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 بقسم المحاسبةمقررات الدراسية ال مفردات

 :1 محاسبــــةمبـــادئ 

 3الساعـــــات:  عدد ACC 130المقر:  رقم

هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم والمبادئ المحاسبية، حيث يركز على  يهدف المقرر:الهدف من 

أساسيات القيد المزدوج في  ىالمقرر علتسجيل، تبويب، تلخيص وعرض البيانات في المنشآت الفردية. ويشمل 

لية لتحديد نتيجة هذا فضاًل على إعداد القوائم الما تحليل وتسجيل المعامالت المالية واستخراج ميزان المراجعة.

 األعمال والمركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المحاسبية وتصحيح األخطاء.

 محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
المحاسبة ووظائفه وأهدافه، ة المحاسبة وتطورها، تعريف علم أنش المدخل إلى علم المحاسبة:

مستخدمي المعلومات المحاسبية وعالقته بالعلوم األخرى، مفاهيم المصطلحات المحاسبية 
 األساسية، الفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا.

 الدورة المحاسبية ومعادلة الميزانية. الثانية والثالث

 الرابعة
المزدوج: الدفاتر المحاسبية، تعريف القيد المحاسبي وأركانه  الدفاتر المحاسبية ونظرية القيد

 وأنواعه.

 اإلثبات في دفتر اليومية العامة. الخامسة

 السادسة
المحاسبية لعمليات رأس المال،  ةوالرأسمالية: المعالجالمعالجة المحاسبية للعمليات التمويلية 

حوبات، المعالجة المحاسبية لألصول المعالجة المحاسبية للقروض، المعالجة المحاسبية للمس
 الثابتة، المعالجة المحاسبية لالستثمارات.

 السابعة والثامنة 

المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء والبيع: حساب بضاعة أول المدة، حساب المشتريات، 
حساب المردودات ومسموحات المشتريات، مصروفات الشراء، حساب المبيعات، حساب 

ومسموحات المبيعات، مصروفات البيع، الخصم )تعريفه وأنواعه والمعالجة مردودات 
 المحاسبية له(.

والتاسعة 
 العاشرة و

دفتر األستاذ العام وميزان المراجعة: الترحيل إلى الحسابات بدفتر األستاذ العام، ترصيد 
 وطرق إعداده(.الحسابات بدفتر األستاذ العام، ميزان المراجعة )تعريفه وأهدافه وأنواعه 

الحادية عشر 
 الثانية عشرو

الحسابات الختامية والميزانية العمومية: إعداد الحسابات الختامية )حساب المتاجرة وحساب 
األرباح والخسائر، إعداد الميزانية العمومية، إعداد القوائم المالية )قائمة الدخل وقائمة المركز 

ارتكاب األخطاء، أنواع األخطاء، طرق  بتصحيحها: أسباالمالي(. األخطاء المحاسبية وطرق 
 تصحيح األخطاء.

 

  - المراجـــــــــــــع:

 (.4002جامعة قاريونس، تبنغازي: منشورايونس حسن الشريف وآخرون، مبادئ المحاسبة المالية ) -1

 (4002مكتبة احمد الشارف: عطرابلس: توزي، مبادئ المحاسبة الحديثة، الجزء األول )زريدهعلى أبو  مختار -4
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 2 مبادئ المحاسبة 

عدد       ACC 130 رقم المقرر    1متطلبات المقرر: مبادئ المحاسبة        ACC 131رقم المقرر: 

 3الساعات: 

هذا المقرر إلى استكمال دراسة المبادئ واإلجراءات المحاسبية التي تم تناولها في  يهدف الهدف من المقرر:

(، ويركز هذا المقرر على التسويات الجردية لمختلف الحسابات وإعداد القوائم 130مقرر مبادئ المحاسبة )

 المالية بعد التسويات الجردية باإلضافة إلى دفاتر المساعدة والطرق المحاسبية.

 ــــــــات المقرر:محتويــ

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
جرد المصروفات واإليرادات: المصروفات المستحقة، المصروفات المقدمة، اإليرادات 

 عملية. أمثلة المستحقة، اإليرادات المقدمة.

 الثانية والثالثة

والمعالجة المحاسبية له،  االستهالكجرد األصول الثابتة: تكلفة األصل الثابت، طرق تحديد قسط 

 عن األصل الثابت. االستغناءوكيفية 

 أمثلة عملية.

 الرابعة والخامسة

جرد المخزون السلعي: تعريف المخزون السلعي، طرق تقويم المخزون السلعي )الوارد أوال 

 رًا صادر أواًل، متوسط األسعار(.صادر أخيرًا، الوارد أخي

 أنظمة جرد المخزون السلعي )نظام الجرد الدوري، نظام الجرد المستمر(.

 تقدير المخزون السلعي بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل.

 والسابعة السادسة

جرد الحسابات الشخصية المدينة: تعريف وتصنيف الحسابات الشخصية المدينة، المعالجة 

ة للديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها، معالجة الخصم المسموح به في المحاسبي

 نهاية الفترة المحاسبية.

 الثامنة والتاسعة

جرد الخزينة والمصروف: جرد الخزينة )المعالجة المحاسبية في حالة وجود عجز أو زيادة في 

 الخزينة، جرد المصرف(.

المال، جرد الدائنون، جرد أوراق الدفع، جرد جرد الخصوم: جرد رأس  إعداد مذكرة.

 القروض.

 العاشرة
جرد األوراق المالية والتجارية: جرد األوراق المالية )األسهم والسندات(، األوراق التجارية 

 )الحاالت المختلفة لألوراق التجارية(.

الحادية والثانية 

 عشر

 ، إعداد القوائم المالية، قيود اإلقفال والفتح.قائمة التسوية وإعداد القوائم المالية: قائمة التسوية

الدفاتر المساعدة والطرق المحاسبية: الدفاتر المساعدة )دفاتر اليومية المساعدة، دفاتر األستاذ 

المساعدة، الطرق المحاسبية: الطريقة اإليطالية، الطريقة اإلنجليزية، الطريقة الفرنسية، الطريقة 

 األمريكية.

 
  - المراجـــــــــــــع:

 (.م4002، يونس حسن الشريف وآخرون، مبادئ المحاسبة المالية )بنغازي: منشورات جامعة قاريونس -1

 (.م4002مكتبة احمد الشارف: عطرابلس: توزيمبادئ المحاسبة الحديثة، الجزء األول ) على أبوزريدة،مختار  -4

 والتوزيع،دار المسيرة للنشر  الرابعة، الجزء الثاني )الطبعة المالية،أصول المحاسبة  وآخرون،عبد الناصر ابراهيم نور  -3

  .م(4010عمان 
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 Iالمحاسبة المتوسطة 

عدد      131ACCرقم المقرر   2متطلبات المقرر: مبادئ المحاسبةACC     230رقم المقرر: 

 3الساعات: 

الطالب للمحاسبة المالية، بحيث يتعرض يهدف هذا المقرر بصفة عامة إلى تعميق فهم    الهدف من المقرر:

 لموضوعات أكثر عمقًا واتساعًا وتفصياًل لبنود القوائم المالية.

 محتويــــات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
وبيئة المحاسبة المالية، األهداف والمفاهيم األساسية،  ةالمالية: طبيعاإلطار الفكري للمحاسبة 

 الفروض والمبادئ المحاسبية.

 الثالثة و الثانية

الدخل، أشكال قائمة الدخل، عناصر قائمة الدخل، أثر  مالمحتجزة: مفاهيقائمتي الدخل واألرباح 
كز المالي، أهمية التغيرات المحاسبية على صافي الدخل، قائمة األرباح المحتجزة. قائمة المر

قائمة المركز المالي، تبويب قائمة المركز المالي، عناصر قائمة المركز المالي، مالحق المركز 
 المالي.

