بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نظرية المحاسبة ) 416حسب(
ط الب
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1431\1430
مد ّرس المقرر :خالد العديم )أستاذ مساعد في قسم المحاسبة(
بريد إليكتروني) kaladeem@ksu.edu.sa :سيكون البريد اإلليكتروني وسيلة اإلتصال الرئيسية(
رقم المكتب113 2 A :
رقم ھتف المكتب(01) 467 4232 :
الساعات مكتبية :السبت ,اإلثنين ,األربعاء 10-9 :صباحا و  12:30 -11ظھرا )مالحظة سأكون موجود حتى
صالة الظھر( .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:
 .1أ.د .عبد الرحمن الحميد ,نظرية المحاسبة  ,الطبعة األولى 2009/ 1430
 .2د.الھادي ادم محمد إبراھيم ,نظرية المحاسبة,2002 ,
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
المشاركة الفعالة والبناءة
تقديم موضوع )سيتم تحديد مدة التقديم مع با قي التفاصيل إن شاء ﷲ الحقا(*
االختبار الفصلي األول )االربعاء 1431\4\29ھـ(
االختبار الفصلي الثاني) السبت 1431\6\8ھـ(
االمتحان النھائي :سيحدد من قبل الكلية

الدرجة
10
10
20
20
40

*على الطالب إعداد التقديم بنفسه ,فالطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن المعلومات التي يقدمھا وعليه
الدفاع عنھا ,في حالة عدم قدرة الطالب عن الدفاع عن أفكاره فألستاذ المادة الحق بطلب مايثبت أن التقديم
ھو عمل ألي للطالب ,وإذا عجز الطالب عن تقديم مايثبت فقد تتأثر الدرجة.

جدول زمني للموضوعات التي ستدرس:
األسبوع
أألول و الثاني
الثالث
الرابع

الخامس والسادس

السابع والثامن

1431\4\29األربعاء
التاسع
العاشر والحادي عشر

الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر

الموضوع
• بدايات التوثيق وتسجيل العمليات المالية
• أثر القيد المزدوج ونمو الصناعه والتجارة في العالم الغربي على المحاسبة
• طبيعة المحاسبة ونظريتھا
• التحدي الذي يواجه المحاسبة
• أھمية النظرية المحاسبية
• األساليب المتبعة في بناء ما أقترح من نظريات محاسبية )األساليب النظرية( مع التركيز على:
• المدخل القياسي )المعياري(Normative
• المدخل اإلجابي )الواقعي(Positive
• نظريات الملكية
• اإلطار العام لنظرية المحاسبة
• اإلطار الفكري كأساس لبناء المعايير المحاسبية
• التجربه األمريكية في بناء إطارھا الفكري
• اإلطار الفكري للمحاسبة المالية في السعوديه
االختبار الفصلي األول
إجازة منتصف الفصل )أتمنى قضاء إجازة ممتعة(
• تحديد الشيء المقاس لألصول والخصوم وحقوق الملكية
• أسس القياس العامة لمجموعات صافي األصول
• تحديد وقياس البنود التفصيليه لألصول
• تحديد و قياس البنود التفصيلية للخصوم وحقوق الملكية
• قياس التغيرات في صافي األصول :قياس الدخل المحاسبي
• نماذج اخرى لقياس الدخل
• متطلبات العرض واالفصاح العام حسب المعايير السعودية
إذا سمح الوقت :متطلبات العرض الخاصه
• المحاسبة على المستوى الدولي
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•
1431/6/29

تغيرات على المستوى الدولي
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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