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، معنى أصل كلمة البنن، أنواع البنون، نشأة وتطور البنون، وظائف البنن المركزي، وظائف البننمفهوم 

البنن التجاري، الهٌكل التنظٌمً للمصارف، تعرٌف محاسبة البنون، خصائص النظام المحاسبً فً 

ٌة، منها المصارف، ممومات النظام المحاسبً فً البنون التجارٌة، المعالجات المحاسبٌة للعملٌات المصرف

المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة أمانة الصندوق )الخزٌنة(، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة الحسابات 

الجارٌة، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة حسابات التوفٌر والودائع النمدٌة، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات 

. انمفزداخ انزئيسيح نهمادج ٩

 Keywords 



ملٌات شعبة الحواالت الداخلٌة، المعالجة المحاسبٌة شعبة لطع األوراق التجارٌة، المعالجة المحاسبٌة لع

لعملٌات شعبة الحواالت الخارجٌة، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة االعتمادات المستندٌة، المعالجة 

ممدمة عن نشاطات  المحاسبٌة لعملٌات شعبة خطابات الضمان، الحسابات الختامٌة فً النشاط المصرفً،

وم وتعرٌف المحاسبة الفندلٌة، النظام المحاسبً المالئم للفنادق والهدف منه، الفنادق وأهمٌتها، مفه

الممومات األساسٌة للنظام المحاسبً الفندلً، المعالجة المحاسبٌة لنشاطات الفنادق مع البٌان كٌفٌة إعداد 

ئمة الدخل لمسم لوائمها المالٌة، منها الدفاتر والسجالت الفندلٌة، لوائم الدخل المتعددة )المسمٌة(، لا

استغالل الغرف، لائمة الدخل لمسم المطعم والمشروبات، لائمة الدخل لمسم التلفونات والفاكس، لائمة 

الدخل لمسم المغسلة، لائمة الدخل لأللسام اإلنتاجٌة األخرى، لائمة الدخل الشاملة والمٌزانٌة العمومٌة 

 للفندق.

 نثذج عامح عن انمادج .٠١

 :أهميح دراسح انمادج 

تحتل المحاسبة بشكل عام كعلم ومهنة حٌزا واسعا ومهما فً الحٌاة االلتصادٌة إال انه تفرعت منها فروع عدٌدة مثل )محاسبة التكالٌف،      
المحاسبة الضرٌبٌة، المحاسبة الحكومٌة، محاسبة الشركات فضالً عن المحاسبة المتخصصة( حٌث أن المحاسبة تختص فً النشاط 

التامٌن وشركات النفط وشركات السٌاحٌة )الفنادق( وكذلن فً الزراعة، حٌث أصبحت المحاسبة المتخصصة تحتل المصرفً وشركات 
أهمٌة كبٌرة فً الولت الحاضر كمادة دراسٌة فً ألسام المحاسبة فً جمٌع كلٌات اإلدارٌة والمحاسبٌة وكذلن المعاهد والكلٌات التمنٌة. 

بدراسة  6ٌتم دراستها فً المرحلة الثالثة لمسم المحاسبة، حٌث تتعلك دراسة المحاسبة متخصصة/كونها كأحد فروع للمحاسبة المالٌة 

لذلن ٌمع على عاتك الجهات األكادٌمٌة )الجامعات والمعاهد المتخصصة( إعداد نوع جٌد من ، محاسبة فً النشاط المصرفً والفنادق
رف )البنون( والفنادق وكذلن بناء لاعدة علمٌة سلٌمة لطلبة المرحلة الثالثة لمسم المحاسبٌن الذٌن ٌتمتعون بخلفٌة تؤهلهم للعمل فً المصا

 المحاسبة وبما ٌمكنهم من استٌعاب األفكار المتمدمة فً المرحلة الدراسٌة.
 :اسريعاب انمفاهيم األساسيح نهمادج 

ٌملكون معرفة عن المحاسبة وتفاصٌلها لذلن فان الهدف من  ٌفترض المنهج العلمً االكادٌمً أن الطلبة فً المرحلة الثالثة لمسم المحاسبة أن

( هو التعرٌف بالمفاهٌم األساسٌة للمحاسبة فً النشاط المصرفً والوظائف البنون التجارٌة أو الخدمات 6هذه المادة )المحاسبة المتخصصة/

نادق والخدمات التً ٌمدمها الفنادق وكذلن بٌان اهم التً ٌمدمها البنون التجارٌة وكذلن التعرٌف بالمفاهٌم األساسٌة للمحاسبة فً الف
ة المعالجات المحاسبٌة فً المصارف وكٌفٌة إعداد الحسابات الختامٌة فً المصارف، وكذلن بٌان اهم المعالجات المحاسبٌة فً الفنادق وكٌفٌ

لائمة الدخل الشاملة ككل للفندق وإعداد لائمة المركز إعداد الحسابات الختامٌة فً الفنادق )إعداد لوائم الدخل لأللسام الفندق على الحدة و
  المالً للفندق(.

