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البريد اإللكتروني

وصــف المســــاق :

يستعرض هذا المساق مفهوم القيمة الحالية والفائدة وجداولها وكيفية تحديد القيمة الحالية واإلجمالية لألقساط الدورية العادية

والمقدمة والمؤجلة ومفهوم األصول الثابتة وطرق إستهالكها واألصول غير الملموسة وطرق إستنفاذها ومعالجة الخصوم طويلة
األجل وعالوات اإلصدار وخصم السندات وقائمة التغير في المركز المالي وأثر التغير في األسعار على القوائم المالية .

أهداف المســـــاق :

يهدف هذا المساق إلى ما يلي :

 .1تعريف الطالب بمفهوم القيمة الحالية والفائدة ومعناها وجداول الفائدة وكيفية تحديد القيمة الحالية واإلجمالية لألقساط
الدورية العادية والمقدمة والمؤجلة

 .2تعريف الطالب بمفهوم األصول الثابتة وتكلفتها وطرق إقتنائها
 .3إستعراض إستهالك األصول الثابتة وطرق اإلستهالك

 .4تعريف الطالب بالمشاكل المختلفة لألصول الثابتة وكيفية معالجتها
 .5تعريف الطالب باألصول غيرالملموسة وتكلفتها وكيفية إستنفاذها

 .6إستعراض اإلستثمارات طويلة األجل ومحاسبتها وكيفية إستنفاذ عالوة وخصم اإلصدار وبيع اإلستثمارات قبل تواريخ
إستحقاقها

 .7تعريف الطالب بالخصوم طويلة األجل وطبيعتها وكيفية معالجتها

 .8إستعراض عالوة وخصم إصدار السندات وكيفية إستنفاذهما واإلفصاح عنهما في القوائم المالية
 .9تعريف الطالب بحقوق أصحاب المشروع واستعراض قائمة التغير في المركز المالي
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مخرجات التعليم
من المفترض أن يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قاد ار على :
·

معالجة إستنفاذ العالوة أو الخصم وايجاد القيمة الحالية لألوراق التجارية والقيمة الحالية لإللتزامات طويلة األجل

·

إستخدام جداول الفائدة المركبة إليجاد القيمة اإلجمالية والحالية لألقساط الدورية العادية والمقدمة

واإلستثمارات طويلة األجل
·

القيام باإلجراءات المتعلقة باألصول الثابتة الملموسة وكيفية إقتنائها ومعالجتها محاسبيا خالل سنوات إستخدامها في

·

إستخدام الطرق المناسبة إلستهالك األصول الثابتة الملموسة في المشروع

المشروع

القيام باإلجراءات المحاسبية المتعلقة باإلستثمارات طويلة األجل

·

القيام باإلجراءات المحاسبية المتعلقة بالقروض وأوراق الدفع طويلة األجل والسندات

·

إستيعاب الطالب لرأس المال في الشركات المساهمة

·

متطلبات المساق والتقييم :

يعتبر الطالب قد أكمل دراسة هذا المساق بنجاح إذا إستوفى الشروط التالية :
المساهمة بوعي ومعرفة في الحوارات والمناقشات الصفية

·

تقديم بحث أو أكثر في موضوع يتعلق بالمساق ( التقارير والواجبات الجماعية )

·

إجتياز اإلمتحانات المقررة

·

وسيتم تقييم الطالب بناء على المعايير التالية :
التقييم

المعي ـ ـ ــار
التقارير

20

اإلمتحان األول

األسبوع السادس

20

األمتحان الثاني

األسبوع الثاني عشر

20

اإلمتحان النهائي

األسبوع السادس عشر

40

المجموع

100

الكتاب المقرر :
دونالد كيسو

المراجع:

 ،جيري ويجانت  ،المحاسبة انمتوسطة  ،دار المريخ للنشر  ،السعودية 2009 ،

محمد ابو نصار  ،المحاسبة المتوسطة  ،الطبعة االولى  ، 2016المكتبة الوطنية
جمعة خليفة الحاسي ,المحاسبة المتوسطة,منشورات جامعة قار يونس 2006
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 . 1المجالت المتخصصة  :المدقق  ,المحاسب القانوني

 - 2المراجع األلكترونية www.wegant.edu.com :

