
                                                          

  

  

  

  ملخص محاضرات في مقياس

  محاسبة العامةمحاسبة العامةمحاسبة العامةمحاسبة العامةالالالال

  

                                            

 

  

  

  

  

  

  

  

  



        حول المحاسبة العامةحول المحاسبة العامةحول المحاسبة العامةحول المحاسبة العامة    تتتتياياياياعمومعمومعمومعموم

يه نظام ملعاجلة املعلومة املالية 4سمح جبمع و/رت.ب وتق�مي و*سجيل املعطيات أ%ساس�ية املرمقة وعرض قوامئ تعطي صورة وف�ة  ::::مفهوم احملاس�بة العامةمفهوم احملاس�بة العامةمفهوم احملاس�بة العامةمفهوم احملاس�بة العامة - 1
  .احلساEت ٕاقفالعن اAمة والوضعية املالية ون?�<ة املؤسسة بتارخي 

        : : : : الهيئات املعنية بتطبيق احملاس�بة العامةالهيئات املعنية بتطبيق احملاس�بة العامةالهيئات املعنية بتطبيق احملاس�بة العامةالهيئات املعنية بتطبيق احملاس�بة العامة ----2222

 .الرشاكت اخلاضعة ٔ%حاكم القانون الت<اري  -

 .التعاونيات -

ميارسون fشاطات اقcصادية م`نية _ىل معليات  اكنوا ٕاذاالطبيعيون ٔ]و املعنويون املنتجون Zلسلع واخلدمات الت<ارية وXري الت<ارية  أ%شTاص -
 .مcكررة

 .الطبيعيني واملعنويني nA مبوجب نص قانوين أ%شTاصلك  -
        ::::س�بة العامةس�بة العامةس�بة العامةس�بة العامةفرضيات احملافرضيات احملافرضيات احملافرضيات احملا ----3333

 .حبيث *س<ل العمليات وقت uدوtا ::::حماس�بة rلزتامحماس�بة rلزتامحماس�بة rلزتامحماس�بة rلزتام -

 .تعد القوامئ املالية _ىل ٔ]ساس اس�مترارية rس�تغالل Eفرتاض اس�مترار املؤسسة يف ال{شاط ::::اس�مترارية rس�تغاللاس�مترارية rس�تغاللاس�مترارية rس�تغاللاس�مترارية rس�تغالل -
        ::::م`ادئ احملاس�بة العامةم`ادئ احملاس�بة العامةم`ادئ احملاس�بة العامةم`ادئ احملاس�بة العامة ----4444

 .شهرا ما مل يو�د اس�ت��اء 12حبيث Zلس�نة احملاس��ة  ::::ا�وريةا�وريةا�وريةا�ورية -

 .حبيث /كون ن?�<ة لك س�نة مس�تق� عن الس�نوات أ%خرى ::::الس�نواتالس�نواتالس�نواتالس�نواتاس�تقاللية اس�تقاللية اس�تقاللية اس�تقاللية  -

 .تقد�ر معقول Zلوقائع احملمت� ::::م`دٔ] احلذرم`دٔ] احلذرم`دٔ] احلذرم`دٔ] احلذر -

 .تق�مي العنارص وٕاجراءاتثبات طرق وقوا_د  ::::م`دٔ] ثبات طرق العملم`دٔ] ثبات طرق العملم`دٔ] ثبات طرق العملم`دٔ] ثبات طرق العمل -

 .*سجيل العمليات Eلتلكفة التارخيية ::::طريقة تق�مي Eلتلكفة التارخييةطريقة تق�مي Eلتلكفة التارخييةطريقة تق�مي Eلتلكفة التارخييةطريقة تق�مي Eلتلكفة التارخيية -

حبيث يمت rع�د _ىل جوهر العمليات وأ%uداث وفق حق�قهتا rقcصادية ول.س الشلك القانوين  ::::لشلك القانوينلشلك القانوينلشلك القانوينلشلك القانوينتغليب الواقع rقcصادي _ىل اتغليب الواقع rقcصادي _ىل اتغليب الواقع rقcصادي _ىل اتغليب الواقع rقcصادي _ىل ا -
 .ا متوييل إالجيارم�ل عقود 

