
 المحاسبةبقسم مقررات الدراسٌة ال مفردات .12

 3: عدد الساعـــــات  ACC 130:  رقم المقر   :مبـــادئ المحاسبــــة

هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بالمفاهٌم والمبادئ المحاسبٌة، حٌث ٌركز على  ٌهدؾ  :الهدؾ من المقرر

أساسٌات القٌد  ىالمقرر علوٌشمل . تسجٌل، تبوٌب، تلخٌص وعرض البٌانات فً المنشآت الفردٌة

هذا فضالً على إعداد القوائم  .المزدوج فً تحلٌل وتسجٌل المعامالت المالٌة واستخراج مٌزان المراجعة

 .المالٌة لتحدٌد نتٌجة األعمال والمركز المالً للمنشؤة فً نهاٌة الفترة المحاسبٌة وتصحٌح األخطاء

: محتوٌات المقرر

  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة

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

والمبادئ المعلومات المحاسبٌة وعالقته بالعلوم األخرى، مفاهٌم المصطلحات المحاسبٌة األساسٌة، الفروض 
. المحاسبٌة المقبولة قبووًال عاماًال 

. الدورة المحاسبٌة ومعادلة المٌزانٌةالثانٌة والثالث 

. الدفاتر المحاسبٌة، تعرٌؾ القٌد المحاسبً وأركانه وأنواعه: الدفاتر المحاسبٌة ونظرٌة القٌد المزدوجالرابعة 

. اإلثبات فً دفتر الٌومٌة العامةالخامسة 

السادسة 
المعالجة المحاسبٌة لعملٌات رأس المال، المعالجة :المعالجة المحاسبٌة للعملٌات التموٌلٌة والرأسمالٌة

المحاسبٌة للقروض، المعالجة المحاسبٌة للمسحوبات، المعالجة المحاسبٌة لألصول الثابتة، المعالجة 
. المحاسبٌة لالستثمارات

السابعة والثامنة  
حساب بضاعة أول المدة، حساب المشترٌات، حساب المردودات : لعملٌات الشراء والبٌعالمعالجة المحاسبٌة 

ومسموحات المشترٌات، مصروفات الشراء، حساب المبٌعات، حساب مردودات ومسموحات المبٌعات، 
(. تعرٌفه وأنواعه والمعالجة المحاسبٌة له)مصروفات البٌع، الخصم 

العاشرة  ووالتاسعة 
الترحٌل إلى الحسابات بدفتر األستاذ العام، ترصٌد الحسابات بدفتر : دفتر األستاذ العام ومٌزان المراجعة

(. تعرٌفه وأهدافه وأنواعه وطرق إعداده)األستاذ العام، مٌزان المراجعة 

الحادٌة عشر 
الثانٌة عشر و

حساب المتاجرة وحساب األرباح )إعداد الحسابات الختامٌة : الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة
األخطاء (. قائمة الدخل وقائمة المركز المالً)والخسائر، إعداد المٌزانٌة العمومٌة، إعداد القوائم المالٌة 

. أسباب ارتكاب األخطاء، أنواع األخطاء، طرق تصحٌح األخطاء:المحاسبٌة وطرق تصحٌحها

 

  : -المراجـــــــــــــع 

( 1981دار النهضة العربٌة،:بٌروت)أصول المحاسبة خٌرت ضٌؾ، فً   –1

(. 2004منشورات جامعة قارٌونس،:بنؽازي)ٌونس حسن الشرٌؾ وآخرون، مبادئ المحاسبة المالٌة   –2

(. 2007:توزٌع مكتبة احمد الشارؾ:طرابلس)مختار على أبو زرٌدة، مبادئ المحاسبة الحدٌثة، الجزء األول  -3

 

 

 



 مبادئ المحاسبةII 

 3: عدد الساعات      ACC 130مبادئ المحاسبة : متطلبات المقرر       ACC 131: المقرر رقم

هذا المقرر إلى استكمال دراسة المبادئ واإلجراءات المحاسبٌة التً تم تناولها  ٌهدؾ :الهدؾ من المقرر

، وٌركز هذا المقرر على التسوٌات الجردٌة لمختلف الحسابات وإعداد (130)فً مقرر مبادئ المحاسبة 

 .القوائم المالٌة بعد التسوٌات الجردٌة باإلضافة إلى دفاتر المساعدة والطرق المحاسبٌة

: ــــــــات المقررمحتوٌــ

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 
المصروفات المستحقة، المصروفات المقدمة، اإلٌرادات المستحقة، اإلٌرادات : جرد المصروفات واإلٌرادات

. عملٌة أمثلة .المقدمة

الثانٌة والثالثة 

والمعالجة المحاسبٌة له، وكٌفٌة  اوستهالكتكلفة األصل الثابت، طرق تحدٌد قسط : جرد األصول الثابتة

. عن األصل الثابت اوستؽناء

. أمثلة عملٌة

الرابعة والخامسة 

الوارد أوو صادر أخٌراًال، )تعرٌؾ المخزون السلعً، طرق تقوٌم المخزون السلعً : جرد المخزون السلعً

(. راًال صادر أووًال، متوسط األسعارالوارد أخً

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

. تقدٌر المخزون السلعً بسعر التكلفة أو السوق أٌهما أقل

السابعة و  السادسة
ٌة للدٌون تعرٌؾ وتصنٌؾ الحسابات الشخصٌة المدٌنة، المعالجة المحاسب: جرد الحسابات الشخصٌة المدٌنة

. المعدومة والدٌون المشكوك فً تحصٌلها، معالجة الخصم المسموح به فً نهاٌة الفترة المحاسبٌة

الثامنة والتاسعة 

المعالجة المحاسبٌة فً حالة وجود عجز أو زٌادة فً الخزٌنة، جرد )جرد الخزٌنة : جرد الخزٌنة والمصروؾ

(. المصرؾ

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

العاشرة 
الحاوت المختلفة )، األوراق التجارٌة (األسهم والسندات)جرد األوراق المالٌة : جرد األوراق المالٌة والتجارٌة

(. لألوراق التجارٌة

الحادٌة والثانٌة 

عشر 

الدفاتر  .، إعداد القوائم المالٌة، قٌود اإلقفال والفتحقائمة التسوٌة: قائمة التسوٌة وإعداد القوائم المالٌة

دفاتر الٌومٌة المساعدة، دفاتر األستاذ المساعدة، الطرق )الدفاتر المساعدة : المساعدة والطرق المحاسبٌة

. الطرٌقة اإلٌطالٌة، الطرٌقة اإلنجلٌزٌة، الطرٌقة الفرنسٌة، الطرٌقة األمرٌكٌة: المحاسبٌة

 
  : -المراجـــــــــــــع 

( 1981دار النهضة العربٌة،:بٌروت)خٌرت ضٌؾ، فً أصول المحاسبة  – 1
(. 2004، منشورات جامعة قارٌونس: بنؽازي)ٌونس حسن الشرٌؾ وآخرون، مبادئ المحاسبة المالٌة   –2

احمد  مكتبةع توزي:طرابلس)مختار على أبو زرٌدة، مبادئ المحاسبة الحدٌثة، الجزء األول  -3

(. 2007:الشارؾ

الطبعة  )عبد الناصر ابراهٌم نور وآخرون ، أصول المحاسبة المالٌة ، الجزء الثانً  -4
 ( م 2010الرابعة ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ، عمان 

 

 

 



 Iالمحاسبة المتوسطة 

 3: عدد الساعات     131ACCمبادئ المحاسبة : متطلبات المقررACC     230: رقم المقرر

ٌهدف هذا المقرر بصفة عامة إلى تعمٌق فهم الطالب للمحاسبة المالٌة، بحٌث    :الهدؾ من المقرر

 .ٌتعرض لموضوعات أكثر عمقاً واتساعاً وتفصٌالً لبنود القوائم المالٌة

: محتوٌــــات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 
طبٌعة وبٌئة المحاسبة المالٌة، األهداؾ والمفاهٌم األساسٌة، الفروض :اإلطار الفكري للمحاسبة المالٌة

. والمبادئ المحاسبٌة

الثانٌة 
مفاهٌم الدخل، أشكال قائمة الدخل، عناصر قائمة الدخل، أثر التؽٌرات :قائمتً الدخل واألرباح المحتجزة

قائمة المركز المالً، أهمٌة قائمة المركز المالً، . قائمة األرباح المحتجزةالمحاسبٌة على صافً الدخل، 
. تبوٌب قائمة المركز المالً، عناصر قائمة المركز المالً، مالحق المركز المالً

 الثالثة 

الرابعة والخامسة 
دة، اختٌار معدل الفائدة تطبٌقات مفاهٌم القٌمة الزمنٌة للنقود، طبٌعة الفائ:المحاسبة والقٌمة الزمنٌة للنقود