 الرابعة والخامسة
مفاهيم القيمة الزمنية للنقود، طبيعة الفائدة، اختيار  تللنقود: تطبيقاالمحاسبة والقيمة الزمنية 

ي المبلغ بفائدة مركبة، إيجاد القيمة الحالية لمبلغ بفائدة مركبة، إجمال المناسب إيجادمعدل الفائدة 
 إيجاد جملة دفعة، إيجاد القيمة الحالية لدفعة، تقويم السندات طويلة األجل.

السادسة 
 والسابعة

النقدية: طبيعة ومكونات النقدية، إدارة النقدية والرقابة عليها، استخدام حسابات المصارف، 
النثرية، الحماية المادية لألرصدة النقدية، مذكرة التسوية ذات األربع صندوق المصروفات 

 خانات(، التقرير عن النقدية.

 الثامنة والتاسعة
المحاسبة عن االستثمارات قصيرة األجل: إدارة االستثمارات والرقابة عليها، المحاسبة عن 

إيرادات االستثمارات  االستثمارات قصيرة األجل )شراء وبيع االستثمارات قصيرة األجل(،
 قصيرة اآلجل، تقويم االستثمارات قصيرة اآلجل وأثرها على القوائم المالية.

و  العاشرة
 الحادية عشر

المدينون وأوراق القبض: حسابات والرقابة عليها، الخصم )الخصم التجاري والنقدي وخصم 
المعدومة والديون  الكمية دورات ومسموحات المبيعات، مصاريف الشحن، الفوائد، الديون

المشكوك فيها، أوراق القبض والرقابة عليها، تقويم أوراق القبض، رهن حسابات المدينون 
بات األساسية، مكونات بالمخزون السلعي: التبو وأوراق القبض في قائمة المركز المالي.

 ن(المخزون، تأثير أخطاء المخزون، تسعير المخزون وطرق تحديد تكلفة الوحدة من المخزو

 الثانية عشر

مشاكل التقويم المخزون: التقويم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل، التقويم على أساس 
صافي القيمة القابلة للتحقق، التقويم باستخدام قيمة المبيعات النسبية، طريقة مجمل الربح، تقدير 

بالقوائم المالية. المخزون، طريقة مخزون التجزئة في تقدير المخزون، عرض المخزون 
الدفاتر المساعدة وطرق المحاسبة: الدفاتر المساعدة )دفاتر اليوميات المساعدة، دفاتر األستاذ 
المساعدة، طرق المحاسبة )الطريقة اإليطالية، الطريقة اإلنجليزية، الطريقة الفرنسية، الطريقة 

 األمريكية(.
 

  - المراجـــــــــــــع:

سالم محمد بن غريبة، محمد مفتاح بيت المال، المحاسبة المتوسطة )الطبعة جمعة خليفة الحاسي،  .1
 (4002الرابعة، بنغازي: منشورات جامعة قاريونس.

)الطبعة الثانية، الرياض:  وونالدكيو، جيري ريجانت، المحاسبة المتوسطة، تعريب: أحمد حامد حجاج .4
 (، الجزء الثاني.1111دار المريخ للنشر، 
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 المتوسطة المحاسبة II 

 3عدد الساعات:  (232ACCمتطلبات المقرر: المحاسبة المتوسطة )   ACC 231رقم المقرر: 

هذا المقرر إلى استكمال موضوعات المحاسبة المالية التي تم تناولها في مقرر  يهدف الهدف من المقرر:

 (.430ACCالمحاسبة المتوسطة )

 محتويــــات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانية
االستثمارات طويلة األجل: االستثمارات في األسهم، المعالجة المحاسبية لالستثمارات عقب اقتنائها، 

شكل تغيير الطريقة المتبعة في معالجة االستثمارات، القوائم المالية الموحدة، األرباح الموزعة في 
 أسهم، حقوق األسهم، االستثمارات في السندات.

 الثالثة والرابعة
االلتزامات قصيرة األجل: تعريف االلتزامات قصيرة األجل، تقييم االلتزامات، تقسيم االلتزامات 

 القصيرة اآلجل )االلتزامات الفعلية، االلتزامات المشروطة، االلتزامات المحتملة(.

الخامسة 
 والسادسة

االلتزامات طويلة األجل: أوراق الدفع طويلة األجل، السندات وتحديد سعر إصدارها والمعالجة 
 المحاسبية لها، ومعالجة استهالك عالوة أو خصم إصدار السندات.

 السابعة والثامنة
توزيعات األرباح  أنواعها،حقوق اصحاب المشروع: المعالجة المحاسبية إلصدار األسهم بمختلف 

 األسهم.على حملة 

التاسعة 
 والعاشرة

المحاسبة عن عقود اإليجار طويلة األجل: مبادئ المحاسبية لمعالجة عقود اإليجار، المحاسبة عن 
عقود اإليجار الرأسمالية، بواسطة المتاجر والمؤجر، المحاسبة عن عقد اإليجار التمويلي، المحاسبة 

المستأجر والمؤجر، اإلفصاح عن عقود اإليجار في التقرير  بواسطةالبيعية عن عقود اإليجار 
 المالية.

 الحادية عشر
المحاسبة عن التغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية: التغيرات ذات األثر التراكمي، التغيرات األثر 

التغيرات في الرجعي تغيير طريقة تقويم المخزون، التغيرات في التقديرات المحاسبية اإلفصاح عن 
 تطبيق المبادئ المحاسبية.

 الثانية عشر
قائمة التغير في المركز المالي على أساس النقدي: أهمية قائمة التدفقات النقدية واألغراض التي 

 أثر تغير األسعار على القوائم المالية: تخدمها، تصنيف التدفقات النقدية، إعداد قائمة التدفقات النقدية.
 لألسعار، التغير النسبي لألسعار، إعداد القوائم على أساس تغير األسعار. األرقام القياسية

 

 

  -المراجـــــــــــــع : 

جمعة خليفة الحاسي، سالم محمد غريبة، محمد مفتاح بيت المال، المحاسبة المتوسطة )الطبعة الرابعة، بنغازي ،منشورات .1

 (.4002جامعة قاريونس،

)الطبعة الثانية، الرياض: دار المريخ للنشر،  المحاسبة المتوسطة، تعريب: أحمد حامد حجاج .وونالدكيو، جيري ريجانت،4

 (، الجزء الثاني.1111
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  محاسبة شركاتI   

(، 231ACCمتطلبات المقرر: المحاسبة المتوسطة )  3الساعات:  عدد   ACC 332رقم المقرر: 

 (122القانون التجاري )

المقرر إلى تمكين الطالب من التعريف على المعالجة المحاسبية المتعلقة بمختلف يهدف هذا  الهدف من المقرر:

 العمليات المالية المتعلقة بشركات األشخاص.

 محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
 طبيعة شركات األشخاص:

شركات األشخاص، التكوين القانوني لشركات األشخاص، تعديل تعريف وخصائص شركات األشخاص، أنواع 
 عقد شركات األشخاص.

الثانية والثالثة 
 والرابعة

 مشاكل تكوين وتنظيم شركة األشخاص:
 رأس المال عند التكوين.

 الحسابات الجارية للشركاء.

الخامسة والسادسة 
 والسابعة والثامنة

 مشاكل إعادة تنظيم شركة األشخاص:
 وتخفيض رأس المال.زيادة 

 انضمام شريك جديد.
 انفصال شريك.

 طبيعة شهرة المحل.

 التاسعة والعاشرة
 التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية في شركات األشخاص:

 التسويات الجردية.
 إعداد القوائم المالية )قائمة الدخل، قائمة التوزيع، قائمة المركز المالي(.

