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 كشاعخ انًبدح

Course Book 

 . اعى انًبدح1 ) ثبنهغخ انؼشثٍخ ( انًؾبعجً انًٕؽذانُظبو 

 انزذسٌغً انًغؤٔل. 2  نةخشني مجال حممد

 . انمغى/ انكهٍخ3 انخبص -ثبٌزخخذ انزمًُ / يؼٓذ  لغى انًؾبعجخ

      ًٌٍم:إلا

 سلى انٓبرف )اخزٍبسي(:

 االرظبل:  يؼهٕيبد .4

 

  عبػبد أعجٕػٍب  3 انُظشي

  ) انؼًهً ( ال ٌٕعذ

)ثبنغبػخ( خالل  انذساعٍخ ٕؽذادان .5

 األعجٕع

 . ػذد عبػبد انؼًم6 عبػبد )يؾبػش خبسعً( 3

 (course cod) . سيض انًبدح7 

 2224دبلوم فً المحاسبة سنة 

 2228بكالورٌس فً المحاسبة 

 ( 2204ماجستٌر ) محاسبة ( من جامعة صالح الدٌن ) 

 ( 2205/  2/  09على اللمب اللمب العلمً : مدرس مساعد ) تارٌخ الحصول 
  سنوات سبعةلخدمة كتدرٌسً فً الجامعة : عدد سنوات ا
 بتدرٌسها : لمتالمواد التً 

 فً لسم المحاسبة. المنالشات العلمٌة ) المرحلة األولى ( -
 اصول البحث العلمً  ) المرحلة الثانٌة ( ) لسم المحاسبة (  -
 نظام المحاسبً الموحد. -
- Excel المرحلة الثانٌة( )لسم المحاسبة(.) 
 .فً لسم المحاسبةمبادئ المحاسبة ) المرحلة األولى (  -
 محاسبة الحكومٌة )المرحلة الثانٌة( )لسم ادارة اعمال(. -
 التدلٌك . -

 
 الدورات التً شاركت فٌها :

 نظام محاسبً إلكترونً (  Golden Al-Asselدورة على تشغٌل نظام )  -
 دورة طرق التدرٌس -
 ( ساعة062دورة لتعلٌم اللغة االنكلٌزٌة ) -

 ,Microsoft Word, MS-Excel, Access)دورة على استخدام برامج  -

Power point, Windows System and Internet Explorer). 
 

 الوظائف اإلدارٌة التً شغلتها :
 .معٌدة فً وحدة التسجٌل -
 .معٌدة فً وحدة التعلٌم العالً -
 وحدة المالكات. -

 
 اللغات التً أجٌدها :

 اللغة الكردٌة ) اللغة األم ( -

 نهزذسٌغً االكبدًًٌ  انجشٔفبٌم. ٨
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 اللغة العربٌة ) جٌد ( -
  اللغة اإلنكلٌزٌة ) جٌد ( -

حسابات  ، االطار النظري للنظام المحاسبً الموحد،ظام المحاسبً الموحد والغرض منهانمفهوم 

  .4، الموارد 3، االستخدامات 2، المطلوبات 0المٌزانٌة، حسابات النتٌجة، الموجودات 
انًفشداد انشئٍغٍخ نهًبدح  .٩

 Keywords 

 َجزح ػبيخ ػٍ انًبدح. ٠١

 هميت دراست المادةأ: 

 التكالٌف محاسبة)  مثل عدٌدة فروع منها تفرعت انه اال االلتصادٌة الحٌاة فً ومهما واسعا حٌزا ومهنة كعلم عام بشكل المحاسبة حتلت
 الموحد المحاسبً نظام ان حٌث(  الموحد المحاسبً النظام عن فضالا  الشركات محاسبة ، الحكومٌة المحاسبة ، المتخصصة ،المحاسبة

