
إدارة و محاسبة
)عملي–سنة ثانیة (

فاتن النمر.ھبا جوھرة                                               د. م/ زینب . م/ أسامة فرج . أ



..أخذنا في الدرس السابق 



المیزانیة
)قائمة المركز المالي(

)ما یخرج منھا=ما یدخل للمنشأة :فكرة التوازن (ترتكز المحاسبة المالیة على قاعدة منطقیة 

.التي أستخدمت في حیازة تلك الممتلكاتمصادر األموال مع تتساوىممتلكات المنشأة أي أن جمیع 

مصادر األموال)تساوي دائما(أستخدامات األموال 



معادلة المیزانیة

)األموالمصادر ) = (أستخدامات األموال(

معادلة تتوازنومن ثم , بنفس المقدارمعادلة المیزانیة جانبيتؤثر أي عملیة على 
.بعد كل عملیةالمزانیة

حقوق الملكیة + الخصوم = األصول 



معادلة المیزانیة

استخدامات األموال
7000,000

الحساب الجاري لدى البنك التجاري السوري

مصادر األموال
5000,000 + 2000,000

رأس المالقرض البنك

= حقوق الملكیة+الخصوماألصول

= التزامات على المنشأة الممتلكات
تجاه الغیر

التزامات على المنشأة 
صاحب المنشأةتجاه 

معادلة المیزانیة

المعادلة 
المحاسبیة



معادلة المیزانیة

)األموالمصادر(الخصوم )أستخدامات األموال(األصول
البنكقرض 2000, 000 بنك 7000, 000

حقوق الملكیة
رأس المال 5000, 000

المجموع 700, 000 700, 000

). س وأیداع المبلغ في حساب المنشأة في البنك.ملیون ل2عملیة أقتراض المنشأة لمبلغ (على المیزانیة الثانیةأثر العملیة 

المیزانیة



فتح الحسابات
.قبضوعملیات دفع وبیعوشراءیومي من عملیات بنشاط إقتصادي تقوم المنشاةبما أن * 

.نھایة الفترة المحاسبیةیتم إصدارھا في , )ك المیزانیة و قائمة الدخل(لطبیعة القوائم المالیة و نظرا * 

ي یتم والت) ك المیزانیة وقائمة الدخل(وصعوبة تسجیل جمیع العلمیات الیومیة في التقاریر المالیة الختامیة * 
اصعوبة عرضھو ) المحاسبي(حجم التقریرالمالي  نظرا ألثر ذلك على , أخر الفترة المحاسبیة إعدادھا في 

. لصانعي القرار في المنشأة

 :T تم اللجوء إلى فكرة حسابات ال * 
كل حساب و من ثم نقل المحصلة ) تندرج تحت(العملیات التي تخص تجمیعوالتي یتلخص دورھا في 

.الخاصة بكل حساب إلى المیزانیة أو قائمة الدخل او القوائم المالیة المختلفة المختصة األخرى

. طبیعة الحسابالحساب علینا أن نتعلم أوال عن لفتحو* 



فتح الحساب
طبیعة الحسابات

.طبیعة الحسابعلینا أن نتعلم أوال عن , لفتح الحساب
.للمنشأةطبیعة النشاط اإلقتصادي األم ومن معادلة المیزانیة والتي یمكن أستنباطھا من 