المناسب،إٌجاد إجمالً المبلػ بفائدة مركبة، إٌجاد القٌمة الحالٌة لمبلػ بفائدة مركبة، إٌجاد جملة دفعة، إٌجاد 
. القٌمة الحالٌة لدفعة، تقوٌم السندات طوٌلة األجل

السادسة والسابعة 
ا، استخدام حسابات المصارؾ، صندوق طبٌعة ومكونات النقدٌة، إدارة النقدٌة والرقابة علٌه: النقدٌة

، التقرٌر عن (المصروفات النثرٌة، الحماٌة المادٌة لألرصدة النقدٌة، مذكرة التسوٌة ذات األربع خانات
. النقدٌة

الثامنة والتاسعة 
إدارة اوستثمارات والرقابة علٌها، المحاسبة عن اوستثمارات : المحاسبة عن اوستثمارات قصٌرة األجل

، إٌرادات اوستثمارات قصٌرة اآلجل، تقوٌم (شراء وبٌع اوستثمارات قصٌرة األجل)األجل  قصٌرة
. اوستثمارات قصٌرة اآلجل وأثرها على القوائم المالٌة

الحادٌة و  العاشرة
عشر 

الخصم التجاري والنقدي وخصم الكمٌة دورات )حسابات والرقابة علٌها، الخصم : المدٌنون وأوراق القبض
حات المبٌعات، مصارٌؾ الشحن، الفوائد، الدٌون المعدومة والدٌون المشكوك فٌها، أوراق القبض ومسمو

 .والرقابة علٌها، تقوٌم أوراق القبض، رهن حسابات المدٌنون وأوراق القبض فً قائمة المركز المالً
ر المخزون وطرق التبوٌبات األساسٌة، مكونات المخزون، تؤثٌر أخطاء المخزون، تسعً: المخزون السلعً

( تحدٌد تكلفة الوحدة من المخزون

الثانٌة عشر 

التقوٌم على أساس التكلفة أو السوق أٌهما أقل، التقوٌم على أساس صافً القٌمة : مشاكل التقوٌم المخزون
القابلة للتحقق، التقوٌم باستخدام قٌمة المبٌعات النسبٌة، طرٌقة مجمل الربح، تقدٌر المخزون، طرٌقة 

: الدفاتر المساعدة وطرق المحاسبة. التجزئة فً تقدٌر المخزون، عرض المخزون بالقوائم المالٌة مخزون
الطرٌقة اإلٌطالٌة، )دفاتر الٌومٌات المساعدة، دفاتر األستاذ المساعدة، طرق المحاسبة )الدفاتر المساعدة 

(. الطرٌقة اإلنجلٌزٌة، الطرٌقة الفرنسٌة، الطرٌقة األمرٌكٌة
 

  : -المراجـــــــــــــع 

الطبعة )جمعة خلٌفة الحاسً، سالم محمد بن غرٌبة، محمد مفتاح بٌت المال، المحاسبة المتوسطة  .1
 (2006.منشورات جامعة قارٌونس: الرابعة، بنغازي

الطبعة الثانٌة، )أحمد حامد حجاج: وونالدكٌو، جٌري رٌجانت، المحاسبة المتوسطة، تعرٌب .2
 .، الجزء الثانً(1999خ للنشر، دار المري: الرٌاض

 
 
 
 
 



 المحاسبةالمتوسطةII 

 3: عدد الساعات (230ACC)المحاسبة المتوسطة : متطلبات المقرر   ACC 231: رقم المقرر

هذا المقرر إلى استكمال موضوعات المحاسبة المالٌة التً تم تناولها فً مقرر  ٌهدؾ :الهدؾ من المقرر

 (.230ACC)المحاسبة المتوسطة 

: محتوٌــــات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى والثانٌة 
اوستثمارات فً األسهم، المعالجة المحاسبٌة لالستثمارات عقب اقتنائها، تؽٌٌر الطرٌقة : اوستثمارات طوٌلة األجل

الموحدة، األرباح الموزعة فً شكل أسهم، حقوق األسهم، المتبعة فً معالجة اوستثمارات، القوائم المالٌة 
. اوستثمارات فً السندات

الثالثة والرابعة 
تعرٌؾ اولتزامات قصٌرة األجل، تقٌٌم اولتزامات، تقسٌم اولتزامات القصٌرة اآلجل : اولتزامات قصٌرة األجل

(. ةاولتزامات الفعلٌة، اولتزامات المشروطة، اولتزامات المحتمل)

الخامسة 
والسادسة 

أوراق الدفع طوٌلة األجل، السندات وتحدٌد سعر إصدارها والمعالجة المحاسبٌة لها، : اولتزامات طوٌلة األجل
. ومعالجة استهالك عالوة أو خصم إصدار السندات

السابعة والثامنة 

المعالجة المحاسبٌة إلصدار األسهم بمختلؾ أنواعها ، توزٌعات األرباح على حملة  :حقوق اصحاب المشروع
. األسهم 

التاسعة والعاشرة 
مبادئ المحاسبٌة لمعالجة عقود اإلٌجار، المحاسبة عن عقود اإلٌجار : المحاسبة عن عقود اإلٌجار طوٌلة األجل

اإلٌجار التموٌلً، المحاسبة عن عقود اإلٌجار البٌعٌة  الرأسمالٌة، بواسطة المتاجر والمإجر، المحاسبة عن عقد 
. بواسطة المستؤجر والمإجر، اإلفصاح عن عقود اإلٌجار فً التقرٌر المالٌة

الحادٌة عشر 
التؽٌرات ذات األثر التراكمً، التؽٌرات األثر الرجعً تؽٌٌر : المحاسبة عن التؽٌرات فً تطبٌق المبادئ المحاسبٌة

. المخزون، التؽٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة اإلفصاح عن التؽٌرات فً تطبٌق المبادئ المحاسبٌةطرٌقة تقوٌم 

الثانٌة عشر 

أهمٌة قائمة التدفقات النقدٌة واألؼراض التً تخدمها، تصنٌؾ : قائمة التؽٌر فً المركز المالً على أساس النقدي
: ر تؽٌر األسعار على القوائم المالٌةأث .التدفقات النقدٌة، إعداد قائمة التدفقات النقدٌة

. األرقام القٌاسٌة لألسعار، التؽٌر النسبً لألسعار، إعداد القوائم على أساس تؽٌر األسعار

 

 

  : -المراجـــــــــــــع 

الطبعة الرابعة، بنؽازي )محمد مفتاح بٌت المال، المحاسبة المتوسطة  جمعة خلٌفة الحاسً، سالم محمد ؼرٌبة،.1

(. 2006،منشورات جامعة قارٌونس،

دار المرٌخ للنشر، : الطبعة الثانٌة، الرٌاض)أحمد حامد حجاج: وونالدكٌو، جٌري رٌجانت، المحاسبة المتوسطة، تعرٌب.2

. ، الجزء الثانً(1999

 

 

 

 

 



  330: رقم المقرر  1محاسبة شركات ACC   المحاسبة : متطلبات المقرر  3: الساعات عدد

( 102)، القانون التجاري (231ACC)المتوسطة 

ٌهدف هذا المقرر إلى تمكٌن الطالب من التعرٌف على المعالجة المحاسبٌة المتعلقة  :الهدؾ من المقرر

 .بمختلف العملٌات المالٌة المتعلقة بشركات األشخاص

: المقررمحتوٌات 

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 
: طبٌعة شركات األشخاص

تعرٌؾ وخصائص شركات األشخاص، أنواع شركات األشخاص، التكوٌن القانونً لشركات األشخاص، تعدٌل 
. عقد شركات األشخاص

الثانٌة والثالثة 
والرابعة 

: األشخاصمشاكل تكوٌن وتنظٌم شركة 
 .رأس المال عند التكوٌن .1
. الحسابات الجارٌة للشركاء .2

الخامسة والسادسة 
والسابعة والثامنة 

: مشاكل إعادة تنظٌم شركة األشخاص
 .زٌادة وتخفٌض رأس المال .1
 .انضمام شرٌك جدٌد .2
 .انفصال شرٌك .3
. طبٌعة شهرة المحل .4

التاسعة والعاشرة 
: فً شركات األشخاص التسوٌات الجردٌة وإعداد القوائم المالٌة

 .التسوٌات الجردٌة .1
(. قائمة الدخل، قائمة التوزٌع، قائمة المركز المالً)إعداد القوائم المالٌة  .2

الحادٌة والثانٌة 
عشر 

: التصفٌة لشركات األشخاص
 .المشاكل القانونٌة والمحاسبٌة المتعلقة بالتصفٌة .1
(. التصفٌة السرٌعة، التصفٌة التدرٌجٌة)طرق التصفٌة  .2

 

  : -لمراجـــــــــــــع ا

الطبعة الثانٌة، )حلمً محمود نمر، عبد المنعم محمود، األصول العلمٌة والعملٌة فً محاسبة الشركات  -1
 .الجزء األول( 982دار النهضة العربٌة،: القاهرة

منشورات جامعة الجبل : ؼرٌان)أحمد عبد المولى الصباغ، المحاسبة فً شركات األشخاص       -2
 (.1995،الؽربً 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، : عمان)حمزة بشٌر أبو عاصً، المحاسبة المتقدمة فً الشركات  -3
1998.) 

