هفسداخ هادج الوحاسثح الواليح
العام الجاهعي  1436/1435هـ
لطالب االنتساب
اسن الوقسز

زهز الوقسز

عدد الوحداخ

أسس الوحاسثح الواليح

ACC 251
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هقسز وأستاذ الوادج
د .خليل اتوسلين

الثسيد االلكتسوني

الشعة الدزاسيح

kabusaleem@kau.edu.sa
ACC+ DAD

الووقع االلكتسوني

http://www.kau.edu.sa/DRS-0060866.aspx

LCD+ AVA

هواعيد الوحاضساخ
السثد ،االثنين ،األزتعاء
8,00 – 8,50

وصف المقرر:
٘ذا اٌّمزر ِ٘ ٛمذِح ف ٟأساس١اخ اٌّحاسثح ٙ٠ذف اٌ ٝذعز٠ف اٌطاٌة تطث١عح اٌّحاسثح ٚأّ٘١رٙا ٚأ٘ذافٙا ٚفزٚعٙا
ٚدٚر٘ا ف ٟاٌّجرّع ٚاٌّفا٘ٚ ُ١األسس اٌر ٟذم َٛعٍٙ١اٚ ،إِذادٖ تّٙاراخ ِسه اٌذفاذز اٌّحاسث١ح ٚذطث١ك واًِ اٌذٚرج
اٌّحاسث١ح عٍِٕ ٝشاخ ذجار٠ح ٚخذِ١ح ِع ذعز٠فٗ تاٌرس٠ٛاخ اٌجزد٠ح اٌالسِح ٌثٕٛد اٌّصزٚفاخ ٚاإل٠زاداخٚ .و١ف١ح إعذاد
اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح ٚاٌرعزف عٍ ٝتٕٛد٘ا .
تاإلظافح اٌ ٝاٌرزو١ش عٍ ٝاٌّعاٌجاخ اٌّحاسث١ح اٌّطثمح ف ٟإٌّشاخ اٌرجار٠ح ٚاٌّعاٌجاخ اٌالسِح ٌثٕٛد األصٛي
تٕٛعٙ١ا اٌّرذاٌٚح ٚاٌثاترح ِثً األٚراق اٌرجار٠ح ٚاألصٛي اٌثاترح .
أهداف المقرر:
 .1إعذاد اٌطاٌة تاٌّٙاراخ ٚاٌّعزفح اٌّحاسث١ح اٌالسِح ٌٗ خالي ِّارسح دٚرٖ وّحاسة .
 .2ذعز٠ف اٌطاٌة تاٌّصطٍحاخ ٚاٌّفا٘ٚ ُ١اٌفزٚض ٚاٌّثادئ اٌر ٟذم َٛعٍٙ١ا ِٕٙح اٌّحاسثح.
 .3إوساب اٌطاٌة ِٙاراخ ذسجٚ ً١إعذاد اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح .
 .4إعطاء اٌطاٌة اٌثمح ف ٟذحٍ ً١عٍّ١اخ اٌّؤسسح ٚاٌرعاًِ ِع ِخرٍف اٌسجالخ اٌّحاسث١ح.
 .5اٌرزو١ش عٍ ٝإوساب اٌطاٌة ِٙاراخ ذطث١ك واًِ اٌذٚرج اٌّحاسث١ح ٚإجزاء اٌرس٠ٛاخ اٌجزد٠ح اٌالسِح عٍٝ
ِٕشاخ خذِ١ح ٚذجار٠ح .
 .6ذطث١ك اٌّعاٌجاخ اٌالسِح ٌٍّشزٚعاخ اٌرجار٠ح ٌٚثٕذ األٚراق اٌرجار٠ح ٚاألصٛي اٌثاترح .
المحتوى العممي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اٌفصً األٚي :اإلغار إٌظزٌٍّ ٞحاسثح
اٌفصً اٌثأِ :ٟعادٌح اٌّحاسثح ٚذحٍ ً١اٌعٍّ١اخ اٌّاٌ١ح
اٌفصً اٌثاٌث:إٌظاَ اٌّحاسثٟ
اٌفصً اٌزاتع:اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح
اٌفصً اٌخاِس:ذس٠ٛح حساتاخ اٌّصزٚفاخ ٚاإل٠زاداخ
اٌفصً اٌساتع :اٌّحاسثح ف ٟإٌّشاخ اٌرجار٠ح
اٌفصً اٌثآِ:اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح ف ٟإٌّشاخ اٌرجار٠ح
اٌفصً اٌحاد ٞعشز :األٚراق اٌرجار٠ح
اٌفصً اٌثاٌث عشز :األصٛي اٌثاترح
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المخرجات المتوقعة:
عند االنتهاء من دراسة هذا المقرر ،سوف يكون الطالب قادرا عمى:
 .1التعرٌف بالمحاسبة ووظائفها وأهدافها وفروعها ووظائفها ومستخدمً المعلومات المحاسبٌة .
 .2تفسٌر وفهم المبادئ والمفاهٌم والفروض المحاسبٌة التً ٌبنى علٌها علم المحاسبة .
 .3تحدٌد مفهوم الوحدة المحاسبٌة والتفرقة ما بٌن األشكال القانونٌة للوحدات االقتصادٌة
 .4تكوٌن معادلة المٌزانٌة وتحلٌل اثر العملٌات المالٌة على المعادلة وتطبٌق نظرٌة القٌد المزدوج
 .5إعداد القوائم المالٌة الرئٌسٌة وتحدٌد مكوناتها .
 .6تطبٌق الدورة المحاسبٌة من التسجٌل فً دفتر الٌومٌة والترحٌل إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ
والترصٌد وإعداد مٌزان المراجعة والقوائم المالٌة وذلك فً المنشآت الفردٌة الخدمٌة .
 .7إجراء التسوٌات الجردٌة للمقدمات والمستحقات وتحدٌد األسس والمبادئ المحاسبٌة التً تقوم علٌها
هذه التسوٌات
 .8تطبٌق المعالجات المحاسبٌة المستخدمة لعملٌات البضاعة
 .9إعداد القوائم المالٌة فً المنشات التجارٌة
 .10تطبٌق المعالجات المحاسبٌة الالزمة لبند األوراق التجارٌة واألصول الثابتة .
الكتاب المقرر:

