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 ادارة ومحاسبة

 المحاضرة الثانية

 د.فاتن النمر

 

 

 تحميل العمميات المالية

 

 

 مفهوم العمميات المالية:

تشير إلى العمميات التي تقوم بيا المنشأة من تكوين لرأس المال واقتراض لألموال ، وكذا    
مالية، أي يمكن عمميات البيع والشراء والتحصيل والسداد وما إلى ذلك، وتكون جميعيا في صورة 

 التعبير عنيا باستخدام النقود.

 مفهوم معادلة الميزانية )معادلة المحاسبة(:

عمى قاعدة منطقية )فكرة التوازن( أي ما يدخل لممنشأة وما يخرج منيا  تركز الحاسبة االمالية   
مفادىا أن جميع ممتمكات المنشأة  تتساوى مع مصادر األموال التي استخدمت في حيازة تمك 

 الممتمكات ، أي أن استخدامات الموال تساوي دائمًا مصادر ىذه األموال.
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 موالر ىذه األاستخدامات األموال تساوي دائمًا مصاد

 

 

    

 

   

   = 

 

ويطمق عميها أيضا                                           ويطمق عميه             
             أيضًا            

     

   =                  

                 
ويطمق عميها بمغة المحاسبة مصطمح                   من أين تأتي مصادر األموال وهي 

 ترجمة بمغة المحاسبة بمصطمح

                         

  =         

   

 

 

 

 

 مفهوم معادلة الميزانية

)كل مــا للمنشــأة من أمــوال

ماتملكه المنشأة والتي تحصلت 

 عليها من خالل 

 

ما عليها من التزامات تجاه 

 بما في ذلك المالك الغير

 مصادر األموال استخدامات األموال

حقوق  )التزامات( +  الخصوم األصول

 -)+االيرادات )مالك(= الملكية

 = األرباح والخسائرالمصروفات(

 وهذا ما يطلق عليه توازن معادلة الميزانية

األصول + المصروفات = الخصوم 

 + حقوق الملكية + اإليرادات
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  تؤثر أي عممية مالية عمى جانبي معادلة الميزانية بنفس المقدار، ومن ثم تتوازن معادلة
 الميزانية بعد كل عممية.

  منشأة تجارية فردية )أي يممكيا فرد سوف يتم توضيح الفكرة من خالل التطبيق عمى
 واحد(وذلك عمى النحو التالي:

 
 مثال توضيحي

في مجال تجارة الجواالت وقد خصص لذلك قرر فاضل القيام بتأسيس منشأة لمعمل 
 ألف ل.س أودىا في بنك عودة في حساب بنشاط المنشأة التجارية. 500مبمغ 

حساب المنشأة التجارية في بنك عودة ألف ل.س في 500: إيداع مبمغ العممية األولى
 كرأس مال لممنشأة.

 

 

=                           

        

 
                  

الستكمال ألف ل.س من بنك عودة  200: اقترضت منشأة فاضل مبمغ العممية الثانية
 مستمزمات بدء النشاط أودعيا حساب المنشأة بالبنك.

 
=                    

                    

 

                           

 

 

 مصادر األموال
500000 
 رأس المال

 استخدامات األموال
500000 

حساب جاري ببنك 
 عودة

 استخدامات األموال
700000     

حساب جاري ببنك 
 عودة

 مصادر األموال
500000 
 رأس المال

 مصادر األموال
200000+500000 

 قرض البنك + رأس المال

 مصادر األموال
500000 
 رأس المال

 مصادر األموال
500000 
 رأس المال
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معادلة 
 الميزانية

 الخصوم+ الممكية           = األصول   

 

المعادلة 
 المحاسبية

           = الممتمكات   
التزامات عمى 
المنشأة تجاه 

 الغير

التزامات عمى 
المنشأة تجاه 

صاحب 
 المنشأة

 

 يمكن إعداد ميزانية فاضل التجارية )جواالت( بعد العممية السابقة كما يمي:

 الميزاينة

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 قرض بنك 200000 بنك 700000
    
 حقوق الممكية   
 رأس المال 500000  
    

 المجموع 700000 المجموع 700000
 

ألف ليرة سورية ليكون مقرًا لمنشاط وقد تم 250العممية الثالثة: اشترت منشأة فاضل مبنى بمبمغ 
 سداد القيمة لصاحب المبنى بشيك مسحوب عمى حساب المنشأة ببنك عودة.
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 معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية 

ال رأس الم500000قرض بنك+200000مبنى = 250000بنك + 450000
 األصول700000=

 الميزانية )بعد العممية الثالثة(

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 قرض بنك 200000 بنك 450000
   مبنى 250000

 حقوق الممكية   
 رأس المال 500000  
    

 المجموع 700000 المجموع 700000
 

 

 