 (.1998منشورات الجامعة المقترحة: طرابلس)صادق الحسٌنً، المحاسبة فً شركات األشخاص  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  2محاسبة شركات 
(                  330ACC)محاسبة شركات األشخاص : متطلبات المقرر ACC 331: رقم المقرر

 3: عدد الساعات

هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بالمعالجة المحاسبٌة للعملٌات المتعلقة بشركات ٌهدؾ   :الهدؾ من المقرر

 .األموال

: محتوٌات المقرر

ـوع الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحاضرة 

األولى والثانٌة 
: مقدمة عن شركات األموال

تعرٌؾ وخصائص وأنواع شركات األموال، تكوٌن شركات األموال، رأس المال فً شركات األموال، 
. تعرٌؾ األسهم وأنواعها وقٌمتها، الدفاتر والسجالت فً شركات األموال

. باألسهمالمعالجة المحاسبٌة للعملٌات المتعلقة الثالثة والرابعة 

الخامسة والسادسة 

: عملٌات إصدار السندات
تعرٌؾ السندات وأنواعها، الفرق بٌن السهم والسند، اإلحكام القانونٌة المتعلقة بإصدار السندات، 

تحدٌد سعر اصدار السندات، المعالجة المحاسبٌة لعالوة اإلصدار، المعالجة المحاسبٌة لخصم إصدار 
. السندات

السابعة والثامنة 
: فائدة السندات ورد السندات

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

. إعداد القوائم المالٌة فً الشركات المساهمةالتاسعة 

. القوائم المالٌة المجمعةمعالجة العملٌات المتبادلة بٌن الشركة القابضة والشركة التابعة، إعداد العاشرة والحادٌة عشر 

الثانٌة عشر 
: المعالجة المحاسبٌة لتصفٌة شركات األموال

. الجوانب القانونٌة لتصفٌة شركات األموال، حساب التصفٌة، حقوق المساهمٌن فً فائض التصفٌة

 

  : -المراجـــــــــــــع 

دار : الطبعة الثانٌة، القاهرة)حلنً محمود نمر، عبد المنعم محمود،األصول العلٌمة والعملٌة فً محاسبة الشركات  1 

الجزء األول ( . 982النهضة العربٌة،

( . 1998منشورات جامعة الجبل الؽربً،:ؼرٌان)أحمد عبد المولى الصباغ، المحاسبة فً شركات األشخاص   –2

(. 1998عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، )عاصً، المحاسبة المتقدمة فً الشركات حمزة بشٌر أبو  –3

(. 1998منشورات الجامعة المفتوحة : طرابلس) ، المحاسبة فً شركات األشخاص صادق الحسٌنً-4

 

 

 

 

 

 



 محاسبة التكالٌؾI 

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

 3: الساعاتعدد 

هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بمفاهٌم وأسس محاسبة التكالٌف، تصمٌم نظام ٌهدؾ   :الهدؾ من المقرر

. التكالٌف، تنظٌم حسابات التكالٌف ألغراض القٌاس والرقابة

: محتوٌات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 
تارٌخ نشإ محاسبة التكالٌؾ وتطورها، تعرٌؾ محاسبة التكالٌؾ : محاسبة التكالٌؾمدخل لدراسة 

وأهدافها ووظائفها، العالقة بٌن محاسبة التكالٌؾ والمحاسبة المالٌة، حدود ونطاق استخدام محاسبة 
. التكالٌؾ

الثانٌة والثالثة 

: مفاهٌم وتبوٌب التكالٌؾ

النوعً للتكالٌؾ، التبوٌب الوظٌفً للتكالٌؾ، تبوٌب التكالٌؾ  مفاهٌم التكلفة، تبوٌب التكلفة، التبوٌب
. حسب عالقتها بوحدة التكلفة

.   تبوٌب التكالٌؾ حسب عالقتها بحجم النشاط، تبوٌبات أخرى للتكالٌؾ

الرابعة والخامسة 
لمتؽٌرة، نظرٌة التكالٌؾ الكلٌة، نظرٌة التكالٌؾ المباشرة، نظرٌة التكالٌؾ ا: نظرٌات تحمٌل التكالٌؾ

. نظرٌة تكالٌؾ الطاقة المستؽلة

. تعرٌؾ وأهداؾ وخصائص ومراحل تصمٌم نظام التكالٌؾ، عناصر نظام التكالٌؾ: نظام التكالٌؾالسادسة والسابعة 

الثامنة والتاسعة 
انفصال حسابات التكالٌؾ عن الحسابات المالٌة، اندماج : عالقة حسابات التكالٌؾ بالتكالٌؾ المالٌة

. ت التكالٌؾ مع الحسابات المالٌةحسابا

. قٌاس تكلفة عنصر الموادالعاشرة والحادٌة عشر 

. قٌاس تكلفة الصنع اإلضافٌة .قٌاس تكلفة العملالثانٌة عشر 

  : -المراجـــــــــــــع 

دار المرٌخ للنشر، : الرٌاض)مدخل إداري، ترجمة احمد حامد حجاج تشارلز هورنجرن وآخرون، محاسبة التكالٌؾ،--1

. الجزء األول( 2003

( 1992منشورات كلٌة المحاسبة، جامعة الجبل الؽربً، : ؼرٌان)مجدي عمارة وآخرون، محاسبة التكالٌؾ الفعلٌة،  --2

كادٌمٌة للطباعة والتؤلٌؾ والترجمة طرابلس، منشورات الدار األ)خٌري على طلحة، محاسبة التكالٌؾ، تكلفة المنتج -3

(. 2006والنشر،

منشورات الشركة العامة للنشر / الطبعة الثانٌة، طرابلس)خلٌفة على ضوء، محاسبة التكالٌؾ، نظرٌات وتطبٌق،-4

(. 1983والتوزٌع واإلعالن،

 

 



  2محاسبة التكالٌؾ   

( 332ACC)محاسبة التكالٌؾ : متطلبات المقرر      ACC 333رقم المقرر 

 3عدد الساعات 

: الهدؾ من المقرر 

وٌركز على بعض ( 332ACC)ٌعتبر هذا المقرر استكماال لما تم دراسته فً مقرر محاسبة التكالٌف 

المواضٌع المتقدمة فً محاسبة التكالٌف مثل نظام تكالٌف األوامر ونظام تكالٌف المراحل و نظام التكالٌف 

. على أساس النشاط  

: المقرر محتوٌات 

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

 نظام تكالٌؾ أوامر التشؽٌلاألولى و الثانٌة 

 نظام تكالٌؾ المراحلالثالثة و الرابعة 

نظام التكلفة على أساس النشاط الخامسة و السادسة 

. اونحرافات لتكلفة المواد والعمل والصنع اإلضافٌة التكالٌؾ النمطٌة وتحلٌل السابعة و الثامنة التاسعة 

 التكالٌؾ المشتركة والمنتجات الجانبٌة العاشرة

. إدارة التكلفة .  المحاسبة على أساس المسإولٌة والتسعٌر الحادٌة والثانٌة عشر

  : -المراجـــــــــــــع 

دار المرٌخ للنشر، : الرٌاض)مدخل إداري، ترجمة احمد حامد حجاج تشارلز هورنجرن وآخرون، محاسبة التكالٌؾ،-1

. الجزء األول( 2003

: الجزء الثانً

منشورات الشركة العامة للنشر : الطبعة الثانٌة، طرابلس)نظرٌات وتطبٌق:خلٌفة على ضوء، محاسبة التكالٌؾ  -1

(. 1983والتوزٌع واإلعالن، 

طرابلس، منشورات الدار األكادٌمٌة للطباعة والتؤلٌؾ والترجمة )تكلفة المنتج خٌري على طلحة، محاسبة التكالٌؾ، -2

(. 2006والنشر،

اشراقات للنشر : طرابلس)صالح محمد، التكلفة على أساس النشاط، الفلسفة والتطبٌق  محمد مسعود الثعٌلٌب ونصر-3

(. 2006والتوزٌع، 

 

 

 

 



  محاسبة المصارؾ وشركات التؤمٌن

(  231ACC)المحاسبة المتوسطة : متطلبات المقرر          ACC 336: رقم المقرر

 3: عدد الساعات

: الهدؾ من المقرر

. هذا المقرر إلى دراسة المحاسبة المالٌة فً المصارف المتخصصة وشركات التؤمٌنٌهدؾ    

: محتوٌات المقرر

ــــــــــوع الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحاضرة 

األولى 

مقدمة عن المصارؾ التجارٌة 

نشؤة المصارؾ التجارٌة، تعرٌؾ وأهداؾ المصارؾ التجارٌة، مقومات النظام المحاسبً فً 
. المصارؾ التجارٌة