 المعاهد وكذلن والمحاسبٌة اإلدارٌة كلٌات جمٌع فً المحاسبة السام فً دراسٌة كمادة الحاضر الولت فً كبٌرة اهمٌة تحتل اصبحت
 المحاسبً نظام عمل ٌتعلك حٌث المحاسبة لمسم الثالثة المرحلة فً دراستها ٌتم المالٌة للمحاسبة فروع كؤحد كونها. التمنٌة والكلٌات
 والمصارف والخاص والمختلط العام المطاع فً العاملة الشركات وباألخص الموحد المحاسبً للنظام المطبمة والشركات المنشآتب الموحد

 ثم ومن المنشآت هذه فً المحاسبً بالعمل المٌام كٌفٌة على الطالب تمكٌن بغرض اإلللٌم، فً المصرفً المطاع تخدم التً التجارٌة
 كل نهاٌة فً" العمومٌة المٌزانٌة" المالً مركزها وبٌان الختامٌة، الحسابات إعداد خالل من وخسارة ربح من أعمالها نتائج إلى التوصل

 ٌتمتعون الذٌن المحاسبٌن من جٌد نوع إعداد(  المتخصصة والمعاهد الجامعات)  األكادٌمٌة الجهات عاتك على ٌمع لذلن مالٌة سنة
 المحاسبة لمسم الثالثة المرحلة لطلبة سلٌمة علمٌة لاعدة بناء وكذلن الموحد المحاسبً النظام إجراءات وفك فً للعمل تإهلهم بخلفٌة

 .الدراسٌة المرحلة فً المتمدمة األفكار استٌعاب من ٌمكنهم وبما

استيعاب المفاهيم األساسيت للمادة 
 الهدف فان لذلن وتفاصٌلها المحاسبة عن معرفة ٌملكون المحاسبة لمسم نٌةالثا المرحلة فً الطلبة أن األكادٌمً العلمً المنهج ٌفترض

 وكذلن والخاص والمختلط العام لطاع فً المحاسبٌة األساسٌة واإلجراءات بالمفاهٌم التعرٌف هو( الموحد المحاسبً نظام) المادة هذه من
 .الدراسٌة المرحلة خالل معها الطلبة سٌتعامل التً المصطلحات هم بٌان

 المادة ونظرياث مبادئ: 

 مادة مفردات وتشتمل والتعلٌمات الموانٌن من واسعة مجموعة على األخرى التطبٌمٌة العلوم حال حالها الموحد المحاسبً نظام تستند
) الموحد المحاسبً النظام إصدار على مضى و األساسٌة والنظرٌات المبادئ من واسعة مجموعة على(  الموحد المحاسبً نظام) 

ا،25(  العالم شهد ولد العشرٌن، المرن من والتسعٌنات الثمانٌنات مرحلة فً والمحاسبً االلتصادي الوضع الحتٌاجات لبٌام وكان عاما
 بعض وإصدار األجنبً، واالستثمار االلتصادي باالنفتاح المتمثلة والعشرٌن، الواحد المرن من األول العمد فً كبٌرة تغٌرات والعراق

 لألوراق العراق وسوق التؤمٌن وشركات والمصارف العرالً المركزي البنن)مثل الحكومٌة المإسسات من لعدد الخاصة التشرٌعات
 الراهنة المرحلة احتٌاجات لٌلبً الموحد المحاسبً النظام تحدٌث استدعى هذا كل الدولٌة، المحاسبة معاٌٌر تطبٌك ألزمت التً( المالٌة

ا . والمستمبلٌة  التمارٌر وإصدار المحاسبٌة والممارسات المفاهٌم بتوحٌد المتمثلة الدولٌة، المحاسبة لمعاٌٌر الرئٌس الهدف مع وانسجاما
 توحٌد طرٌك عن العراق فً المحاسبً التوحٌد منحنى استمرارٌة على الحفاظ فً الدٌوان سعى الدولً، المستوى على المالئمة المالٌة

 التمارب مراعاة مع والخاص، والمختلط العام المطاع مإسسات بٌن للممارنة المالئمة المالٌة والتمارٌر المحاسبٌة والممارسات المفاهٌم
 احتٌاجات تلبً المالٌة التمارٌر وٌجعل الوطنً، االلتصاد وخدمة العراق فً المحاسبة بمستوى ولالرتماء الدولٌة، المحاسبة معاٌٌر مع

