بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نظرية المحاسبة ) 416حسب(
الفصل الصيفي من العام الجامعي 1431/1430
مد ّرس المقرر :خالد العديم )أستاذ مساعد في قسم المحاسبة(
بريد إليكتروني) khalidaladeem@yahoo.com :سيكون البريد اإلليكتروني وسيلة اإلتصال الرئيسية(
رقم المكتب113 2 A :
رقم ھتف المكتب(01) 467 4232 :
الساعات مكتبية:األحد و الثاللثاء 1-12 :ظھرا بإستثناء وقت صالة الظھر
اإلثنين 12:30 - :بعد صالة الظھرا حتى الساعة  3عصرا
كما يمكن التنسيق للحصول على موعد.
وصف المقرر:
يھدف ھذا المقرر إلى عرض تطور الفكر المحاسبي في سياق تاريخي مع إلقاء الضوء على الدور التي لعبته
الحضارة اإلسالمية ,كما يھدف المقرر إلى عرض طبيعة المحاسبة ونظريتھا مع مناقشة االساليب المتبعة في بناء ما
أقترح من نظريات محاسبية مع بيان اإلطار العام لنظرية المحاسبة ,ھذا المقرر يع ّرف الطالب بالتوجه لبناء أطر
فكرية )مفاھيمية( كأسس "بديلة" لبناء معاييرللمحاسبة المالية ,سيشمل ھذا التعريف مناقشة التجربة األمريكية و
التجربة السعودية ,في الجزء الثاني من المقرر سيتم مناقشة قياس بنود القوائم المالية —بما في ذلك الدخل
المحاسبي— وما يصاحب ھذا القياس من صعوبات كتعريف ھذه البنود ,الجزء الثاني أيضا يناقش متطلبات العرض
طبقا للمعيايير السعودية ,يختم ھذا المقرر بالتعرض للجھود الدولية في تنظيم المحاسبة مھنياعلى المستوى الدولي مع
بيان التغيرات الدولية التي حدثت مؤخرا وتأثيرھا على المستوى المحلي.
الكتاب المقررة:

مالحظة :الطالب مسؤول من كل ما يتم شرحه و التعرض له أثناء المحاضرات.
 .1أ.د .عبد الرحمن الحميد ,نظرية المحاسبة  ,الطبعة األولى 2009/ 1430
 .2د.الھادي ادم محمد إبراھيم ,نظرية المحاسبة,2002 ,
 .3معايير المحاسبة المالية ،المجلد األول و المجلد الثاني ،الصادر عن لجنة معايير المحاسبة ،ربيع االخر
 1428مايو .2007
مراجع مساعدة:
 -1اإلطار الفكري للمحاسبة المالية )األھداف والمفاھيم( ,ھيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.2003 ,1424 ,
 -2أھداف ومفاھيم المحاسبة ومعيار اإلفصاح العام ,وزارة التجارة.
مراجع إضافية:
, Ahmad Raihi-Belkaoui -1تعريب رياض العبدﷲ و مراجعة طالل الججاوي ,نظرية المحاسبة,2009 ,
ع ّمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
 -2عمر حسنين ,تطور الفكر المحاسبي,1987 ,اإلسكندرية :الدار الجامعية
 -3عباس مھدي الشيرازي ,نظرية المحاسبة ,1990,الكويت :ذات السالسل
 -4محمد عطية وأخرون ,نظرية المحاسبة وإقتصاد المعلومات ,1996,ع ّمان :دار حنين ومكتبة الفالح
 -5شوقي إسماعيل شحاته ,نظرية المحاسبة المالية من منظور إسالمي,1987,القاھرة :الزھراء لإلعالم
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تقييم األداء و توزيع الدرجات:
النشاط

*العمل في مجموعة على تقديم عرض :يوم الثالثاء  /22شعبان 1431

الدرجة
10

• مدة العرض لكل مجموعة  10دقائق .أي زيادة تعرض المجموعة لفقد درجات.
• كل أفراد المجموعة تشارك في العمل و كذلك في التقديم)غير مسموح بالراكب المجاني(.
• سيقوم كل فرد من أفراد المجموعة بتقييم باق أعضاء المجموعة ،و ستكون درجة كل عضو ھي
متوسط الدرجة التي أضعھا للمجوعة و الدرجات التي يضعھا باقي األعضاء.
• البد من استخدام شرائح العرض ) .( PowerPoint
المشاركة الفعالة والبناءة:
البد من المشاركة بالرأي أو اإلجابة على سؤال يطرح أثناء الشرح للتأھل للحصول على ھذه الدرجة،
ال يھم مدى صحة الطرح ،المھم اإلبداء بالرأي و التحاور المبني على احترام وجھات نظر الغير.
**بحث:كيفية قياس بند من بنود القوائم المالية تبعا لإلطار الفكري للمحاسبة المالية في المملكة العربية
السعودية كما يجب إبداء الرأي بما وجده الطالب )يمكن انتقاد المعيار( موعد التسليم  11رمضان
1431
االختبار الفصلي الثالثاء \15شعبان\1431ھـ
االمتحان النھائي :سيحدد من قبل الكلية
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*على الطالب إعداد التقديم بأنفسھم ,فالطالب مسؤولون مسؤولية كاملة عن المعلومات التي يقدمنھا وعليھم
الدفاع عنھا ,في حالة عدم قدرة الطالب الدفاع عن أفكارھم فألستاذ المادة الحق بطلب ما يثبت أن التقديم
ھو عمل أصلي للطالب ,وإذا عجز الطالب عن تقديم ما يثبت فقد تتأثر الدرجة.
**على الطالب إعداد التقديم بنفسه ,فالطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن المعلومات التي يقدمھا وعليه
الدفاع عنھا ,في حالة عدم قدرة الطالب الدفاع عن أفكاره فألستاذ المادة الحق بطلب مايثبت أن التقديم ھو
عمل أصلي للطالب ,وإذا عجز الطالب عن تقديم مايثبت فقد تتأثر الدرجة.
جدول زمني للموضوعات التي ستدرس:
األسبوع
•