الحادية والثانية 
 عشر

 التصفية لشركات األشخاص:
 المشاكل القانونية والمحاسبية المتعلقة بالتصفية.

 طرق التصفية )التصفية السريعة، التصفية التدريجية(.

 

  -لمراجـــــــــــــع : ا

حلمي محمود نمر، عبد المنعم محمود، األصول العلمية والعملية في محاسبة الشركات )الطبعة الثانية، القاهرة: دار  -1

 ( الجزء األول.184النهضة العربية،

 (.1115أحمد عبد المولى الصباغ، المحاسبة في شركات األشخاص      )غريان: منشورات جامعة الجبل الغربي ، -4

 (.1118حمزة بشير أبو عاصي، المحاسبة المتقدمة في الشركات )عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -3

 (.1118ركات األشخاص )طرابلس: منشورات الجامعة المقترحةصادق الحسيني، المحاسبة في ش -2
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  محاسبة شركاتII 
عدد                (  332ACCمتطلبات المقرر: محاسبة شركات األشخاص ) ACC 331رقم المقرر: 

 3الساعات: 

للعمليات المتعلقة بشركات هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية  يهدف المقرر:الهدف من 

 األموال.

 محتويات المقرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانية

 مقدمة عن شركات األموال:
تعريف وخصائص وأنواع شركات األموال، تكوين شركات األموال، رأس المال في 

وقيمتها، الدفاتر والسجالت في شركات  شركات األموال، تعريف األسهم وأنواعها
 األموال.

 المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة باألسهم. الثالثة والرابعة

 الخامسة والسادسة

 عمليات إصدار السندات:
تعريف السندات وأنواعها، الفرق بين السهم والسند، اإلحكام القانونية المتعلقة بإصدار 

السندات، المعالجة المحاسبية لعالوة اإلصدار، المعالجة السندات، تحديد سعر اصدار 
 المحاسبية لخصم إصدار السندات.

 السابعة والثامنة
 فائدة السندات ورد السندات:

 المعالجة المحاسبية لفائدة السندات، المعالجة المحاسبية لرد الشركات لسندات القرض.

 المساهمة.إعداد القوائم المالية في الشركات  التاسعة

العاشرة والحادية 
 عشر

معالجة العمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والشركة التابعة، إعداد القوائم المالية 
 المجمعة.

 الثانية عشر
 المعالجة المحاسبية لتصفية شركات األموال:

الجوانب القانونية لتصفية شركات األموال، حساب التصفية، حقوق المساهمين في فائض 
 التصفية.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

العليمة والعملية في محاسبة الشركات )الطبعة الثانية، القاهرة: دار النهضة  محمود األصولحلني محمود نمر، عبد المنعم  - 1

 ( . الجزء األول184العربية،

 ( .1118جامعة الجبل الغربي، تغريان: منشوراأحمد عبد المولى الصباغ، المحاسبة في شركات األشخاص ) - 4

 (.1118حمزة بشير أبو عاصي، المحاسبة المتقدمة في الشركات )عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  - 3

 (.1118، المحاسبة في شركات األشخاص ) طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة صادق الحسيني - 2
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  التكاليفمحاسبة I 

  :332رقم المقرر ACC    ( 231متطلبات المقرر: محاسبة شركاتACC) 

 3عدد الساعات: 

هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفاهيم وأسس محاسبة التكاليف، تصميم نظام يهدف   الهدف من المقرر:

 .التكاليف، تنظيم حسابات التكاليف ألغراض القياس والرقابة

 محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
مدخل لدراسة محاسبة التكاليف: تاريخ نشؤ محاسبة التكاليف وتطورها، تعريف محاسبة 
التكاليف وأهدافها ووظائفها، العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية، حدود ونطاق 

 استخدام محاسبة التكاليف.

 والثالثةالثانية 

 مفاهيم وتبويب التكاليف:

مفاهيم التكلفة، تبويب التكلفة، التبويب النوعي للتكاليف، التبويب الوظيفي للتكاليف، تبويب 
 التكاليف حسب عالقتها بوحدة التكلفة.

 بات أخرى للتكاليف.  بتبويب التكاليف حسب عالقتها بحجم النشاط، تبو

 الرابعة والخامسة
التكاليف: نظرية التكاليف الكلية، نظرية التكاليف المباشرة، نظرية التكاليف نظريات تحميل 

 المتغيرة، نظرية تكاليف الطاقة المستغلة.

 السادسة والسابعة
نظام التكاليف: تعريف وأهداف وخصائص ومراحل تصميم نظام التكاليف، عناصر نظام 

 التكاليف.

 الثامنة والتاسعة
بالتكاليف المالية: انفصال حسابات التكاليف عن الحسابات المالية، عالقة حسابات التكاليف 

 اندماج حسابات التكاليف مع الحسابات المالية.

العاشرة والحادية 
 عشر

 قياس تكلفة عنصر المواد.

 قياس تكلفة الصنع اإلضافية. قياس تكلفة العمل. الثانية عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

( 4003وآخرون، محاسبة التكاليف، مدخل إداري، ترجمة احمد حامد حجاج)الرياض: دار المريخ للنشر،  تشارلز هورنجرن -1

 الجزء األول.

 (1114مجدي عمارة وآخرون، محاسبة التكاليف الفعلية، )غريان: منشورات كلية المحاسبة، جامعة الجبل الغربي، - -4

)طرابلس، منشورات الدار األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة خيري على طلحة، محاسبة التكاليف، تكلفة المنتج -3

 (.4002والنشر،

زيع خليفة على ضوء، محاسبة التكاليف، نظريات وتطبيق،)الطبعة الثانية، طرابلس/ منشورات الشركة العامة للنشر والتو-2

 .(1183واإلعالن،
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  محاسبة التكاليفII   

 (332ACCمحاسبة التكاليف ) المقرر:متطلبات      ACC 333رقم المقرر 

 3عدد الساعات 

 الهدف من المقرر :

( ويركز على بعض 334ACCيعتبر هذا المقرر استكماال لما تم دراسته في مقرر محاسبة التكاليف )

على  ونظام التكاليفالمواضيع المتقدمة في محاسبة التكاليف مثل نظام تكاليف األوامر ونظام تكاليف المراحل 

 النشاط.أساس 

 محتويات المقرر :

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 نظام تكاليف أوامر التشغيل األولى و الثانية

 نظام تكاليف المراحل الثالثة و الرابعة

 نظام التكلفة على أساس النشاط الخامسة و السادسة

 التكاليف النمطية وتحليل االنحرافات لتكلفة المواد والعمل والصنع اإلضافية . السابعة و الثامنة التاسعة

 التكاليف المشتركة والمنتجات الجانبية العاشرة

 إدارة التكلفة ..  المحاسبة على أساس المسؤولية والتسعير الحادية والثانية عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

( 4003التكاليف، مدخل إداري، ترجمة احمد حامد حجاج)الرياض: دار المريخ للنشر، تشارلز هورنجرن وآخرون، محاسبة -1

 الجزء األول.

خليفة على ضوء، محاسبة التكاليف :نظريات وتطبيق)الطبعة الثانية، طرابلس: منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع  -4

 (.1183واإلعالن، 

المنتج )طرابلس، منشورات الدار األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة خيري على طلحة، محاسبة التكاليف، تكلفة -3

 (.4002والنشر،

صالح محمد، التكلفة على أساس النشاط، الفلسفة والتطبيق )طرابلس: اشراقات للنشر والتوزيع،  محمد مسعود الثعيليب ونصر-4

4002.) 
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 محاسبة المصارف وشركات التأمين 

 ( 231ACCمتطلبات المقرر: المحاسبة المتوسطة )          ACC 333رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر:

 هذا المقرر إلى دراسة المحاسبة المالية في المصارف المتخصصة وشركات التأمين.يهدف    

 محتويات المقرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى

 مقدمة عن المصارف التجارية

نشأة المصارف التجارية، تعريف وأهداف المصارف التجارية، مقومات النظام 
 المحاسبي في المصارف التجارية.