Enterprise

منشأة إقتصادیة

تدفق نقدي 

رأس المال

البنك
شركاء )المصروفات+ األصول (

تدفق نقدي
+اإلیرادات 

مالك فردي

حقوق المالك+ الخصوم

حقوق الملكیة + الخصوم = األصول 

اإلیرادات+حقوق الملكیة+ الخصوم = المصروفات+ ألصول ا



طبیعة النشاط اإلقتصادي الیومي للمنشأة

المنشأة 
النشاط إقتصادي یومي

البنكرأس المال
مالك فردي
مساھمون

حقوق ملكیة + خصوم

مصروفات+ أصول

+إیرادات

اإلیرادات+حقوق الملكیة+ الخصوم = المصروفات+ ألصول ا



طبیعة الحساب
)الدائنةو الطبیعة المدینةالحسابات ذات الطبیعة (

األیرادات +حقوق الملكیة +الخصوم =المصروفات    +األصول 

في معادلة المیزانیةالجانب األیسر =في معادلة المیزانیة  الجانب األیمن 

الدائنةالحسابات =  المدینةالحسابات 



طبیعة الحساب
)  األیمن(وتقع في الجانب معادلة المحاسبة في ) استخدامات األموال(تمثل : األصول و المصروفات

).مدینة(فأن طبیعتھا , من المعادلة

في , من الحسابات الخاصة بھا) األیمن(في أي عنصر من عناصرھا في الجانب ) الزیادة(إن إثبات 
. من حساباتھما) األیسر(في أي عنصر من عناصرھا یتم إثباتھ في الجانب ) النقص(حین أن 

في معادلة المحاسبة وتقع في الجانب ) مصادر األموال(تمثل : الخصوم وحقوق الملكیة و األیرادات
).دائنة( فإن طبیعتھا , من المعادلة) األیسر(

,  من الحسابات الخاصة بھما) األیسر(في أي عنصر من عناصرھما في الجانب ) الزیادة(إن إثبات 
.من حساباتھما) األیمن(في أي عنصر من عناصرھما یتم أثباتھ في الجانب ) النقص(في حین أن 



أنواع الحسابات

أنواع الحسابات

جانب مصادر األموال جانب استخدامات األموال

اإلیراداتحقوق الملكیة الخصومالمصروفاتاألصول 

ھي أي شيء لھ 
قدرة على تزوید 
المنشأة بالخدمات 

أو المنافع في 
.المستقبل

ھي تكلفة السلع و 
الخدمات المستخدمة 
في تنفیذ األنشطة 

التي تزاولھا المنشأة 
للحصول على 

سوءا تم , اإلیرادات
دفعھا أم ال

ھو التزام على المنشأة 
أو ما , واجب األداء

على المنشأة للغیر من 
التزامات

ھي االلتزامات المستحقة 
على المنشأة تجاه مالكھا 

أو أصحابھا

ھي ما تحققھ المنشأة 
من بیع السلع أو 

سواء تم , الخدمات
تحصیلھا أم ال



Enterprise

منشأة إقتصادیة

تدفق نقدي 

حقوق المالك+ الخصوم

رأس المال

البنك
شركاء )المصروفات+ األصول (

تدفق نقدي
+اإلیرادات 

مالك فردي

جانب مصادر األموال جانب استخدامات األموال

اإلیراداتحقوق الملكیة الخصومالمصروفاتاألصول 

/ أیجار مكتب أو محل االت/ سیارات / بناء 
رواتب و أجور 

أقساط وفوائد / مدیونیة 
قروض

ر العوائد المتوقعة من إستثما
)أرباح المالك( رأس المال 



فتح الحسابات
)الحساباتإقفالو فتح(

:Account الحساب
الحساب ھو أداة محاسبیة إلظھار آثار العملیات المالیة التي تقوم بھا المنشأة على عنصر (

)األیراداتو حقوق الملكیةو الخصومو المصروفاتو األصول 

:لكل حساب جانبان*
) قیمة العنصرفي النقصو اآلخر لتسجیل , قیمة العنصرفي الزیادةأحدھما لتسجیل (



T Account 
(T (حساب 

و اآلخر لتسجیل النقص في , لكل حساب جانبان أحدھما لتسجیل الزیادة في قیمة العنصر* 
.قیمة العنصر

: ( )الصورة الشائعة أن یأخذ الحساب شكل حرف * 
.المدینبالجانب ) األیمن(حیث یعرف الجانب  -

