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قسم المحاسبة
أسم المساق :محاسبة مالية خاصة
رمز المساق353303 :
الشعبة والتوقيت :ش  1الساعة  9 – 8حد ثل خميس
الفصل ،والعام الدراسي :الثاني 4112 - 4112
االسم
د ظاهر شاهر القشي

القاعة
C307

رقم الهاتف

البريد االلكتروني
alqashi@yahoo.com

وصــف المســــاق :
يتنازل هذا المساق المعالجات المحاسبية في المنشئات ذات االقسام والفروع وكيفية توزيع المصروفات  ،والطرق
واإلجراءات المحاسبية في النظام المركزي والالمركزي للمشروع  ،وكذلك يتناول المعالجات المحاسبية في
المشروعات المتخصصة مثل المجمعات والنوادي والمستشفيات والفنادق والمهن الحرة  ،واعداد القوائم المالية لمثل
هذه المشروعات  ،وكذلك تناول المعالجات المحاسبية لبضاعة االمانة والبيع بالتقسيط والتمويل التاجيري.
أهداف المســـــاق :
 تعريف الطلبة بمحاسبة المنشآت الخاصة وأهميتها.
 اطالع الطلبة على خصوصية بعض المشاريع الخاصة.
 تدريب الطالب على طرق القياس واإلفصاح المتعلقة بالمنشآت الخاصة.
 تدريب الطالب على عملية االعتراف بااليراد المتعلق بالبيع بالتقسيط
مخرجات التعليم  ( :الفهم والمعرفة والتحليل والمهارات الذهنية والعملية )
من المفترض أن يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على:
 التعامل بعمليات البيع بالتقسيط وتحديد طرق االعتراف بااليراد الخاصة بها.
 التعامل مع حسابات المنشآت ذات االقسام.
 التعامل مع حسابات المشروعات المتخصصة مثل المستشفيات والفنادق وبعض المهن الحرة.
 امتالك القدرة التحليلية لهذا النوع من الحسابات الخاصة.
 اكتساب المهارات الالزم باعداد القوائم المالية لهذا النوع من المنشآت.
أدوات تقييم المساق واالمتحانات:
مجموع
امتحان نهائي
مشاركة
امتحان 2
امتحان 3
االداة
355
05
35
25
25
العالمة
محتوى المساق :
يتكون محتوى المساق من (  ) 48ساعة دراسية موزعة على (  ) 16أسببوعا بواقبع (  ) 3سباعات لكبل أسببوع مبن
أسابيع الفصل الدراسي على النحو التالي :
األسبوع األول

األسبوع الثاني
األسبوع الثالث

مقدمة في المحاسبة المالية الخاصة
البيع بالتقسيط
 اشكالية االعتراف بااليراد االختالف عن البيع باالجلالبيع بالتقسيط
 المعالجات المحاسبية تدريبات عمليةالمحاسبة في المنشآت ذات االقسام
 تعريف محاسبة المنشآت ذات االقسام اهمية هذا النوع من المحاسبة واسبابها وآلية عملها المعالجات المحاسبية للمشتريات ،والمبيعات1

األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس
األسبوع السابع
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع
األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر
األسبوع الثالث عشر
األسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر
األسبوع السادس عشر

المحاسبة في المنشآت ذات االقسام
 المعالجات المحاسبية للتحويل بين االقسام المعالجات المحاسبية للمخزونالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع
 تعريف محاسبة المنشآت ذات الفروع تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجيةالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع
 تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي تسجيل عمليات الفرع مع الفروع االخرىالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع
 التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي (التسويات) تسجيل نتائج الحسابات الختامية للفروع في دفاتر المركزمحاسبة الفنادق
 تعريف محاسبة الفنادق وأهميتها وأهدافها طبيعة النشاط الفندقي وخصائصهمحاسبة الفنادق
 تصميم النظام المحاسبي في الفنادق (االيرادات والمصروفات)محاسبة الفنادق
 تابع لتصميم النظام المحاسبي في الفنادق (المصطلحات المحاسبية) المركز الربحية والمراكز الخدميةمحاسبة الفنادق
 تسوية حسابات النزالء قوائم االيرادات والمصروفاتمحاسبة الفنادق
 القوائم الماليةمحاسبة الجمعيات التعاونية
 التعريف ،وانواع الجمعيات التعاونية االطار العام لمحاسبة الجمعيات التعاونيةمحاسبة الجمعيات التعاونية
 دفاتر وسجالت الجمعية وطرق التسجيل فيهامحاسبة الجمعيات التعاونية
 مصادر التمويل وطرق اثباتها وتسجيلهامحاسبة الجمعيات التعاونية
 -المعالجات المحاسبية حسب نوع الجمعية التعاونية

المرجع الرئيسي:
 رضوان حلوة حنان ،أنظمة محاسبة مالية متخصصة ،اثراء للنشر4111 ،
المراجع الثانوية:
 وليد ناجي الحيالي ،محاسبة الجمعيات التعاونية ،االكاديمية العربية المفتوحة ،الدينمارك4112 ، ،
 محاسبة فندقية ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ،المملكة العربية السعودية
 عبد الناصر حميدان ،أساسيات المحاسبة المالية المتخصصة ،دار المسيرة4112 ،
 محمببد مطببر ،وانعببام زويلببف ،الببنظم المحاسبببية  :وتطبيقاتهببا العلميببة فببي الشببركات المقبباوالت ،المنشببات ذات
الفببروع ،بضبباعة االمانببة ،المنشببات ذات االقسببام ،البيببع بالتقسببيط ،الفنببادق ،المستشببفيات ،دار وائببل للنشببر
والتوزيع4112 ،
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