من الثانية إلى 
 السابعة

المعالجة المحاسبية لعمليات األقسام بالمصارف التجارية: قسم الحسابات الجارية، 
قسم حسابات التوفير، قسم المقاصة، قسم األوراق  قسم الخزينة، قسم الودائع،

التجارية )الكمبياالت(، قسم األوراق المالية، قسم االئتمان، قسم االعتمادات 
 المستندية، قسم خطابات الضمان، قسم الحواالت المصرفية والصرف األجنبي.

 إعداد القوائم المالية في المصارف التجارية. الثامنة

 التاسعة والعاشرة

 مصارف االئتمان طويلة األجل:

التعريف بمصارف االئتمان طويلة اآلجل )المصرف الزراعي، مصرف التنمية، 
مصرف االدخار.....الخ(، إجراءات منح المتابعة االئتمان طويل اآلجل، المعالجة 

 المحاسبية لعمليات مصارف االئتمان طويلة األجل.

و الثانية الحادية 
 عشر

  

 المحاسبية لعمليات شركات التأمين:المعالجة 

مقدمة عن التأمين، النظام المحاسبي في شركات التأمين، المعالجة المحاسبية لعمليات 
 التأمين لمختلف أنواعها، إعداد التقارير والقوائم المالية في شركات التأمين.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.1121العربية، خيرت ضيف/محاسبة البنوك)بيروت: دار النهضة-1

 (.1121)بيروت: دار النهضة العربية  خيرت ضيف، محاسبة شركات التامين-4

 (.1114)غريان، منشورات كلية المحاسبة  صالح سليمان عيد، ميلود احمد خليفة، محاسبة المصارف وشركات التأمين-3

 (.1185المعهد العالي لإلدارة واألعمال المصرفية، صالح األمين األرباح، الجهاز المصرفي في ليبيا )طرابلس، منشورات -2
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    محاسبة ضريبية 

 (331ACCمتطلبات المقرر : محاسبة شركات األموال )  AC 334رقم المقرر :  

 3عدد الساعات 

الهدف من المقرر : يهتم هذا المقرر بتعريف الطالب باألسس المحاسبية للضرائب ، فيتضمن التعريف بالنظام 

 كيفية المحاسبة عنها وفقًا للتشريع الضريبي الليبي.الضريبي و

 محتويات المقرر :

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانية
مدخل النظرية الضريبية : تعريف الضريبة وأهدافها ، سعر الضريبة ، ظواهر ضريبية 

 ، نقل عبء الضريبة ، استهالك الضريبة .،ربط الضريبة ، التهرب الضريبي 

 الثالثة و الرابعة
األثار االقتصادية واالجتماعية للضريبة : األثار االقتصادية للضريبة ، األثار 

 االجتماعية للضريبة ، موقف المشرع الليبي من هذين األثرين .

الخامسة و 
 السادسة

 تقسيمات الضرائب .

من السابعة الى 
 عشر الثانية

 الهيكل الضريبي الليبي

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.4002مختار على أبو زريدة، المحاسبة الضريبية، )طرابلس: توزيع مكتبة أحمد الشارف، .1
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  محاسبة النفط 

 3عدد الساعات    (231ACCالمحاسبة المتوسطة ) متطلبات المقرر : ACC 333رقم المقرر : 

 المقرر :الهدف من 

لى دراسة أبرز المشكالت المحاسبية في مراحل البحث عن النفط وإنتاجه ومناقشة إيهدف هذا المقرر        
طرق معالجتها في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في صناعة النفط ، بحيث يتمكن الطالب من اإللمام 

لتي تنطوي عليها نشاطات البحث عن النفط وتطوير بشكل كاف بكيفية معالجة المراحل والعمليات المختلفة ا
 مصادره وإنتاجه .

 محتويات المقرر :

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
المفاهيم والمبادئ المحاسبية العامة : أهمية المحاسبة ، اهداف المحاسبة في المشروعات 

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،تطبيق المبادئ المحاسبية العامة االقتصادية ، أهم 
 في صناعة النفط.

 الثانية
طبيعة صناعة النفط وخصائصها : عمليات االستطالع واالستكشاف ،عمليات الحفر ، 
عمليات التطوير أو التنمية ، عمليات أنتاج النفط ،بعض الخصائص االقتصادية و 

 فطالقانونية لصناعة الن

 الثالثة
نفقات االستكشاف والحصول على عقود االمتياز : الطرق الرئيسية لمعالجة نفقات 

 االستكشاف ، أنواع نفقات مرحلة االستطالع واالستكشاف .

 الرابعة
نفقات الحفر و التطوير :  المصروفات الرأسمالية المحملة للعقود غير المطورة .

 وإعدادها لإلنتاج . اآلبارالمصروفات التي تنفق على حفر 

الخامسة و 
 السادسة

عمليات اإلنتاج: النشاطات التي تشملها مرحلة اإلنتاج ، قياس األبار وإنتاجها ، المحاسبة 
 في مرحلة اإلنتاج.

 الثامنةو  السابعة
استنفاذ المصروفات الرأسمالية واستهالك الصول الثابتة ، استنفاذ المصروفات 

 بحقول النفط ، استهالك المعدات واألصول الثابتة .الرأسمالية المتعلقة 

 التاسعة و العاشرة

تحديد اإليرادات في شركات النفط : مفهوم اإليرادات ، طرق تحديد اإليرادات في 
شركات النفط ، كيل البترول ، األسعار المعلنة ، تطور االسعار المعلنة للنفط الخام الليبي 

يطرة الدول المنتجة على صناعتها البترولية ، ، أسس تسعير النفط الخام بعد س
النفقات التي تخصم من الدخل الخاضع للضريبة الليبية،  المسموحات من السعر المعلن .

 النفقات المسموح باستقطاعها طبقًا للقانون.

الحادية و الثانية 
 عشر

مية التقارير الحسابات والتقارير الختامية : أنواع التقارير والبيانات المحاسبية ، أه
 والبيانات المحاسبية ، القواعد الواجب مراعاتها في إعداد الحسابات والتقارير الختامية .

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.4000مختار على أبو زريدة، محاسبة النفط أصولها العلمية وتطبيقاتها، )غريان: توزيع مكتبة احمد الشارف، .1
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 محاسبة المنشآت الخدمية 

 ( 231ACCمتطلبات المقرر: المحاسبة المتوسطة )           ACC 333رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر:

 هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمبادئ واألسس واألدوات المحاسبية في المنشآت الخدمية.يهدف    

 محتويات المقرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 مقدمة عامة عن النشاط الخدمي األولى

الثانية والثالثة 
 والرابعة

 محاسبة المستشفيات:

 النظام المحاسبي في المستشفيات.
 المعالجة المحاسبية للعمليات المالية في المستشفيات.

 القوائم والتقارير المالية.

الخامسة 
والسادسة 
 والسابعة

 محاسبة الفنادق:

 طبيعة وخصائص النشاط الفندقي.
 النظام المحاسبي في الفنادق.

 المعالجة المحاسبية لنشاط الفنادق.
 القوائم والتقارير المالية.

 

الثامنة والتاسعة 
 والعاشرة

 مصارف النشاط المهني:

 النظام المحاسبي في منشآت المهن الحرة.
 المحاسبية لعمليات منشآت المهن الحرة.المعالجة 

 قياس نتائج األعمال والمركز المالي في منشآت المهن الحرة.