.الدائنبالجانب ) األیسر(والجانب -

حساب البنك
)عملیات الخصم(دائن )عملیات اإلیداع(مدین
في الجانب الزیادةتثبت 

لطبیعة الحسابالمماثل
في الحسابالنقصیثبت 

لطبیعة الحسابالمعاكس



القید المحاسبي

.1/1/2019س نقدا في .الف ل100إشترت المنشأة مواد أولیة لإلنتاج بقیمة : مثال
مشتریاتمن حساب 

الصندوقإلى حساب 

من أین أتت األموال

إلى أین تذھب 
األموال

مصدر األموال
على , البنك, الصندوق(

)الحساب

األنفاق) جھة( سبب 
)إیجار, مشتریات(



مثال عملي
): 1(حالة تطبیقیة 

:في منشأة الشرق األوسط لصیانة وإصالح المعدات الزراعیة2018في مایلي بعض العملیات التي تمت خالل شھر أذار عام 

.  س كرأس مال أودع في البنك بأسم المنشأة.ل15,00,000بأت منشاة الشرق األوسط نشاطھا بتخصیص مبلغ 3/1في 
.س بشیك والباقي على الحساب.ل150,000سدد منھا , س.ل200,000تم شراء مبنى من الشركة العقاریة بمبلغ  3/5في 
.س من الحساب الجاري للمنشأة بالبنك و تم أیداع المبلغ في الصندوق.ل250,000تم سحب مبلغ 3/8في 
.بشیك و الباقي على الحساب.ٍل200,000, س نقدا.ل150,000سدد منھا , س .ل450,000تم شراء آالت و معدات من الشركة الھندسیة بمبلغ 3/10في 
.س نقدا و الباقي على الحساب.ل200,000حصل منھا , س.ل300,000تم أداء خدمات صیانة و إصالح لعمالء المنشأة بمبلغ 3/15في 
.وتم سداد نصف القیمة بشیك و الباقي على الحساب, س.ل100,000تم شراء أثاث و معدات مكتبیة من منشأة العھد الجدید بمبلغ 3/20في 
.س نقدا و الباقي بشیك.ل40,000وتم سداد , س.ل70,000تم شراء سیارة من شركة الرائد لنقل عمال المنشأة بمبلغ 3/22في 
.تم تحصیل نصف المستحق على عمالء المنشأة نقدا3/25في 
.س و حصل نصف القیمة نقدا و النصف الثاني بشیك.ل150,000تم أداء خدمات صیانة و إصالح لعمالء المنشأة بمبلغ 3/28في 
.س.ل50,000تم سداد مصروف الرواتب و األجور عن شھر اذار وقدره 3/30في 