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

عدم تأثر جانب مصادر 
 األموال

ظهور بند جدٌد 
الستخدامات األموال وهو 

المبنى بمبلغ 
 س.ل250000

تخفٌض رصٌد حساب 
المنشأة بالبنك مبلغ 

 س.ل 250000
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آلي من محالت اليدى بمبمغ  تكييف وحاسب شترت منشأة فاضل أجيزاالعممية الرابعة: 
 .لاير وتم السداد بشيك 50000

 
 معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية 

قرض 200000آالت ومعدات = 50000مبنى+ 250000بنك + 400000
 األصول700000رأس المال =500000بنك+

 الميزانية )بعد العممية الرابعة(

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 قرض بنك 200000 بنك 450000
   آالت ومعدات 50000

 حقوق الممكية  مبنى 250000
 رأس المال 500000  
    

 المجموع 700000 المجموع 700000
 

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

عدم تأثر جانب مصادر 
 األموال

ظهور بند جدٌد 
الستخدامات األموال وهو 

اآلالت ومعدات بمبلغ 
 س.ل50000

تخفٌض رصٌد حساب 
 50000المنشأة بالبنك مبلغ 

 س.ل
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ل.س من حساب المنشأة بالبنك وأودعتو  100000العممية الخامسة: سحبت منشأة فاضل مبمغ 
 صندوق المنشاة لمواجية احتياجات المنشأة النقدية.

 
 معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية 

=  آالت ومعدات50000مبنى+ 250000صندوق+100000بنك + 300000
 رأس المال 500000قرض بنك+200000

 (الميزانية )بعد العممية الخامسة

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 قرض بنك 200000 صندوق 100000
   بنك 300000
 حقوق الممكية  آالت ومعدات 50000

 رأس المال 500000 مبنى 250000
    

 المجموع 700000 المجموع 700000
 

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

عدم تأثر جانب مصادر 
 األموال

ظهور بند جدٌد 
الستخدامات األموال وهو 
النقدٌة بالصندوق بمبلغ 

 س.ل100000

تخفٌض رصٌد حساب 
المنشأة بالبنك مبلغ 

 س.ل 100000
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 70العممية السادسة: قامت منشأة فاضل بشراء أثاث وتجييزات لممنشأة من شركة األمل بمبمغ 
 نقدًا( والباقي عمى الحساب باآلجل  04444ل.س )000

 
 معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية 

آالت 50000مبنى+ 250000+أثاث وتجييزات70000+صندوق60000بنك + 300000
-دائنون300000(+رأس المال500000قرض بنك+200000=  ل.س730000=ومعدات

  شركة األمل (

 ة(الميزانية )بعد العممية السادس

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 دائنون)شركة االمل( 30000 بنك 300000
 قرض بنك 200000 صندوق 60000
 حقوق الممكية  أثاث وتجييزات 70000
 رأس المال 500000 آالت ومعدات 50000

   مبنى 250000
    
    

 المجموع 730000 المجموع 730000

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

نشأ التزام على المنشأة 
جانب المصادر بمبلغ 

س لصالح شركة .ل30000
 األمل وٌسمى الدائنون

رصٌد النقدٌة  تخفٌض
بالصندوق فً ٌجانب 
االستخدامات بمبلغ 

 س .ل40000

بند جدٌد فً جانب  ظهور
االستخدامات وهو األثاث 

والتجهٌزات بمبلغ 
 س.ل70000
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ل.س 044444العممية السابعة: قامت منشأة فاضل بشراء بضاعة من شركة اليالل بمبمغ 
 وسددت قيمتيا بشيك

 
 معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية 

أثاث 70000صندوق+60000+  بضاعة200000+بنك100000
قرض 200000ل.س = 730000آالت ومعدات=50000مبنى+ 250000وتجييزات+

 شركة األمل ( -دائنون300000(رأس المال+500000بنك+

 (الميزانية )بعد العممية السابعة

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 دائنون)شركة االمل( 30000 صندوق 60000
 قرض بنك 200000 بنك 100000
 حقوق الممكية  بضاعة 200000
 رأس المال 500000 أثاث وتجييزات 70000
   آالت ومعدات 50000

   مبنى 250000
    

 المجموع 730000 المجموع 730000

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

 عدم تأثر جانب األموال

رصٌد البنك فً  تخفٌض
جانب االستخدامات بمبلغ 

 س.ل200000

بند جدٌد فً جانب  ظهور
االستخدامات وهو البضاعة 

 س.ل200000بمبلغ 
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ل.س نقدًا، عممًا أن تكمفة ىذه 70000العممية الثامنة: باعت منشأة فاضل بضاعة بمبمغ 
 ل.س.50000البضاعة 

 
معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية )تعبر عن رأس  

 المال+األرباح(

األصول= الخصوم+ حقوق الممكية )تعبر عن رأس                                  
 المصروفات(-المال+اإليرادات