الحادية والثانية 
 عشر

 المحاسبة في شركات النقل:

 طبيعة وخصائص شركات النقل.
 المعالجة المحاسبية لإليرادات والمصروفات في شركات النقل.

 في شركات النقل.قياس نتائج األعمال والمركز المالي 
  -المراجـــــــــــــع : 

 (.1114صادق حامد مصطفي، الهادي محمد السحيرى .المحاسبة في المنشآت الخدمية)غريان: منشورات كلية المحاسبة، .1
الدار  سكندرية:اال ) هاشم أحمد عطية، محمد محمود عبد ربه، النظام المحاسبي في المنشآت الخدمية، المستشفيات .4

 (.4000الجامعية،
 (.4000هاشم احمد عطية، محمد محمود عبد ربه، دراسات في المحاسبة المتخصصة )اإلسكندرية: الدار الجامعية، .3
 (.4000فؤاد السيد المليجي، المحاسبة في األنشطة السياحية والفندقية )اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  .2
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 محاسبة األموال العامة 

 ( 334ACCمتطلبات المقرر: محاسبة ضريبية )        ACC 333: رقم المقرر
 3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر:
هذا المقرر بدراسة النظام المحاسبي في وحدات الجهاز الحكومي فيتناول أساليب إعداد وإصدار يهتم    

المالية للوحدات اإلدارية العامة، الموازنة العامة للدولة، دورة المحاسبة وإجراءات المحاسبة عن المعامالت 
 نظم الرقابة على الوحدات اإلدارية، وأخيرًا الحسابات الكلية على مستوى الدولة والقطاعات.

 محتويات المقرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى

األساسية لمحاسبة األموال العامة، أهداف محاسبة مقدمة عامة وتشمل المفاهيم 
النظام  األموال العامة وخصائص األخرى، مقومات محاسبة األموال العامة.

المحاسبي في الوحدات اإلدارية العامة، خصائص الوحدات اإلدارية العامة، أسس 
قياس عناصر المصروفات واإليرادات، األساس النقدي، أساس االستحقاق، األساس 

 النقدي المعدل.

 الثالثةو  الثانية
مقومات النظام المحاسبي، المستندات، الدفاتر، والسجالت، دليل الحسابات، التقارير 

 الدورية، والحساب الختامي.

 الخامسةو  الرابعة
، العالوات 1181( لسنة 15المحاسبة على المرتبات، المرتب وفقًا لقانون رقم )

االستقطاعات، الدورة المستندية للمرتبات، بطاقة المرتب، والمكافآت التشجيعية، 
 كشوف المرتبات، اإلثبات في السجالت.

 السابعةو  السادسة
المحاسبة عن المعاشات الضمانية: تعريف موارد ومنافع الضمان االجتماعي، 

 المحاسبة عن المعاشات الضمانية.

 التاسعةو  الثامنة
تعريف موارد ومنافع صندوق الضمان وشروط  المحاسبة عن المعاشات األساسية:

 . استحقاقه، مستندات التسوية

 الحاديةو  العاشرة
 عشر

. الميزانيات في ليبيا مقدمة تاريخية عن الميزانيات وتطورها، القواعد العامة إلعداد 
 نظام إعداد واعتماد الميزانيات، الرقابة الميزانية، أنواع الميزانيات في ليبيا وأهدافها.

على تنفيذ الميزانية، رقابة أمانة الخزانة، رقابة جهاز المراجعة المالية والفنية، رقابة 
 مؤتمر الشعب العام، رقابة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط )سابقًا(

 الثانية عشر
مقدمة عامة عن محاسبة الدخل القومي، مفهوم محاسبة الدخل القومي وأهدافها، 

القومي بمحاسبة األموال العامة، المفاهيم االقتصادية على عالقة محاسبة الدخل 
 المستوى القومي، حسابات الدخل والناتج القومي )فكرة موجزة(.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

سالم محمد بن غربية، أحمد فرج بالخير، محاسبة األموال العامة والمحاسبة القومية)الطبعة الثالثة، بنغازي: منشورات  -1
 (.4001بحوث العلوم االقتصادية، مركز 
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 التحليــــل المالي 

(، ومحاسبة 331ACCمتطلبات المقرر: محاسبة شركات األموال )           ACC 333رقم المقرر: 

 (332ACCالتكاليف )

 3عدد الساعات:    

 الهدف من المقرر:

هذا المقرر إلى التركيز على كيفية استخدام البيانات والمعلومات المختلفة الواردة بالقوائم المالية يهدف    

ومرفقاتها في تكوين صورة واضحة وسليمة عن المنشآة محل التحليل وذلك من خالل عملية تحليل ونقد القوائم 

 المالية بهذه المنشآة.

 محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانية
مقدمة عن التحليل المالي تطور نشاط التحليل المالي، تعريف التحليل المالي وأهدافه، 
شروط نجاح عملية التحليل المالي، خطوات التحليل المالي وتنظيمه، أدوات التحليل 

 المالي.

 الثالثة والرابعة
القوائم المالية: تعريف القوائم المالية وأهدافها، الفروض والمبادئ المحاسبية التي 
تحكم إعداد القوائم المالية، تبويب بنود القوائم المالية ألغراض التحليل، محتويات 

 التحليل.

 ل العام.إعداد قائمة التغير في المركز المالي على أساس رأس الما الخامسة والسادسة

 إعداد قائمة التدفق النقدي. السابعة

 الثامنة
استخدام نظام المقارنات في التحليل المالي: التحليل األفقي، التحليل الرأسي، التحليل 

 باستخدام األرقام القياسية )تحليل االتجاه(.

 تحليل السيولة. التاسعة

 تحليل الربحية. تحليل النشاط. العاشرة

 تحليل مجمل الدخل. تحليل الهيكل التمويلي. الحادية عشر

 مفاهيم الفشل المالي وطرق تنبؤه. الثانية عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.4005.سالم إسماعيل الحصادي، تحليل القوائم المالية)طرابلس: المكتب الوطني للبحث والتطوير،1

 (.1115البيانات المحاسبية )عمان : مؤسسة الوراق،.محمود عبد الحليم الخالبلة، التحليل المالي باستخدام 4

 (.1113.عبد المنعم عوض اهلل وآخرون، تحليل ونقد القوائم المالية)القاهرة: منشورات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، 3

لنشر والتوزيع دار المسيرة ل مدخل نظري تطبيقي ،) ،.مؤيد راضي خنفر وغسان فالح المطارئة ، تحليل القوائم المالية 2

 .(4002والطباعة ، الطبعة الثانية ، عمان :
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  المراجعــــةI 

 3عدد الساعات:   (  334ACCمتطلبات المقرر: محاسبة ضريبية )   ACC  432رقم المقرر: 

 الهدف من المقرر:

 هذا المقرر إلى تعريف الطالب باإلطار النظري والمجال التطبيقي لمراجعة الحسابات.يهدف     

 محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى
مدخل إلى علم المراجعة نشأة وتطور المراجعة، تعريف المراجعة، أهداف المراجعة لألطراف 

 المختلفة، عالقة المراجعة بالعلوم األخرى، أنواع المراجعة.

 الثانية

األخطاء والغش، أسباب ارتكاب األخطاء والغش، أنواع األخطاء والغش، طرق ارتكاب 

األخطاء والغش، مسؤولية المراجع تجاه األخطاء والغش، إجراءات المراجع تجاه األخطاء 

 والغش.

 معايير وإجراءات المراجعة: معايير المراجعة، إجراءات المراجعة. الثالثة

 والمهني للمراجع: التأهيل العلمي للمراجع، التأهيل المهني للمراجع.التأهيل العلمي  الرابعة

 الخامسة
االستقاللية: تعريف االستقاللية، أبعاد استقاللية المراجع، العوامل المؤثرة على استقاللية 

 المراجع.

