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 (ASPUامعة الشاـ الخاصة )ج  
 كمية العمـو اإلدارية / قسـ المحاسبة 

 األولى/ السنة  1المحاسبة    
 2020 / 2012 :ثانيلا الفصؿ

 (قائمة المركز المالي)ميزانية منشأة األعماؿ االقتصادية الثانية: المحاضرة 
 )أو تصنيؼ( قائمة المركز الماليأواًل: تبويب 

 (، تصنيؼ عناصر ميزانية منشأة األعماؿ االقتصادية بموجوداتها ومطموباتها:8ُيبّيف الشكؿ رقـ )

الميزانية
(قائمة المركز المالي)

الموجودات
(األصوؿ)

المطموبات
(الخصـو)

أوج  االستثمار
(كيفية االستخداـ)

كمية األمواؿ ال زمة لم ياـ بعممية االستثمار
(مصادر األمواؿ)

مصدر داخمي
(الخاصةاألمواؿ )

مصدر خارجي
(كاألمواؿ الم ترضة)

ح وؽ الممكية
(رأس الماؿ)

االلتزامات
(ال رو )

:اإلدارة( سيطرة)األمواؿ الموضوعة تحت تصرؼ 

عمى المد  الطويؿ  
(موجودات ثابتة)

عمى المد  ال صير 
(موجودات متداولة وجا زة) 

المنفعة االقتصادية المست بميةاألصوؿ  موارد ُمسّيطر عميها مف ق ب ؿ اإلدارة
 

 
 إلى ما سبؽ: استناداً ُيستنتج 

الميزانبة )قائمة المركز المالي(  مصػادر األمػواؿ )...............( م ابػؿ مػوارد مسػّيطر عميهػا مػف ق ب ػؿ اإلدارة 
 لزيادة ح وؽ الممكية. )...............(، لتمبية مصمحة الُمّ ؾ في تح يؽ المنفعة االقتصادية المست بمية
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1. )  المطموبات )أو الخصـو
كمية األموال الالزمة أو المطموبة من المستثمر لتمكين منشأة األعماال ) ، بأنها مصادر األموال؛ُتعّرؼ المطموبات

 ويل كما يمي:مانسجامًا مع مصادر الت . ُتصّنف عناصر المطموبات(االقتصاديمن ممارسة نشاطها 
  مثػؿ داخمي، بمعنى األموال الخاصة التي يمتمكهاا ُمااّلم منشاأة األعماال، مصدر تمويل  ح وؽ الممكية

 عنصر رأس الماؿ.
  مثػؿخارجي، بمعنى األموال التي تمتمكهاا األطاراف الخارجياة )ق اوغ ال،يار(، مصدر تمويل  االلتزامات 

في قال عدم كفاية مصاادر التمويال الاداخمي  األموال الم ترضة من المؤسسات المالية  عنصر ال رو 
 )عدم كفاية األموال الخاصة، أو عدم كفاية عنصر رأس المال(.

 ية كما يمي:استنادًا إلى ما سبؽ، ُتصاغ معادلة الميزان
)  الموجودات )األصوؿ( = المطموبات )الخصـو

 = ح وؽ الممكية + االلتزامات الموجودات )األصوؿ(      
 . الموجودات )أو األصوؿ(2

 بأنهااااُتعػػػّرؼ  كماااا  بأنهاااا أوجاااخ االساااتخدام أو االساااتثمار )كيفياااة اساااتخدام مصاااادر التمويااال(. ُتعػػػّرؼ الموجػػػودات،
 منشأة األعمال، وُتصنف كما يمي:إدارة  )سيطرة( األموال الموضوعة تقت تصرف

 )منشاأة األعماال عماى الماد  إدارة  سػيطرةاألماوال الموضاوعة تقات  ؛الموجودات الثابتة )األصوؿ الثابتة
 .(Long term) األجل الطويل

  منشااأة األعمااال عمااى إدارة  سػػيطرةاألمااوال الموضااوعة تقاات  ؛(المتداولػػة)األصػػوؿ  المتداولػػةالموجػػودات
 .(Short term)األجل ال صير المد  

  :منشاأة األعماال عمااى إدارة  سػػيطرةالموضااوعة تقات  (السػػيولة الن ديػة) الن ديػة األماوالاألمػواؿ الجػػا زة
 .(Short term) األجل ال صيرالمد  

