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: وصف المقرر

This course provides an introduction to
the conceptual framework of financial
يتضمن هذا المقرر دراسة متعمقة نظريا وتطبيقيا للمشاكل المحاسبية
accounting and an understanding of the
. كذلك اإللمام بمعايير المحاسبة ذات الصلة.المختلفة المتعلقة باألصول
practices
regarding
measurement,
ويركز على جميع ما يتعلق بمحاسبة األصول (الموجودات) وكيفية
presentation, and disclosure of assets
تقييمها وإظهارها في قائمة المركز المالي
and reporting them according to
accounting standards.
Module Aims
This course aims to deepen students'
understanding of the various theoretical and
applied accounting problems related to the assets
side. As well as developing familiarity with the
relevant accounting standards. It focuses on
everything regarding the assets accounting and
how they are evaluated and disclosed in the
balance sheet.
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.
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.

: أهداف المقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعميق فهم الطالب نظريا
وتطبيقيا للمشاكل المحاسبية المختلفة المتعلقة بجانب
. كذلك اإللمام بمعايير المحاسبة ذات الصلة.األصول
ويركز على جميع ما يتعلق بمحاسبة األصول
(الموجودات) وكيفية تقييمها وإظهارها في قائمة
المركز المالي
زيادة الجانب البحثي في هذا المقرر بتكليف الطالب
بعمل بحوث في مجال تطور مفهوم المحاسبة المالية
 باإلضافة الى،وأشكال تطبيقها في الواقع العملي
 من خالل تكليف،التركيز على الجانب التطبيقي
الطالب القيام بالحصول على معايير المحاسبة
السعودية المرتبطة بالموضوعات التي يتم دراستها
 كما.وتلخيص ما ورد فيها من معالجات محاسبية
سيتم التوجه أكثر للحصول على معايير المحاسبة
،الدولية واألمريكية ومقارنتها بالمعايير السعودية
وكذلك حصول الطالب 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
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مخرجات التعليم:

Learning

Outcomes
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
1

* معرفة اإلطار الفكري للمحاسبة المالية.

2

* مهارات إدراكية في كيفية إعداد القوائم المالية وفقا
للمعايير المحاسبية  ,وكيفية قياس وتسجيل المعامالت
المالية المرتبطة بكل عنصر من عناصر األصول

3

* مهارات عددية من خالل القدرة على التحليل
المحاسبي

4

* القيام بمقارنة بين المفاهيم المحاسبية الخاصة
باألصول ومقارنتها على المستوى المحلي والدولي
* إدراك الطالب كيفية إعداد القوائم المالية.
* تحليل وقياس المعامالت الخاصة بعناصر األصول
* إدراك الطالب لكيفية تسجيل العمليات المحاسبية
الخاصة باألصول

Knowing the financial accounting
conceptual framework.
Cognitive skills in how to prepare
financial statements in accordance with
accounting standards, and how to
measure and record the financial
transactions associated with each item
of the assets elements
Numerical skills through the ability to
accounting analysis.
 Comparison between the concepts of
accounting for assets and, comparing
them in the local and international
levels.
 Student realization of how to prepare
financial statements.
 Analysis and measurement of
transactions related to assets
elements.
 Student understanding of how to
record accounting operations related
to assets.

محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
المحاسبة المالية :ماهيتها وتطور معاييرها
اإلطار الفكري للمحاسبة المالية
النظام المحاسبي ودورة تشغيل المعلومات
قائمة الدخل وقائمة األرباح المحتجزة
قائمة المركز المالي
النقدية
المدينون وأوراق القبض
المخزون السلعي :مبدأ التكلفة التاريخية ومبادئ التقييم األخرى
األصول الثابتة :امتالكها واالستغناء عنها وواستنفاذ الموارد الطبيعية

عدد األسابيع
)(Weeks
2
1
1
2
1
1
1
2
2

ساعات
التدريس
)(Hours
6
3
3
6
3
3
3
6
6

1
1

األصول غير الملموسة
المحاسبة عن االستثمارات
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