 السادسة
ت المراجع، العناية المهنية: تعريف العناية المهنية، حقوق المراجع، واجبات المراجع، مسؤوليا

 أهداف وأنواع المراجع وقواعد السلوك المهني، محتويات السلوك المهني.

 السابعة
التخطيط في المراجعة: تخطيط عملية المراجعة وإعداد برنامج المراجعة، اوراق عمل 

 المراجعة.

 الثامنة والتاسعة

الداخلية، أسباب االهتمام الرقابة الداخلية: تعريف الرقابة الداخلية، أهمية وأهداف الرقابة 

بالرقابة الداخلية، أنواع وعناصر الرقابة الداخلية، مقومات الرقابة الداخلية، وسائل دراسة 

 وتقييم الرقابة الداخلية، موقف المراجع الخارجي من الرقابة الداخلية.

 العاشرة

مجال عمل المراجعة  المراجعة الداخلية، تعريف المراجعة الداخلية، أهداف المراجعة الداخلية،

الداخلية، الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، معايير األداء المهني للمراجعة 

 الداخلية.

الحادية والثانية 

 عشر

أدلة اإلثبات: تعريف أدلة اإلثبات، أهمية أدلة اإلثبات، مصادر أدلة اإلثبات، أساليب تجميع أدلة 

 اإلثبات ومقوماته، األدلة األساسية للتقرير، أنواع التقرير.اإلثبات، موضوعية دليل 

 معايير إعداد التقرير، أهمية تقرير المراجع، العناصر األساسية للتقرير، أنواع التقرير. الثالثة عشر

 الرابعة عشر
 عالقة التشريعات الليبية بمهنة المراجعة، القانون التجاري الليبي، قانون تنظيم مهنة الحاسبة

 والمراجعة، قانون ضرائب الدخل، القوانين والتشريعات األخرى.

  -المراجـــــــــــــع : 

 .1110.إدريس عبد السالم اشتيوي، المراجعة، معايير وإجراءات )مصراته:الدار للنشر والتوزيع واإلعالن، 1

( 4003)طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة، . حازم هاشم أللوسى، الطريق إلي علم المراجعة والتدقيق : المراجعة نظريًا 4
 الجزء األول.

 (.4003.محمد سمير الصبان، نظرية المراجعة وآليات التطبيق )اإلسكندرية: الدار الجامعية،3
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  المراجعــــــةII 

  :431رقم المقرر  ACC               المقرر: المراجعــــة  متطلباتI(432ACC) 

 3عدد الساعات: 

 المقرر:الهدف من 

المقرر إلى استكمال دراسة موضوعات المراجعة التي تم تناولها في مقرر المراجعة يهدف هذا    
(230ACC.) 

 محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 (230مراجعة عامة لما تم دراسته في مقرر المراجعة) األولى

 األصول الثابتة.مراجعة  الثانية

 مراجعة المخزون. الثالثة

 مراجعة المدينيين. الرابعة

 مراجعة النقدية. الخامسة

 مراجعة األصول ألخرى. السادسة

 مراجعة االلتزامات. السابعة

 مراجعة حقوق الملكية. الثامنة

 التاسعة والعاشرة 
المبيعات، مراجعة مراجعة عناصر قائمة الدخل: مراجعة المبيعات، مراجعة تكلفة 

 المصروفات، مراجعة اإليرادات األخرى.

 المعاينة اإلحصائية وتطبيقاتها في المراجعة. والحادية عشر

 مراجعة األنظمة اإللكترونية. الثالثة عشر

 فكرة عامة عن المراجعة اإلدارية والمراجعة االجتماعية والمراجعة البيئية. الثانية عشر

  -:  المراجـــــــــــــع

 .1110.إدريس عبد السالم اشتيوي، المراجعة، معايير وإجراءات )مصراته:الدار للنشر والتوزيع واإلعالن، 1

( 4003. حازم هاشم أللوسى، الطريق إلي علم المراجعة والتدقيق : المراجعة إجرائيا )طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة، 4

 الجزء الثاني.

 (.4003نظرية المراجعة وآليات التطبيق )اإلسكندرية: الدار الجامعية،.محمد سمير الصبان، 3
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 محاسبة األقسام والفروع 

 (331ACCالمقرر: محاسبة المصارف وشركت التأمين ) متطلبات          ACC 432رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر:

المتعلقة بالمنشآت ذات الفروع والبيع بالتقسيط وبضاعة هذا المقرر بدراسة عدد من المشاكل المحاسبية يهتم    

 األمانة.

 محتويات المقرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

األولى 

والثانية 

 والثالثة

 محاسبة المنشآت ذات األقسام:

 إعداد الحسابات الختامية لألقسام.
 تقييم نتائج األقسام إلتخاذ القرارات المناسبة. 

من الرابعة 

 إلى الثامنة

 محاسبة المنشآت ذات الفروع:

الفروع الداخلية المستقلة: المعالجة المحاسبية للعمليات المتبادلة بين المركز والفرع، التوفيق 
المتبادلة بين الفرع بين حسابي جاري المركز وجاري الفرع، المعالجة المحاسبية للعمليات 

بالطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، إرسال البضاعة للفرع بسعر البيع الدفعات النقدية 
المرسلة من الفرع للمركز، إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للفرع، إعداد 

 الميزانية العمومية الموحدة للمركز والفروع.
ويل بنوذ ميزان المراجعة للفرع من العملة األجنبية إلى العملة الفروع الخارجية: أسس تح

 المحلية.
الفروع غير المستقلة: المعالجة المحاسبية في حال إرسال البضاعة للفرع بسعر التكلفة، 

 المعالجة المحاسبية في حال إرسال البضاعة للفرع بسعر افتراضي، )سعر اإلرسال(.

التاسعة 

والعاشرة 

 والحادية عشر

 الثانية عشرو 

 

 بضاعة األمانة:

 طبيعة بضاعة األمانة.
 المعالجة المحاسبية لبضاعة األمانة في دفاتر الموكل والوكيل.

 بعض المشاكل المحاسبية المتعلقة ببضاعة األمانة.

  -:  المراجـــــــــــــع

 (.1110قاريونس،.جمعة خليفة الحاسي، المحاسبة التطبيقية) بنغازي: منشورات جامعة 1

 .على توفيق على، حسابات األقسام والفروع)الطبعة الرابعة، اإلسكندرية، دار الجامعات المصرية، بدون سنة نشر(.4
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 تصميـــم نظم محاسبية 

(،  ومحاسبة ضريبية 144متطلبات المقرر: مبادئ الحاسب اآللي )   ACC  433رقم المقرر: 

(334ACC)     :3عدد الساعات 

 من المقرر: الهدف

هذا المقرر إلى التعريف بإطار نظم المعلومات المحاسبية والمفاهيم والتطورات الجارية في هذا يهدف    

المجال والطابع التطبيقي لها، ويتضمن المقرر مقومات نظام المعلومات المحاسبية، وتصميم وتنفيذ نظام 

 المعلومات المحاسبية في ظل استخدام الحاسب اآللي.

 محتويات المقرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى والثانية

النظام المحاسبي تعريفه ووظائفه: تعريف المحاسبة وأهميتها، تعريف النظام وخصائصه 

، تعريف البيانات والمعلومات وخصائصها، وظائف النظام المحاسبي: الوظائف 

 المستحدثة. التقليدية، الوظائف

 الثالثة والرابعة

المبادئ الواجب توافرها في النظام المحاسبي، مبدأ التكلفة المناسبة، مبدأ التقارير، مبدأ 

العنصر البشري، مبدأ كتابة البيانات مرة واحدة، مبدأ الهيكل التنظيمي، مبدأ التوقيت 

 المناسب، مبدأ الضبط الداخلي، مبدأ المرونة.