:والمطلوب
.إثبات العملیات السابقة في دفتر الیومیة.1



التاریخ
رقم 

صفحة 
األستاذ

رقم المستند رقم 
دالقی

البیان دائن مدین

03/01 1
2

قسیمة إیداع 
)3258(رقم 

1 )زیادة أصل(البنك / من حساب 
)زیادة حق ملكیة(رأس المال / إلى حساب  1,500,000

1,500,000

)إیداع رأس المال في حساب بأسم المنشأة في البنك(

03/05 3
1
4

رقم شیك
)001(

2 )زیادة أصل(المبنى/ من حساب
:إلى مذكورین
)نقصان أصل(حساب البنك 

)زیادة خصوم(الشركة العقاریة حساب الدائنون 

150,000
50,000

200,000

)إثبات شراء مبنى و سداد جزء بشیك و الباقي على الحساب(

03/08 5
1

قسیمة سحب 
نقدي رقم 

)2544(

3 )زیادة أصل(الصندوق/ من حساب 
)نقصان األصل(البنك/ حساب إلى 250,000

250,000

)إثبات عملیة سحب من البنك وإیداعھا في الصندوق(

03/10 6

5
1
4

أذن صرف رقم 
)001(

رقمشیك
)002(

4 )زیادة أصل(ومعدات آالت/ من حساب 
:  إلى مذكورین

)نقصان أصل(حساب الصندوق 
)نقصان أصل(حساب البنك 

)زیادة خصوم(الشركة الھندسیة, حساب الدائنون

150,000
200,000
100,000

450,000

)إثبات شراء آالت و معدات نقدا و بشیك و الباقي على الحساب(



التاریخ رقم
صفحة
األستاذ

رقم المستند
)مثال فقط(

رقم
القید

البیان دائن مدین

03/15
5
7
8

فاتورة رقم
)001(

5 :من مذكورین
) زیادة أصل(الصندوق 
)زیادة أصل(المدینون  
)زیادة حقوق الملكیة(اإلیرادات / إلى حساب  300,000

200,000
100,000

)إثبات عملیة صیانة و تحصیل نقدا و الباقي على الحساب(

03/20 9

1
4

شیك رقم
)003(

6 )زیادة أصل(األثاث و معدات / من حساب 
:إلى مذكورین

)أصلنقصان(حساب البنك 
)زیادة خصوم(شركة العھد , حساب الدائنون 

50,000
50,000

100,000

)أثبات شراء أثاث و معدات بشیك والباقي على الحساب(

03/22 10

5
1

أذن صرف
)001(رقم

شیك رقم
)004(

7 )زیادة أصل(السیارات / حساب من
:إلى مذكورین

)نقصان أصل(حساب الصندوق 
)نقصان أصل(حساب البنك 

40,000
30,000

70,000

)إثبات شراء سیارة نقدا و الباقي بشیك(



التاریخ رقم 
صفحة 
األستاذ

رقم المستند
)مثال فقط(

رقم
القید

البیان دائن مدین

03/25 5
7

سند قبض
)015(رقم

8 )زیادة أصل(الصندوق / من حساب 
)نقصان أصل(حساب المدینون إلى 50,000

50,000

)أرباحإثبات بیع بضاعة نقدا وتحقیق(

03/28
5
1
8

الفاتورة رقم
)029(

9 :من مذكورین
)زیادة أصل(حساب الصندوق 

)زیادة أصل(حساب البنك 
)زیادة حقوق ملكیة(األیرادات / إلى حساب 

150,000

75,000
75,000

)إثبات أداء أعمال صیانة و تحصیل المبلغ نقدا وبشیك(

3/30 11
5

سند صرف
)125(رقم

10 )زیادة أستخدامات(من المصروفات 
)نقصان أصل(حساب الصندوق إلى 50,000

50,000

)3رواتب العمال لشھر إثبات سداد(

المجموع 3,120,000 3,120,000



مصطلحات ھامة

.الخاصة بالمنشاةمسلسل للعملیات المالیة ھو سجل یتم تدوین : دفتر الیومیة
ةمدینسواء كانت العملیة , العملیات الخاصة بكل حساب على حدةھو سجل تنتقل إلیھ : دفتر األستاذ

،استخراج رصید الحساب ، والتي یمكن منھا حیث تثبت في صفحة مستقلة واحدة أو أكثر،دائنةأو 
ات المتشابھة ذلك بتجمیع العملیوتبویباً نوعیاً بمعنى إعادة تبویب البیانات المسجلة في دفتر الیومیة 

.لكل بند في حساب واحد
.دفتر األستاذإلى دفتر الیومیة من نقل طرفي القید وھو مصطلح یطلق على عملیة : الترحیل

ریطة أن یتم الترحیل في أي وقت الحق لعملیة التسجیل في دفتر الیومیة ش: الترحیل إلى دفتر األستاذ
.یكون الترحیل سابقاً لنھایة الفترة المحاسبیة

، أثرت على حساب معینالتي نتیجة العملیات المالیة عبارة عن استخراج : ترصید دفتر األستاذ
ات التأثیر النھائي لمختلف العملیوتعتبر عملیة الترصید بمثابة اإلجراء الضروري للتعرف على 

.إلعداد میزان المراجعةتمھیداً المالیة على حسابات المنشأة
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