 المالٌة المحاسبة مفاهٌم ٌتناول كونه عن فضالا  الضرٌبً، والجهاز المومً، والمحاسب التمارٌر، ومستخدمً االلتصادٌة، الوحدة
 .التكالٌف ومحاسبة
 للمادة الرئيسيت األجزاء: 

 على الطلبة حصول ٌضمن سوف السلٌمة العلمٌة األسس إلى استنادا وضعها تم والتً الموحد المحاسبً نظام مادة مفردات تسلسل إن
 مفردات فهم فً التدرج للطلبة ٌمكن بحٌث وانسٌابٌة ومتناسمة سلٌمة بصورة للمادة الرئٌسٌة األجزاء ومعرفة المادة لهذه واضح فهم
 .والمهمة االساسٌة بالجوانب واالهتمام الضرورٌة غٌر باألفكار إرباكهم وعدم المادة هذه

 الىظائف استحصال تضمن ومفهىمت كافيت معلىماث تضمين: 
 المطاع فً سواء عنها االستغناء ٌمكن ال والتً المهمة المهن من الحاضر ٌومنا فً تعتبر المحاسبة مهنة فان المادة هذه دراسة أهمٌة
 العمل محاسب ألي ٌمكن ال التً األساسٌة المعلومات تتضمن( الموحد المحاسبً نظام) مادة مفردات فان لذلن الخاص المطاع أو العام

 الدلٌك التحدٌد -2.  والمعلومات البٌانات من لاعدة أوسع توفٌر -0  التالٌة األهداف تحمٌك ٌتم لكً التامة المعرفة لدٌه ٌكون أن بدون

 المساهمة -6.  الضرٌبً التهرب من الحد -5.  المالً للمركز التمٌٌم فً األسس تثبٌت -4.  التحلٌل فً المساعدة -3.  ومعانٌها للمفاهٌم

 وحرٌة العمل فرص توفٌر فً المساهمة -8.  والدولة المشروع بٌن العاللة دلة تحدٌد -7.  دلٌك بشكل المشارٌع وتمٌٌم دراسة فً

 فان وبالتالً العمل فً وللممارسٌن التعٌٌن عند التدرٌب فً والجهد الولت توفٌر  -9  المحاسبً النشاط فً العاملٌن وانتمال االختٌار
 المطاعٌن كال فً واألعمال الوظائف على الحصول لهم ٌضمن سوف الصحٌح بشكلها واستٌعابها المفاهٌم بهذه للطلبة المتعممة المعرفة
 .العملٌة الممارسة أثناء تظهر أن ٌمكن التً المشاكل حل على لادرٌن وٌجعلهم
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  :أْذاف انًبدح .٠٠

 تتمحور التً اهدافه وكذلن الجوهرٌة وخصائصه ومزاٌاه الموحد المحاسبً النظام أهداف :بـ الطالب تعرٌف الى العملٌة المادة تهدف
 حسابات ربط لغرض بٌانات وتوفٌر الوحدات هذه لتمٌٌم اداة وكذلن االلتصادٌة الوحدات فً الحسابً للضبط كؤداة استخدامه حول

 استحداثات اهم على والتعرف المحاسبٌة بالمعالجات الطالب تعلٌم الى الممرر هذا ٌهدف كذلن. المومٌة بالحسابات االلتصادٌة الوحدات
 .بالتطبٌك المشمولة للوحدات الختامٌة المالٌة والموائم الحسابات اعداد من تمكٌنه ثم ومن فٌها النظام ومستجدات

 :انطبنتانزضايبد  .٠١

  على الطلبة االلتزام بالحضور إلى المحاضرة وبحسب األولات المحددة فً للجدول األسبوعً وٌمع على الطلبة مسإولٌة التعاون مع
 األسئلةالتدرٌسً فً منالشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلن ضرورة المشاركة الجماعٌة من لبل الطلبة فً حل 

 المحاضرة  أولاتالتً ٌطلب منهم حلها خارج  األسئلة إلى باإلضافةوالتمارٌن التً تطرح فً المحاضرة 

