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 المحاضرة األولى
 إدارة ومحاسبة 

 د.فاتن النمر
 

ىي العموم التي يوجد بيا قوانين ثابتة ، ال تتأثر مع مرور الوقت، دون  العموم الطبيعية: 
 التطرق إلى كيفية استخداميا وفي أي مجال.

حاجة ىي العموم التي تتأثر بالظروف المحيطية ، وىي العموم التي تنشأ عن العموم االجتماعية: 
 المجتمع ، فالحاجة ىي األساس، حسب التسمسل التالي:

 تنشأ المشكمة. -
 تصبح ظاىرة متكررة. -
 تمفت نظر العمماء والباحثين. -
 يبدأ البحث عن الحمول. -

 ومن ىذه العموم نذكر:

إنجاز األىداف من خالل القيام بالوظائف اإلدارية األساسية: التخطيط، التنظيم،  عمم اإلدارة:
 لرقابة.التوجيو، ا

  أهداف اتعمم اإلدارة:

 زيادة مياراتنا -
 قيمة التطوير الذاتي لدينا تعزيز -

 وظائف اإلدارة:

التخطيط: ىو التقرير سمفًا بما يجب عممو لتحقيق ىدف معين ، وىو عمل يسبق التنفيذ  -1
 ، ويمثل إحدى وظائف المدير أو القيادة.

أنشطة /وظائف المنظمة وتحديد  التنظيم اإلداري: يقصد بو كل عمل يتم بموجبو تحديد -2
إدارتيا، وأقساميا ولجانيا، وعالقات ىذه المكونات مع بعضيا البعض من خالل تحديد 
السمطة والمسؤولية ، التفويض والمركزية والالمركزية ..وغيرىا في سبيل تحقيق األىداف 

. 
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ق أىداف التوجيو اإلداري: ىو إرشاد المرؤوسين أثناء تنفيذىم لألعمال بغير تحقي -3
 المنظمة.

 الرقابة اإلدارية: وتعني التأكد من أن التنفيذ تم طبقًا لما خطط لو. -4

المتعمقة بالمنشأة وتوصيال إلى األطراف ذات ىي نظام النتاج المعمومات عمم المحاسبة: 
 العالقة لمساعدتيا في اتخاذ القرارات الرشيدة.

 استخراج معمومات تساعد في اتخاذ القرار.  الهدف من المحاسبة:

شخص دارس ومتعمم ألصول المحاسبة ويعمل عمى النظريات والعمميات  من هو المحاسب:
 واألصول المحاسبية..

 ىو المسجل لمعمميات المحاسبية في السجالت مثل) بيع ، شراء، ..( من هو ماسك الدفتر:

 ونظام القرار العالقة بين النظام المحاسبي            

                النظام المحاسبي                                                                         

 

 
 
 

 

 

 نظام القرار                          

 

 

 

 

 

 المدخالت

 ()البيانات الكمية

 تالمخرجا

 )المعلومات الكمية(

 المعالجة

 تحديد-1

 قياس-2

 تسجيل-3

 تبويب-4

 تقرير-5

 المدخالت

المعلومات  الكمية 

 وغير الكمية

 المعالجة

 تحديد المشكلة-1

 تحديد البدائل-2

 تقييم البدائل-3

 اتخاذ القرار-4

 المخرجات

 )القرارات(
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 خصائص المعمومات المحاسبية:

 المالئمة: مالئمة المعمومات في كيفية المساعدة في اتخاذ القرار. -1
 المعمومات محدثة، وأن يتم توفيرىا وقت الحاجة إلييا.الوقتية: يجب أن تكون  -2
القابمية لمتحقق:بمعنى أنو عندما يقوم األشخاص المؤىمون بفحص المصادر التي تحوي  -3

 المعمومات المحاسبية وباستخدام نفس األساليب يمكنيم التوصل لنتائج مماثمة.
م الشخصي واالعتماد عمى الموضوعية)البعد عن التحيز(: أي االبتعاد عن التقدير والحك -4

مصادر حقيقية لممعمومات بما يضمن عدم انحيازتمك المعمومات لصالح مجموعة من 
 .المستفيدين عمى حساب المجموعات األخرى

ىناك عالقة عكسية بين الدقة والسرعة ، فإذا احتجت إلى معمومات  :الصحة أو الدقة -5
حة وليست دقيقة بالكامل ألنيا أتت سريعة إذًا يجب أن تعتقد فييا أنيا قريبة إلى الص

 بشكل سريع.
، ومن ثم :يتم التعبير عن األحداث المالية في المنشأة بصورة نقدية القابمية لمقياس الكمي -6

 يجب قياس تمك األحداث وتوصيميا من خالل القوائم والتقارير في صورة كمية.
 