 معادلة الميزانية=األصول+المصروفات=الخصوم+رأس المال+اإليرادات

 الميزانية )بعد العممية الثامنة(

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

صندوق)تم إيداع  130000
70000) 

 دائنون)شركة االمل( 30000

 قرض بنك 200000 بنك 100000
بضاعة)تم بيع  150000

50000) 
  

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

الفرق بٌن ثمن بٌع البضاعة 
-70000وتكلفتها 

ٌمثل أرباح 20000=50000
تؤدي إلى زٌادة حقوق الملكٌة 

 فً جانب مصادراألموال 

نقص رصٌد البضاعة 
بجانب االستخدامات بمبلغ 

ألننا بعنا _)س.ل50000
 (منها

زٌادة رصٌد النقدٌة بجانب 
االستخدامات بمبلغ 

ألننا بعناها )س.ل70000
 (بالنقد



11 
 

   أثاث وتجييزات 70000
 حقوق الممكية  آالت ومعدات 50000

 رأس المال 500000 مبنى 250000
أرباح ناتجة عن  20000  

 عممية البيع
 المجموع 750000 المجموع 750000

 

ل.س عمى الحساب عممًا بأن 40000العممية التاسعة: باعت منشأة فاضل لشركة النصر بمبمغ 
 ل.س.50000تكمفة ىذه البضاعة تبمغ 

 

 
 األصول+المصروفات+الخصوم+رأس المال+اإليراداتمعادلة الميزانية =

 الخسائر(-األصول= الخصوم+ حقوق الممكية )تعبر عن رأس المال+األرباح                  

 

 

 

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

الفرق بٌن ثمن بٌع البضاعة 
=    50000-40000وتكلفتها 

ٌمثل خسارة وتؤدي 10000-
إلى تخفٌض حقوق الملكٌة فً 

 جانب مصادراألموال

نقص رصٌد البضاعة 
بجانب االستخدامات بمبلغ 

ألننا بعنا )س.ل50000
 (منها

ظهور بند جدٌد ٌعرف 
بمدٌنون فً جانب 
االستخدامات بمبلغ 

س بقٌمة .ل40000
البضاعة المباعة على 

 (باآلجل)الحساب 
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 الميزانية )بعد العممية التاسعة(

)استخدامات  األصول 
 األموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 دائنون)شركة االمل( 30000 صندوق 130000
 قرض بنك 200000 بنك 100000
   مدينون)شركة النصر( 40000

بضاعة)تم بيع بقيمة  100000
50000) 

  

 حقوق الممكية  أثاث وتجييزات 70000
 رأس المال 500000 آالت ومعدات 50000

أرباح ناتجة عن  20000 مبنى 250000
 عممية البيع

 خسائر - 10000  
    

 المجموع 740000 المجموع 740000
 

ل.س من المبمغ المستحق عمييا لشركة 10000العممية العاشرة: سددت منشأة فاضل مبمغ 
 األمل بشيك مسحوب عمى بنك عودة.

 

 أثر العملٌة على معادلة المٌزانٌة

رصٌد حساب الدائنٌن لشركة  تخفٌض
األمل فً مصادر األموال بمبلغ 

 س.ل10000

رصصٌد حساب البنك فً حساب  تخفٌض
 س.ل10000االستخدامات بمبلغ 
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 معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية  

 ة()بعد العممية العاشر  الميزانية                                 

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

صندوق)تم إيداع  130000
70000) 

 دائنون)شركة االمل( 20000

 قرض بنك 200000 بنك 90000
   مدينون شركة النصر 40000
   بضاعة 10000
   أثاث وتجييزات 70000
 حقوق الممكية  آالت ومعدات 50000

 رأس المال 500000 مبنى 250000
أرباح ناتجة عن  10000  

 عممية البيع
 المجموع 730000 المجموع 730000

 

ل.سمن المبمغ المستحق عمييا لممنشأة 20000العممية الحادية عشر: سددت شركة النصر مبمغ 
 نقدًا.
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 معادلة الميزانية : األصول= الخصوم+ حقوق الممكية  

 الميزانية )بعد العممية الحادية عشر(

)استخدامات  األصول 
 الموال(

الخصوم  
 )مصادراألموال(

 دائنون)شركة االمل( 20000 صندوق 150000
 قرض بنك 200000 بنك 90000
   مدينون شركة النصر 20000

   بضاعة 100000
   أثاث وتجييزات 70000
 حقوق الممكية  آالت ومعدات 50000

 رأس المال 500000 مبنى 250000
 أرباح  10000  

 المجموع 730000 المجموع 730000
 

 

 

أثر العملٌة على معادلة 
 المٌزانٌة

 تأثر مصادر األموال عدم

رصٌد النقدٌة فً  زٌادة
جانب االستخدامات بمبلغ 

 س.ل20000

حساب المدٌنون  تخفٌض
فً جانب (شركة النصر)

االستخدامات بمبلغ 
 س.ل20000
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