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أصول المحاسبة المالیة والدورة المحاسبیةأصول المحاسبة المالیة والدورة المحاسبیة
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الوظائف األساسیة للمحاسبة•
الوثائق والدفاتر المستخدمة في المحاسبة•
طريقة القید المزدوج•
أنواع الحسابات•
الدورة المحاسبیة•
التكامل بین وظیفتي المحاسبة واإلدارة•

مقدمة•
مفھوم المحاسبة وأھدافھا•
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المحاسبةالمحاسبة

مفھوم المحاسبة وأھدافھامفھوم المحاسبة وأھدافھا

العلم الذي یبحث في طرق تحدید وتسجیل 
وتبویب وتحلیل المعامالت المالیة المختلفة 

 للمنشأة لخدمة أغراض معینھ

العلم الذي یبحث في طرق تحدید وتسجیل 
وتبویب وتحلیل المعامالت المالیة المختلفة 

 للمنشأة لخدمة أغراض معینھ

المحاسبة لغة األعمال



٤

ألطراف ذات العالقة المحاسبة نظام إلنتاج المعلومات المتعلقة بالمنشأة  وتوصیلھا إلى ا
والمحاسبة ذات شقین . لمساعدتھا في اتخاذ القرارات

ألطراف ذات العالقة المحاسبة نظام إلنتاج المعلومات المتعلقة بالمنشأة  وتوصیلھا إلى ا
والمحاسبة ذات شقین . لمساعدتھا في اتخاذ القرارات

یمكن التمییز بین المحاسب وماسك الدفـاتر، فما ھو الفرق؟؟؟؟

مستند على مجموعة من المبادئ 
والمعاییر التي تحكم عملیة تسجیل 

المعامالت المالیة للمنشأة 

یعني بفن تسجیل وتبویب العملیات المالیة، 
وبیان أثارھا على نتائج أعمال المنشأة، 

ومركزھا المالي 

عمليعلمي

المحاسبة علم وفن
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 أھداف المحاسبة المالیة أھداف المحاسبة المالیة

تقدیم المعلومات المالئمة الحتیاجات المستفیدین الرئیسیة من •
القوائم المالیة 

القیاس الدوري للدخل •
تقدیم معلومات تساعد على تقییم قدرة الشركة على تولید التدفق •

النقدي 
تقدیم معلومات عن الموارد االقتصادیة للشركة ومصادرھا •
تقدیم معلومات عن التدفقات النقدیة•



٦

  الوظائف األساسیة للمحاسبة

عرض البیانات والمعلومات اثبات وتسجیل العملیات تصمیم النظم واالجراءات المحاسبیة

االجراءات والسیاسات 

المبادئ والمعاییر المحاسبیة 

قاعدة القید المزدوج 

تقاریر خاصة 

تقاریر عامة 
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) السجالت المحاسبیة(الدفاتر  الوثائق والمستندات 

وظيفة المحاسبة ليس مسك الدفـاتر

الوثائق والدفاتر المستخدمة في المحاسبة 

دفتر الیومیة العامة

دفتر االستاذ
) السجالت المحاسبیة(الدفاتر 
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لكل عملیة مالیة طرفین متساویین في القیمة، ومختلفین في •
Credit، واآلخر دائن Debitأحـدهما مدین . االتجاه

له" وكلمة دائن بكلمة " منه"  ویرمز لكلمة مدین بكلمة •
 أن كل عملیة مالیة یترتب علیها آثار مزدوجة تتمثل في •

مدیونیة أحد األطراف وهو الذي حصل على  القیمة أو المنفعة 
ودائنیه الطرف اآلخر الذي فقد القیمة أو المنفعة

وإلثبات هذه العملیة یمكن جعل الطرف الذي حصل على القیمة •
ًمدینا، والطرف الذي فقدها دائنا  

لكل عملیة مالیة طرفین متساویین في القیمة، ومختلفین في •
Credit، واآلخر دائن Debitأحـدهما مدین . االتجاه

له" وكلمة دائن بكلمة " منه"  ویرمز لكلمة مدین بكلمة •
 أن كل عملیة مالیة یترتب علیها آثار مزدوجة تتمثل في •

مدیونیة أحد األطراف وهو الذي حصل على  القیمة أو المنفعة 
ودائنیه الطرف اآلخر الذي فقد القیمة أو المنفعة

وإلثبات هذه العملیة یمكن جعل الطرف الذي حصل على القیمة •
ًمدینا، والطرف الذي فقدها دائنا  

طريقة القید المزدوجطريقة القید المزدوج



٩

 معادلة المیزانیة

اإلیرادات+ حقوق الملكیة + الخصوم = المصروفات + األصول 

 

اإلیرادات+ حقوق الملكیة + الخصوم = المصروفات + األصول 

 



١٠

األصول

استخدامات األموال

 مفھوم معادلة المیزانیة مفھوم معادلة المیزانیة

مــا للمنشــأة من أمــوال 

 وھذا ما یطلق علیھ توازن معادلة المیزانیة 

ما علیها من التزامات تجاه
 الغیر بما في ذلك المالك

مصادر األموال

الخصوم و حقوق الملكیة
)  المصروفات–االیرادات (+
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حقوق الملكیة
تجاه مالكھا أو أصحابھاحقوق الملكیة ھي االلتزامات المستحقة على المنشأة 