 :مثادئ ونظزياخ انمادج 

)المحاسبة فً النشاط المصرفً ومحاسبة الفنادق( حالها حال العلوم التطبٌمٌة األخرى على مجموعة واسعة  6تستند المحاسبة المتخصصة/ 

ً النشاط المصرفً حٌث تعتبر محاسبة المصارف أحد فروع المحاسبة والتً تهتم فً من الموانٌن والتعلٌمات وبشكل خاص المحاسبة ف
المعالجات المحاسبٌة لجمٌع أنواع العملٌات التً تموم بها البنون من حٌث طبٌعة العملٌة وكذا توضٌح اهم المتغٌرات التً تطرأ على 

، كما تتأثر ببعض التشرٌعات الدولٌة حٌث تموم معظم البنون فً محاسبة البنون من تشرٌعات لد تساهم فً تغٌٌر بعض تلن المعالجات
طها العالم باستخدام المعاٌٌر الدولٌة فً أعدادها لموائمها المالٌة وذلن بسبب ارتباط البنون مع بعضها البعض فً جمٌع دول العالم وارتبا

س المحاسبً المالئم، ومن تلن المستلزمات وجود نظام محاسبً بعملٌات مالٌة فٌما بٌنها. تستدعً وجود مستلزمات الضرورٌة لتوفٌر األسا
خاص بالمصارف تحدد نوعٌة الحسابات ونوعٌة النماذج المستخدمة والتً تتالءم مع طبٌعة العملٌات المصرفٌة، حٌث تم تشكٌل اللجنة 

ٌة والبنن المركزي العرالً ومصرف الرافدٌن برئاسة ممثل وزارة المالٌة وعضوٌة ممثل من كل من وزارة التخطٌط ودٌوان الرلابة المال
 وشركة التامٌن الوطنٌة بوضع نظام محاسبً موحد للمصارف وشركات التامٌن.

 
 
 
 
 

 :معزفح سهيمح نألجزاء انزئيسيح نهمادج 

الطلبة على  ( والتً تم وضعها استنادا إلى األسس العلمٌة السلٌمة سوف ٌضمن حصول6إن تسلسل مفردات مادة )المحاسبة المتخصصة/

فهم واضح لهذه المادة ومعرفة األجزاء الرئٌسٌة للمادة بصورة سلٌمة ومتناسمة وانسٌابٌة بحٌث ٌمكن للطلبة التدرج فً فهم مفردات هذه 
 .فمطالمادة وعدم إرباكهم باألفكار غٌر الضرورٌة وان ٌتم اهتمام بالجوانب األساسٌة والمهمة 



 ن اسرحصال انىظائف:ذضمين معهىماخ كافيح ومفهىمح ذضم 

تكمن فً كون لطاع المصارف تمثل أحد اهم المطاعات االلتصادٌة فً اإلللٌم وكذلن المطاع  6إن أهمٌة دراسة مادة المحاسبة المتخصصة/ 

لمادة فً لسم السٌاحة )الفنادق( التً تمثل أحد مصادر اإلٌرادات األساسٌة التً تعتمد علٌها الدولة فً الولت الحاضر، لذلن دراسة هذه ا
 المحاسبة تضمن تأهٌل الكوادر المحاسبٌة )المحاسب( لعمل فً المطاعات االلتصادٌة المختلفة فً اإلللٌم وخاصة فً المصارف والفنادق.

 : أهذاف انمادج .٠٠

الخدمات الفندلٌة، "التً تخص المحاسبة فً الوحدات االلتصادٌة التً تمدم 6ٌغطً المنهج الدراسً موضوع "المحاسبة المتخصصة/

والمصارف التجارٌة التً تخدم المطاع المصرفً فً اإلللٌم. بغرض تمكٌن الطالب على كٌفٌة المٌام بالعمل المحاسبً فً هذه الوحدات 
ة" فً ومن ثم التوصل إلى نتائج أعمالها من ربح وخسارة من خالل إعداد الحسابات الختامٌة، وبٌان مركزها المالً "المٌزانٌة العمومٌ

 نهاٌة كل سنة مالٌة. بعد إتمام دراسة هذه المادة خالل العام الدراسً فان الطالب ٌجب أن ٌكون لادراً على:

 .فهم تعرٌف بنن واصل كلمة البنن، وكذلن فهم وتعرٌف محاسبة البنون وأهمٌته، نشأة وتطور البنون 

