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 املتقدمة احملاسبة املالية  الكتاب املعتمد 
 أ.م.د. عالء الساعدي  املؤلف / املؤلفون 

 املفردات
 التفاصيل االسبوع 

 مفهوم الشركات وانواعها  االول
 خصائص شركات االشخاص .املعاجلات احملاسبية يف شركات االشخاص  شخاصشركات اال الثان 

العمليات اليت متثل التزاماات علاا الشاركاء - ءاحلساابت املتعلقة ابلشركا -طرق سداد راس املال وقيود اثباته 
لصاااال الشاااركة ق املعوقاااات و.ائاااداا ا .العملياااات الااايت متثااال حقاااوق الشاااركاء ق .ائااادة راس املاااال   مكا.اااات 

 ورواتب الشركاء   .ائدة قرض الشركاء   القوائم املالية وتوزيع االرابح واخلسائر
 .يما بينهم ود.ع الزايدة نقدا  طرق زايدة راس املال :اتفاق الشركاء- خاصاالشلشركات زايدة وختفيض راس املال  الثالث 
 رمسلة االرابح السنوية واملتحجزة واالحتياطات .اعادة تقدير املوجودات واضا.ة الزايدة اىل راس املال .- الرابع 

 استثمار اموال اضا.ية . –شراء حصة يف راس مال الشركة  –انضمام شريك جيد  اخلامس 
 طرق ختفيض راس املال :اتفاق الشركاء .يما بينهم وسحب الزايدة من رؤوس امواهلم .  السادس 
 ختفيض رؤوس اموال الشركات ابخلسائر املرتاكمة . السابع 
 رؤوس االموال .اعادة تقدير املوجودات وغلق النقص احلاصل يف حساابت  الثامن 
 انسحاب شريك او و.اته التاسع 
 ق التصفية التدرجيية ا ابستخدام :طريقة التصفية .طريقة أ.ح. التصفية . االشخاصتصفية الشركات  العاشر

 الشركات املسامهة .خصائص الشركات املسامهة . مستلزمات واجراءات اتسيس- موالشركات اال احلادي عشر
 :تكوين راس مال الشركة املسامهة املعاجلات احملاسبية يف الشركات املسامهة :.املعاجلات احملاسبية اخلاصة براس املال  الثان عشر 

 .اصدار االسهم غري املصدرة .استالم االقساط من املسامهني . االكتتاب ابالسهم الثالث عشر
 زايدة وختفيض راس مال الشركات املسامهة . الرابع عشر 

 القوائم املالية للشركات املسامهة :التوزيعات النقدية وتوزيعات االسهم . اخلامس عشر
 


