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 (ASPUامعة الشام الخاصة )ج  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 األولى/ السنة  1المحاسبة    
 2020 / 2019 :ثانيلاالفصل 

 المحاسبة ماىيةالمحاضرة األولى: 
 أواًل: مفيوم المحاسبة

مااا ىااو مفيااوم ألففمااا ىااو فعريااا المحاساابة؟ألفف؟مااا ىااي المحاساابةُيررِدف مفهويررلمفِسهة اررسافِساارر ؤ:فِسارر س :ف
هنفىن فنشاقفِسعفيففهنفِساا ؤالتفِسهاع قسافِلسهاِدسطافهنطقيً فسالاافال:فعلىفهويلمفِسهة اسا،فكهر ف. المحاسبة؟

ف(،فِسا س فأفن ه:1ىلفُهسّينفس سشك:فدقمف)

ما ىي المحاسبة؟

ما ىو مبرر وجود المحاسبة؟

من ىم ال ين يحفاجون  لى وجود المحاسبة؟

من ىم أصحا  المصمحة المادية؟

لما ا يحفا  أصحا  المصمحة  لى وجود المحاسبة؟

المصمحة المادية

أصحا  المصمحة 
المادية

بشكل  ير مباشر  الدوا ر الماليةبشكل مباشر  الم      العمال

صنا ة ال رار 
االقفصادي

المنفعة االقفصادية ما ىو اليدا من  ممية صن  ال رار االقفصادي؟
المسف بمية

ف
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المادية لغرض صنا ة قارارافيم االقفصاادية  اي (  مبرر وجود المحاسبة ألصحا  المصمحة 2ي بي ن الشكل رقم )
 ح يق المنفعة االقفصادية المسف بمية والحفاظ  مييا:سبيل ف

أصحا  
المصمحة 
المادية

وجودبحاجة  لى المحاسبة الجان  األكاديمي

الجان  الميني المعر ة المحاسبية

اإلجا ة الجامعية
درجة الماسفر
درجة الدكفوراة

الخبرة 
(Experience)

الممارسة العممية
(Practical)

  أصااااااااااحا  ر و
(الم   )األموال 

 العماااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
(الموظفون)
الم رضون
الدا نون
المسفثمرون
الدوا ر المالية الشيادا  المينية 

(CPA, CMA,..)الخبرة المعممية

افخا  ال رار معموما  محاسبية بمواصفا  نو ية
االقفصادي

المنا   االقفصادية المسف بمية

 
 يفضح مما سبق:

 يررداسطفلدررلففِسهة اررسافسلدررلففِسهاررلةافِسه فيررا،فكرر فيررداسطفلدررلففِسهاررلةافِسه فيررافسلدررلففِسنرر  ف)أ ررِدفف
(فعلرررىفِفررراال يمفلانرررلعيم،ف ررر فهفالرررمفهيررر فينفِسةيررر  ف)هع هررر:،فِسهارررلةافِسه فيرررا،فأارررة  فِسهداهررر 

.فهرر فيررّف:فعلررىفِداسرر طف(......ِسخشرردك ت،فهارر ن ،فهررِمدع،فهررفِد ،فد هعرر ت،فهشرر   ،ف نرر فق،فهطرر عم،
 سهة ارررسافهرررنفد نررر ،فلسرررع ِدففِسهداهررر ف)أارررة  فِسهارررلةاف ررر فاةقيرررقفسهنررر   فِالقااررر فيافِسهاررراقسليافسِ

 .ِالقاا فيا(فهنفد ن فآفدِسهنوعاف
  فيةا جفأاة  فِسهالةافِسه فيافإسرىفلدرلففِسهة ارسافسد نسيير فِيكر فيه فِلسهينر ،فِلساو عر:ف يهر فسينيهر

سهِلاررو تفنلعيررا،ف رر فعهليررافف،فسهرر فُيلسرر فِةاي درر ايمفإسررىفِسهعللهرر تفِسهة اررسيا(سررينفدرر نس فِسهة اررسا)
اةقيررقفِسهنرر   فِالقاارر فيافيئررافِيعهر :،فاررعيً فهررنيمفإسررىفلهة كرر  فسقررِدِدايمفِالقاارر فيا،فف)اررن عا(فِافر  

 ِسهااقسليا،فِلسةو ظفعليي .
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 الفاااي فيااادا  لاااى فمبياااة احفياجاااا  أصاااحا  و   المحاسااابة:  ىاااي مجمو اااة مااان المعاااارا المفخصصاااة
موثوقة(  لغرض الو ففصا بالم ءمة معموما  محاسبية بمواصفا  نو ية ) فوا ر  ي المصمحة المادية

