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 Module Description      وصف المقرر :

 عن اإلفصاح وعرض قياس بأسس المقرر يعرف

 شركات في خاصة بصفة الملكية، وحقوق االلتزامات

 المحاسبية الموضوعات بعض إلى إضافة ، األموال

 المحاسبية التغييرات مثل الخاصة الطبيعة ذات

 خاصة لحاالت المحاسبية والمعالجة األخطاء، وتصحيح

 .النقدية التدفقات وقائمة باإليراد، لالعتراف

The course provides an understanding of 

principles measurement, presentation, 

and disclosure of liabilities and owners' 

equities particularly in corporations, in 

addition to some special topics in 

accounting such as accounting changes 

and corrections, special cases in revenue 

recognition, and the cash flow statement. 

 Module Aims        أهداف المقرر :

هذا المقرر إلى تطبيق مبادئ  يهدف 1

المحاسبة التي درسها الطالب في 

المقررات المحاسبية السابقة على شركات 

التضامن وشركات المساهمة. كما أنه 

يتضمن بعض الموضوعات الحيوية 

األخرى التي تخدم اإلطار النظري 

 .للمحاسبة

The aim of this course is to apply accounting 

principles considered in previous accounting 

courses on solidarity and joint stock 

companies. It also includes some other vital 

topics that serve the accounting theoretical 

framework. 

زيادة الجانب البحثي في هذا المقرر بتكليف  2

تطور مفهوم  الطالب بعمل بحوث في مجال

المحاسبة المالية وأشكال تطبيقها في الواقع 

العملي، باإلضافة الى التركيز على الجانب 

التطبيقي، من خالل تكليف الطالب القيام 

بالحصول على معايير المحاسبة السعودية 

المرتبطة بالموضوعات التي يتم دراستها 

وتلخيص ما ورد فيها من معالجات محاسبية. 

توجه أكثر للحصول على معايير كما سيتم ال

المحاسبة الدولية واألمريكية ومقارنتها 

بالمعايير السعودية، وكذلك حصول الطالب 

Increasing the research side of this course by 

assigning students doing research in the field 

of the financial accounting concept 

development and its applications in practice. 

We focus on the practical side, by assigning 

students to obtain Saudi Arabia accounting 

standards related to the subjects that are 

studied and summarize their accounting 

treatments content. They Will also be 

assigned to compare international and US 

accounting standards with Saudi standards. 



على بعض التقارير المالية المنشورة لبعض 

الشركات ومقارنتها بما يتم دراسته نظريا 

بحيث يكون الطالب قادر على وضع تصور 

 علمي وربط هذا المقرر مع الواقع العملي.

Students will also compare the financial 

reports published by some companies with 

what they had theoretically studied so that 

they will be able to connect this course with 

the practice 

 

 Learning                                                                      مخرجات التعليم:                          

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                    

1 
* إطار المحاسبة في شركات التضامن وشركات 

المساهمة وعقود اإليجار طويلة األجل واالعتراف 
 باإليرادات وتحليل األخطاء والتغيرات المحاسبية.

Accounting framework in solidarity 

companies and Corporations, long-term 

leases, revenue recognition and errors 

analysis and accounting changes. 

2 

* مهارات إدراكية في كيفية قياس وتسجيل 

المعامالت المالية المرتبطة بحقوق الملكية في 

شركات التضامن وشركات المساهمة وعقود 

األجل واالعتراف باإليرادات اإليجار طويلة 

 وتحليل األخطاء والتغيرات المحاسبية

Cognitive skills in how to measure and 

record the financial transactions related 

to equity in solidarity companies and 

corporations, long-term leases, revenue 

recognition, errors analysis and 

accounting changes 

3 
* مهارات عددية من خالل القدرة على التحليل 

 المحاسبي.

Numerical skills through the ability to 

accounting analysis. 

 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 

   :المحاسبة عن االلتزامات

 3 1 االلتزامات قصيرة األجل

 6 2 طويلة األجلااللتزامات 

   :مشاكل قياس وعرض حقوق الملكية

 3 1 رأس المال المساهم به

 3 1 األرباح المحتجزة

 3 1 األوراق المالية القابلة للتحويل

 3 1 ربحية السهم العادي

   بقياس الدخلبعض المشاكل المتعلقة 

 6 2 االعتراف بااليراد

 6 2 التغييرات المحاسبية وتحليل األخطاء

 6 2 عقود االيجار طويلة األجل

   بعض المشاكل المتعلقة بعرض المعلومات واالفصاح عنها



 6 2 قائمة التدفق النقدي
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