 
 ثانيًا: عناصر الموجودات الثابتة

 منشااأة األعمااال عمااى المااد  الطوياال األجاال. إدارة (سػػيطرة) األمااوال الموضااوعة تقاات تصاارف األصػػوؿ الثابتػػة 
ولػيس عناد ممارساة نشااطها االقتصاادي،  اسػتخدامهابمعنى آخر، ت تني منشأة األعمال األصول الثابتة من أجل 

األصوؿ أو  األصوؿ طويمة األجؿأو  األصوؿ التشغيميةلذلم ُيطمغ عميها تسمّية ، أو التداوؿ ب صد المتاجرة فيها
أجهػػػزة مثػػػؿ: الع ػػػارات، السػػػيارات، األثػػػاث، تجهيػػػزات مكتبيػػػة، عالت )مكتبيػػػة أو صػػػناعية(،  المتداولػػػة.غيػػػر 

  . )ثابتة مف حيث االستخداـ وليس مف حيث الحركة(.الحاسوب...........الخ
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 ثالثًا: عناصر الموجودات المتداولة
، عماى الماد  ال صاير األجال منشاأة األعماال إدارة (سػيطرة)األموال الموضاوعة تقات تصارف األصوؿ المتداولة  

، أوراؽ ال ػب ، األوراؽ الماليػة المػدينوف )الزبػائف(البضػاعة )مخػزوف البضػاعة أو المخػزوف السػمعي(، مثؿ: 
 )االستثمارات قصيرة األجؿ(، ال رو  )حالة إقرا  األمواؿ لمغير(.

 :)ب صااد"الموجااودات العينيااة التااي تمتمكهااا المنشااأة  المخػػزوف السػػمعي )البضػػاعة أو مخػػزوف البضػػاعة 
  ، والموجودة لديها في مستودعاتها".فيها المتاجرة

 :)لقدوث عممياات البياع نتيجًة  ( لصالح المنشأة عمى ال،ير،ديوف شخصيةذمم مالية ) المدينوف )الزبائف
 .اآلجل

 : لقااادوث نتيجاااًة ح المنشاااأة عماااى ال،يااار، لصاااالمالياااة )دياااون بموجاااج أوراغ تجارياااة(  ذمااام أوراؽ ال ػػػب
 كمبياالت. بموجج سندات أو عمميات البيع اآلجل

  :)م اباال  أسااهم وسااندات لشااركات أخاار  يمتمكهااا المشااروعاالسػػتثمارات قصػػيرة األجػػؿ )أو األوراؽ الماليػػة
 (.جؿإيراد االستثمارات قصيرة األ)أو  بإيراد األوراؽ المالية القصول عمى عائد استثماري ُيعَرف

  :الفائادة. أو  إيػرادلم،ير م ابل القصول عمى  بإقراضهاأموال ن دية ت وم المنشأة ال رو  الممنوحة لمغير
 الفائدة. إيرادذمم ن دية ترتبت عمى ال،ير لصالح منشأة األعمال م ابل القصول عمى 

 
 األمواؿ الجا زة )السيولة الن دية الموضوعة تحت تصرؼ منشأة األعماؿ عمى المد  ال صير( رابعًا:
 في خزينتها األموال الن دية التي تمتمكها منشأة األعمال: الصندوؽ. 
 :لد  المصارف. ها الجاريةفي قساباتاألعمال،  منشأةاألموال الن دية التي تمتمكها  المصرؼ 

 ارتباط عناصر الميزانية بعمميات البيع الن دي واآلجؿ:(، 2ُيبّيف الشكؿ رقـ )

عمميات البيع

البيع اآلجؿالبيع الن دي
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زيادة في األمواؿ 
الجا زة

نشو  ديوف لصال  
المنشأة عمى الغير
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 خامسًا: االلتزامات
ي آجاال  ماال لصاالح ال،يار، تساتقغ الساداد فامصدر تمويل خارجي، أو أماوال ترتبات عماى منشاأة األع االلتزامات 

 األمواؿ مف الغير(. ال رو  )حالة اقترا مثؿ: الدائنوف، أوراؽ الدفع، . مختمفة
  :)عمميااات لقاادوث نتيجااًة  لصااالح ال،ياار،المنشااأة  عمااى( ديػػوف شخصػػيةذماام ماليااة )الػػدائنوف )المػػوردوف