 صنا ة ال رار االقفصادي  ي سبيل فح يق المنفعة االقفصادية المسف بمية  والحفاظ  مييا.
  األسا  من الركا   األساسية  ي  ممية افخا  ال رارا  االقفصادية  ) المحاسبية النو ية ا المعمومف عد

 .(ال ي ي بنى  ميو ال رار االقفصادي
  بمفيومين: االقفصادية المسف بميةالحفاظ  مى المنفعة يرفبط 

 دى ال صير األجل.م مى ال األ مالاسفمرارية  (1
 األ مال  مى المدى الطويل األجل.اسفدامة  (2

 
 المعموما  المحاسبية ثانيًا:
 (المي انية )قا مة المرك  المالي (1
 قا مة الدخل (2

فِسنشرر طفسهملسررافِسسررف فعنررففِسهاررالهدفاُررِدلففِسارر فِيلسيررافِساارر ؤالت رر فِسسفِيررا،فُنسررّينفعهليررافِالارراله دفهررنففررال:ف
ف،فكهفف:فسسي نفهويلمفِسهيِمنياف)ق ئهافِسهدكمفِسه س (،فِلداس طي فس سقِددفِالقاا فيفسلهاالهد.ِالقاا في

افخاا  ال ارار االقفصاادي لم اولاة نشااط اقفصاادي معاي ن (  الفسا ال  األولية لممسفثمر  ناد 3ي بي ن الشكل رقم )
 )خدمي  فجاري  صنا ي.....الخ(:

 ممية االسفثمار
الفسا ال  األولية الفي ف راود المسفثمر  ند 

البدء بم ولة النشاط االقفصادي

المطمو  من االسفثمار؟األموال ال  مة لم يام بعممية ما ىي كمية 
األموال

من أين سيفم ف مين األموال ال  مة لم يام بعممية 
مصادر األموالاالسفثمار؟

اسفخدام األموال ما ىي الكيفية الفي سفسفخدم بيا األموال؟
اسفثمار األموال
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 الفرجمة المحاسبية لم رار االقفصادي:(  4ي بي ن الشكل رقم )
 

ال رار االقفصادي

قرار الفمويلقرار االسفثمار

أوجو االسفثمار
مصادر األموال(كيفية االسفخدام)

المطموبا  الموجودا 

(قا مة المرك  المالي)المي انية 

 ممية االسفثمار

 
 

 يفضح مما سبق:
 .اداسطفعهليافِالااله دفسعهليافِاف  فِسقِددفِالقاا فيفسلدييوفِساهليل فِلالااله دي 
 وفهررنفساهكينررفألفِسهطللسررافهررنفِسهاررالهدفكهيررافِيهررِل:فِسالمهررا)ف؛ِسقررِددفِساهررليل ،فهارر فدفِيهررِل:مفُيررِدف ف

 .ف)الخصوم( بالمطموبا ،فلياددمفهة اسيً ف(ِسقي مفسعهليافِالااله د
 ألدررررروفِالاررررراله د؛ف)كيويرررررافِاررررراففِمفهاررررر فدفِيهرررررِل:(،فليارررررددمفهة ارررررسيً فُيرررررِدف مفِسقرررررِددفِالاررررراله دي،ف

 ألصول(.بالموجودا  )ا
 ِارران فًِفإسررىفهررر فاررسق،فُيعرررّففُكرراًلفهررنفِسقرررِددينفِالارراله ديفِلساهرررليل فلديررينفسعهلررافِلةرررف ،فُاعرردمفسررر سقِددف

 ِالقاا في،فلياددمفهة اسيً فسق ئهافِسهدكمفِسه س فألفِسهيِمنيافسهلدلفِاي فلهطللس اي .
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 االقفصادي لممسفثمر:(  مكونا  المي انية )قا مة المرك  المالي(  وارفباطيا بال رار 5ي بي ن الشكل رقم )

المي انية
(قا مة المرك  المالي)

المطموبا الموجودا 

كمية األموال ال  مة لم يام بعممية االسفثمار

مصادر األموال 
من أين سيفم ف مين األموال ال  مة لم يام بعممية االسفثمار؟

مصدر داخمي
(األموال الفي يمفمكيا المسفثمر)

المالرأ  : محاسبياً 

مصدر خارجي
(األموال الم فرضة)

