. 
 

 :مخرجات التعلم 

 معرفة طبٌعة المحاسبة الدولٌة ومشاكلها. 1

 معرفة معاٌٌر المحاسبة والمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة . 2

 بالعملة االجنبٌة (االستٌراد والتصدٌر)معرفة المعالجة المحاسبٌة للعملٌات التجارٌة . 3

 معرفة مجاالت عقود الصرف اآلجلة ومشكالتها.  4

 معرفة المشتقات المالٌة لعقود اآلجلة والمستقبلٌة. 5

 معرفة أسعار التحوٌل الدولٌة وترجمة القوائم المالٌة المعدة بالعمالت األجنبٌة. 6

 

 :المعرفة والفهم

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

 .التعرف على طبٌعة المحاسبة الدولٌة ومشكالتها .1

 .فهم وإدراك المعاٌٌر المحاسبٌة والمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة .2

 .فهم ومعرفة المشتقات المالٌة .3
 

 :مهارات اإلدراك 

 .فهم الطالب لمفاهٌم المحاسبة الدولٌة واهدافها .1

 .إدراك أهمٌة معاٌٌر المحاسبة والمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة .2

 إدراك كٌفٌة تحوٌل وترجمة القوائم المالٌة الى العمالت النقدٌة االجنبٌة .3

 بالعملة األجنبٌة (االستٌراد والتصدٌر  )إدراك كٌفٌة المعالجة المحاسبٌة للعملٌات التجارٌة  .4
 

 

 :(مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكاديمي 

تحفٌز الطالب على اإلطالع على الكتب والدورٌات المتعلقة بالمحاسبة بشكل عام والمحاسبة الدولٌة بشكل خاص فً  .1
 .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

 :مهارات عملٌة خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة .4

 معرفة معاٌٌر المحاسبة والمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة .5

 اكتساب كٌفٌة تحوٌل وترجمة القوائم المالٌة الى العمالت النقدٌة االجنبٌة .6

 . معرفة اسعار التحوٌل الدولٌة .7

 بالعملة االجنبٌة (االستٌراد والتصدٌر)اكتساب مهارة المعالجة المحاسبٌة للعملٌات التجارٌة  .8
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 : هيكل المقرر 
 

نتاجات  المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

حل + مناقشت 

 تطبيقاث محاسبيت

مدخل لدراست المحاسبت الدوليت  محاضرة

مفهىم وتعرَف المحاسبت الدولُت  -1

عىامل ظهىر إجراءاث المحاسبت الدولُت  -2

أهداف المحاسبت الدولُت  -3

 أسباب االهتمام بالمحاسبت علً مستىي الدولٍ -4

1A 

1B 

1C 

2C 

3C 

األول  6
 
و 

 الثاني

حل + مناقشت 

 تطبيقاث محاسبيت

 المحاسبت عن الصفقاث بالعمالث األجنبيت  محاضرة

مفهىم الصفقت وتعرَفها  -1

أوىاع الصفقاث األجىبُت  -2

حاالث مه الصفقاث بالعمالث األجىبُت  -3

 

1A 

4B 

1C 

2C 

3C 

الثالث  6
و 

الرابع 
 

 

حل + مناقشت 

 تطبيقاث محاسبيت

 عقود الصرف اآلجلة الخاصة بالصفقات األجنبية محاضرة
مفهوم وتعرٌف عقد الصرف اآلجل  -1
المشكالت المحاسبٌة لعقود الصرف اآلجلة  -2

العملٌات المحاسبٌة للصفقات بالعمالت - 3
األجنبٌة 

منظور الصفقة الواحدة  -  
منظور الصفقتٌن - 
حاالت من الصفقات بالعمالت األجنبٌة - 4

 

1A 

4B 

1C 

2C 

3C 

6  
الخامس 

و 
السادس 

و 
 السابع

حل + مناقشت 

 تطبيقاث محاسبيت

محاسبة األدوات المالية المشتقة للعقود اآلجلة  محاضرة
والمستقبلية 

مفهوم وتعرٌف األدوات المالٌة  -1
مفهوم وتعرٌف المشتقات المالٌة  -2
المتعاملون بالمشتقات المالٌة  -3
مخاطر التعامل بالمشتقات المالٌة  -4
 – العقود اآلجلة –أدوات لمشتقات المالٌة  -5

 العقود المستقبلٌة

1A 

4B 

1C 

2C 

3C 

6  
 

الثامن 
و 

 التاسع

حل + مناقشت 

 تطبيقاث محاسبيت

ترجمة القوائم المالية المعدة بالعمالت األجنبية  محاضرة
تعرٌف ترجمة القوائم المالٌة  -5
أهداف ترجمة القوائم المالٌة األجنبٌة  -6
طرق ترجمة القوائم المالٌة   -7

 طرٌقة البنود المتداولة وغٌر المتداولة –

 طرٌقة البنود النقدٌة والبنود غٌر النقدٌة –

 طرٌقة الزمنٌة و إعادة القٌاس –

 طرٌقة سعر الصرف الجاري –

 .أمثلة على طرق ترجمة القوائم المالٌة- 4

2B 

1D 

1C 

2C 

3C 

6  
العاشر 

و 
الحادي 

 عشر

حل + مناقشت 

 تطبيقاث محاسبيت

محاسبة اثأر التغيرات في األسعار وفق المعايير  محاضرة
الدولية 

معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وأثار التغٌر فً  -1
 األسعار

