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

 األولى/ السنة  1المحاسبة    
  2020 / 2019 :األولالفصل 

 تحميل العمميات المالية: الرابعة المحاضرة
 مفهوم الحساب أواًل:

  الحسابُيطمق عمى كل عنصر من عناصر الميزانية وقائمة الدخل اسم. 
   شذذذكل ال ذذذر    الحساااابيأخذذذT  فذذذل الماذذذة ال، ينيذذذةت ونذذذ لا ي كذذذون مذذذن يذذذاننين  يانذذذ   يمذذذن ُي ذذذر )

(ت ويرمذز لممذدين نذالرمز حاا/ناليان  المدينت ويان   يسر ُي َر  ناليان  الدائن. ُيرمز لم سذا  نذالرمز  
 .(إلى(ت ولمدائن نالرمز  من 
   لفظ حساب الميزانية.ُمطمقًا َيصح وال  .بحسابات الميزانية تعناصر الميزانيةُ  َر 
  بحسابات الموجودات المويوداتُ  َر  عناصر. 
  بحسابات المطموبات.عناصر المطمونات  ُ  َر 
   بحسابات قائمة الدخلعناصر قائمة الدخل ُ  َر. 
  بحسابات المصاريفعناصر المصاري   ُ  َر. 
  بحسابات اإليرادات عناصر اإليرادات ُ  َر 

 الُمبّسط((: الحساب بصبغته األولّية )الشكل 21ُيبّين الشكل رقم )

الجانب األيسر

الجانب الدائن
(إلى)

الجانب األيمن

الجانب المدين
(من)

(إلى)دائن /...........حا(من)مدين 
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عذذن  ذذرو  اليذذر المسذذ خدمة فذذل الماذذة ال رنيذذةت وُ سذذ خدم م اسذذنيا   )ماانإ إلااى(ال ُ  ّنذذر الرمذذوز مالحظااة مامااة: 
 كما سي م إيضا ه ال قا .المديونية والدائنية  لمداللة عمى

 : طبيعة الحساباتثانياً 
 إ وحسابات ذات طبيعة دائنة.حسابات ذات طبيعة مدينةُ صّن  ال سانات وفقا  لطني  ها فل صنفين  

 المدلول الرياضي لطبيعة الحساب. 1
 الدائن. الجانب المدين وينقص فيالجانب يزيد في  الحساب ذو الطبيعة المدينة؛ (1
 . المدين الجانب وينقص في الجانب الدائنيزيد في  الدائنة؛ساب ذو الطبيعة الح (2

 . تصنيف حسابات الميزانيةإ وحسابات قائمة الدخل وفقًا لطبيعتها2
  فل الدائن( و نقص تزيد في المدينإ  ؛مدينةت  سانات الموجودات سانات. 
  المدينفل  و نقص تزيد في الدائنإ  ؛دائنةت  سانات المطموبات سانات). 
  و نقص فل الدائن( المدينإتزيد في    مدينةت  سانات المصاريف سانات. 
  و نقص فل المدين(. تزيد في الدائنإ  ؛دائنةت  سانات اإليرادات سانات 

 قائمة الدخل : العالقة بين حسابات الميزانية وحساباتثالثاً 
ن ييذذذذة العمذذذذال  صذذذافل الذذذذدخل الم اسذذذذنل(ت المر كذذذذز الذذذرئيس فذذذذل نيذذذذان ال ،قذذذة نذذذذين  سذذذذانات الميزانيذذذذة  ُ شذذذّكل

 و سانات قائمة الدخلت ناالس ناد إلى الم ادلة الرياضية ال الية:
 المصاريف –المطموبات = اإليرادات  –الموجودات 

باين حساابات  كمرتكز رئيسإ في بياان العالقاةإ االستدالل الرياضي عمى نتيجة األعمال (22ُيبّين الشكل رقو )
 الميزانية وحسابات قائمة الدخل:

االستدالل الرياضي عمى عنصر االرتكاز
بين حسابات 

الميزانية وقائمة الدخل

المصاريف  -إليرادات ا =المطموبات  -الموجودات 

نتيجة 
األعمال
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ت الميزانياة باين حساابا االستدالل عمى نتيجة األعمال كمرتكز رئيسإ في بياان العالقاة(إ 23ُيبّين الشكل رقو )
 :وحسابات قائمة الدخل

طبيعة الحسابات

حسابات ذات طبيعة 
مدينة

حسابات ذات طبيعة 
دائنة

اإليراداتالمصاريف
-

الموجودات 
(األصول)

المطموبات 
(الخصوم) -

 
 

 : التأثير المزدوج )القيد المزدوج(رابعاً 
 ذذدث اق صذذادا  مذذالل( قانذذل لمقيذذاس الكمذذلت ُي ذذِدث  زذذرا  مالّيذذا  مزدويذذا  فذذل ال ناصذذر  ات . العمميااة الماليااة: 1

 ة وقائمة الدخلت ن يية  لممارسة منشأة العمال لنشاطها االق صادا.ال ،قة نالميزاني
نف ذذل  نذذين  سذذانين عمذذى القذذل متقابمااةفذذل ع،قذذة  إالمبااالا المدينااة = المبااالا الدائنااة :التااوازن المحاساابي .2