 والسادسةالخامسة 
عناصر النظام المحاسبي المستندات، دليل الحسابات، المجموعة الدفترية، التقارير، 

 إجراءات تصميم أو تطوير نظام محاسبي.

 السابعة والثامنة
الدورة المستندية للمبيعات: الدورة المستندية للمبيعات اآلجلة، الدورة المستندية للمبيعات 

 النقدية.

 استخدام النظم المحاسبية اآللية.جدوى  التاسعة

العاشرة والحادية 

 الثانية عشرو  عشر

تأثير إدخال الحاسب اآللي على إجراءات تحليل وتصميم النظم المحاسبية وإجراءات 

 الرقابة الداخلية.

  -المراجـــــــــــــع : 

: دار المريخ للنشر ، )الرياض سعيدترجمة كمال الدين  ستيفن سكوق، مارل سيمكن، نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات،-1

1181.) 

 (.1113الدار الجامعية، )اإلسكندرية: صبحي محمود الخطيب، عمرو عباس العتر، مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية-4

 (.4002الجامعية،  دار)اإلسكندرية، الأحمد حسين علي حسين، نظم المعلومات المحاسبية، اإلطار الفكري والنظم التطبيقية -3

 (.1111: منشورات مكتبة عين شمس،)القاهرة يحي محمد أبو طالب، نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية-2
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 المحاسبة اإلدارية 
 (333ACCمتطلبات المقرر: محاسبة التكاليف )               ACC  434رقم المقرر: 

 3عدد الساعات:       
 الهدف من المقرر:

هذا المقرر بدراسة دور المعلومات المحاسبية في العملية اإلدارية ويتضمن المقرر تحليل العالقة يهتم    
بين الحجم والربح واتخاذ القرارات، الموازنة التخطيطية الرئيسية للعمليات، محاسبة المسؤولية وقياس 

 تقييم األداء الداخلي للقطاعات.
 

 محتويات المقرر:

 ــــــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــ المحاضرة

 األولى

مفهوم المحاسبة اإلدارية: تعريف المحاسبة اإلدارية، التطور التاريخي للمحاسبة اإلدارية، المحاسبة 
اإلدارية والعلوم األخرى، عالقة المحاسبة اإلدارية بعلم اإلدارة، عالقة المحاسبة اإلدارية بالمحاسبة المالية، 

 المحاسبة اإلدارية والعلوم السلوكية، المحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات. والعلوم الكمية،المحاسبة اإلدارية 

 الثانية
المحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات المحاسبية، نظم المعلومات، أنواع المعلومات التي يقدمها النظام 

المعلومات ورسمها، القرارات المحاسبي، التأثيرات الرئيسية على نظم المعلومات، ترميز خرائط تدفق 
 اإلدارية ونظم المعلومات.

 الثالثة
سلوك التكاليف مع الحجم والربحية، سلوك التكاليف، تكاليف ثابتة، التكاليف المتغيرة، التكاليف شبه 
المتغيرة، )أو المختلطة(، طرق فصل التكاليف المختلطة، طريقة مستوى النشاط )طريقة المربعات 

 الخطي البسيط( طريقة شكل االنتشار. االنحدارالصغرى(، )طريقة 

الرابعة 
 ةوالخامس

تخطيط األرباح باستخدام نقطة التعادل، أهمية تحليل التعادل، مساعدة اإلدارة في التخطيط، مساعدة اإلدارة 
في الرقابة وتقييم األداء، نقطة التعادل، حساب نقطة التعادل، خريطة التعادل، طريقة التجربة والخطأ، 

د أو هامش المساهمة، نقطة التعادل ونسبة الطريقة الرياضية، طريقة كمية المبيعات التعادل، طريقة العائ
 .الطاقة المستغلة، تحليل التعادل واألرباح المستهدفة

السادسة 
 والسابعة

القرارات اإلدارية قصيرة األجل، قرارات االختيار بين البدائل، طريقة تحليل التعادل، طريقة تحليل التكلفة، 
 .حليل التكلفة المستهدفة، تحليل التباين في التكلفةتحليل التكلفة الغارقة، تكلفة الفرصة البديلة، ت

الثامنة 
 والتاسعة

الموازنات التخطيطية: مفهوم الموازنة التخطيطية، تعريفها، متطلبات الموازنة التخطيطية في مجال 
التخطيط، وفي مجال الرقابة، ومجال اتخاذ القرارات، التحفظات الموجهة لنظام الموازنات، موازنة 

، التنبؤ بالمبيعات بأساليب كمية، طريقة عائد االستثمار، الموازنة  ت، طرق التنبؤ بالمبيعاتالمبيعا
التخطيطية لإلنتاج، موازنة المخزون، الموازنة التخطيطية لمستلزمات اإلنتاج والبيع، موازنة المواد، 

مصاريف الصناعية الغير الموازنة التخطيطية للمشتريات، الموازنة التخطيطية للعمل واألجور، موازنة ال
مباشرة، الموازنة التخطيطية للمصاريف التسويقية، الموازنة التفصيلية للمصاريف، موازنة تخطيطية 
شاملة لجميع التكاليف، الحسابات الختامية لتقديرية، قائمة التكاليف المتغيرة التخطيطية، قائمة الدخل 

 التقديرية.

 العاشرة
النقدية، طبيعة التدفقات النقدية، إعداد الموازنة التخطيطية للنقدية، الموازنة االستثمارية الموازنة التخطيطية 

 للنقدية، القوائم المالية التقديرية، قائمة المركز المالي، أثر التغيرات على المركز المالي النقدي.

الحادية عشر 
 والثانية عشر

طبيعة قرارات االستثمار، أهمية الموازنة الرأسمالية، تقويم المشاريع االستثمارية: قرارات االستثمار، 
المفاضة بين البدائل، طرق تقييم المشاريع االستثمارية غير المخصومة، معدل  , أنواع التمويل الرأسمالية

العائد المحاسبي، طريقة فترة االسترداد، طرق تقييم المشاريع االستثمارية المخصومة، طريقة خصم 
 طريقة صافي القيمة الحالية، طريقة معدل العائد الداخلي. التدفقات النقدية،

  -المراجـــــــــــــع : 

يوحنا أل آدم صالح الرزق، المحاسبة اإلدارية والسياسات اإلدارية الحديثة ، الطبعة األولي عمان، دار ومكتبة الحامد للنسر -1
 (4000والتوزيع،

 رضوان حلوة حنان، وجبرائيل جوزيف كحالة، المحاسبة اإلدارية مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم األداء، -4
 ليتراي هيتجر، سيرج ما تولتش،المحاسبة اإلدارية، ترجمة :احمد حامد حجاج-3
 (.4001) الرياض: دار المريخ للنشر ، 
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 دراسات في المحاسبة المالية 

 (331ACC) متطلبات المقرر: محاسبة شركات األموال    ACC 332رقم المقرر: 

 3عدد الساعات:   

 الهدف من المقرر:

 يهتم هذا المقرر بدراسة بعض المشاكل المحاسبية المعاصرة في مجال المحاسبة المالية.   

 محتويات المقرر:

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 مشاكل المحاسبة عن تغيرات األسعار األولى والثانية والثالثة

 مشاكل المحاسبة عن الموارد البشرية الرابعة والخامسة والسادسة

 مشاكل المحاسبة عن ترجمة القوائم المالية في الشركات متعددة الجنسية السابعة والثامنة والتاسعة

 مشاكل المحاسبة البيئية الثاني عشروالعاشرة والحادي 
 

 

 

 

 

  ت الزراعية المنشآمحاسبة 

(                         331ACCمتطلبات المقرر: محاسبة شركات األموال ) ACC 331رقم المقرر: 
 3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر: 

إلى تعريف الطالب بالمفاهيم واألسس واإلجراءات المحاسبية في المنشآت الزراعية والجمعيات يهدف    
 التعاونية.