 .بني أ%عباء والنواجت ٔ]وال ميكن املقاصة بني أ%صول واخلصوم،  ::::_دم املقاصة_دم املقاصة_دم املقاصة_دم املقاصة -

 .علية وحق�ق�ة عن fشاط املؤسسة وعن ن?�جهتا و]ٓداهئاجيب ٔ]ن تقدم املعلومات املالية صورة ف  ::::الصورة الصادقةالصورة الصادقةالصورة الصادقةالصورة الصادقة -
        ::::اخلصائص النوعية Zلمعلومات اليت جيب ٔ]ن حتتوهيا القوامئ املاليةاخلصائص النوعية Zلمعلومات اليت جيب ٔ]ن حتتوهيا القوامئ املاليةاخلصائص النوعية Zلمعلومات اليت جيب ٔ]ن حتتوهيا القوامئ املاليةاخلصائص النوعية Zلمعلومات اليت جيب ٔ]ن حتتوهيا القوامئ املالية ----5555

 .حبيث /كون قادرة _ىل الت»ٔثري يف مس�تعملهيا يف القرارات rقcصادية املتTذة ::::املالمئةاملالمئةاملالمئةاملالمئة -

 .حبيث /كون ®الية من أ%خطاء والتزي ::::املصداق�ةاملصداق�ةاملصداق�ةاملصداق�ة -

 .حبيث *سمح مبقار±هتا _رب الزمن وبني املؤسسات ::::املقارنةاملقارنةاملقارنةاملقارنةقابلية قابلية قابلية قابلية  -

 .حبيث /كون سه� الفهم للك من ميµ معلومات ´س�يطة عن اجلانب ال?س�يريي وrقcصادي ::::الوضوح وقابلية الفهمالوضوح وقابلية الفهمالوضوح وقابلية الفهمالوضوح وقابلية الفهم -
        ::::مس�تTدموا املعلومات املاليةمس�تTدموا املعلومات املاليةمس�تTدموا املعلومات املاليةمس�تTدموا املعلومات املالية ----6666

 .املسري�ن وخمتلف ٔ]¸زة الرقابة وإالدارة ومصاحل املؤسسة ا�ا®لية -

 .من مالك ومسامهني وبنوك وXري ذn أ%موالس موردو رؤو  -

 .ٕادارة الرضائب -

 .مؤسسات التامني -

 .اخل ...املوردون والزE¿ن  -

  :و*شمل ::::القوامئ املاليةالقوامئ املاليةالقوامئ املاليةالقوامئ املالية



 .املزيانية -

 .�دول حساEت النتاجئ -

 .�دول تدفقات اخلزينة -

 .�دول تغريات أ%موال اخلاصة -

 .ا����ق -
  

    الميزانيةالميزانيةالميزانيةالميزانية

عبارة عن Äشف يصف وضعية اAمة املالية Zلمؤسسة يف Ãرخي معني،تتكون املزيانية من جزئني ، أ%وىل تعرض مصادر املزيانية  ::::تعريف املزيانيةتعريف املزيانيةتعريف املزيانيةتعريف املزيانية - 1
 .ٔ]موال املؤسسة و*سمى Eخلصوم، واجلزء الثاين تعرض اس�تTدامات تµ أ%موال و*سمى Eٔ%صول 

  :تنقسم ٕاىلو ملزيانية تنازليا حسب الس�يوÈ واليت توضع اس�تTدامات مصادر أ%موال ويمت /رت.هبا يف ا ::::عنارص أ%صولعنارص أ%صولعنارص أ%صولعنارص أ%صول - 2

 .ٔ]صول �ارية  -

   .ٔ]صول Xري �ارية  -
يه تr µلزتامات الراهنة الناجتة عن ٔ]uداث ماضية واليت �متثل انقضاهئا يف خروج موارد ممث� ملنافع اقcصادية، ح�ث يمت     ::::: : : : عنارص اخلصومعنارص اخلصومعنارص اخلصومعنارص اخلصوم - 3