ال روض: محاسبياً 

األموالأوجو اسفخدام 
اسفثمار األموالأوجو 

كيا اسف خد م  األموال؟
كيا اسف ثم ر   األموال؟

عق د،فأل  فلفيكلِدت،ف
ادييِمتفهكاسيا،ف

ِسخ....اي ِدت،فس  عاف

قرار الفمويلقرار االسفثمار

صنا ة ال رار 
االقفصادي

 
 قا مة المرك  المالي )المي انية(ثالثا : 

 المي انية:مفيوم . 1
ُاعرررّففِسهيِمنيرررا،فاددهرررًافسلقرررِددفِالقااررر فيفسد نسيررروفِساهرررليل فِلالاررراله دي.فيرررداسطفقرررِددفِساهليررر:ف)هاررر فدفِيهرررِل:(ف

،فمحاساااابياً ،فس سهطللسرررر تف)ِسفاررررلم(،فكهرررر فيررررداسطفقررررِددفِالارررراله دف)كيويررررافِارررراففِمفهارررر فدفِيهررررِل:(فمحاساااابياً 
(ف ر فِسلةرافِسالاينيرا،فTمفهر س ،فعلرىفشرك:فِسةردمف)سعنير فكشرفمن ىنا ف عر ا المي انياة س سهلدلفِتف)ِيارل:(.ف

لسررر ستفااكرررلنفهرررنفدررر نسين،فد نررر فأيهرررنفُيعررردمفسد نررر فِسهلدرررلفِتف)ألفِيارررل:(،فلد نررر فأياررردفُيعررردمفسد نررر ف
ِسهطللسرر تف)ألفِسفاررلم(،فايررفمفإسررىفسيرر نفةقيقررافِسهدكررمفِسهرر س فسهنشررع فِيعهرر :فِالقاارر فياف رر فسةظررافمهنيرراف

فهةفف .
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 ( بالمغة ال فينية:T مى شكل الحرا ) االقفصادية   مي انية منش ة األ مال(6رقم )ي بي ن الشكل 

الجان  األيمن

الموجودا 
(األصول)

كيفية اسفخدام أو اسفثمار األموال

مي انية منش ة األ مال

الجان  األيسر

المطموبا 
(الخصوم)

مصادر األموال

ف 
فمكونا  المي انية )قا مة المرك  المالي(. 2

 (؛فها فدفِيهِل:.فِسفالمألفِسهطللس تف) 
 (ألفِسهلدلفِتف.):ألدوفِالااففِمف)كيويافِااله دفِيهِل:(.فِيال 
 سهطللس اي ف)ها فدفِيهِل:(،فلهلدلفِاي ف)ألدروفِالاراله د(،فهر فُيعردمف؛فرياضياً ُاشّك:فهكلن تفِسهيِمنياف

 .فمعادلة المي انيةس امف
 المي انية . معادلة3

ِسارِلمنفِسهر س فسرينفِسهطللسر تف)هار فدفِيهرِل:(،فِلسهلدرلفِتف)ألدروفِالاراففِم(،فسعنير ف: ف عر ا معادلة المي انية
      س سايةافِسدي  يافِسا سيا:لُاعطىف

فالموجودا  )األصول( = المطموبا  )الخصوم(
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 (:1مثال فوضيحي رقم )
هليررلنفسيررد .فِافرر فِسهاررالهدفقررِددًِفف100اطلرر فِالارراله دف رر فهدرر :فارري نافِسةِلارري فِلسشررسك تفهسلةررً فهررنفِسهرر :ف

ِ اار فيً فساعاري فهنشرع فساري نافِسةِلاري فِلسشرسك ت،فلاررمفارعهينفهاطلسر تفِالاراله دفهرنفِيهرِل:فِسف ارافِسارر ف
هتفِيهِل:فسعلدٍوفعفيف ،فاهّللتفس سقيمفِسنقفيافِسا سيا:فِسهاالهد.فيهالكي  فِاُافف 

ف40هليررلن،فارري ِدتفسقيهررافف10هليررلن،فهعررفِتفارري نافسقيهررافف5فهليررلن،فادييررِمتفهكاسيررافسقيهرراف20عقرر دفسقيهرراف
ف.هليلنفهادمف10هليلنفانفلق،فف5هليلنفأديم فة ال ،فف10هليلن،ف
ف:المطمو 

 ( حدد مصادر األموال؟1
 بداية  ممية االسفثمار.والشبكا   الحواسي  صيانة منش ةمي انية د (   دا2

 الحل:
1 )

........................................................................................................

........................................................................................................
ف........................................................................................................