الموضوع
بدايات التوثيق وتسجيل العمليات
المالية

المرجع الرئيسي
الفصل الرابع )د .الحميد(

*نظرية المحاسبة المالية من
منظور إسالمي د.شوقي

أألول
•
•
•
•

أثر القيد المزدوج ونمو الصناعه
والتجارة في العالم الغربي على
المحاسبة
طبيعة المحاسبة ونظريتھا
التحدي الذي يواجه المحاسبة
أھمية النظرية المحاسبية

الفصل الخامس)د .الحميد(
الفصل األول )د .الحميد( مع مالحظة:
بعد قراءة مقدمة القسم األول إبدأ بالقراءة
من ص36
الداعي لقراءة الصفحات من 50إلى .57

الثاني
•

األساليب المتبعة في بناء ما أقترح
من نظريات محاسبية )األساليب
النظرية( مع التركيز على:

مراجع إضافية
*الفصل الثاني من كتاب
د.عمر حسنين )ص(56-37

*الفصل األول من كتاب د.عمر
حسنين )ص (19-11
*المبحث األ ّول من الفصل
األ ّول من كتاب د.الھادي
إبراھيم )ص(22-14

الفصل الثاني)د .الحميد( :من ص 61
الى .72
المبحث الثاني من الفصل األ ّول من كتاب *لمعرفة إسھامات أصحاب
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الثالث

•

المدخل القياسي )المعياري(
Normative

•

المدخل اإلجابي )الواقعي(
Positive

•
•

نظريات الملكية
اإلطار العام لنظرية المحاسبة

الفصل الحادي عشر)د .الحميد(:من ص
 375إلى 381
الفصل الثالث )د .الحميد(

•

اإلطار الفكري كأساس لبناء
المعايير المحاسبية
التجربه األمريكية في بناء إطارھا
الفكري

الفصل الثامن )د .الحميد( )تذكيربأنه غير الفصل الثاني من كتاب
نظري أنظر ص (60
المحاسبة المتوسطة لسامي
الفصل التاسع )د .الحميد( :إلى ص 317راضي يل ّخص اإلطار الفكري
األمريكي لكنه غير كافي.

•

اإلطار الفكري للمحاسبة المالية في
السعوديه

الفصل العاشر)د .الحميد(

•

/22شعبان\1431ھـ
•

تحديد الشيء المقاس لألصول
والخصوم وحقوق الملكية
أسس القياس العامة لمجموعات
صافي األصول

الخامس

•

السادس

•

قياس التغيرات في صافي األصول
:قياس الدخل المحاسبي
متطلبات العرض واالفصاح العام
حسب المعايير السعودية
إذا سمح الوقت :متطلبات العرض
الخاصه
المحاسبة على المستوى الدولي

الرابع

•

•
السابع

•

•
 22رمضان 1431

د.الھادي إبراھيم )ص(36-23
المبحث األ ّول من الفصل االرابع من
كتاب د.الھادي إبراھيم )(207-183

المدخل المعياري إقرأ المبحث
الثالث من الفصل األ ّول من
كتاب د.ھادي إبراھيم )-37
(66

االختبار الفصلي األول
الفصل الحادي عشر)د .الحميد(
:ص 353إلى 375
الفصل الثاني عشر)د .الحميد(

الفصل الخامس عشر)د .الحميد(:من
ص 499الى 535
الفصل لسابع عشر)د .الحميد(من ص
 585إلى .628
الفصل الثامن عشر)د .الحميد(

ثانيا ً وثالثاً من الفصل التاسع)د .الحميد(
:من ص  317الى  342والفصل
العشرون)د .الحميد( من ص  695الى
ص 670
الفصل العشرون)د .الحميد( حتى
تغيرات على المستوى الدولي
صفحة 694
اإلمتحانات النھائية ) تمنياتي للجميع بالتوفيق(

مالحظة:إذا كان الفصل المقرر ھو بداية قسم من أقسام الكتاب فتأكد من قرائتك لمقدمة القسم قبل
الشروع في قراءة ذلك الفصل.
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