  :تنقسم ٕاىل/رت.هبا وعرضها تنازليا حسب مدة اس�تحقاقها و 

 .اخلصوم اجلارية -

 .اخلصوم Xري اجلارية -
        ::::ٔ]نواع املزيانيةٔ]نواع املزيانيةٔ]نواع املزيانيةٔ]نواع املزيانية ----4444

 .املزيانية rفcتاح�ة -

 .املزيانية اخلتام�ة -

 .مزيان املراجعة -

 .مزيانية التصف�ة -
        املزيانيةاملزيانيةاملزيانيةاملزيانيةعنارص عنارص عنارص عنارص  ----5555

        عنارص أ%صولعنارص أ%صولعنارص أ%صولعنارص أ%صول -
    NNNN----1111الس�نة الس�نة الس�نة الس�نة     NNNNم`الغ صاف�ة م`الغ صاف�ة م`الغ صاف�ة م`الغ صاف�ة         خ القميةخ القميةخ القميةخ القمية    - - - - إ إ إ إ         م`الغ اجامليةم`الغ اجامليةم`الغ اجامليةم`الغ اجاملية        عنارص أ%صول عنارص أ%صول عنارص أ%صول عنارص أ%صول         احلساب احلساب احلساب احلساب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        أ%صول Xري اجلارية أ%صول Xري اجلارية أ%صول Xري اجلارية أ%صول Xري اجلارية 
  تث��تات معنوية
  تث��تات مادية 

  تث��تات �اري ٕاجنازها
  تث��تات مالية ٔ]خرى

        أ%صول اجلاريةأ%صول اجلاريةأ%صول اجلاريةأ%صول اجلارية
ت واملنتو�ات ق�د اØزو×
  التنف�ذ

  الزE¿ن 
  ا%ٓخروناملدينون 

  البنك
  الصندوق

        

        

  عنارص اخلصومعنارص اخلصومعنارص اخلصومعنارص اخلصوم -



    NNNN----1111الس�نة الس�نة الس�نة الس�نة     NNNNم`الغ صاف�ة م`الغ صاف�ة م`الغ صاف�ة م`الغ صاف�ة         خ القميةخ القميةخ القميةخ القمية    - - - - إ إ إ إ         م`الغ اجامليةم`الغ اجامليةم`الغ اجامليةم`الغ اجاملية        عنارص اخلصوم عنارص اخلصوم عنارص اخلصوم عنارص اخلصوم         احلساب احلساب احلساب احلساب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        رؤوس أ%موال اخلاصة رؤوس أ%موال اخلاصة رؤوس أ%موال اخلاصة رؤوس أ%موال اخلاصة 
  املال رٔ]س

  احcياطات 
  ن?�<ة صاف�ة

        خصوم Xري �ارية خصوم Xري �ارية خصوم Xري �ارية خصوم Xري �ارية 
  قروض وديون

  معاينة سلفا وٕا�راداتمؤو×ت 
        خصوم  �اريةخصوم  �اريةخصوم  �اريةخصوم  �ارية

  موردون 
  ديون ٔ]خرى
  خزينة سالبة

        

    الحسابالحسابالحسابالحساب

و4س<ل ف�ه مجيع العمليات املتعلقة  يدعى Eجلنب ا�ا¿ن، ٔ]4رسى Eجلانب املد�ن و�انب عدي ٔ]مينهو �دول يتضمن �انبني، �انب  ::::احلساباحلساباحلساباحلساب - 1
  .®الل فرتة حمددة

  :ي»ٔ®ذ احلساب Xالبا الشلك املوايل    ::::احلساباحلساباحلساباحلساب    ٔ]شاكلٔ]شاكلٔ]شاكلٔ]شاكل - 2
    رصيد دا¿نرصيد دا¿نرصيد دا¿نرصيد دا¿ن    رصيد مد�نرصيد مد�نرصيد مد�نرصيد مد�ن        ßßßß        م�هم�هم�هم�ه        رشح العمليةرشح العمليةرشح العمليةرشح العملية        Ãرخي العمليةÃرخي العمليةÃرخي العمليةÃرخي العملية