 
2)  

  والشبكا  بداية  ممية االسفثمار الحواسي  صيانة مي انية منش ة    
 )الخصوم(  مصادر األموال  المطموبا  )األصول(  أوجو االسفخدام  الموجودا 

 البيان المبمغ البيان المبمغ
    
    
    
    
    
    
    
 المجموع  المجموع 
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 (:2مثال فوضيحي رقم )
هليررلنفسيررد .فِافرر فِسهاررالهدفقررِددًِفف95هسلةررً فهررنفِسهرر :ففِسدرر ىم فس سهلسلارر ت رر فهدرر :فِسهارر دد ففااطلرر فِالارراله د

فكه فيل :ف،فلامفاعهينفهاطلس تفِالااله دِسش مفسلهلسلا تفِسد ىم ِ اا فيً فساعاي فهنشع ف
 70ِسهاالهدفيهالكي ِسف اافِسا فهليلن،فهنفِيهِل:فف. 
 25هليلن،فعنفطديقفِالقاِدضفهنفِسهادمفِسفلس فِإلااله فسفهشق.فف 

هتفِيهِل:فسعلدٍوفعفيف ،فاهّللتفس سقيمفِسنقفيافِسا سيا: فِاُافف 
سقيهررافس رر عافهليررلن،فف10سقيهررافارري ِدتفهليررلن،فف10سقيهرراففألرر  فلادييررِمتفلفيكررلِدتهليررلن،فف35عقرر دفسقيهرراف

ف.هليلنفهادمف12هليلنفانفلق،فف3هليلن،فف25
ف:المطمو 

 ( حدد مصادر األموال؟1
فبداية  ممية االسفثمار. الجاى ة لمممبوسا  الشام منش ة مي انيةد (   دا2

 الحل:
1 )

........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................ 
2) 

 بداية  ممية االسفثمار الجاى ة لمممبوسا  الشام منش ة مي انية
 )الخصوم(  مصادر األموال  المطموبا  )األصول(  أوجو االسفخدام  الموجودا 

 البيان المبمغ البيان المبمغ

    

    

    

    

    

    

 المجموع  المجموع 

ف
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 (الفغيُّرا   ي معادلة المي انيةرابعًا: المنفعة االقفصادية المسف بمية )
سلقِددفِالقاا فيفِسهاف ،فلاعك فاةّيرِدتفهع فسرافِسهيِمنيرافني يرافِالاراله د،فُاعّففِسهيِمنيافسفِيافِالااله د،فاددهًاف

اعليدفِسقِددفِالقاا فيفعلىفِسهفىفِسقايد،فِسهاهل:فس سهنوعرافِالقاار فيافسوعر:فهه دارافهنشرع فِيعهر :فسنشر طي ف
فِالقاا في.

،فلكر ستفةرفل فِسمير ف ف)ِيارل:(فلفِتةرفل فِسمير ف فألفِسرنقيف ر فِسهلدرفس ساةيُِّدتف  فهع فسرافِسهيِمنيرا؛ُيقافف
ني يررررافهررررف فِالارررراله د،فاررررعيً فهنيرررر ف رررر فاررررسي:فِسةاررررل:فعلررررىفِسهنوعررررافف،)ِسفاررررلم(فألفِسررررنقيف رررر فِسهطللسرررر ت

ِسهلدرررلفِتفُنهّيرررمفسرررينفلرررال فةررر التفعنرررففةرررفل فِساةيُّرررِدتف ررر فىنررر فف.باااالربح أو الخساااارةِالقااررر فيافِسهاهللررراف
ف نتفعليوفسفِيافِالااله د:ِلسهطللس تفني يافِالااله دفعّه فك

 :ِسهلدلفِتفُاا ليفِسهطللس ت.ف)ة سافاع ف:؛فالفلدلففسلدسح،فلالفلدلففسلفا د (فالحالة األولى 
 :ِسهلدلفِتفأكسدفهنفِسهطللس ت.ف)ة سافِسدسح(فالحالة الثانية. 
 :ِسهلدلفِتفأاةدفهنفِسهطللس ت.ف)ة سافِسفا د (فالحالة الثالثة. 

النافجااة  ان حادوت الفغيُّارا   اي معادلااة المي انياة نياياة االسافثمار  م اا كاناا   حااال ال(  7ي باي ن الشاكل رقام )
  ميو بداية االسفثمار:

                  

معادلة المي انية بداية االسفثمار
المطموبا = الموجودا  

:فغي را  معادلة المي انية نياية االسفثمار
  (فعادل)المطموبا  = الموجودا
  (ربح)المطموبا    الموجودا
  (خسارة)المطموبا    الموجودا
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 (:3مثال فوضيحي رقم )
فهليلنفسيد .فف50هسلةً فهنفِسه :ففان ع تفِسة ِئيا  فهد :فِسفااطل فِالااله د