من الثانٌة إلى السابعة 

الخزٌنة، قسم الحسابات الجارٌة، قسم : المعالجة المحاسبٌة لعملٌات األقسام بالمصارؾ التجارٌة
، قسم (الكمبٌاوت)قسم الودائع، قسم حسابات التوفٌر، قسم المقاصة، قسم األوراق التجارٌة 

األوراق المالٌة، قسم اوئتمان، قسم اوعتمادات المستندٌة، قسم خطابات الضمان، قسم الحواوت 
. المصرفٌة والصرؾ األجنبً

. التجارٌةإعداد القوائم المالٌة فً المصارؾ الثامنة 

التاسعة والعاشرة 

: مصارؾ اوئتمان طوٌلة األجل

المصرؾ الزراعً، مصرؾ التنمٌة، مصرؾ )التعرٌؾ بمصارؾ اوئتمان طوٌلة اآلجل 
، إجراءات منح المتابعة اوئتمان طوٌل اآلجل، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات (الخ.....اودخار

. مصارؾ اوئتمان طوٌلة األجل

 الثانٌة عشرو الحادٌة 

  

: المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شركات التؤمٌن

مقدمة عن التؤمٌن، النظام المحاسبً فً شركات التؤمٌن، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات التؤمٌن 
. لمختلؾ أنواعها، إعداد التقارٌر والقوائم المالٌة فً شركات التؤمٌن

 

  : -المراجـــــــــــــع 

(. 1979دار النهضة العربٌة،: بٌروت)البنوكمحاسبة /خٌرت ضٌؾ-1

(. 1979دار النهضة العربٌة : بٌروت)خٌرت ضٌؾ، محاسبة شركات التامٌن-2

(. 1992ؼرٌان، منشورات كلٌة المحاسبة )صالح سلٌمان عٌد، مٌلود احمد خلٌفة، محاسبة المصارؾ وشركات التؤمٌن-3

طرابلس، منشورات المعهد العالً لإلدارة واألعمال المصرفٌة، )صالح األمٌن األرباح، الجهاز المصرفً فً لٌبٌا -4

1985 .)

 

 



 

 

     محاسبة ضرٌبٌة

( 331ACC)محاسبة شركات األموال : متطلبات المقرر   AC 334: رقم المقرر  

 3عدد الساعات 

التعرٌف ٌهتم هذا المقرر بتعرٌف الطالب باألسس المحاسبٌة للضرائب ، فٌتضمن : الهدف من المقرر 

. بالنظام الضرٌبً وكٌفٌة المحاسبة عنها وفقاً للتشرٌع الضرٌبً اللٌبً

: محتوٌات المقرر 

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى والثانٌة 
تعرٌؾ الضرٌبة وأهدافها ، سعر الضرٌبة ، ظواهر ضرٌبٌة ،ربط : مدخل النظرٌة الضرٌبٌة 

. الضرٌبة ، التهرب الضرٌبً ، نقل عبء الضرٌبة ، استهالك الضرٌبة 

الثالثة و الرابعة 
األثار اوقتصادٌة للضرٌبة ، األثار اوجتماعٌة للضرٌبة ، : األثار اوقتصادٌة واوجتماعٌة للضرٌبة 
. موقؾ المشرع اللٌبً من هذٌن األثرٌن 

الخامسة و 
السادسة 

 .تقسٌمات الضرائب 

من السابعة الى 
عشر  الثانٌة

 الهٌكل الضرٌبً اللٌبً

  : -المراجـــــــــــــع 

 (.2007توزٌع مكتبة أحمد الشارؾ،: طرابلس)مختار على أبو زرٌدة، المحاسبة الضرٌبٌة،  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   محاسبة النفط

( 231ACC)المحاسبة المتوسطة : متطلبات المقرر         ACC 335: رقم المقرر 

 3عدد الساعات  

: الهدؾ من المقرر 

لى دراسة أبرز المشكالت المحاسبٌة فً مراحل البحث عن النفط وإنتاجه إٌهدف هذا المقرر        
ٌتمكن  ومناقشة طرق معالجتها فً ضوء المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها فً صناعة النفط ، بحٌث

الطالب من اإللمام بشكل كاف بكٌفٌة معالجة المراحل والعملٌات المختلفة التً تنطوي علٌها نشاطات البحث 
. عن النفط وتطوٌر مصادره وإنتاجه 

: محتوٌات المقرر 

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 
أهمٌة المحاسبة ، اهداؾ المحاسبة فً المشروعات اوقتصادٌة : المفاهٌم والمبادئ المحاسبٌة العامة 

. ، أهم المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها ،تطبٌق المبادئ المحاسبٌة العامة فً صناعة النفط

الثانٌة 
حفر ، عملٌات التطوٌر عملٌات اوستطالع واوستكشاؾ ،عملٌات ال: طبٌعة صناعة النفط وخصائصها 

أو التنمٌة ، عملٌات أنتاج النفط ،بعض الخصائص اوقتصادٌة و القانونٌة لصناعة النفط 

الثالثة 
الطرق الرئٌسٌة لمعالجة نفقات اوستكشاؾ ، : نفقات اوستكشاؾ والحصول على عقود اومتٌاز 

. أنواع نفقات مرحلة اوستطالع واوستكشاؾ 

الرابعة 
المصروفات التً : نفقات الحفر و التطوٌر  .الرأسمالٌة المحملة للعقود ؼٌر المطورة المصروفات 

. وإعدادها لإلنتاج  اآلبارتنفق على حفر 

 الخامسة و السادسة
النشاطات التً تشملها مرحلة اإلنتاج ، قٌاس األبار وإنتاجها ، المحاسبة فً مرحلة : عملٌات اإلنتاج

. اإلنتاج

الثامنة و  السابعة
استنفاذ المصروفات الرأسمالٌة واستهالك الصول الثابتة ، استنفاذ المصروفات الرأسمالٌة المتعلقة 

. بحقول النفط ، استهالك المعدات واألصول الثابتة 

التاسعة و العاشرة 

كٌل  مفهوم اإلٌرادات ، طرق تحدٌد اإلٌرادات فً شركات النفط ،: تحدٌد اإلٌرادات فً شركات النفط 
البترول ، األسعار المعلنة ، تطور اوسعار المعلنة للنفط الخام اللٌبً ، أسس تسعٌر النفط الخام بعد 

النفقات التً تخصم  .سٌطرة الدول المنتجة على صناعتها البترولٌة ، المسموحات من السعر المعلن 
. للقانون من الدخل الخاضع للضرٌبة اللٌبٌة، النفقات المسموح باستقطاعها طبقاًال 

الحادٌة و الثانٌة 
عشر 

أنواع التقارٌر والبٌانات المحاسبٌة ، أهمٌة التقارٌر والبٌانات : الحسابات والتقارٌر الختامٌة 
. المحاسبٌة ، القواعد الواجب مراعاتها فً إعداد الحسابات والتقارٌر الختامٌة 

  : -المراجـــــــــــــع 

 (.2000توزٌع مكتبة احمد الشارؾ،: ؼرٌان)محاسبة النفط أصولها العلمٌة وتطبٌقاتها،  مختار على أبو زرٌدة، .1
 
 
 
 
 
 
 

 



  محاسبة المنشآت الخدمٌة

(  231ACC)المحاسبة المتوسطة : متطلبات المقرر           ACC 337: رقم المقرر

 3: عدد الساعات

: الهدؾ من المقرر

. بالمبادئ واألسس واألدوات المحاسبٌة فً المنشآت الخدمٌةهذا المقرر إلى تعرٌف الطالب ٌهدؾ    

: محتوٌات المقرر

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

مقدمة عامة عن النشاط الخدمً األولى 

الثانٌة والثالثة 
والرابعة 

: محاسبة المستشفٌات

 .النظام المحاسبً فً المستشفٌات .1
 .المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة فً المستشفٌات .2
. القوائم والتقارٌر المالٌة .3

الخامسة 
والسادسة 
والسابعة 

: محاسبة الفنادق

 .طبٌعة وخصائص النشاط الفندقً .1
 .النظام المحاسبً فً الفنادق .2
 .المعالجة المحاسبٌة لنشاط الفنادق .3
 .القوائم والتقارٌر المالٌة .4

 

والتاسعة الثامنة 
والعاشرة 

: مصارؾ النشاط المهنً

 .النظام المحاسبً فً منشآت المهن الحرة .1
 .المعالجة المحاسبٌة لعملٌات منشآت المهن الحرة .2
. قٌاس نتائج األعمال والمركز المالً فً منشآت المهن الحرة .3

الحادٌة والثانٌة 
عشر 

: المحاسبة فً شركات النقل

 .طبٌعة وخصائص شركات النقل .1
 .المعالجة المحاسبٌة لإلٌرادات والمصروفات فً شركات النقل .2
. قٌاس نتائج األعمال والمركز المالً فً شركات النقل .3

  : -المراجـــــــــــــع 

منشورات كلٌة : غرٌان)المحاسبة فً المنشآت الخدمٌة.صادق حامد مصطفً، الهادي محمد السحٌرى  .1
 (.1992المحاسبة،

الدار :السكندرٌة)محمود عبد ربه، النظام المحاسبً فً المنشآت الخدمٌة، المستشفٌاتهاشم أحمد عطٌة، محمد  .2
 (.2000الجامعٌة،

الدار : اإلسكندرٌة)هاشم احمد عطٌة، محمد محمود عبد ربه، دراسات فً المحاسبة المتخصصة  .3
 (.2000الجامعٌة،

سكندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإل)فإاد السٌد الملٌجً، المحاسبة فً األنشطة السٌاحٌة والفندقٌة  .4
2000.) 

