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 املحاسبة وبيئة الاعمال

 

نظام للمعلومات يقوم على تسجيل، قياس وتوصيل للمعلومات المالية الخاصة بالمنشاة الى اصحاب المصلحةاو : هي المحاسبة

 . االطراف المستفيدة.

 اطراف داخلية واطراف خارجية . تقسم االطراف المستفيدة الى -

 الموظفين  –المالك  –  االطراف الداخلية مثل : ادارة المنشأة

  والموردون الحكومية الجوائر – الدائتون –االطراف الخارجية مثل : المستثمرون 

 للمحاسبة االطار النظري

 للمحاسبة من : النظرييتألف اإلطار 

   الفروض المحاسبية 

  المبادئ المحاسبية 

  المفاهيم المحاسبية االساسية 

 : الفروض المحاسبية

: أي أن المنشأة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مالكها ، الوحدة المحاسبية والشخصية المعنوية  -1

 فهي كيان مستقل لها اسمها التجاري الذي تتعامل به ولها سجالتها وحساباتها المنفصلة عن المالك . 

: أي أن هناك افتراض أن نشاط  المنشأة مستمر لفترات طويلة وغير محددة وبناء عليه يتم  االستمرارية -2

 التمسك بالتكلفة التاريخية .

: ينص هنا الفرض على أن وحدة النقد ) ل.س مثال ( تعتبر اساسا لتسجيل القيود المحاسبية  القياس النقدي -3

. 

ة المنشأة الى فترات زمنية متساوية وغالبا ما تكون سنة : أي يجب تقسيم حيا الفترة المالية )المحاسبية ( -4

 ميالدية كاملة وذلك بهدف اعداد التقارير المالية .

 : المبادئ المحاسبية

: أي أن المنشأة ستسجل العمليات بالتكلفة الفعلية التي تدفع عند الشراء بغض النظر عن  التكلفة التاريخية -1

 القيمة السوقية بعد الشراء . 

: االيراد هو قيمة السلع والخدمات المقدمة لزبائن المنشأة ويتحقق االيراد محاسبياً للبيع بغض االيراد حقق ت -2

 النظر فيما اذا قبض أو لم يقبض . 

: أي بعد تحديد االيرادات الخاصة بالفترة يجب مقابلتها مع المصاريف الخاصة بالفترة والمرتبطة المقابلة  -3

 لوصول الى نتيجة أعمال الفترة من ربح أو خسارة .بحدوث تلك االيرادات وذلك ل
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أي يجب أن تكون القوائم المالية شاملة لجميع المعلومات الضرورية ويتم االفصاح عن  اإلفصاح الكامل : -4

إما : بالقوائم المالية المنشورة .و : عن طريق المالحظات أو : عن طريق الجداول              : طريق

 التوضيحية .

 المحاسبية االساسية العناصر

 : عناصر قائمة الدخلاوال 

: تهدف هذه القائمة الى مقابلة ايرادات المنشأة بالمصاريف التي ساهمت في تحقيق تلك االيرادات وذلك لمعرفة  قائمة الدخل

 نتيجة االعمال من ربح أو خسارة عن فترة مالية سابقة ةتقسم بشكل عام الى : 

داخلة ( وهي جميع ما تحصل عليه المنشأة مقابل بيع البضاعة والسلع وتقديم الخدمات  : ) تدفقات نقديةااليرادات -1

 ايراد الخدمات .... –أيمقلبل النشاط الهادف الى تحقيق ربح المنشأة مثل : ايراد المبيعات 

ادها مثال ر: ) تدفقات نقدية خارجية ( جميع التكاليف التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على اي المصاريف -2

 فواتير كهرباء وماء وهاتف ........ –رواتب واالجور  –: تكلفة البضاعة المباعة 

 المصاريف  –ترتبط المفاهيم السابقة بمعادلة : نتيجة االعمال من ربح أو خسارة = االيرادات   -

 

 المصروفات –صافي نتيجة االعمال من ربح أو خسارة = االيرادات 

 مثال:

عناصر اإليرادات والمصروفات الخاصة بمنشأة ياسر الخدمية عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ فيما يلي 

 )بالليرات السورية(:31/12/2222

( 422222( مصاريف إدارية وعامة، )022222( رواتب وأجور، )2022222( إيرادات خدمات للغير، )0222222)