 .الشراء اآلجل
 :عممياات لقادوث نتيجاًة  لصاالح ال،يار،المنشأة  عمىمالية )ديون بموجج أوراغ تجارية(  ذمم أوراؽ الدفع

 بموجج سندات أوكمبياالت. اآلجل الشراء
  :مان ال،ياار فااي قااال عاادم كفايااة  بإقتراضػػهاأمااوال ن ديااة ت ااوم المنشاأة ال ػػرو  الممنوحػػة مػػف ق ب ػػؿ الغيػػر

الفائاادة م اباال قصااولها  بمصػػروؼوياال الااداخمي، كمااا يترتااج عمااى منشااأة األعمااال مااا ُيعااَرف ممصااادر الت
لقاااادوث عمميااااة ال،ياااار، نتيجااااًة أو ذماااام ن ديااااة ترتباااات عمااااى منشااااأة األعمااااال لصااااالح  عمااااى أمااااوال ال،ياااار.

 .االقتراض
 عناصر الميزانية بعمميات الشرا  الن دي واآلجؿ: (، ارتباط10رقـ )ُيبّيف الشكؿ 

عمميات الشرا 

الشرا  اآلجؿالشرا  الن دي
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نشو  التزامات عمى 
(ديوف)المنشأة 
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 :نية بعمميات اإلقرا  واإلقترا عناصر الميزا (، ارتباط11رقـ )ُيبّيف الشكؿ 

ال رو 

قرو  لصال  المنشأة 
عمى الغير

قرو  لصال  الغير 
عمى المنشأة

األمواؿإقترا  حالة حالة إقرا  األمواؿ

قرو  ممنوحة لمغير
(أصوؿ متداولة)

ممنوحةقرو  
مف ق ب ؿ الغير  

(التزامات)
قائمة المركز المالي 

(الميزانية)

 
 التعّيرات في ح وؽ الممكيةسادسًا: 

 ية لمالم )ُماّلم( منشأة األعمال.لتمبية االقتياجات الشخص ، تقدثأموال ن دية أو عينيةالمسحوبات الشخصية: 
 المسقوبات الشخصية من العناصر المؤثرة سمبًا في ق وغ الممكية. ُتعدّ  ،ذلمل

، نتيجاااة لقااادوث عممياااات الساااقج فاااي رأس الماااال ُي صاااد باااالت،ّيرات فاااي ق اااوغ الممكياااة، م ااادار الزياااادة أو الااان  
 من جانج  آخر. هنا ُيالقظ ما يمي: منشأة األعمال ميزانيةنات الشخصي من جانج، وقدوث الت،ّيرات في مكو 

  الدورة المالية. ، باسم11/11ل،اية  1/1ُتعرف مدة االستثمار مقاسبيًا، من 
 1/1الميزانيػػػػة االفتتاحيػػػػة )أو ميزانيػػػػة (، باساااام 1/1بدايااااة االسااااتثمار ) ُتعاااارف ميزانيااااة منشااااأة األعمااااال 

 اصط حًا(.
 ( باسام 11/11ُتعرف ميزانية منشاأة األعماال نهاياة االساتثمار ،) 31/12الميزانيػة الختاميػة )أو ميزانيػة 

 اصط حًا(.
 ( ( نهاية الدورة المالياة، جاناج المطموباات )ضامن نتيجة األعماؿيظهر تأثير الت،ّبرات في معادلة الميزانية

 .الميزانية الختاميةعناصر ق وغ الممكية( من 
 .ُيخفض رأس المال بم دار المسقوبات الشخصية في نهاية مدة االستثمار عمى المد  ال صير 
    .يااااازداد رأس الماااااال بم ااااادار الاااااربح  المتق اااااغ فاااااي نهاياااااة مااااادة االساااااتثمار عماااااى الماااااد  ال صاااااير األجااااال     

 المطموبات(. <)الموجودات 
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        .ُيخفاااااااض رأس الماااااااال بم ااااااادار الخساااااااارة فاااااااي نهاياااااااة مااااااادة االساااااااتثمار عماااااااى الماااااااد  ال صاااااااير األجااااااال
 المطموبات(. >)الموجودات 
 (، ارتباط تغيُّرات معادلة الميزانية في إحداث التغيُّرات في ح وؽ الممكية:12ُيبّيف الشكؿ رقـ )