 لكل عممية من ال مميات مالية النا ية عن  دوث ال داث االق صادية. ال أزير المزدوجت
 بين حسابين فقط )الشكل البسيط(: لمعممية المالية التأثير المزدوج(إ التوازن المحاسبي؛ 24ُيبّين الشكل رقم )
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دائنمديندائنمدين

:كفة الميزان األولى
(الحساب األول)

:  الثانيةكفة الميزان 
(الحساب الثاني)

التوازن المحاسبي = التأثير المزدوج 

                         

           

   

           

/...حا/...حا

مبما 
مدين

مبما 
دائن

مبما 
مدين

مبما 
دائن

 
 العالقة بين الحسابات. 3

 ال ،قة نين ال ساناتت إّما ع،قة طرديةت  و ع،قة عكسية وفق ما يمل:
 .ع،قة طردية نين  سانات من طني ة مخ مفة 
 .ع،قة عكسية نين  سانات من طني ة وا دة 
 العالقة بين حسابين من طبيعة مدينة (إ25رقم )الشكل ُيبّين 
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-دائن  مدين -دائن  مدين 

:الحساب األول
طبيعة مدينة

:الحساب الثاني
طبيعة مدينة

العالقة بين حسابين من طبيعة مدينة

عالقة عكسية

عالقة
عكسية

/...حا/...حا

ينقصيزيدينقصيزيد

 
 دائنةالعالقة بين حسابين من طبيعة (إ 26رقم )الشكل ُيبّين 

 دائن -مدين  دائن -مدين 

:الحساب األول
طبيعة دائنة

:الحساب الثاني
طبيعة دائنة

دائنةالعالقة بين حسابين من طبيعة 

/...حا/...حا

يزيدينقصيزيدينقص

عالقة
عكسية

عالقة عكسية
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 العالقة بين حسابينإ األول من طبيعة مدينةإ والثاني من طبيعة دائنة(إ 27رقم )الشكل ُيبّين 

 دائن -مدين -دائن  مدين 

:الحساب األول
طبيعة مدينة

:الحساب الثاني
طبيعة دائنة

حسااااابين؛ العالقاااة باااين 
مدينةإاألول من طبيعة 

.دائنةمن طبيعة الثاني 

/...حا/...حا

يزيدينقصينقصيزيد

عالقة
طردية

عالقة طردية
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 مدينةإ والثاني من طبيعة دائنةالعالقة بين حسابينإ األول من طبيعة (إ 28رقم )الشكل ُيبّين 

-دائن  مدين  دائن -مدين 

:الحساب األول
دائنةطبيعة 

:الحساب الثاني
طبيعة مدينة

حسااااابين؛ العالقااااة بااااين 
طبيعة دائنةإاألول من 

.مدينةطبيعة من الثاني 

/...حا/...حا

ينقصيزيديزيدينقص

عالقة
طردية

عالقة طردية

 
 المالية ةالعمميخطوات تحميل : خامساً 
 وُتحدد بحسابين عمى األقل.  ديد  سانات ال ممية الماليةت  (1
 ت مصاري ت إيرادات(.مطموناتت مويودات  ديد الميموعة ال ل  ن مل إليها  سانات ال ممية المالية   (2
   ديد طني ة  سانات ال ممية المالية. (3
   ديد ال ،قة نين  سانات ال ممية المالية  طرديةت عكسية(. (4
 .  زيادةت نقصان(عمى ال سانات  ال أزير الرياضلال ممية المالية الرياضل ل دوث زر ال  ديد  (5
   مدينت دائن(.عمى ال سانات الزر الم اسنل  ل دوث ال ممية المالية  ال أزير الم اسنل   ديد (6
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 : التدريبات العمميةسادساً 
  لتدريب األول:ا

 أّزرت  سانا ها نالزيادة والنقصذانت ةن ييذة  ل ذدوث ال مميذات منشأة الشامت منشأة اق صادية ُ زاول نشاطا  صناعيا . 
المقانذل لم ذأزير  إ(]إلاى  إ دائنياة]مان  )مديونياة التاأثير المحاسابي  ديذد  المطماوب:المالية خ،ل الذدورة المالّيذة. 

 الرياضل الم دد ناليدول ال الل:
  

  المحاسبي التأثير الرياضي التأثير التسمسل المحاسبي التأثير الرياضي التأثير التسمسل

  زيادة إيراد اإليجار 2  زيادة الصندوق 1

  نقصان أوراق القبض 4  نقصان المصرف 3

  زيادة رأس المال 6  زيادة المصرف 5

  زيادة مصروف الرواتب 8  زيادة القروض المدينة 7

  نقصان الدائنون 10  نقصان المدينون )الزبائن( 9

  زيادة أوراق الدفع 12  المعّدات المكتبية زيادة  11

 
 التدريب الثاني:

 أّزرت  سانات المنشأة نالزيادة والنقصانت   ّسَس اسماعيل منشأة  عمالتُعِرَفت نمنشأة الس،م لمصناعات الا ائية.
المقانذل  )زياادةإ نقصاان(إالتأثير الرياضي   ديذد  المطموب:ةن يية  ل دوث ال مميات المالية خ،ل الدورة المالّية. 