اسم الكتاب :أسس المحاسبة
اسم المؤلف  :أ .د .مجبور جابر محمود النمري
 1434هـ  2013 -م
الطبعة :األولى
ٌطلب من كافة المكتبات ( مكتبة الشقٌري  ،وخوارزم  ،جرٌر  ،والعبٌكا ن  ،دار حافظ للنشر

المرجع المساعد
اسم الكتاب :مبادئ المحاسبة
دٌ .وسف عبد هللا باسودان
اسم المؤلف  :د .مجبور جابر محمود النمري
أ  .محمد هاشم احمد فلمبان
د .عبد اللطٌف محمد باشٌخ
 1432هـ  2011 -م
الطبعة :الثانٌة
ٌطلب من كافة المكتبات ( مكتبة الشقٌري  ،وخوارزم  ،جرٌر  ،العبٌكان  ،دار حافظ للنشر )
طريقة التقييم:
االختبار النهائي %100
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الموضوعات المطلوبة والموضوعات المحذوفة من الكتاب المقرر
الفصل

الفصل األول
اإلطار النظري
للمحاسبة
( مطلوب بالكامل )
الفصل الثاني
معادلة المحاسبة
وتحليل العمليات
المالية
( مطلوب بالكامل )

الفصل الثالث
النظام المحاسبي

الفصل الرابع
القوائم المالية

الموضوعات المطلوبة
-

تعرٌف المحاسبة
األطراف المستفٌدة من المحاسبة
فروع المحاسبة
خصائص المعلومات المحاسبٌة
المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها
أنواع الوحدات االقتصادٌة وأشكالها القانونٌة
أسئلة وتمارٌن الفصل
مفهوم المعادلة
اثر العملٌات المالٌة على معادلة المحاسبة
تحلٌل العملٌات المالٌة الى أطرافها المدٌنة والدائنة
ماهٌة نظام القٌد المزدوج
أسئلة وتمارٌن الفصل