الخصوم
 أو ما على المنشأة للغیر من التزاماتالخصم ھو التزام مالي على المنشأة واجب األداء

أنواع الحساباتأنواع الحسابات

األصول
 المستقبل األصل ھو أي شيء لھ قدرة على تزوید المنشأة بالخدمات أو المنافع في

االیرادات
دیده للمنشأة أم ال اإلیرادات ھي ما تحققھ المنشأة من بیع سلعھا أو خدماتھا سواء تم تس

المصروفات
تمثل المصروفات تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في تنفیذ األنشطة

  التي تزاولھا المنشأة للحصول على اإلیرادات
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     مدین                                          
دائن

            

األصول

المصروفات
الخصوم

حقوق المالك

االیرادات

زیادة

نقص

نقص

زیادة
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  یمكن تقسیم حسابات أي منشأة إلى خمسة أنواع رئیسیة

قائمة الدخلاالیرادات٥المصروفات ٤

األصول١
٢
٣

الخصوم 
حقوق 
الملكیة

قائمة المركز المالي

دائنمدین

+  النقص-
الزیادة

دائنمدین

 +
الزیادة

 النقص-
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یة تعرف دورة البیانات والمعلومات من بدأ حدوثھا كأحداث مالیة واقتصاد
. وقیاسھا ثم اثباتھا وتبویبھا ثم تلخیصھا وعرضھا بالدورة المحاسبیة

:وخطواتھا

التسجیل في دفتر الیومیة العامة

 العام ترحیل القیود من دفتر الیومیة إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ

ترصید الحسابات وإعداد میزان المراجعة

عمل التسویات المطلوبة على أرصدة بعض الحسابات

إعداد القوائم المالیة

إقفال الحسابات وتدویرھا

یة تعرف دورة البیانات والمعلومات من بدأ حدوثھا كأحداث مالیة واقتصاد
. وقیاسھا ثم اثباتھا وتبویبھا ثم تلخیصھا وعرضھا بالدورة المحاسبیة

:وخطواتھا

التسجیل في دفتر الیومیة العامة

 العام ترحیل القیود من دفتر الیومیة إلى الحسابات المختصة بدفتر األستاذ

ترصید الحسابات وإعداد میزان المراجعة

عمل التسویات المطلوبة على أرصدة بعض الحسابات

إعداد القوائم المالیة

إقفال الحسابات وتدویرھا

الدورة المحاسبیةالدورة المحاسبیة
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التسجیل في دفتر الیومیة العامة
) قیود الیومیة (

   

رقم البیـــــــــــاندائنمدین
القید

رقم 
السند

رقم صفحة     التاریخ   
االستاذ
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رقم البیـــــــــــاندائنمدین
القید

رقم 
السند

رقم 
صفحة     

االستاذ

التاریخ

١٠٠٠
١٠٠٠

البنك/ حـ
رأس المال/ حـ

 زیادة رأس مال المؤسسة 

١/٢

 لایر في ١٠٠٠ قام صاحب المؤسسة بإيداع مبلغ ٢/ ١في 
 حساب المؤسسة بالبنك كزيادة لرأس المال

 لایر في ١٠٠٠ قام صاحب المؤسسة بإيداع مبلغ ٢/ ١في 
 حساب المؤسسة بالبنك كزيادة لرأس المال
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ترحیل    القیود    من   دفتر   الیومیة   إلى   
الحسابات    المختصة    بدفاتر األستاذ

نقل  المبالغ المقیدة  في  سجل الیومیة إلى 
الحسابات المختصة في  سجالت األستاذ 

ترحیل    القیود    من   دفتر   الیومیة   إلى   
الحسابات    المختصة    بدفاتر األستاذ

نقل  المبالغ المقیدة  في  سجل الیومیة إلى 
الحسابات المختصة في  سجالت األستاذ 

رقم البیانالمبلغ
الیومیة

رقم البیانالمبلغالتاریخ
الیومیة

التاریخ

دائنمدین ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/حـ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/حـ

الترحیلالترحیل
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معرفة الفرق بین الجانب المدین والجانب الدائن 
.  في الحساب، والرصید هو الفرق بین الجانبین

معرفة الفرق بین الجانب المدین والجانب الدائن 
.  في الحساب، والرصید هو الفرق بین الجانبین

٥٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠
٢٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠

٠
١٢٥٠٠٠

٠
١٣٠٠٠٠

الرصید
رأس المال/حـ
المشتریات/حـ
المبیعات/حـ

٣٠/١
٢/١
٣/٢
٥/٢

التاریخالمرجعالبیانالرصیدالدائنالمدین

البنــــــــــــــــك/حـ

الترصیدالترصید
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 عبارة عن كشف أو قائمة بجمیع الحسابات الظاھرة المراجعة میزان 
  في سجل األستاذ العام وأرصدة تلك الحسابات مدینة أو دائنة