 اإلنتاج ومن ثم تسعيره.: ىي الفرع الذي يسعى إلى تحديد تكمفة محاسبة التكاليف
: ىي عمم يستند عمى مجموعة من المبادئ واألسس المحاسبية تعريف المحاسبة المالية

والتي تمكن من إنتاج المعمومات المالية المتعمقة بالمنشأة لتوصيميا إلى األطراف 
أو المستفيدة من خالل القوائم المالية التي تمكن من تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح 

 خسارة خالل فترة زمنية معينة، وتحديد المركز المالي لممنشأة في نياية تمك الفترة.
 :أهداف المحاسبة المالية

 تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة  -1
المالي في لحظة زمنية معينة لمتعرف عمى ما لممنشأة من ممتمكات  تحديد المركز -2

 وما عمييا من التزامات.
 نات والمعمومات الالزمة لمتخطيط ورسم السياسات.توفير البيا -3
 توفير البيانات والمعمومات الالزمة إلحكام الرقابة عمى أعمال المنشأة. -4
االحتفاظ بسجالت كاممة ومنظمة ودائمة لمتصرفات المالية التي تقوم بيا المنشأة  -5

 حتى  يمكن الرجوع إلييا.
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 وظائف المحاسبة:

 وظيفة القياس:  -1
قياس قيمة الممتمكات والموارد : ) األصول= ممتمكات المنشأة من آالت  - أ

وأراضي..( والتي قام أحد ما بدفع قيمتيا سواء كان مالك المنشأة عن طريق 
 التموين المباشر أو الغير عن طريق االقتراض او الشراء باالجل.

عا قيمة االلتزامات المستحقة عمى المنشأة: سواء لمغير يطمق عمي قياس - ب
 )الخصوم( أو لمالك المنشأة ويطمق عمييا )حقوق الممكية(.

وظيفة التوصيل)عرض المعمومات(: توصيل المعمومات المحاسبية لألطراف  -2
 المستفيدة من خالل القوائم المالية )قائمة الدخل وقائمة المركز المالي(

 

وىي تمثل المنشأة عمى أنيا وحدة منفصمة عن مالكييا وعن المنشآت  الوحدة المحاسبية:
 األخرى وليا شخصيتيا المعنوية المستقمة

ىي وحدة قياس مستخدمة لنعبر بيا عن المعمومات المحاسبية في القوائم المالية  الوحدة النقدية:
 ) مثاًل دوالر أميركي(.

ل( وقت الحصول عمييا في الماضي وتظل في تسجيل قيمة الموارد )األصو : التكمفة التاريخية
 .السجالت بيذه القيمة بغض النظر عن أي تغيرات الحقة قد تحدث فيما بعد

عرض المعمومات المحاسبية في األساس يتم بفرض أن المنشأة وجدت لتستمر وأنيا : االستمراية
 مستمرة في عممياتيا لفترة من الزمن تكفي إلنجاز تعداتيا الموجودة.

 يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غاليًا ماتكون سنة مالية: ترة المحاسبيةالف

  : مقابمة اإليرادات بالمصروفاتالمقابمة

نقطة تحقق اإليرادات عند حدوث واقعة البيع يوتم ذلك عند تسميم السمعة المباعة أو : التحقق
 تقديم الخدمة.

س المنشأة والمنشآت المشابية في نفس المجال.وأن التجانس في تطبيق القواعد بين نف :الثبات
 يثبت عمييا من سنى ألخرى لتوفير أساس لممقارنة

 )مبدأ الحيطة والحذر(: التحفظ
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 في حال اإليرادات أو األرباح: يتم تسجيميا عند تحقيقيا فعالً 

 في حال المصروفات والخسائر: يتم أخذىا في االعتبار قبل حدوثيا 

 :األهمية النسبية

أي أن االىتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحميل المعمومات المحاسبية يتوقف عمى مدى األىمية 
 النسبية عمى قائمة الدخل وقائمة المركز المالي 

 :اإلفصاح

عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون ىناك عالنية تامة، بحيث اليتم إخفاء أي معمومات أو 
 من ىذه القوائم ، أو قد تساىم في اتخاذ قرار معين، بيانات قد تضر بالمستفيدين 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 المرجع:
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