-

عناصر النظام المحاسبً
القٌد فً دفتر الٌومٌة
أنواع قٌود الٌومٌة
دفتر األستاذ العام
دلٌل الحسابات
الترحٌل
ترصٌد الحسابات
كٌفٌة الترحٌل من دفتر الٌومٌة الى دفتر األستاذ
وترصٌده
مٌزان المراجعة
أهداف إعداد مٌزان المراجعة
أنواع مٌزان المراجعة
أسئلة وتمارٌن الفصل
القوائم المالٌة فً المنشات الخدمٌة
قائمة الدخل
قائمة حقوق الملكٌة
قائمة المركز المالً
تبوٌب قائمة المركز المالً
كٌفٌة إعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالً
أسئلة وتمارٌن الفصل

-

3

الموضوعات المحذوفة
ال يوجد هوضوعاخ هحروفح

ال يوجد هوضوعاخ هحروفح

األخطاء اٌّحاسث١ح ١ِٚشاْ اٌّزاجعح
97 – 96

لائّح اٌرذفماخ إٌمذ٠ح 132- 125
ٚرلح اٌعًّ
132 – 127

الفصل الخامس
تسوية حسابات
المصروفات
واإليرادات

-

أساس االستحقاق واألساس النقدي
طبٌعة عملٌة التسوٌات
المصروفات المقدمة
المصروفات المستحقة
اإلٌرادات المقدمة
اإلٌرادات المستحقة
أسئلة وتمارٌن الفصل
محذوف بالكامل

-

الفرق بٌن المنشات الخدمٌة والصناعٌة والتجارٌة
طرق المحاسبة عن عملٌات البضاعة
نظام المخزون الدوري
عملٌات المشترٌات ومصروفات نقل المشترٌات
مردودات ومسموحات المشترٌات وخصم الشراء
إٌراد المبٌعات ومصروفات نقل المبٌعات
مردودات المبٌعات ومسموحات المبٌعات وخصم
المبٌعات
أسئلة وتمارٌن الفصل
القوائم المالٌة
قائمة الدخل فً المنشات التجارٌة
كٌفٌة إعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالً
أسئلة وتمارٌن الفصل
الشٌك ،الكمبٌالة ،السند األذنً
ماهٌة أوراق القبض وأوراق الدفع
المعالجة المحاسبٌة ألوراق القبض
المعالجة المحاسبٌة ألوراق الدفع
أسئلة وتمارٌن الفصل
تكلفة األصول الثابتة
استهالك األصول الثابتة
العوامل التً تحدد قٌمة االستهالك
طرق تقدٌر مصروف االستهالك
( الثابت والرصٌد المتناقص فقط )
المحاسبة عن التخلص من األصول الثابتة بالبٌع
أسئلة وتمارٌن الفصل

الفصل السادس
إقفال الحسابات

الفصل السابع
المحاسبة في
المنشآت التجارية

الفصل الثامن
القوائم المالية في
المنشات التجارية
الفصل الحادي
عشر
األوراق التجارية

-

الفصل الثالث عشر
األصول الثابتة
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غرق أخزٌّ ٜعاٌجح اٌّصزٚفاخ
اٌّمذِح ٚاإل٠زاداخ اٌّمذِح
169 – 167

ٔظاَ اٌّخش ْٚاٌّسرّز 226 - 219

لائّح اٌذخً عٕذ اسرخذاَ ٔظاَ اٌجزد
اٌّسرّز ( .)255
إلفاي اٌحساتاخ ٚٚرلح عًّ اٌمٛائُ
اٌّاٌ١ح ( .) 262- 256
احرّاالخ اٌرصزف ف ٟأٚراق اٌمثط
356 - 341

اعرثاراخ خاصح ترىٍفح األصً
اٌثاتد
( ) 397 -395
إٌفماخ اإل٠زاد٠ح ٚإٌفماخ اٌزأسّاٌ١ح
)) 399 – 398
ح١اسج األصً أثٕاء اٌسٕح االسرٙالن
اٌجشئٟ
403
غز٠مح ٚحذاخ إٌشاغ
) ) 406- 405
إ٠عاحاخ اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح
ٚإعادج ذمذ٠ز اٌعّز اإلٔراجٟ
ٌألصً
( ) 410 – 409
األصٛي غ١ز اٌٍّّٛسح ٚاٌّٛارد
اٌطث١ع١ح ( ) 416- 413