 مفاهٌم معالجة التغٌرات فً مستوى األسعار -2

 مزاٌاها وعٌوبها- طرٌقة التكلفة التارٌخٌة -3

 مزاٌاها –طرٌقة التكلفة التارٌخٌة المعدلة  -4

2B 

1D 

1C 

2C 

3C 

الثاني  9
عشر 

 
و الثالث 
عشر 

 
والرابع 
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 وعٌوبها

  مزاٌاها وعٌوبها–طرٌقة التكلفة الجارٌة  -5

 طرٌقة التكلفة الجارٌة المعدلة -6

متطلبات تعدٌل الحسابات الختامٌة وفق  -7
 نموذج التكلفة التارٌخٌة المعدلة

أمثلة محلولة على طرق معالجة أثار التضخم  -8

 عشر

حل + مناقشت 

 تطبيقاث محاسبيت

تطبيقات   محاضرة الخامس  3 
عشر 

 
 

المراجع  

 
 الكتاب المقرر الرئيس

 األردن/، المحاسبت الدولُت، دار وائل للىشر والتىزَع، عمان(2018) عبد الرزاق الشحادة 

 

 المقرراث المساندة 
 . األردن–، المحاسبت الدولُت ، دار المىاهج للىشر والتىزَع ، عمان  ( 2010 )سعىد جابر العامرٌ 

  

 :طرق التقييم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول 20 

 االمتحان الثاني 20 

 االمتحان الشفهي 10 

 عرض تقديمي  

 االمتحان النهائي 50 
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Zarqa University  Instructor:  
Faculty Lecture’s time:1 

Department:  Accounting Science  Semester: 

Course title: International  Accounting 

0403426                                                                  
Office Hours: 

  

 

Course description: 

This course includes the nature of international accounting and its problem, theories of currency 

exchange prices, accounting for foreign currency, hedge accounting for exchange risk, translation 

methods of Financial Statement, transfer pricing approaches, international taxation and international 

accounting for changing prices.          
 

Aims of the course: 

          1 – Knowing the nature of international accounting and its problem 

          2 – Knowing the theories of currency exchange prices. 

 3- Knowing accounting treatment for foreign currency 

 4- Knowing exchange risk and hedge accounting  

 5- Knowing the translation methods  

 6- Knowing  transfer pricing approaches and international taxation  

 7- Knowing  international accounting for changing prices 
 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 
A1. Concepts and Theories:  
 
A2. Contemporary Trends, Problems and Research:  
A3. Professional Responsibility: 

B. Subject-specific skills 
B1. Problem solving skills: 
B2. Modeling and Design: 
B3. Application of Methods and Tools:. 

C. Critical-Thinking Skills 
C1. Analytic skills: Assess  
C2. Strategic Thinking:  

C3. Creative thinking and innovation:  

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal development) 

D1. Communication:  

D2. Teamwork and Leadership:  
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Course structures: 
 

 

Assessment methods Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers  Theoretical Framework of 

International Accounting: 

 The nature of International 

Accounting and its problem      
   

1A 

1B 

1C 

2C 

3C 

3 1 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers Foreign Exchange Prices: 

Theories of currency exchange 

prices 

2A 

2B 

1C 

2C 

3C 

3 2 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers Foreign Exchange Prices: 

Types of exchange markets 
1A 

2B 

1C 

2C 

3C 

3 3 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers Accounting for Foreign 

Currency: 

One transaction perspective 

1A4B 

1C 

2C 

3C 

3 4 
 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers Accounting for Foreign 

Currency: 

Tow transaction perspective 

1A 

4B 

1C 

2C 

3C 

3 5 
 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers The Risk of Exchange: 

Hedge accounting for exchange 

risk 

2B 

1D 

1C 

2C 

 

3 6 
 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers The Risk of Exchange: 

Hedge accounting for exchange 

risk 

2A 
1D 

1C 

2C 

3C 

3 7 
 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers Translation of Financial 

Statement: 

Current-noncurrent method 

Monetary-nonmonetary method 

3B 

2D 

1C 

2C 

3C 

3 8 
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Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers Translation of Financial 

Statement: 

Temporary method 

Current rate method 

3B 

2D 

1C 

2C 

3C 

3 9 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers Transfer Prices in 

International companies: 

Transfer pricing approaches   

3D 

1C 

2C 

3C 

3 10 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers International Taxation: 

Theoretical framework for 

International Taxation 

 

3A 

1C 

2C 

3C 

3 11 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers International Taxation: 

Accounting treatment for 

International Taxation 

 

3A 

1C 

2C 

3C 

3 12 

Discussion+case 

studies in accounting 

lecturers International Accounting for 

Changing Prices: 

Theoretical framework for 

accounting for changing prices 

3A 

1C 

2C 

3C 

3 13 

Discussion+case 

studies in accounting 
lecturers International Accounting for 

Changing Prices: 

Accounting treatment for 

Changing Prices 

4B 

1C 

2C 

3C 

3 14 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 

International accounting, Soud al-amery                                  

 

B. Supplementary Textbook(s): 
  

Saud Jaber Al-Ameri (2010), International Accounting, Dar Al-Manahj for Publishing and Distribution, 

Amman - Jordan. 

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

FIRST EXAM 20  

SECOND EXAM 20  

PARTICIPATION 10  

FINAL EXAM 50  

 