 (Homework ) 

 االمتحانات المفاجئة  إلجراءن ٌكون الطلبة مستعدٌن أ (Quizzes  ) ًمن مدى متابعة الطلبة  للتؤكدالتً لد ٌجرٌها التدرٌس

 .لمجرٌات المادة ولت الحاجة

 :. ؽشق انزذسٌظ٠٢

 سوف ٌتم إتباع األسالٌب التالٌة فً إلماء المحاضرات على الطلبة:

 .استخدام المحاضرات النظرٌة وفٌها سوف ٌتم تمدٌم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة لكل موضوع 

  ( طرٌمة العرضPOWER POINT  والتً سٌتم استخدامها فً عرض العناوٌن الرئٌسٌة للمادة ، األشكال ، المخططات ، وكذلن )

 نماذج الموائم والحسابات المختلفة التً تتضمنها المادة.
 .الطرٌمة التملٌدٌة وهً استخدام اللوحة وألالم الكتابة على اللوحة البٌضاء 
 وع بمشاركة الطلبة فً حل هذه األمثلة لزٌادة فهم هذه المواضٌع وتعزٌز حل األمثلة العملٌة التوضٌحٌة المصاحبة لكل موض

 مهاراتهم فً حل التمارٌن المتعلمة بكل موضوع.
  المنالشات المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن األسئلة ومنالشة اآلراء والمالحظات حول المواضٌع

 المختلفة للمادة.

 الٌومٌة المفاجئة  االمتحانات (Quizzes  )معهدباإلضافة إلى االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة الممررة من لبل المسم وال. 

 :َظبو انزمٍٍى. ٠٣

  امتحانات. وتشمل هذه االمتحانات ) الٌومٌة ، الشهرٌة ،  4إلى  2خالل العام الدراسً فان الطلبة سٌكونون مطالبٌن بؤداء من

درجة تمثل درجة  52( ، المجموع الكلً لدرجات هذه االمتحانات سوف ٌكون المعهدلبل المسم العلمً ووالفصلٌة الممررة من 
 السعً الكلٌة خالل العام الدراسً ، أما االمتحان النهائً ) االمتحان المركزي فً نهاٌة السنة الدراسٌة ( فان درجته تكون من

 رجة (.د 022)  ( درجة وبهذا ٌكون المجموع النهائً 52)  

 :ًأي أن تمسٌم الدرجات سٌكون كالتال 
 درجة  %   25  االمتحان الفصلً المركزي األول  

 52  نشاطات الطالب السنوٌة
 

 % 
% 

 درجة 
 

 درجة  %  52  مجموع االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة الممررة بمواعٌد

 درجة  %  52  درجة االمتحان النهائً ) االمتحان المركزي ( 

 درجة  %  022  لمجموع الكلً النهائًا                           

  

 :َزبئظ رؼهى انطبنت. ٠٤

 فً ٔأًٍْزٓب دالنزٓب نٓب ثظٕسح انًبنٍخ األؽذاس ٔرهخٍض ٔرجٌٕت ثزغغٍم ٌٓزى ٔفٍ ػهى ًْ انًؾبعجخ أٌ إنى انًؾبعجخ رؼشٌف ٌشٍش

 انًؾبعجً َظبو)  نًبدح انطهجخ رؼهى خالل يٍ إنٍٓب انٕطٕل انًزٕلغ انُزبئظ فبٌ نزنك اإلداسٌخ انًغزٌٕبد يخزهف ػهى انمشاساد رششٍذ

 ٌفزشع يٍ انطهجخ أٌ ٌكَٕٕا لبدسٌٍ ػهى يب ٌهً : ؽٍش أػالِ انزؼشٌف فً انٕاسدح انزفبطٍم ؽٕل رزًؾٕس عٕف(  انًٕؽذ

 ػهًٍخ أعظ ػهى رمٕو خذيٍخ كٕظٍفخ انًٓى ٔدٔسْب انًؾبعجخ أًٍْخ فٓى. 