االلتزامات+ ح وؽ الممكية = األصوؿ 

ممارسة األنشطة االقتصادية

حدوث التغيُّر في عناصر الميزانية

:ح وؽ الممكية
 (رب  صافي)زيادة
 (  خسارة صافية)ن صاف

               

        

         

                            

                             

                                      

             

معادلة الميزانية في إحداث التغيُّرات في ح وؽ الممكية ارتباط تغيُّرات 
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 :(Tميزانية منشأة األعماؿ عمى شكؿ الحرؼ ) (،13رقـ )ُيبّيف الشكؿ 

األصوؿ الثابتة
أراض  
مبان  

آالت مكتبية
سيارات

أثاث وتجهيزات مكتبية
األصوؿ المتداولة

المخزون السمعي
المدينون

أوراغ ال بض
استثمارات قصيرة األجل

ال روض المدينة
األمواؿ الجا زة

الصندوغ
المصرف

ح وؽ الممكية
رأس المال

المسقوبات: ُيطر 
(األربا )صافي الدخل : ُيضاف
(الخسارة)صافي الدخل : ُيطر 

االلتزامات المتداولة
الدائنون

أوراغ الدفع
ال روض الدائنة

(الخصـو )المطموبات (األصوؿ)الموجودات  ميزانية منشأة األعماؿ

      
 

 مميون ليرة.  100مبم،ًا من المال  المتاجرة بالمواد ال،ذائيةفي مجال  تتطمج االستثمار :مثاؿ توضيحي
، وتااام تاااأمين ال،ذائياااة لتجاااارة الماااوادالشاااام اتخاااذ المساااتثمر قااارارًا افتصااااديًا بتأسااايس منشاااأة ، 1/1/2018بتااااري  

 كما يمي: متطمبات االستثمار
 20  المستثمر يمتمكهاالخاصة التي مميون، من األموال. 
 10  .مميون، عن طريغ االقتراض من المصرف التجاري السوري  بدمشغ 

 مّثمت بال يم الن دية التالية:اسُتخِدمت األموال بأوجخ  عديدة، ت
 50  ،األموال الموضوعة تقت تصرف منشأة األعمال عمى المد  الطويلمميون (Long term). 
 30  ،األموال الموضوعة تقت تصرف منشأة األعمال عمى المد  مميون( ال صيرShort term). 
 20 ،ال صير.الموضوعة تقت تصرف منشأة األعمال عمى المد   الن دية األموال مميون 
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 فإذا عممت:
 بم،ت المسقوبات الشخصية خالل الدورة المالية مميون ليرة. (1
 كانت الت،ّيرات في عناصر الموجودات خالل الدورة المالية كما يمي: (1

 مميون. 10زيادة في األموال الن دية بم دار 
 مميون. 6ن صان في األموال المتداولة 

 مميون. 2ن صان في عنصر ال روض بم دار  (1
 :المطموب

  ( حدد مصادر األمواؿ؟1
 ( ما الم صود بح وؽ الممكية؟2
 ( ما الم صود بااللتزامات؟3
 .1/1/2018بتاريخ  الغذائية المواد تجارةل الشاـ منشأة د ميزانية( إعدا4
 .31/12/2018بتاريخ  الغذائية المواد تجارةل الشاـ منشأة د ميزانيةإعدا( 5

 الحؿ:
 ( مصادر األمواؿ:1

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

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

 ( ح وؼ الممكية: 2
.............................................................................................................

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

 زامات:( االلت3
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................. 
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4) 
 1/1/2018بتاريخ  الغذائية المواد تجارةل الشاـ منشأة ميزانية

(  مصادر األمواؿ  المطموبات )األصوؿ(  أوج  االستخداـ  الموجودات  )الخصـو

 البياف المبمغ البياف المبمغ
    
    
    
    
    
    
    
 المجموع  المجموع 

 
5) 

 31/12/2018بتاريخ  الغذائية المواد تجارةل الشاـ منشأة ميزانية
(  مصادر األمواؿ  المطموبات )األصوؿ(  أوج  االستخداـ  الموجودات  )الخصـو

 البياف المبمغ البياف المبمغ
    
    
    
    
    
    
    
 المجموع  المجموع 

 
 