،فلامفارعهينفهاطلسر تفسلان ع تفِسة ِئياِسش مفِاف فِسهاالهدفقِددًِفِ اا فيً فساعاي فهنشع ف،ف1/1/2018سا ديخف
فكه فيل :فِالااله د
 35ِسهاالهدفيهالكي ِسف اافِسا فهليلن،فهنفِيهِل:فف. 
 15سفهشق.ففقاِدضفهنفِسهادمفِسعق ديهليلن،فعنفطديقفِالف 

هتفِيهِل:فسعلدٍوفعفيف ،فاهّللتفس سقيمف فِسنقفيافِسا سيا:ِاُافف 
سقيهرافس ر عافهليرلن،فف4.5هليرلن،فاري ِدتفسقيهرافف7.5سقيهراففأل  فلادييِمتفلفيكرلِدتهليلن،فف18عق دفسقيهاف

ف.هليلنفهادمف6هليلنفانفلق،فف1.5هليلن،فف12.5
ف:المطمو 

 ( حدد مصادر األموال؟1
 .1/1/2018االسفثمار  بفاريخ بداية  ممية الغ ا ية  لمصنا ا  الشام منش ة د مي انية(   دا2
ااا كاناا   ميااو بفاااريخ 20  فبااي ن حاادوت  يااادة بااالموجودا  بمعاادل 31/12/2018( بفاااريخ 3 %  م 

 م  ثبا  المطموبا . ما ىي نفيجة أ مال المنش ة  ي نياية االسفثمار؟  1/1/2018
 الحل:

 ......................................................................................... ( مصادر األموال:1
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
2) 

 1/1/2018بداية  ممية االسفثمار  بفاريخ الغ ا ية  لمصنا ا  الشام منش ة مي انية
 )الخصوم(  مصادر األموال  المطموبا  )األصول(  أوجو االسفخدام  الموجودا 

 البيان المبمغ البيان المبمغ
    
    
    
    
    
    
 المجموع  المجموع 
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3 )
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 :(4مثال فوضيحي رقم )

سلقِددفِالقاا فيفِسهاف ،فلاعك فاةّيرِدتفهع فسرافِسهيِمنيرافني يرافِالاراله د،فاددهًافُاعّففِسهيِمنيافسفِيافِالااله د،ف
سوعر:فهه دارافف(،فِسهاهل:فس سهنوعافِالقاار فياShort termاعليدفِسقِددفِالقاا فيفعلىفِسهفىفِسقايدفِيد:ف)

 المطمو :فهنشع فِيعه :فسنش طي فِالقاا في.
فحديد نفيجة األ مال بما يفوا ق م  حدوت الفغي را   ي معادلة المي انية نياية االسفثمار  م ا كان   مية بداية 

فاالسفثمار  لكل حالة من الحاال  الفالية أدناه:
فل ساا.فمي ف فِسهلدلفِتفلسق  فِسهطللس تف (1
 لسق  فِسهلدلفِتفل ساا.فِسهطللس تنقا نفف (2
فلسق  فِسهلدلفِتفل ساا.فِسهطللس تمي ف فف (3
فل ساا.فِسهطللس تنقا نفِسهلدلفِتفلسق  فف (4
فلنقا نفِسهلدلفِت.فِسهطللس تمي ف فف (5
ففف.فِسهطللس تمي ف فِسهلدلفِتفلنقا نفف (6
ف.فِسهطللس تمي ف فِسهلدلفِتفسناسافأكسدفهنفمي ف فف (7
فافأكسدفهنفنقا نفِسهلدلفِت.سناسفِسهطللس تنقا نفف (8
فسناسافأكسدفهنفمي ف فِسهلدلفِت.فِسهطللس تمي ف فف (9
ف.فِسهطللس تنقا نفِسهلدلفِتفسناسافأكسدفهنفنقا نف (11
ف.فِسهطللس تمي ف فِسهلدلفِتفسهقفِدفمي ف ف (11
ف.فِسهطللس تنقا نفِسهلدلفِتفسهقفِدفنقا نف (12
ميررر ف فعناررردفهرررنفعن اررردفِسهلدرررلفِتفسهقرررفِدفنقاررر نفعناررردفآفررردفهرررنفعن اررردفِسهلدرررلفِتفلسقررر  ف (13

فل ساا.فِسهطللس ت
لسقرررر  ففِسهطللسرررر تسهقرررفِدفنقارررر نفعناررردفآفرررردفهررررنفعن اررردففِسهطللسرررر تميررر ف فعنارررردفهرررنفعن ارررردف (14

ففِسهلدلفِتفل ساا.
 