 بتة.( اهتالكات أصول ثا022222مصاريف أخرى متنوعة، )

 . 31/12/2222إعداد قائمة الدخل لهذه المنشأة عن الفترة المالية المنتهية في  :والمطلوب

 الحـــل:

 31/12/2222قائمة الدخل لمنشأة ياسر عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 

 مبالغ كلية)ل.س( مبالغ جزئية)ل.س( البيــــــــان

   اإليـــرادات:

 0222222  إيرادات خدمات للغير

   المصــاريف:

  2022222 رواتب وأجور

  022222 مصاريف إدارية وعامة

  422222 مصاريف أخرى متنوعة

 022222 اهتالكات أصول ثابتة
(4022222) 
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 1022222  )الربح( صافي الدخل

 مثال:

كما يلي )بالليرات السورية(:  31/12/2222كانت عناصر اإليرادات والمصروفات الخاصة بمنشأة محمود التجارية بتاريخ  

( 12222( المصاريف اإلدارية، )102222( تكلفة المبيعات، )422222( اإليجار الدائن، )02222( المبيعات، )022222)

 المصاريف المالية.

 . 31/12/2222ال لهذه المنشأة عن الفترة المالية المنتهية في حساب نتيجة األعم :والمطلوب

 :  عناصر الميزانية:  ثانيا

 الميزانية ) قائمة المركز المالي ( قائمة تبين الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين وتتضمن ملخص لجميع االصول والخصوم 

 أي تقسم الميزانية الى 

 الموارد االقتصادية في المنشأة (أو ) طرق استثمار مصادر التمويل (: ) الموجودات ( أو ) األصول  -1

 هي كل ما تملكه المنشأة وله قيمة نقدية وتقسم الى : 

: هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل لفترة طويلة من الزمن وليس بهدف اعادة بيعها ، اصول ثابتة 

 ة وتقسم الى : وتتصف بصعوبة تحويلها الى سيول

   اثاث ... –اراضي  –اصول ثابتة مادية ) ملموسة ( : مبان 

  براءة اختراع ... –اصول ثابتة معنوية )غير ملموسة ( : شهرة المحل 

: وهي الممتلكات المتوقع تحويلها الى نقدية أو بيهعا أو استخدامها خالل السنة وتتصف بسهولة تحويلها الى  اصول متداولة

 اوراق مالية  ..... –أوراق القبض  –الزبائن  –مثلة : البضاعة نقدية . أ

 المصرف . –: وهي اسهل االصول تحويل الى سيولة .امثلة : الصندوق  االصول الجاهزة

 : وهي مصادر تمويل المنشأة وتقسم الى : الخصوم -2

 : )التزامات المنشأة تجاه المالك ( أو ) حقوق أصحاب المنشأة ( حقوق الملكية -أ

 وهي التمويل الذاتي ) الداخلي( للمنشأة وتتمثل برأس المال في بداية الفترة .

 التزامات المنشأة تجاه الغير ( أو باختصار : هي التمويل الخارجي للمنشأة . ( :  االلتزامات -ب

 وتقسم الى :

 دائنين ... –التزامات قصيرة االجل : سيتم سدادها خالل السنة مثل: أوراق دفع  -

 طويلة االجل : تستمر أكثر من سنة مالية مثل : قروض طويلة األجل . التزامات -

 مالحظة هامة : المفاهيم السابقة ترتبط بمعادلة هامة تدعى معادلة الميزانية أو معادلة المركز المالي وهي : 

 االصول = حقوق الملكية + االلتزامات

 :قوانين الميزانية  

 االصول = الخصوم 

 االلتزامات  –لكية االصول = حقوق الم

 االلتزامات  –حقوق الملكية = االصول 
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 حقوق الملكية  –االلتزامات = االصول 

 = رأس المال في بداية الفترة  1/1حقوق الملكية      في مالحظة 

 صافي الخسارة  – أو+ صافي الربح  1/1= رأس المال في  31/12في                    

 التخفيضات من رأس المال  – أو+ االضافات على رأس المال                                     

 _ المسحوبات الشخصية                            

 مثال:

 )بالليرات السورية(: 1/1/2222فيما يلي عناصر الميزانية العمومية لمنشأة البركة بتاريخ 