 

 

 



  محاسبة األموال العامة

(  334ACC)محاسبة ضرٌبٌة : متطلبات المقرر        ACC 338: رقم المقرر
 3: عدد الساعات

: الهدؾ من المقرر
وإصدار هذا المقرر بدراسة النظام المحاسبً فً وحدات الجهاز الحكومً فٌتناول أسالٌب إعداد ٌهتم    

الموازنة العامة للدولة، دورة المحاسبة وإجراءات المحاسبة عن المعامالت المالٌة للوحدات اإلدارٌة 
. العامة، نظم الرقابة على الوحدات اإلدارٌة، وأخٌراً الحسابات الكلٌة على مستوى الدولة والقطاعات

: محتوٌات المقرر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الموضـــــــــــــــــــــــــــــــالمحاضرة 

األولى 

مقدمة عامة وتشمل المفاهٌم األساسٌة لمحاسبة األموال العامة، أهداؾ محاسبة األموال العامة 
النظام المحاسبً فً الوحدات اإلدارٌة  .وخصائص األخرى، مقومات محاسبة األموال العامة

قٌاس عناصر المصروفات واإلٌرادات، األساس العامة، خصائص الوحدات اإلدارٌة العامة، أسس 
. النقدي، أساس اوستحقاق، األساس النقدي المعدل

الثالثة و  الثانٌة
مقومات النظام المحاسبً، المستندات، الدفاتر، والسجالت، دلٌل الحسابات، التقارٌر الدورٌة، 

. والحساب الختامً

الخامسة و  الرابعة
، العالوات والمكافآت 1981لسنة ( 15)المرتب وفقاًال لقانون رقم المحاسبة على المرتبات، 

التشجٌعٌة، اوستقطاعات، الدورة المستندٌة للمرتبات، بطاقة المرتب، كشوؾ المرتبات، اإلثبات 
. فً السجالت

السابعة و  السادسة
عن تعرٌؾ موارد ومنافع الضمان اوجتماعً، المحاسبة : المحاسبة عن المعاشات الضمانٌة

. المعاشات الضمانٌة

التاسعة و  الثامنة
تعرٌؾ موارد ومنافع صندوق الضمان وشروط استحقاقه، : المحاسبة عن المعاشات األساسٌة

 . مستندات التسوٌة

 الحادٌةو  العاشرة
 عشر

المٌزانٌات فً لٌبٌا مقدمة تارٌخٌة عن المٌزانٌات وتطورها، القواعد العامة إلعداد المٌزانٌة،  .
نظام إعداد واعتماد المٌزانٌات، الرقابة على تنفٌذ المٌزانٌة،  .اع المٌزانٌات فً لٌبٌا وأهدافهاأنو

رقابة أمانة الخزانة، رقابة جهاز المراجعة المالٌة والفنٌة، رقابة مإتمر الشعب العام، رقابة 
( سابقاًال )اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط 

الثانٌة عشر 
الدخل القومً، مفهوم محاسبة الدخل القومً وأهدافها، عالقة محاسبة مقدمة عامة عن محاسبة 

الدخل القومً بمحاسبة األموال العامة، المفاهٌم اوقتصادٌة على المستوى القومً، حسابات 
(. فكرة موجزة)الدخل والناتج القومً 

 

 

  : -المراجـــــــــــــع 

: الطبعة الثالثة، بنغازي)سالم محمد بن غربٌة، أحمد فرج بالخٌر، محاسبة األموال العامة والمحاسبة القومٌة -1
 (.2001منشورات مركز بحوث العلوم االقتصادٌة، 

 
 
 
 
 



 
 

  ًالتحلٌــــل المال

، ومحاسبة (331ACC)محاسبة شركات األموال : متطلبات المقرر           ACC 339: رقم المقرر

( 332ACC)التكالٌؾ 

 3: عدد الساعات   

: الهدؾ من المقرر

هذا المقرر إلى التركٌز على كٌفٌة استخدام البٌانات والمعلومات المختلفة الواردة بالقوائم المالٌة ٌهدؾ    

ومرفقاتها فً تكوٌن صورة واضحة وسلٌمة عن المنشآة محل التحلٌل وذلك من خالل عملٌة تحلٌل ونقد 

. مالٌة بهذه المنشآةالقوائم ال

: محتوٌات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى والثانٌة 
مقدمة عن التحلٌل المالً تطور نشاط التحلٌل المالً، تعرٌؾ التحلٌل المالً وأهدافه، شروط نجاح 

. المالً وتنظٌمه، أدوات التحلٌل المالًعملٌة التحلٌل المالً، خطوات التحلٌل 

الثالثة والرابعة 
تعرٌؾ القوائم المالٌة وأهدافها، الفروض والمبادئ المحاسبٌة التً تحكم إعداد : القوائم المالٌة

. القوائم المالٌة، تبوٌب بنود القوائم المالٌة ألؼراض التحلٌل، محتوٌات التحلٌل

. التؽٌر فً المركز المالً على أساس رأس المال العامإعداد قائمة الخامسة والسادسة 

. إعداد قائمة التدفق النقديالسابعة 

الثامنة 
التحلٌل األفقً، التحلٌل الرأسً، التحلٌل باستخدام : استخدام نظام المقارنات فً التحلٌل المالً

(. تحلٌل اوتجاه)األرقام القٌاسٌة 

. تحلٌل السٌولةالتاسعة 

. تحلٌل الربحٌة .تحلٌل النشاطالعاشرة 

. تحلٌل مجمل الدخل .تحلٌل الهٌكل التموٌلًالحادٌة عشر 

. مفاهٌم الفشل المالً وطرق تنبإهالثانٌة عشر 

 

  : -المراجـــــــــــــع 

(. 2005المكتب الوطنً للبحث والتطوٌر،: طرابلس)سالم إسماعٌل الحصادي، تحلٌل القوائم المالٌة.1

(. 1995مإسسة الوراق،: عمان )محمود عبد الحلٌم الخالبلة، التحلٌل المالً باستخدام البٌانات المحاسبٌة .2

(. 1993منشورات التعلٌم المفتوح بجامعة القاهرة، : القاهرة)عبد المنعم عوض هللا وآخرون، تحلٌل ونقد القوائم المالٌة.3

دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  )مدخل نظري تطبٌقً ، ،ل القوائم المالٌة مإٌد راضً خنفر وغسان فالح المطارئة ، تحلً.4

 .(2006:والطباعة ، الطبعة الثانٌة ، عمان 



 

  المراجعــــةI 

 3: عدد الساعات  (  334ACC)محاسبة ضرٌبٌة : متطلبات المقرر   ACC  430: رقم المقرر

: الهدؾ من المقرر

. الطالب باإلطار النظري والمجال التطبٌقً لمراجعة الحساباتهذا المقرر إلى تعرٌف ٌهدؾ     

: محتوٌات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 
مدخل إلى علم المراجعة نشؤة وتطور المراجعة، تعرٌؾ المراجعة، أهداؾ المراجعة لألطراؾ 

. عالقة المراجعة بالعلوم األخرى، أنواع المراجعةالمختلفة، 

الثانٌة 
األخطاء والؽش، أسباب ارتكاب األخطاء والؽش، أنواع األخطاء والؽش، طرق ارتكاب األخطاء 

. والؽش، مسإولٌة المراجع تجاه األخطاء والؽش، إجراءات المراجع تجاه األخطاء والؽش

. معاٌٌر المراجعة، إجراءات المراجعة: معاٌٌر وإجراءات المراجعةالثالثة 

. التؤهٌل العلمً للمراجع، التؤهٌل المهنً للمراجع: التؤهٌل العلمً والمهنً للمراجعالرابعة 