 نقل األرصدة في میزان المراجعة من واقع الحسابات الظاھرة في 
األستاذ العام ثم تجمع األرصدة المدینة وتجمع األرصدة الدائنة 

 ال بد من تساوي إجمالي األرصدة المدینة مع إجمالي األرصدة الدائنة 

 عبارة عن كشف أو قائمة بجمیع الحسابات الظاھرة المراجعة میزان 
  في سجل األستاذ العام وأرصدة تلك الحسابات مدینة أو دائنة

 نقل األرصدة في میزان المراجعة من واقع الحسابات الظاھرة في 
األستاذ العام ثم تجمع األرصدة المدینة وتجمع األرصدة الدائنة 

 ال بد من تساوي إجمالي األرصدة المدینة مع إجمالي األرصدة الدائنة 

اعداد میزان المراجعة

)  ترصید الحساباتعملیةبعد    (



٢٠

٩٥٠٠٠
١١٥٥٠٠٠

٢٥٠٠٠
٧٠٠٠٠

٥٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠
٧٥٠٠٠
١٥٠٠٠
١٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠
١٥٧٠٠٠٠

٩٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠

  ا لصندوق
  البنك

)العمالء(المدینون 
السیارات

األدوات المكتبیة
الدائنون

رأس المال
المشتریات

مردودات المشتریات
المبیعات

جاري صاحب المؤسسة
مصروف الرواتب

مصروف التلفون والكھرباء
مصروف االعالن

اسم الحسابدائنمدین 

میزان المراجعة

االجمالي١٩٧٠٠٠٠١٩٧٠٠٠٠
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وهي تمثل اإلیرادات التي تم استالمها مقدما ولم تقدم المنشأة :  تسویة أرصدة اإلیرادات المقدمة
 في مقابلها خدمة أو سلعة

التسويات المحاسبیة 

وهي المصروفات التي دفعتها المنشأة ولم تستلم في مقابلها : تسویة أرصدة المصروفات المقدمة
 خدمة أو سلعة

وهي اإلیرادات التي استحقتها المنشأة نتیجة لتقدیم خدمة أو سلعة : إثبات اإلیرادات المستحقة
 ولكنها لم تقیدها في سجالتها حتى نهایة الفترة المحاسبیة

وهي المصروفات التي أصبحت التزاما على المنشأة نتیجة الستالم  : إثبات المصروفات المستحقة
 ى نهایة الفترة المالیةالمنشأة خدمة أو سلعة ولم تثبت ما یقابلها من مصرفات في سجالتها حت

  تسویة المخزون السلعي

 مثل مصاریف االستهالك ومصاریف االستنفاد ومصاریف الدیون التسویات المتعلقة بالبنود المقدرة
 المشكوك في تحصیلها



٢٢

أنواع القوائم المالیة 

اعداد القوائم المالیة

قائمة األرباح المبقاةقائمة األرباح المبقاةقائمة التدفقات النقديةقائمة التدفقات النقدية

قائمة الدخلقائمة الدخلقائمة المركز الماليقائمة المركز المالي



٢٣

خل بعد إعداد القوائم المالیة یتم إقفال الحسابات المتعلقة بقائمة الد
ویتم إقفال تلك الحسابات في ). اإلیرادات، المصروفات، المكاسب، الخسائر(

حساب ملخص الدخل للفترة الجاریة حیث تجعل حسابات اإلیرادات 
والمكاسب مدینة بنفس قیمة أرصدتها الدائنة وتجعل حسابات المصروفات 

وبذلك تصبح أرصدة تلك . والخسائر دائنة بنفس قیمة أرصدتها المدینة
. ًالحسابات أصفارا 

 - الخصوم -األصول (أما أرصدة الحسابات المتعلقة بقائمة المركز المالي 
ٕ فال تقفل وانما یتم تدویرها إلى الفترة المحاسبیة التالیة)حقوق الملكیة

خل بعد إعداد القوائم المالیة یتم إقفال الحسابات المتعلقة بقائمة الد
ویتم إقفال تلك الحسابات في ). اإلیرادات، المصروفات، المكاسب، الخسائر(

حساب ملخص الدخل للفترة الجاریة حیث تجعل حسابات اإلیرادات 
والمكاسب مدینة بنفس قیمة أرصدتها الدائنة وتجعل حسابات المصروفات 

وبذلك تصبح أرصدة تلك . والخسائر دائنة بنفس قیمة أرصدتها المدینة
. ًالحسابات أصفارا 

 - الخصوم -األصول (أما أرصدة الحسابات المتعلقة بقائمة المركز المالي 
ٕ فال تقفل وانما یتم تدویرها إلى الفترة المحاسبیة التالیة)حقوق الملكیة

  اقفال الحسابات وتدویرھا  اقفال الحسابات وتدویرھا



٢٤

تقییم األداء

الرقابة التوجیه

التنظیم

التخطیط

اتخاذ القرار

التكامل

بتن 

وظائف

اإلدارة 

والمحاسبة