        
    

                                    

جلانب املد�ن وهذا بعمل الفرق بني ا) ، س�نةٔ]شهر، س�تة ٔ]شهرشهر، ثالثة ( وهو عرض وضعية احلساب يف هناية مفرتة حمددة     ::::/رصيد احلساب/رصيد احلساب/رصيد احلساب/رصيد احلساب - 3
Aي ي»ٔ®ذ الوضعيات التالية واجلانب ا�ا¿ن وا:  

  .عندما �كون مجموع املبالغ املدينة ٔ]كرب من مجموع املبالغ ا�ائنة    ::::مد�نمد�نمد�نمد�ن    رصيدرصيدرصيدرصيد
  الزE¿ن 411/ح

18700187001870018700        
5400540054005400        
3200320032003200        

14700147001470014700        
3200320032003200        
1100110011001100        

    8300830083008300: : : : رصيد مد�ن رصيد مد�ن رصيد مد�ن رصيد مد�ن 
27300273002730027300        27300273002730027300    

  .عندما �كون مجموع املبالغ ا�ائنة ٔ]كرب من مجموع املبالغ املدينة    ::::رصيد دا¿نرصيد دا¿نرصيد دا¿نرصيد دا¿ن
  401/ح

10100101001010010100        
19750197501975019750        

        11850118501185011850::::دا¿ندا¿ندا¿ندا¿ن    رصيدرصيدرصيدرصيد

22500225002250022500        
13500135001350013500        
5700570057005700    

    
41700417004170041700        41700417004170041700    

        : : : : رصيد معدومرصيد معدومرصيد معدومرصيد معدوم
  الصندوق  53/ح

6350635063506350        
1500150015001500        
5530553055305530        

7980798079807980        
3150315031503150        
2250225022502250    

    
13380133801338013380        13380133801338013380    



    التثبيتاتالتثبيتاتالتثبيتاتالتثبيتات

        ::::ةةةةاملادياملادياملادياملاديأ%صول الثابتة أ%صول الثابتة أ%صول الثابتة أ%صول الثابتة  ----1111

  
        ::::]ٓليات سري احلساEت]ٓليات سري احلساEت]ٓليات سري احلساEت]ٓليات سري احلساEت

 

  ::::ال?سجيل احملاس�يبال?سجيل احملاس�يبال?سجيل احملاس�يبال?سجيل احملاس�يب

 

        

        



        أ%صول الثابتة املعنويةأ%صول الثابتة املعنويةأ%صول الثابتة املعنويةأ%صول الثابتة املعنوية ----2222

  سري احلساEتسري احلساEتسري احلساEتسري احلساEت    ]ٓلية]ٓلية]ٓلية]ٓلية

   

 

 

        ::::ال?سجيل احملاس�يبال?سجيل احملاس�يبال?سجيل احملاس�يبال?سجيل احملاس�يب



 

        ::::أ%صول الثابتة املاليةأ%صول الثابتة املاليةأ%صول الثابتة املاليةأ%صول الثابتة املالية ----3333

 

  

    المعالجة المحاسبية للعمليات الجاريةالمعالجة المحاسبية للعمليات الجاريةالمعالجة المحاسبية للعمليات الجاريةالمعالجة المحاسبية للعمليات الجارية

 

        الفاتورةالفاتورةالفاتورةالفاتورة

  



        ::::املؤسسات الت<اريةاملؤسسات الت<اريةاملؤسسات الت<اريةاملؤسسات الت<اريةالعمليات يف العمليات يف العمليات يف العمليات يف 

  

        ::::إالنتاج�ةإالنتاج�ةإالنتاج�ةإالنتاج�ةالعمليات يف املؤسسات العمليات يف املؤسسات العمليات يف املؤسسات العمليات يف املؤسسات 

  



 

    

        ::::uاالت ®اصةّ uاالت ®اصةّ uاالت ®اصةّ uاالت ®اصةّ 
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