. تعرٌؾ اوستقاللٌة، أبعاد استقاللٌة المراجع، العوامل المإثرة على استقاللٌة المراجع: اوستقاللٌةالخامسة 

السادسة 
عرٌؾ العناٌة المهنٌة، حقوق المراجع، واجبات المراجع، مسإولٌات المراجع، ت: العناٌة المهنٌة

. أهداؾ وأنواع المراجع وقواعد السلوك المهنً، محتوٌات السلوك المهنً

. تخطٌط عملٌة المراجعة وإعداد برنامج المراجعة، اوراق عمل المراجعة: التخطٌط فً المراجعةالسابعة 

الثامنة والتاسعة 

تعرٌؾ الرقابة الداخلٌة، أهمٌة وأهداؾ الرقابة الداخلٌة، أسباب اوهتمام بالرقابة : الداخلٌة الرقابة

الداخلٌة، أنواع وعناصر الرقابة الداخلٌة، مقومات الرقابة الداخلٌة، وسائل دراسة وتقٌٌم الرقابة 

. الداخلٌة، موقؾ المراجع الخارجً من الرقابة الداخلٌة

العاشرة 
الداخلٌة، تعرٌؾ المراجعة الداخلٌة، أهداؾ المراجعة الداخلٌة، مجال عمل المراجعة المراجعة 

. الداخلٌة، الفرق بٌن المراجعة الداخلٌة والمراجعة الخارجٌة، معاٌٌر األداء المهنً للمراجعة الداخلٌة

الحادٌة والثانٌة 

عشر 

مصادر أدلة اإلثبات، أسالٌب تجمٌع أدلة تعرٌؾ أدلة اإلثبات، أهمٌة أدلة اإلثبات، : أدلة اإلثبات

. اإلثبات، موضوعٌة دلٌل اإلثبات ومقوماته، األدلة األساسٌة للتقرٌر، أنواع التقرٌر

. معاٌٌر إعداد التقرٌر، أهمٌة تقرٌر المراجع، العناصر األساسٌة للتقرٌر، أنواع التقرٌرالثالثة عشر 

الرابعة عشر 
بمهنة المراجعة، القانون التجاري اللٌبً، قانون تنظٌم مهنة الحاسبة عالقة التشرٌعات اللٌبٌة 

. والمراجعة، قانون ضرائب الدخل، القوانٌن والتشرٌعات األخرى

  : -المراجـــــــــــــع 

. 1990الدار للنشر والتوزٌع واإلعالن، :مصراته)إدرٌس عبد السالم اشتٌوي، المراجعة، معاٌٌر وإجراءات .1

منشورات الجامعة المفتوحة، : طرابلس)المراجعة نظرٌاًال : حازم هاشم أللوسى، الطرٌق إلً علم المراجعة والتدقٌق . 2
. الجزء األول( 2003



(. 2003الدار الجامعٌة،: اإلسكندرٌة)محمد سمٌر الصبان، نظرٌة المراجعة وآلٌات التطبٌق .3

  المراجعــــــةII 

 431: رقم المقرر  ACC               المراجعــــة : المقرر متطلباتI(430ACC )

 3: عدد الساعات

: الهدؾ من المقرر

المقرر إلى استكمال دراسة موضوعات المراجعة التً تم تناولها فً مقرر المراجعة ٌهدؾ هذا    

(430ACC .)

: محتوٌات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

( 430)مراجعة عامة لما تم دراسته فً مقرر المراجعةاألولى 

. مراجعة األصول الثابتةالثانٌة 

. مراجعة المخزونالثالثة 

. مراجعة المدٌنٌٌنالرابعة 

. مراجعة النقدٌةالخامسة 

. مراجعة األصول ألخرىالسادسة 

. مراجعة اولتزاماتالسابعة 

. مراجعة حقوق الملكٌةالثامنة 

التاسعة والعاشرة  
مراجعة المبٌعات، مراجعة تكلفة المبٌعات، مراجعة المصروفات، : مراجعة عناصر قائمة الدخل

. مراجعة اإلٌرادات األخرى

. المعاٌنة اإلحصائٌة وتطبٌقاتها فً المراجعةوالحادٌة عشر 

. مراجعة األنظمة اإللكترونٌةالثالثة عشر 

. المراجعة اإلدارٌة والمراجعة اوجتماعٌة والمراجعة البٌئٌةفكرة عامة عن الثانٌة عشر 

  : - المراجـــــــــــــع

. 1990الدار للنشر والتوزٌع واإلعالن، :مصراته)إدرٌس عبد السالم اشتٌوي، المراجعة، معاٌٌر وإجراءات .1

منشورات الجامعة المفتوحة، : طرابلس)المراجعة إجرائٌا : الطرٌق إلً علم المراجعة والتدقٌق  حازم هاشم أللوسى،. 2

. الجزء الثانً( 2003

(. 2003الدار الجامعٌة،: اإلسكندرٌة)محمد سمٌر الصبان، نظرٌة المراجعة وآلٌات التطبٌق .3

 



 

 

  محاسبة األقسام والفروع

( 331ACC)محاسبة المصارؾ وشركت التؤمٌن : المقرر متطلبات          ACC 432: رقم المقرر

 3: عدد الساعات

: الهدؾ من المقرر

هذا المقرر بدراسة عدد من المشاكل المحاسبٌة المتعلقة بالمنشآت ذات الفروع والبٌع بالتقسٌط ٌهتم    

. وبضاعة األمانة

: محتوٌات المقرر

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى والثانٌة 

والثالثة 

: محاسبة المنشآت ذات األقسام

 .إعداد الحسابات الختامٌة لألقسام .1
. تقٌٌم نتائج األقسام إلتخاذ القرارات المناسبة  .2

من الرابعة إلى 

الثامنة 

: محاسبة المنشآت ذات الفروع

المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المتبادلة بٌن المركز والفرع، التوفٌق : الداخلٌة المستقلةالفروع  .1
بٌن حسابً جاري المركز وجاري الفرع، المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المتبادلة بٌن الفرع 

بالطرٌقة المباشرة والطرٌقة ؼٌر المباشرة، إرسال البضاعة للفرع بسعر البٌع الدفعات النقدٌة 
لمرسلة من الفرع للمركز، إعداد الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة للفرع، إعداد المٌزانٌة ا

 .العمومٌة الموحدة للمركز والفروع
أسس تحوٌل بنوذ مٌزان المراجعة للفرع من العملة األجنبٌة إلى العملة : الفروع الخارجٌة .2

 .المحلٌة
فً حال إرسال البضاعة للفرع بسعر التكلفة، المعالجة المعالجة المحاسبٌة : الفروع ؼٌر المستقلة .3

(. سعر اإلرسال)المحاسبٌة فً حال إرسال البضاعة للفرع بسعر افتراضً، 

التاسعة 

والعاشرة 

والحادٌة عشر 

الثانٌة عشر و 

 

: بضاعة األمانة

 .طبٌعة بضاعة األمانة .1
 .المعالجة المحاسبٌة لبضاعة األمانة فً دفاتر الموكل والوكٌل .2
. بعض المشاكل المحاسبٌة المتعلقة ببضاعة األمانة .3

  : - المراجـــــــــــــع

(. 1990منشورات جامعة قارٌونس،: بنؽازي) جمعة خلٌفة الحاسً، المحاسبة التطبٌقٌة.1

(. نشرالطبعة الرابعة، اإلسكندرٌة، دار الجامعات المصرٌة، بدون سنة )على توفٌق على، حسابات األقسام والفروع.2

 

 

  تصمٌـــم نظم محاسبٌة



،  ومحاسبة ضرٌبٌة (144)مبادئ الحاسب اآللً : متطلبات المقرر   ACC  433: رقم المقرر

(334ACC )

 3: عدد الساعات      

: الهدؾ من المقرر

هذا المقرر إلى التعرٌف بإطار نظم المعلومات المحاسبٌة والمفاهٌم والتطورات الجارٌة فً هذا ٌهدؾ    

المجال والطابع التطبٌقً لها، وٌتضمن المقرر مقومات نظام المعلومات المحاسبٌة، وتصمٌم وتنفٌذ نظام 

. المعلومات المحاسبٌة فً ظل استخدام الحاسب اآللً

: محتوٌات المقرر

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى والثانٌة 
تعرٌؾ المحاسبة وأهمٌتها، تعرٌؾ النظام وخصائصه ، تعرٌؾ : ووظائفه النظام المحاسبً تعرٌفه

. الوظائؾ التقلٌدٌة، الوظائؾ المستحدثة: البٌانات والمعلومات وخصائصها، وظائؾ النظام المحاسبً

الثالثة والرابعة 

مبدأ العنصر المبادئ الواجب توافرها فً النظام المحاسبً، مبدأ التكلفة المناسبة، مبدأ التقارٌر، 