 ؽبعزٓى إنى ثبإلػبفخ انالؽمخ انذساعٍخ انًشاؽم فً دساعزٓى أصُبء انطهجخ ٌغزخذيٓب عٕف انزً انًؾبعجٍخ انًظطهؾبد يؼبًَ فٓى 

 .رخشعٓى ثؼذ انؼًهٍخ ؽٍبرٓى فً نٓب

 انًؾبعجً نهؼًم يذخالد اػزجبسْب ًٌكٍ ثًب ٔرفغٍشْب رؾٌٕهٓب ٔكٍفٍخ انًبنٍخ انؼًهٍبد يخزهف يغ انزؼبيم كٍفٍخ. 

 راد األؽشاف يٍ انكضٍش ػهٍّ رؼزًذ ٔانزي انًؾبعجً انؼًم َبرظ رًضم يخشعبد إنى رؾٌٕهٓب ٔكٍفٍخ انًذخالد ْزِ يغ انزؼبيم كٍفٍخ 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 .انؼاللخ

 انًغزًش ٔانزغٍش ثبنزطٕس انؼهٕو عًٍغ ؽبل ؽبنّ ٌزظف انزي انًؾبعجخ ػهى فً انًغزغذاد يغ انزؼبيم كٍفٍخ 

 يٍ ػهٍّ ٌغزُذٔا أٌ ًٌكٍ يب ػهى ؽظهٕا لذ انطهجخ أٌ يبداو انؼًهً انزطجٍك أصُبء رظٓش أٌ ًٌكٍ انزً انًشبكم يغ انزؼبيم كٍفٍخ 

 .ػهًٍخ يؼبٌٍش

 ٌْزِ أٌ يالؽظخ يغ انؼًم عٕق اؽزٍبعبد رهجٍخ ػهى لبدسٌٍ ٌغؼهٓى عٕف انًبدح نٓزِ انطهجخ رؼهى ػًهٍخ ػٍ َزبئظ يٍ رمذو يب إ 

 انًشاؽم فً ػهجّ انجُبء ٌزى عٕف انزي األعبط اػزجبسْب ثمذس انًؾبعجخ نؼهى ٔانؼًهٍخ انؼهًٍخ انُٕاؽً كم ػهى رشزًم انًبدحال

 األٔنى انًشؽهخ خالل انطبنت ثّ ثذا يب ركًم أٌ ٌفزشع ٔانزً األٔنى انزبنٍخ نهًشؽهخ انذساعٍخ
 :. لبئًخ انًشاعغ ٔانكزت٠٥

 1985.  ، ثغذاد ، االٔنى انطجؼخ" انًٕؽذ انًؾبعجً انُظبو"  انًبنٍخ انشلبثخ دٌٕاٌ .1

 2011.  ، ثغذاد ، انضبٍَخ انطجؼخ"  انًٕؽذ انًؾبعجً انُظبو"  انًبنٍخ انشلبثخ دٌٕاٌ .2

 .1990 ، انفٍُخ انًؼبْذ ٍْئخ ، انؼهًً ٔانجؾش انؼهً انزؼهٍى ٔصاسح" انًٕؽذ انًؾبعجً انُظبو"  َٕس سصاق ٔ انٕاػع ؽبنت .3

 . انًٕاػٍغ٠١ اعى انًؾبػش

 الفصل االول - نبذة عامة عن النظام المحاسبً الموحد :

)الخلفٌة التؤرٌخٌة ، مفهوم     ( واهدافه ً الموحدبوتعرٌف  النظام المحاس  
 األسبوع األول

 االسبوع الثاني سمات وممومات النظام المحاسبً الموحد

 الفصل الثانً – الموجودات  الثابتة  :

السوق المحلـــًشراء الموجودات الثابتة من   
 االسبوع الثالث

 األسبوع الرابع شراء الموجودات الثابتة  من السوق الخارجً 

 األسبوع الخامس الهداٌا والتبرعات

 االسبوع السادس مثال عام

 الفصل الثالث -  المخزون :