محتوى المساق :
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يتكون محتوى المساق من (  ) 48ساعة دراسية موزعة على (  ) 16أسبوعا بواقع (  ) 3ساعات لكل أسبوع من أسابيع
الفصل الدراسي على النحو التالي :

األسبوع األول

القيمة الحالية في المحاسبة :

 مفهوم القيمة الحالية  -الفائدة البسيطة والمركبة  -جداول الفائدة المركبةمعين بفائدة معينة
 -القيمة اإلجمالية والقيمة الحالية لمبلغ ّ

األسبوع الثاني

األقساط :

 -تحديد القسط الدوري

 -تحديد القيمة الحالية للقسط العادي

معدل الفائدة المركبة
 تحديد ّ -القيمة الحالية لألقساط المقدمة

 -تحديد عدد األقساط الدورية

 القيمة اإلجمالية لألقساط المقدمة القيمة الحالية لألقساط المؤجلةاألسبوع الثالث

إمتالك األصول الثابتة :

األسبوع الرابع

شراء األصول بموجب عقود طويلة األجل :

 -الشراء النقدي ( الخصم النقدي )

 -تكلفة الحصول على األصول الثابتة

 الشراء بموجب أوراق دفع طويلة األجل -الشراء في مجموعات

األسبوع الخامس

الشراء في مجموعات :

 -اإلستبدال ومفهومه

 -إستبدال األصول غير المتماثلة

 إستبدال األصول المتماثلةاألسبوع السادس

التكاليف التالية على ملكية األصول :

 -اإلضافات

 -الشراء بإصدار أسهم أو سندات

 -اإلحالل والتحسينات

 - -الصيانة واإلصالحات

 -إعادة التركيب والترتيب

 -اإلستغناء عن األصول الثابتة

اإلمتحان األول
األسبوع السابع

اإلستهالك واإلستنزاف :

 مفهوم اإلستهالك وعناصر اإلستهالك -تقدير العمر اإلنتاجي لإلستهالك

األسبوع الثامن

اإلستهالك الجزئي لألصول الثابتة :

 -العالقة بين اإلستهالك واحالل األصول

 تقدير القيمة اإلستهالكية -طريقة اإلستهالك

معدالت اإلستهالك
 -تعديل ّ

 اإلفصاح عن األصول الثابتة في القوائم المالية  -اإلستنزاف وطرق تحديده -مشاكل المحاسبة عن اإلستنزاف
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األسبوع التاسع

تكلفة شراء األصول غير الملموسة :

 إستنفاذ األصول غير الملموسة -العالمات التجارية

األسبوع العاشر

شهرة المحل وطرق تقييمها :
 طريقة التقويم الشامل -الشهرة السالبة

األسبوع الحادي عشر

 -براءة اإلختراع

 -مصروفات التنظيم والتأسيس

 -طريقة الدخل فوق العادي  -إستنفاذ الشهرة

 -عرض األصول غير الملموسة في القوائم المالية

اإلستثمارات طويلة األجل :

 -المحاسبة عن شراء السندات

 -اإلستثمارات في السندات

 -حساب سعر ش ارء السندات

 بيع اإلستثمارات قبل تاريخ إستحقاقهااألسبوع الثاني عشر

 -حقوق النشر

الخصوم طويلة األجل وطبيعتها :

 -القروض وأوراق الدفع طويلة األجل

 -إصدار السندات بين تواريخ دفع الفوائد

 -إستنفاذ عالوة وخصم اإلصدار

 -السندات والمحاسبة عن إصدارها

اإلمتحان الثاني
األسبوع الثالث عشر

عالوة وخصم إصدار السندات :

 -طريقة حساب إستنفاذ السندات وتكلفة إصدار السندات

 تعجيل الفوائد بالدين وحساب المكاسب والخسائر واإلفصاح عنها اإلفصاح عن خصم وعالوة اإلصدار في القوائم الماليةاألسبوع الرابع عشر

حقوق أصحاب المشروع :

 تكوين الشركات المساهمة ومعالجة إصدار األسهم العينية وتوزيعاتها -توزيعات التصفية وتوزيعات حملة األسهم الممتازة وأسهم الخزانة

المتغير في المركز المالي :
األسبوع الخامس عشر قائمة
ّ
 -طريقة األساس النقدي

األسبوع السادس عشر

 -طريقة رأس المال العامل

حل مسائل عامة
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