البشري، مبدأ كتابة البٌانات مرة واحدة، مبدأ الهٌكل التنظٌمً، مبدأ التوقٌت المناسب، مبدأ الضبط 

. الداخلً، مبدأ المرونة

الخامسة والسادسة 
عناصر النظام المحاسبً المستندات، دلٌل الحسابات، المجموعة الدفترٌة، التقارٌر، إجراءات تصمٌم 

. محاسبًأو تطوٌر نظام 

. الدورة المستندٌة للمبٌعات اآلجلة، الدورة المستندٌة للمبٌعات النقدٌة: الدورة المستندٌة للمبٌعاتالسابعة والثامنة 

. جدوى استخدام النظم المحاسبٌة اآللٌةالتاسعة 

العاشرة والحادٌة عشر 

الثانٌة عشر و 

. النظم المحاسبٌة وإجراءات الرقابة الداخلٌةتؤثٌر إدخال الحاسب اآللً على إجراءات تحلٌل وتصمٌم 

  : -المراجـــــــــــــع 

دار المرٌخ : الرٌاض) ستٌفن سكوق، مارل سٌمكن، نظم المعلومات المحاسبٌة وتخاذ القرارات،ترجمة كمال الدٌن سعٌد-1

(. 1989للنشر ، 

(. 1993الدار الجامعٌة،:اإلسكندرٌة)المحاسبٌةصبحً محمود الخطٌب، عمرو عباس العتر، مقدمة فً نظم المعلومات -2

اإلسكندرٌة ،الدار الجامعٌة، ) أحمد حسٌن علً حسٌن، نظم المعلومات المحاسبٌة، اإلطار الفكري والنظم التطبٌقٌة -3

2004 .)

 (.1999منشورات مكتبة عٌن شمس،: القاهرة) ٌحً محمد أبو طالب، نظم المعلومات اإلدارٌة والمحاسبٌة-4

 

 المحاسبة اإلدارٌة 
( 333ACC)محاسبة التكالٌؾ : متطلبات المقرر               ACC  434: رقم المقرر

 3: عدد الساعات      



: الهدؾ من المقرر
هذا المقرر بدراسة دور المعلومات المحاسبٌة فً العملٌة اإلدارٌة وٌتضمن المقرر تحلٌل ٌهتم    

قرارات، الموازنة التخطٌطٌة الرئٌسٌة للعملٌات، محاسبة المسإولٌة العالقة بٌن الحجم والربح واتخاذ ال
 .وقٌاس تقٌٌم األداء الداخلً للقطاعات

 
: محتوٌات المقرر

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 

اإلدارٌة، المحاسبة تعرٌؾ المحاسبة اإلدارٌة، التطور التارٌخً للمحاسبة : مفهوم المحاسبة اإلدارٌة
اإلدارٌة والعلوم األخرى، عالقة المحاسبة اإلدارٌة بعلم اإلدارة، عالقة المحاسبة اإلدارٌة بالمحاسبة 

المالٌة، المحاسبة اإلدارٌة والعلوم الكمٌة،المحاسبة اإلدارٌة والعلوم السلوكٌة، المحاسبة اإلدارٌة ونظم 
. المعلومات

الثانٌة 
ونظم المعلومات المحاسبٌة، نظم المعلومات، أنواع المعلومات التً ٌقدمها النظام المحاسبة اإلدارٌة 

المحاسبً، التؤثٌرات الرئٌسٌة على نظم المعلومات، ترمٌز خرائط تدفق المعلومات ورسمها، القرارات 
. اإلدارٌة ونظم المعلومات

الثالثة 
ثابتة، التكالٌؾ المتؽٌرة، التكالٌؾ شبه  سلوك التكالٌؾ مع الحجم والربحٌة، سلوك التكالٌؾ، تكالٌؾ

طرٌقة المربعات )، طرق فصل التكالٌؾ المختلطة، طرٌقة مستوى النشاط (أو المختلطة)المتؽٌرة، 
. طرٌقة شكل اونتشار( طرٌقة اإلنحدار الخطً البسٌط)، (الصؽرى

الرابعة 
والخامسة 

عادل، مساعدة اإلدارة فً التخطٌط، مساعدة تخطٌط األرباح باستخدام نقطة التعادل، أهمٌة تحلٌل الت
اإلدارة فً الرقابة وتقٌٌم األداء، نقطة التعادل، حساب نقطة التعادل، خرٌطة التعادل، طرٌقة التجربة 
والخطؤ، الطرٌقة الرٌاضٌة، طرٌقة كمٌة المبٌعات التعادل، طرٌقة العائد أو هامش المساهمة، نقطة 

 .، تحلٌل التعادل واألرباح المستهدفةالتعادل ونسبة الطاقة المستؽلة

السادسة 
والسابعة 

القرارات اإلدارٌة قصٌرة األجل، قرارات اوختٌار بٌن البدائل، طرٌقة تحلٌل التعادل، طرٌقة تحلٌل التكلفة، 
 .تحلٌل التكلفة الؽارقة، تكلفة الفرصة البدٌلة، تحلٌل التكلفة المستهدفة، تحلٌل التباٌن فً التكلفة

الثامنة 
والتاسعة 

مفهوم الموازنة التخطٌطٌة، تعرٌفها، متطلبات الموازنة التخطٌطٌة فً مجال : الموازنات التخطٌطٌة
التخطٌط، وفً مجال الرقابة، ومجال اتخاذ القرارات، التحفظات الموجهة لنظام الموازنات، موازنة 

كمٌة، طرٌقة عائد اوستثمار، الموازنة ، التنبإ بالمبٌعات بؤسالٌب  المبٌعات، طرق التنبإ بالمبٌعات
التخطٌطٌة لإلنتاج، موازنة المخزون، الموازنة التخطٌطٌة لمستلزمات اإلنتاج والبٌع، موازنة المواد، 

الموازنة التخطٌطٌة للمشترٌات، الموازنة التخطٌطٌة للعمل واألجور، موازنة المصارٌؾ الصناعٌة الؽٌر 
مصارٌؾ التسوٌقٌة، الموازنة التفصٌلٌة للمصارٌؾ، موازنة تخطٌطٌة مباشرة، الموازنة التخطٌطٌة لل

شاملة لجمٌع التكالٌؾ، الحسابات الختامٌة لتقدٌرٌة، قائمة التكالٌؾ المتؽٌرة التخطٌطٌة، قائمة الدخل 
. التقدٌرٌة

العاشرة 
للنقدٌة، الموازنة الموازنة التخطٌطٌة النقدٌة، طبٌعة التدفقات النقدٌة، إعداد الموازنة التخطٌطٌة 

اوستثمارٌة للنقدٌة، القوائم المالٌة التقدٌرٌة، قائمة المركز المالً، أثر التؽٌرات على المركز المالً 
. النقدي

الحادٌة عشر 
والثانٌة عشر 

 قرارات اوستثمار، طبٌعة قرارات اوستثمار، أهمٌة الموازنة الرأسمالٌة،: تقوٌم المشارٌع اوستثمارٌة
المفاضة بٌن البدائل، طرق تقٌٌم المشارٌع اوستثمارٌة ؼٌر المخصومة،  , أنواع التموٌل الرأسمالٌة

معدل العائد المحاسبً، طرٌقة فترة اوسترداد، طرق تقٌٌم المشارٌع اوستثمارٌة المخصومة، طرٌقة 
. خلًخصم التدفقات النقدٌة، طرٌقة صافً القٌمة الحالٌة، طرٌقة معدل العائد الدا

  : -المراجـــــــــــــع 

ٌوحنا أل آدم صالح الرزق، المحاسبة اإلدارٌة والسٌاسات اإلدارٌة الحدٌثة ، الطبعة األولً عمان، دار ومكتبة الحامد -1
( 2000للنسر والتوزٌع،

رضوان حلوة حنان، وجبرائٌل جوزٌؾ كحالة، المحاسبة اإلدارٌة مدخل محاسبة المسإولٌة وتقٌٌم األداء،  -2
احمد حامد حجاج :لٌتراي هٌتجر، سٌرج ما تولتش،المحاسبة اإلدارٌة، ترجمة -3
(. 2001دار المرٌخ للنشر ،: الرٌاض)  

 

 دراسات فً المحاسبة المالٌة 

 (331ACC) محاسبة شركات األموال: متطلبات المقرر    ACC 530: رقم المقرر



 3: عدد الساعات  

 :الهدؾ من المقرر

. ٌهتم هذا المقرر بدراسة بعض المشاكل المحاسبٌة المعاصرة فً مجال المحاسبة المالٌة   

: محتوٌات المقرر

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

مشاكل المحاسبة عن تؽٌرات األسعار األولى والثانٌة والثالثة 

مشاكل المحاسبة عن الموارد البشرٌة الرابعة والخامسة والسادسة 

مشاكل المحاسبة عن ترجمة القوائم المالٌة فً الشركات متعددة الجنسٌة العاشرة والحادي  