 المقرر:محتويات 

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

من األولى 
 إلى السابعة

 محاسبة المنشآت الزراعية:
 أهداف ومقومات النظام المحاسبي في المنشآت الزراعية.

 المعالجة المحاسبية للعمليات المالية في المنشآت الزراعية.
 الختامية والميزانية العمومية في المنشآت الزراعية.إعداد الحسابات 

من الثامنة إلى 
 الثاني عشر

 محاسبة الجمعيات التعاونية:
 مفهوم وأهداف ومبادئ وأنواع ومصادر تمويل الجمعيات التعاونية.

 المعالجة المحاسبية للعمليات المالية في الجمعيات التعاونية.
 الجمعيات التعاونية وحلها. المعالجة المحاسبية إلنقضاء

  -المراجـــــــــــــع :  -
 احمد عبد المولى الصباغ، الهادي محمد السحيري، دراسات في المحاسبة الزراعية -1

 (.1114) غريان: منشورات كلية المحاسبة،

 .(1114كلية المحاسبة،منشورات  احمد عبد المولى الصباغ، ميلود احمد خليفة، دراسات في المحاسبة التعاونية)غريان:-4
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 المحاسبة في المؤسسات اإلسالمية 

 (331ACCمتطلبات المقرر: محاسبة شركات األموال )        ACC 332رقم المقرر: 
 3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر:
 المقرر إلى تعريف الطالب بالمحاسبة وفق التشريعات اإلسالمية.يهدف    

  محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 األولى

مراجعة عامة لمختلف مجاالت المحاسبة التقليدية: مدخل إلى علم محاسبة المؤسسات 

اإلسالمية، التعريف بمحاسبة المؤسسات اإلسالمية، التعريف بمحاسبة المؤسسات اإلسالمية، 

 المؤسسات اإلسالمية.أهداف محاسبة 

 الثانية
المعايير المحاسبية وفق كل من المحاسبة التقليدية ومحاسبة المؤسسات اإلسالمي، مفهوم 

 الربحية ومفهوم تحقيق اإليرادات، مبدأ القياس النقدي.

 الثالثة
نظم المحاسبة اإلسالمية: المعالجة المحاسبية  وفق محاسبة المؤسسات اإلسالمية، مجاالت 

 حاسبة اإلسالمية في المؤسسات التي تطبق محاسبة المؤسسات اإلسالمية.الم

 الرابعة
الميزانية في النظام المالي اإلسالمي: الميزانية التقديرية وفق النظام المالي اإلسالمي، 

 تقسيمات الميزانية، الميزانية الرئيسية، ميزانية التضامن االجتماعي.

 الخامسة
وفق النظام المالي اإلسالمي، خطوات إعداد الميزانية، وحدة الميزانية، قواعد إعداد الميزانية 

 عمومية الميزانية، توازن الميزانية، اآلثار االقتصادية لتوزيع عناصر الميزانية.

 قواعد اعتماد الميزانية، تنفيذ الميزانية وفق النظام المالي اإلسالمي. السادسة

 السابعة
اإلسالمي، مكوناته أقسامه وفروعه، متقدم وغير متقدم، منقول  رأس المال في النظام المالي

 وغير منقول، مثلي وقيمي، استعمالي واستهالكي.

 الثامنة
االستثمار في اإلسالم، معالجة االستثمارات وفق قواعد النظام اإلسالمي، مفهومه، قواعده، 

 أهدافه، العقود المنظمة له.

 أحكامها، العقود المنظمة لها، المعالجة المحاسبية لها.المضاربة، مفهومها،  التاسعة

 المشاركة والمرابحة، أشكالها، أهدافها، الطرق المحاسبية لمعالجتها. العاشرة

محاسبة الزكاة، اآلثار االقتصادية المترتبة على الزكاة، المعالجة المحاسبية في دفاتر مؤسسات  الحادية عشر

 جمع الزكاة.

 محاسبة علم الموازين، المعالجة المحاسبية في دفاتر المؤسسات اإلسالمية في حصص الورثة. الثانية عشر

  -المراجـــــــــــــع : 

 (.1181محمد كمال عطية، نظم محاسبة في اإلسالم) اإلسكندرية:دار المعارف،-1
 (.1113الفكر المحاسبي اإلسالمي) القاهرة: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، حسين حسين شحاته،أصول-4
 (.1182سلطان محمد علي، الزكاة، تطبيق محاسبي معاصر) الرياض، دار المريخ للنشر،-3
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 األساليب الكمية في المحاسبة* 

عدد  ( 333ACCالمقرر: المحاسبة المتوسطة ) متطلبات           ACC 333رقم المقرر: 

 3الساعات:

 الهدف من المقرر:

هذا المقرر إلى تعريف الطالب بكيفية االستفادة من األساليب الكمية في معالجة المشاكل يهدف    

 المحاسبية وخاصة في مجال محاسبة التكاليف.

 محتويات المقرر:

 لموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا المحاضرة

األولى إلى 

 الثانية

استخدام األساليب اإلحصائية والنماذج الرياضية في التكاليف تحليل التكلفة والعائد 

 واستخدام النماذج الرياضية في تقييم االستثمارات.

 بين مجموعة من المتغيرات ودراسة أوامر التكاليف.التحليل الرياضي للعالقة 

 استخدام التوزيع االحتمالي في تحليل التكاليف واتخاذ القرارات.

 استخدام األساليب اإلحصائية لضبط الرقابة على الجودة.

 استخدام االنحدار المتعدد في التخطيط والرقابة على التكاليف.

 استخدام النماذج الرضية لمراقبة المخزون في ظل  ظروف التأكد وعدم التأكد.                                    

الى التاسعة 

 الثاني عشر

 استخدام أساليب بحوث العمليات في اتخاذ القرارات وتخفيض التكاليف:

 مقدمة عن بحوث العمليات وعالقتها بالمحاسبة.

 ى أهميتها في المحاسبة.البرامج الخطية ومد

 تطبيقات عملية الستخدام البرامج الخطية في تخفيض التكاليف.

 تقييم ومراجعة البرامج والمسار الحرج وتحليل الوقت والتكاليف.

 تحليل المدخالت والمخرجات وتخطيط عمليات الوحدة االقتصادية.

 

  -المراجـــــــــــــع : 

 العربية للنشر النهضة، دار 4010،  الكمية في المحاسبةاالساليب مكرم عبد المسيح،  .1
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 المراجعة الداخلية* 

 (     334ACCمتطلبات المقرر: محاسبة الضريبية )         ACC 334رقم المقرر: 

  3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر:

ألداء أعمال المراجعة  هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمعايير واإلجراءات واألساليب  الالزمةيهدف    

 الداخلية.

 محتويات المقرر:

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

 نشآة وتطور ومفهوم وأهداف ومجال عمل المراجعة الداخلية  األولى والثانية

 معايير األداء المعني  للمراجعة الداخلية. الثالثة والرابعة

 التخطيط ألعمال المراجعة الداخلية )إعداد برامج المراجعة(. الخامسة والسادسة

 تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية، )إجراءات المراجعة الداخلية لمراجعة الحسابات(. والثامنة و  السابعة

 إعداد تقرير بنتائج وتوصيات المراجعة الداخلية ومتابعتها.  والتاسعة والعاشرة

 الجوانب السلوكية للمراجعة الداخلية. الحادي والثاني عشر
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