 ) شراء المستلزمات السلعٌة من السوق المحلً(
 األسبوع السابع

الخارجً السلعٌة من السوقشراء المستلزمات  الثامناألسبوع    

التاسع األسبوع ) مخزون المخلفات والمستهلكات ، مخزون االنتاج (  

 األسبوع العاشر مثال عام

االمتحان االول –امتحان الفصل الدراسً االول   األسبوع الحادى عشر 

 الفصل الرابع : الموجودات االخرى

 المروض المستلمة  والممنوحة
 األسبوع الثاني عشر

 األسبوع الثالث عشر تكملة المروض الممنوحة والمستلمة
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 األسبوع الرابع عشر االستثمارات المالٌة

 االسبوع الخامس عشر االستثمارات المالٌة
 

 انًٕاػٍغ انزطجٍمٍخ )إٌ ٔعذد( .٠٨ ال ٌٕعذ
  :االخزجبساد. ٠٩

 ًانطهجخ ػهى ٌٔكٌٕ نهطهجخ رطجٍمٍخ ػًهٍخ ؽبالد إػطبء األعئهخ رزؼًٍ أٌ أعبط ػهى االخزجبساد يٍ انُٕع ْزا ٌمٕو: رطجٍم 

 انغُخ خالل رؼهًٓب انزً انشٌبػٍخ ٔانظٍغ انؼهًٍخ ٔانمٕاػذ األعظ ػهى ثُبء ػهٍٓب اإلعبثخ

 دٌُبس) ....... (  ثًجهغ َمذا عٍبسح ششاء : انزبنٍخ انؾبنخ ػهى انغؤال ٌُض :يضبل 

 : ٔكبنزبنً يؾبعجً ثمٍذ إصجبرٓب صى ٔيٍ ػهًً ثشكم انؼًهٍخ ْزِ رؾهٍم انطبنت ػهى ٌٔكٌٕ

xx      ٍ124  ٔعبئم َمم ٔاَزمبل/ ؽـ ي 

          xx265دائُٕ َشبؽ غٍش انغبسي / ؽـ إنى 

 لٍذ االعزؾمبق                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

xx   /265دائُٕ َشبؽ غٍش انغبسي يٍ ػ 

           xx181 َمذٌخ فً انظُذٔق /ؽـ إنى 

 لٍذ رغذٌذ                      

 ْٔكزا انؾغبثبد ْزِ رشطٍذ صى ٔيٍ انؾغبثبد إنى انؼًهٍخ ْزِ رشؽٍم انطبنت ػهى ٌكٌٕ صى 

 :إػبفٍخ. يالؽظبد ١١

خطب ، انخٍبساد انًزؼذدح ( ٔثزنك ٌكٌٕ  أٔ، طؼ  إَشبئًفمؾ )  إَٔاعصالصخ  إنى(  19االخزجبساد فً ْزا انًُٕرط ) انفمشح  إَٔاعرى رمغٍى 

 األلغبواعزخذايب فً ثؼغ انًٕاد انزً رذسط فً يغًٕػخ كجٍشح يٍ  األكضشانًُٕرط لذ اغفم ركش َٕع يٓى يٍ ًَبرط االخزجبساد ْٕٔ 

 األسلبوانزً رؼزًذ ػهى  األعئهخ أيانزً رؼزًذ ػهى انؾم انشٌبػً ٔانزؾهٍهً  األعئهخٔااللزظبد ٔثبلً انكهٍبد ٔ  حاإلداسانؼهًٍخ فً كهٍخ 

االخزجبس ثزؾهٍهٓب ٔفك يب ؽظم ػهٍّ يٍ  أٔؽبالد ػًهٍخ ٌمٕو انطهجخ خالل االيزؾبٌ  إػطبء أٔانظٍغ ٔاالشزمبلبد انشٌبػٍخ  أٔٔانًؼبدالد 

 انًُٕرط فً انغُخ انمبديخ. إنىْزا انُٕع  إػبفخ) انزطجٍمً ( نزنك ٌفؼم  األعهٕةخالل انغُخ انذساعٍخ ْٕٔ يب ٌغًى يؼهٕيبد 

 . يشاعؼخ انكشاعخ يٍ لجم انُظشاء١٠

 

 

  
 