مشاكل المحاسبة البٌئٌة الثانً عشر 
 

 

 * التعاونٌةمحاسبة المنشاة الزراعٌة والجمعٌات 

(                         331ACC)محاسبة شركات األموال : متطلبات المقرر    ACC 531: رقم المقرر
 3: عدد الساعات

:  الهدؾ من المقرر

إلى تعرٌف الطالب بالمفاهٌم واألسس واإلجراءات المحاسبٌة فً المنشآت الزراعٌة ٌهدؾ    
. والجمعٌات التعاونٌة

: محتوٌات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

من األولى إلى 
السابعة 

: محاسبة المنشآت الزراعٌة
. أهداؾ ومقومات النظام المحاسبً فً المنشآت الزراعٌة

. المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة فً المنشآت الزراعٌة
. زانٌة العمومٌة فً المنشآت الزراعٌةإعداد الحسابات الختامٌة والمً

من الثامنة إلى 
الثانً عشر 

: محاسبة الجمعٌات التعاونٌة
. مفهوم وأهداؾ ومبادئ وأنواع ومصادر تموٌل الجمعٌات التعاونٌة

. المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة فً الجمعٌات التعاونٌة
. الجمعٌات التعاونٌة وحلها المعالجة المحاسبٌة إلنقضاء

  : -المراجـــــــــــــع  -
احمد عبد المولى الصباغ، الهادي محمد السحٌري، دراسات فً المحاسبة الزراعٌة  -1

(. 1992منشورات كلٌة المحاسبة،: ؼرٌان) 

كلٌة منشورات :ؼرٌان)ة، دراسات فً المحاسبة التعاونٌةاحمد عبد المولى الصباغ، مٌلود احمد خلٌؾ-2

 .(1992المحاسبة،

 

 *المحاسبة فً المإسسات اإلسالمٌة 

( 331ACC)محاسبة شركات األموال : متطلبات المقرر        ACC 532: رقم المقرر
 3: عدد الساعات

: الهدؾ من المقرر



. المقرر إلى تعرٌف الطالب بالمحاسبة وفق التشرٌعات اإلسالمٌةٌهدؾ    
:  محتوٌات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

األولى 

مدخل إلى علم محاسبة المإسسات اإلسالمٌة، التعرٌؾ : مراجعة عامة لمختلؾ مجاوت المحاسبة التقلٌدٌة

المإسسات بمحاسبة المإسسات اإلسالمٌة، التعرٌؾ بمحاسبة المإسسات اإلسالمٌة، أهداؾ محاسبة 

. اإلسالمٌة

الثانٌة 
المعاٌٌر المحاسبٌة وفق كل من المحاسبة التقلٌدٌة ومحاسبة المإسسات اإلسالمً، مفهوم الربحٌة ومفهوم 

. تحقٌق اإلٌرادات، مبدأ القٌاس النقدي

الثالثة 
المحاسبة المعالجة المحاسبٌة  وفق محاسبة المإسسات اإلسالمٌة، مجاوت : نظم المحاسبة اإلسالمٌة

. اإلسالمٌة فً المإسسات التً تطبق محاسبة المإسسات اإلسالمٌة

الرابعة 
المٌزانٌة التقدٌرٌة وفق النظام المالً اإلسالمً، تقسٌمات المٌزانٌة، : المٌزانٌة فً النظام المالً اإلسالمً

. المٌزانٌة الرئٌسٌة، مٌزانٌة التضامن اوجتماعً

الخامسة 
ٌة وفق النظام المالً اإلسالمً، خطوات إعداد المٌزانٌة، وحدة المٌزانٌة، عمومٌة قواعد إعداد المٌزان

. المٌزانٌة، توازن المٌزانٌة، اآلثار اوقتصادٌة لتوزٌع عناصر المٌزانٌة

. قواعد اعتماد المٌزانٌة، تنفٌذ المٌزانٌة وفق النظام المالً اإلسالمًالسادسة 

السابعة 
المالً اإلسالمً، مكوناته أقسامه وفروعه، متقدم وؼٌر متقدم، منقول وؼٌر منقول، رأس المال فً النظام 

. مثلً وقٌمً، استعمالً واستهالكً

الثامنة 
اوستثمار فً اإلسالم، معالجة اوستثمارات وفق قواعد النظام اإلسالمً، مفهومه، قواعده، أهدافه، العقود 

. المنظمة له

. أحكامها، العقود المنظمة لها، المعالجة المحاسبٌة لهاالمضاربة، مفهومها، التاسعة 

. المشاركة والمرابحة، أشكالها، أهدافها، الطرق المحاسبٌة لمعالجتهاالعاشرة 

محاسبة الزكاة، اآلثار اوقتصادٌة المترتبة على الزكاة، المعالجة المحاسبٌة فً دفاتر مإسسات جمع الحادٌة عشر 

. الزكاة

. محاسبة علم الموازٌن، المعالجة المحاسبٌة فً دفاتر المإسسات اإلسالمٌة فً حصص الورثةالثانٌة عشر 

  : -المراجـــــــــــــع 

(. 1989دار المعارؾ،:اإلسكندرٌة) محمد كمال عطٌة، نظم محاسبة فً اإلسالم-1
(. 1993دار التوزٌع والنشر اإلسالمٌة،: القاهرة )حسٌن حسٌن شحاته،أصول الفكر المحاسبً اإلسالمً-2
(. 1986الرٌاض، دار المرٌخ للنشر،) سلطان محمد علً، الزكاة، تطبٌق محاسبً معاصر-3
 

 

 

 *األسالٌب الكمٌة فً المحاسبة 

عدد (  333ACC)المحاسبة المتوسطة : المقرر متطلبات           ACC 533: رقم المقرر

 3:الساعات



: المقررالهدؾ من 

هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بكٌفٌة االستفادة من األسالٌب الكمٌة فً معالجة المشاكل ٌهدؾ    

 .المحاسبٌة وخاصة فً مجال محاسبة التكالٌف

: محتوٌات المقرر

 لموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاالمحاضرة 

إلى  األولى

الثانٌة 

استخدام األسالٌب اإلحصائٌة والنماذج الرٌاضٌة فً التكالٌؾ تحلٌل التكلفة والعائد واستخدام النماذج 

. الرٌاضٌة فً تقٌٌم اوستثمارات

. التحلٌل الرٌاضً للعالقة بٌن مجموعة من المتؽٌرات ودراسة أوامر التكالٌؾ

. واتخاذ القراراتاستخدام التوزٌع اوحتمالً فً تحلٌل التكالٌؾ 

. استخدام األسالٌب اإلحصائٌة لضبط الرقابة على الجودة

. استخدام اونحدار المتعدد فً التخطٌط والرقابة على التكالٌؾ

.                                     استخدام النماذج الرضٌة لمراقبة المخزون فً ظل  ظروؾ التؤكد وعدم التؤكد

الى التاسعة 

شر الثانً ع

: استخدام أسالٌب بحوث العملٌات فً اتخاذ القرارات وتخفٌض التكالٌؾ

. مقدمة عن بحوث العملٌات وعالقتها بالمحاسبة

. البرامج الخطٌة ومدى أهمٌتها فً المحاسبة

. تطبٌقات عملٌة وستخدام البرامج الخطٌة فً تخفٌض التكالٌؾ

. والتكالٌؾ تقٌٌم ومراجعة البرامج والمسار الحرج وتحلٌل الوقت

. تحلٌل المدخالت والمخرجات وتخطٌط عملٌات الوحدة اوقتصادٌة

 

 

 

 

 

 

 

 *المراجعة الداخلٌة 

(      334ACC)محاسبة الضرٌبٌة : متطلبات المقرر         ACC 534: رقم المقرر



  3:عدد الساعات 

: الهدؾ من المقرر

واإلجراءات واألسالٌب  الالزمة ألداء أعمال هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بالمعاٌٌر ٌهدؾ    

. المراجعة الداخلٌة

: محتوٌات المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحاضرة 

نشآة وتطور ومفهوم وأهداؾ ومجال عمل المراجعة الداخلٌة  األولى والثانٌة 

. الداخلٌةمعاٌٌر األداء المعنً  للمراجعة الثالثة والرابعة 

(. إعداد برامج المراجعة)التخطٌط ألعمال المراجعة الداخلٌة الخامسة والسادسة 

(. إجراءات المراجعة الداخلٌة لمراجعة الحسابات)تنفٌذ أعمال المراجعة الداخلٌة، والثامنة  و  السابعة

.  إعداد تقرٌر بنتائج وتوصٌات المراجعة الداخلٌة ومتابعتهاوالتاسعة والعاشرة 

. الجوانب السلوكٌة للمراجعة الداخلٌةالحادي والثانً عشر 

 

 

 