 لم أزير الم اسنل الم دد ناليدول ال الل:
 

 الرياضي التأثير المحاسبي التأثير التسمسل الرياضي التأثير المحاسبي التأثير التسمسل

  أوراق الدفع دائنية 2  الصندوق دائنية 1

  أوراق القبض مديونية 4  القروض المدينة دائنية 3

  األوراق المالّية دائنية 6  المصرف مديونية 5

  مديونية العقارات 8  اإليرادات دائنية 7

  دائنية الدائنون 10  مديونية القروض الدائنة 9

  مديونية المدينون  12  رأس المال مديونية 11
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  :لتدريب الثالثا
 :2018عن الشهر األخير من عام  الخدمية منشأة فراس تأسيس إليك عمميات

 ه فل صندوق المنشأة.ليرةت  ودع 1 500 000نر سمال  تمنشأة  عمال خدمية ّسس فراس  (1
ليذذذرةت واف   ذذذت نذذذه  سذذذانا  ياريذذذا  لذذذد  المصذذذر   500 000سذذذ نت المنشذذذأة مذذذن الصذذذندوق منماذذذا  نقذذذديا   (2

 الدولل اإلس،مل ندمشق.
 ليرةت وسددت القيمة نشيا عمى المصر . 400 000اش رت المنشأة سيارة نمنمغ  (3
 ليرة عمى ال سا  من منشأة ريماس لم يهيزات المك نية. 100 000اش رت المنشأة  زازا  نمنمغ  (4
  من القيمة الم ر نة عميها لصالح منشأة ريماس لم يهيزات المك نية. %70سددت المنشأة  (5

 إ لمنشأة فراس الخدمية.المالية العمميات تحميل( جدول 1: المطموب
 .31/12/2018منشأة فراس الخدمية بتاريخ  ميزانية إعداد (2

 الحل:

 جدول تحميل العمميات المالية

رقم 
طبيعة  حسابات العممية العممية

التأثبر  نوع العالقة الحسابات
 الرياضي

التأثير 
 القيمة النقدية المحاسبي

1 
  

 
   

     

2 
  

 
   

     

3 
  

 
   

     

4 
  

 
   

     

5 
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 31/12/2018بتاريخ  ميزانية منشأة فراس الخدمية    
 المطموبات الموجودات

    
    
    
    
    
    
    
 المجموع  المجموع 

 
 :التدريب الرابع
عان الشاهر األخيار مان عاام  حمولاةمالحواسايب الالمتخصصة بصايانة  إمنشأة اسماعيل الخدمية إليك عمميات

2018: 
 ليرةت  ودعه فل صندوق المنشأة. 600 000 منماا  من المالاسماعيل  خّصص 1/12/2018ن اريخ  (1
 ليرة. 175 000آالت وم دات نمنمغ  تنقدا   المنشأة اش رت 4/12/2018 ن اريخ (2
 ليرة. 40 000نمنمغ ت  زاث و يهيزات مك نية نقدا   المنشأة اش رت 10/12/2018ن اريخ  (3
 ليرة. 150 000سيارة نيا آ  نمنمغ  تنقدا   المنشأة اش رت 15/12/2018ن اريخ  (4
 .ليرة 10 000منمغ ت المنشأة نقدا ت زمن زيوت وم روقات نسدد 18/12/2018ن اريخ  (5
 مقانل خدمات صيانة مقدمة لزنائنه. تليرة 82 000منمغ ن  ّصمت المنشأة نقدا ت 20/12/2018ن اريخ  (6
 ليرة. 8 000منمغ ن روا  ت المنشأة نقدا ت سدد 25/12/2018ن اريخ  (7
 .ليرة 10 000منمغ نإييار م ل  ت المنشأة نقدا تسدد 28/12/2018ن اريخ  (8

 إ مع ُمراعاة التسمسل التاريخي لمعمميات.منشأة اسماعيل الخدميةعمميات ( جدول تحميل 1المطموب: 
 .31/12/2018عن الفترة المنتهية بتاريخ  قائمة الدخلإعداد  (2
 .31/12/2018بتاريخ  منشأة اسماعيل الخدمية ميزانيةإعداد  (3

 الحل:
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 مسودة العمميات الحسابية:
.............................................................................................................
.............................................................................................................

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

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

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

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

 جدول تحميل العمميات المالّية

 القيمة النقدية التأثير المحاسبي التأثير الرياضي العالقة طبيعة الحسابات حسابات العممية رقم العممية

1 
      

  
      

          

2 
      

  
      

          

3 
      

  
      

          

4 
      

  
      

          

5 
      

  
      

          

6 
      

  
      

          

7 
      

  
      

          

8 
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 31/12/2018فترة المنتهية بتاريخ قائمة الدخل عن ال

 
 البيان جزئي كمي

 
      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
 31/12/2018بتاريخ  ميزانية منشأة فراس الخدمية    

 المطموبات الموجودات

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 المجموع  المجموع 

 