 .معرفة بأنواع البنون من زواٌا المختلفة ووظائفها 
 لى الهٌكل التنظٌمً للمصارف.فهم وتعرف ع 
 .فهم وتعرف على خصائص النظام المحاسبً فً المصارف 
 .فهم وتعرف على ممومات النظام المحاسبً فً البنون التجارٌة 
  :فهم وتعرف على المعالجات المحاسبٌة للعملٌات المصرفٌة منها- 

 المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة أمانة الصندوق )الخزٌنة(. -
 المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة الحسابات الجارٌة. -
 المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة حسابات التوفٌر والودائع النمدٌة. -
 المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة لطع األوراق التجارٌة. -
 المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة الحواالت الداخلٌة. -
 االت الخارجٌة.المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة الحو -
 المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة االعتمادات المستندٌة. -
 المعالجة المحاسبٌة لعملٌات شعبة خطابات الضمان. -

 .تطبٌمات العملٌة حول المعالجات المحاسبٌة للعملٌات المصرفٌة أعاله 
 .فهم وتعرف على كٌفٌة إعداد الموائم المالٌة الختامٌة للمصارف 
 حول كٌفٌة إعداد الموائم المالٌة الختامٌة. تطبٌمات العملٌة 
 .فهم وتعرٌف المحاسبة الفندلٌة وخصائصها 
 .ًفهم وتعرف على الخصائص الممٌزة للنشاط الفندل 
 .ًفهم وتعرف على المفاهٌم المحاسبٌة للنشاط الفندل 
 .فهم وتعرف على اإلٌرادات والمصروفات الفندلٌة 
  للنظام المحاسبً الفندلً.فهم وتعرف على الممومات األساسٌة 
 .ًفهم وتعرف على المعالجات المحاسبٌة لنشاط الفندل 
 .فهم وتعرف على كٌفٌة إعداد الموائم المالٌة الختامٌة للفنادق 
 .تطبٌمات العملٌة حول كٌفٌة إعداد الموائم المالٌة الختامٌة 

 
 
 
 
 
 
 

 :انطانة. انرزاماخ ٠١
  على الطلبة االلتزام بالحضور إلى المحاضرة وبحسب األولات المحددة فً الجدول األسبوعً وٌمع على عاتك الطلبة مسؤولٌة التعاون

مع مدرس المادة من خالل منالشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلن ضرورة المشاركة الجماعٌة من لبل الطلبة فً حل 
 رح أثناء المحاضرة باإلضافة إلى حل بعض من التمارٌن من لبل الطالب خارج أولات المحاضرة األسئلة والتمارٌن التً تط



(Homework.) 

 ( أن ٌكون الطالب مستعدٌن إلجراء االمتحانات المفاجئةQuizzes ) التً لد ٌجرٌها مدرس المادة لغرض التعرف على مستوى الطالب

 ومدى استٌعابه للمادة الممررة.
 ب على استعداد إلجراء االمتحانات الفصلٌة فً أولاتها المحددة.أن ٌكون الطال 
  إعداد تمرٌر ملخص حول المواضٌع ذات الصلة بالمادة الممررة كلما دعت الحاجة لذلن سواًء بشكل فردي أو جماعً على الطالب

 السنة الدراسٌة.وان ٌتم تمٌمها من لبل مدرس المادة واعتبارها ضمن مشاركة الطالب فً تغطٌة المادة خالل 
 . طزق انرذريس:٠٢

 ( ٌتم إتباع األسالٌب التالٌة فً إلماء المحاضرات على الطلبة:6لغرض تغطٌة مفردات المادة )المحاسبة المتخصصة/      

  المادة إلى عدة الفصول وٌجب أن ٌكون كافٌة لتغطٌة المادة.تمسٌم 

  استخدام طرٌمة العرض اإللكترونً من خالل استخدام( برنامجPower point presentation)  فً عرض العناوٌن الرئٌسٌة

 للمادة، األشكال، المخططات، وكذلن نماذج الموائم والحسابات المختلفة التً تتضمنها المادة.
 ( استخدام طرق التملٌدٌة الصبورةwhite Board.وهً استخدام اللوحة وألالم الكتابة على اللوحة البٌضاء ) 

  عن كل الفصول الخاصة بمواضٌع المطروحة وبمشاركة الطلبة فً حلها لغرض زٌادة فهم هذه المواضٌع وتعزٌز حل التمارٌن
 مهاراتهم.

  اللجوء إلى طرٌمة المنالشات المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة على األسئلة ومنالشة اآلراء والمالحظات
 ة.حول المواضٌع المختلفة للماد

 ( االمتحانات الٌومٌة المفاجئةQuizzes ).باإلضافة إلى االمتحانات الفصلٌة الممررة من لبل المسم والكلٌة 

 


