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اسم المقرر
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استاذة المادة
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المتطلبات السابقة

Email :

ACC 251
اساسيات المحاسبة المالية

وصف المقرر:
يتناول هذا المقرر االطار النظرى الذى يحكم المعالجات المحاسبية في المنظمات الحكومية والمنظمات الغير هادفة للربح ،وطبيعة

انظمتهم المحاسبية وعناصرها  ،وتوضيح للفروقات في االسس المعتمدة في عمليات القياس والتسجيل المحاسبى وانواع القوائم

المالية وبنودها ،كما سيتطرق الى مفهوم الموازنة وطريقة اعدادها ووحدات المسئولية والمحاسبة عنها ومفهوم االموال وانواعها وكيفية
المحاسبة عنها  ،باالضافة الى المعالجات المحاسبية للعمليات المالية المتنوعة في المنظمات الحكومية .

أهداف المقرر:
 .1فهم طبيعة المحاسبة في الوحدات الحكومية

 .2توضيح للقوائم المالية المستخدمة في المؤسسات الحكومية والمنظمات الغير هادفة للربح
 .3التطرق لمفهوم االموال والتفرقة بين انواعها .
 .4التعرف على الموازنة العامة للدولة وخصائصها ومراحل إعدادها وأسس تبويبها
 .5توضيح للمعالجات المحاسبية للعمليات الحكومية .

المحتوى العلمي:
 .1بيئة المحاسبة الحكومية (. ) 24-4

 .2نظام المحاسبة الحكومية ( )42-31
 .3الميزانية العامة للدولة ( .)63-33
 .4الدفاتر المحاسبية وطريقة القيد ( )131- 141
 .5المحاسبة عن ايرادات الميزانية ()191-134

 .3المحاسبة عن مصروفات الميزانية ()244-193
 . 7حسابات التسوية  -االمانات والعهد والحسابات الجارية ()311-246
 .6اقفال الحسابات واعداد الحساب الختامى ( )333 -314

المخرجات المتوقعة:
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عند االنتهاء من دراسة هذا المقرر ،سوف يكون الطالب قاد ار على:
 .1معرفة طبيعة النظام المحاسبي الحكومي وعناصره .

 . 2معرفة مفهوم االموال والتفرقة بين انواعها وكيفية المحاسبة عنها .
 .3المشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة.
 .4إجراء المعالجة المحاسبية لعمليات الصرف والتحصيل ( العمليات الحكومية )
 . 3اعداد قوائم مالية حكومية

طريقة التقييم
1الختبار النهائي %111
الكتاب المقرر:
د .سلطان بن محمد علي السلطان ،المحاسبة الحكومية( ،الطبعة األولى1424 ،هـ  2113،م).

المراجع المساندة:
محمد عبد اهلل الشريف وعبد العزيز محمود اإلمام ،حسابات الحكومة في المملكة العربية السعودي دراسة تحليلية وتطبيقية( ،الطبعة

الرابعة 1422هـ 2111 -م)