( 0222222( نقدية في الصندوق, )2222222سيارات, )( 0222222( آالت, )4222222( أراض ومبان, )0222222)

 ( دائنون. والمطلوب:1222222( نقدية في المصرف, )3222222قرض مصرفي, )

 . 1/1/2222إعداد الميزانية العمومية لهذه المنشأة في  .1

 كتابة معادلة الميزانية بصورها المختلفة. .2

 الحــل:

              1/1/2222الحرية بتاريخ الميزانية العمومية لمنشأة 

 البيـــــان مبالغ جزئية)ل.س( البيــــان مبـــالغ )ل.س(

 حقوق الملكية:  األصول الثابتة: 

 رأس المال  األراضي والمباني 0222222

 االلتزامات:  اآلالت 4222222

 قرض مصرفي 0222222 السيارات 0222222

 دائنون 1222222 األصول المتداولة: 

   الصندوق 2222222

   المصرف 3222222

 

 المجموع  المجموع 

 إذا كان أحد عناصر معادلة الميزانية مجهوالً فيمكن استخراجه بداللة بقية عناصرها كما في هذا المثال أي : 

=  0222222 – 22222222مجموع االلتزامات =  –)رأس المال( = مجموع األصول  1/1حقوق الملكية في 

 ل.س. 14222222

 األصول = حقوق الملكية + االلتزامات  -أ  -2

         22222222  =14222222  +0222222 

 االلتزامات –حقوق الملكية = األصول  -ب     
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         14222222  =22222222 – 02222222 

 حقوق الملكية –االلتزامات = األصول  -جـ     

          0222222  =22222222 – 14222222 

 

 :التالي على المثال بالعمل المحاسبية المعادلة لنراجع

 

  على قيمة االصول فنحصل الممكية حقوق إلى االلتزامات نجمع 1 بالمنشأة :الحل

 على قيمة االلتزامات فنحصل األصولقيمة  من الممكية حقوق نطرح 2 بالمنشأة

 الممكية حقوقعلى قيمة  فنحصل األصولقيمة  من االلتزامات نطرح 3 بالمنشأة
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Determine what accounts are affected by how much, and if it is an increase (+) or decrease (-) 

March  7 Invested 7.000 cash and 400 of supplies into the business 

 9 Purchased equipment on account for 4.000 

 11 Paid 1.000 as rent expense 

 :باستخدام الجدول التالي (-املطلوب تحديد الحسابات التي تأثرت باملعامالت السابقة ومقدار التأثر بالزيادة )+( أو بالنقصان )

Record the effect of each transaction in the following table: 

  Cash  Supplies  Equipment  Land  Accounts Payable Capital  

March 7       

 5       

 11       

 

 .المنشأة صندوق في أودعه س.ل( 322222) قدره مال برأس التجاري عمله حّسان بدأ 1/1/2222 بتاريخ

 .نقداّ  قيمتها سدد س.ل( 02222) قدره بمبلغ بضاعة اشترى منه/  3 بتاريخ

 .نقداً  قيمته سدد س.ل( 02222) قدره بمبلغ للمنشأة أثاثاً  اشترى منه/  0 بتاريخ

 .نقداً  قيمتها نصف سدد س.ل( 02222) قدره بمبلغ الحساب على آلة اشترى منه/ 8 بتاريخ
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 .س.ل( 0222) قدره شهري براتب لديه للعمل العمال أحد مع اتفق منه/ 12 بتاريخ

 .س.ل( 32222) قدره بمبلغ الحساب على لديه الموجودة البضاعة نصف باع منه/ 12 بتاريخ

 .نقداً  س.ل( 12222) قدره بمبلغ مختلفة تجارية مصاريف دفع منه/ 10 بتاريخ

  :والمطلوب

 ألولا النصف خالل المحاسبية المعادلة عناصر من عنصر كل في السابقة العمليات تأثير يوّضح( جدول) كشف إعداد -1

 :التالي الشكل على المنشأة لتأسيس األول الشهر من

 الملكية حقوق+  االلتزامات=     األصــــــــــــــــــــول   العملية تاريخ

 المال رأس الدائنون اآلالت األثاث البضاعة المدينون الصندوق 
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