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املحاضرة األولى



 
 
:علىبعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

.تعريف املحاسبة.1

.الدفاتران يفرق بين املحاسبة ومسك .2

.املحاسبيةان يذكر مستخدمي املعلومات .3

.اإلداريةان يفرق  بين املحاسبة املالية واملحاسبة .4



:ةاملحاسبتعريف 

.صاديةاالقتاألحداثوتلخيصوتصنيفتسجيلفن:التطبيقيالجانبعلىيعتمدتعريف

وتحليلبويبوتتسجيلطرق فييبحثالذيالعلم:واالكاديميالعلميالجانبعلىيعتمدتعريف

.معينةأغراضلخدمةللمنشأةاملختلفةاملاليةاملعامالت

املاليةوماتاملعلوتوصيلوتسجيلوقياستحديدعمليةهي:األمريكيةاملحاسبةجمعيةتعريف

اتخاذفيتهمملساعداملعلوماتبتلكاملهتميناملستخدمينإلىاالقتصاديةبالوحداتاملتعلقة

.السليمةاالقتصاديةالقرارات



علىتعريف يعتمد 
:التطبيقيالجانب 

.االقتصاديةاألحداثوتلخيصوتصنيفتسجيلفن

ب تعريف يعتمد على الجان
:العلمي واألكاديمي

تعريف جمعية 
:األمريكيةاملحاسبة 

للمنشأةةاملختلفاملاليةاملعامالتوتحليلوتبويبتسجيلطرق فييبحثالذيالعلم

.معينةأغراضلخدمة

االقتصاديةبالوحداتاملتعلقةاملاليةاملعلوماتوتوصيلوتسجيلوقياستحديدعمليةهي

.السليمةصاديةاالقتالقراراتاتخاذفيملساعدتهماملعلوماتبتلكاملهتميناملستخدمينإلى



:املحاسبة  كـ فن
نقديشكليفاالقتصاديةواألحداثاملعامالتوعرضوتلخيصوتبويبتسجيلفناملحاسبة

.النتائجوتفسير

:املحاسبة كعلم اجتماعي

تعريف املحاسبة كنظام
:معلومات

خدميمستتمكنالتياالقتصاديةاملعلوماتوتوصيلوقياستحقيقعمليةاملحاسبة

يةاالجتماعالرفاهيةتعظيمبهدفالقراراتواتخاذالشخص يالتقديرمناملعلومات

باألحداثبطةاملرتاملعلوماتأواالقتصاديالطابعذاتاملعلوماتبتوليديختصللمعلوماتنظام

.دةاملحدو االقتصاديةللمواردالبديلةاالستخداماتبينمناالختيارعلىتنطوي التي



هداف أ
املحاسبة

.معينةزمنيةفترةعنخسارةأوربحمناملنشأةأعمالنتيجةتحديد

.الفترةهذهفياملالياملركزتحديد

.القادمةراتالفتأوللفترةالسياساتورسمللتخطيطالالزمةواملعلوماتالبياناتتوفير

ممتلكاتهالىعواملحافظةاملنشأةأعمالعلىالرقابةإلحكامالالزمةواملعلوماتالبياناتتوفير
.واالختالسوالتالعبالضياعمن

يمكنحتىشأةاملنبهاتقومالتياملاليةللتصرفاتودائمةومنظمةكاملةبسجالتاالحتفاظ
.الحاجةعندإليهاالرجوع

.تحقيقهافييرغبالتيالغايةهو:الهدف



عامتعريف ▪

املاليةعملياتالتسجيلتحكمالتياملحاسبيةواملفاهيموالنظرياتواألسساملبادئمنمجموعةهي

أوربحمنملنشأةاأعمالنتيجةتحديدبهدفماليةقوائمشكلفيوتلخيصهاوتبويبهامنظمةبطريقة

اتخاذفياألطرافعجمييستفيدوحتىالفترةهذهفياملالياملركزوتحديدمعينةزمنيةفترةعنخسارة

.املختلفةاالقتصاديةالقرارات



التوصيل التسجيل  القياس التحديد

هي مجموعة األعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق الغاية: الوظيفة

املحاسبةوظائف 



عمليةهيهل)اوتجهيزهومعالجتهابهااالهتمامينبغيالتي(املاليةالعمليات)االقتصاديةاألحداثتحديد

تقديمسلع،البيع:مثلاملال،لغةألنهااملالية،بالعملياتفقطتهتمفاملحاسبة(مالية؟غيرأومالية

.بهاهتمتالفاملحاسبةموظفتعيينقرار:مثلاملاليةغيرالعملياتأما.األجور دفعالشراء،الخدمات،

التحديد



قيمةلها(يالبالر قيمتهاتحديد)النقدبوحدةللقياسقابلةتكون أنيجباملالية،العملياتتحديدبعد

.ماليةغيرعملياتألنهاتجاهلهافيتمالنقدبوحدةقياسهايمكنالالتيالعملياتأما.مالية

القياس



سليمة وذلك بشكل بعد قياس العمليات املالية يتم إثباتها في الدفاتر املحاسبية باتباع الطرق العلمية ال

.مستمرتوثيق تاريخي 

التسجيل 



إلىنتائجهايلتوصينبغيوتسجيلهاوقياسهاتحديدهاتمالتياملاليةالعملياتمناالستفادةتتمحيث

بتحليلباملحاسيقومثم،املاليةالقوائمأهمهامنالتياملاليةالتقاريرإعدادطريقعناملستفيدين

.القراراتاتخاذفيبهاليسترشدوللمستفيدينالقوائمهذهوتفسير

التوصيل



املنشأةإدارة 
(املستخدم الداخلي)

املستثمرون 
الحاليون واملحتملون 

الدائنون 

الرأي العام

العاملون 

األجهزة الحكومية

املنشأةأصحاب 
(املالك) 

األطراف املستفيدة



املنشأة إدارة -1
(املستخدم الداخلي)

الحتياجليةاملاالتقاريرأعدتالتياملنشأةداخلاملختلفةاإلداريةاملستويات

قتصاديةاالالقراراتاتخاذفيملساعدتهااملحاسبيةللمعلوماتاملنشأةإدارة

إدارةةحاجإلىباإلضافة،النقديةللسيولةاملنشأةحاجةمدىمثلالرشيدة

منذلككون ويالربحتحقيقفياألجلطويلةأهدافهاتحقيقمنللتأكداملنشأة

.عدةاملوالقوائماملاليةللتقاريرإضافةداخليةتفصيليةتقاريرخالل



املنشأة أصحاب -2
(املالك) 

مايةوحاستخدامفياإلدارةكفاءةمدىوقياسأعمالهمنجاحمدىعلىللتعرف

أوتثماراتهماستخفيضأوبزيادةاملتعلقةالقراراتاتخاذإلىباإلضافة،أموالهم

.عليهماهيعلىابقائها

ون الحالياملستثمرون -3
واملحتملون 

.اإلدارةكفاءةومدىاملتوقعأوالحاليالعائدحجمعلىللتعرف



.  املنشأةعلى تحصيل مستحقاتهم من لالطمئنان الدائنون -4

.وظائفهمعلى استمرار لالطمئنان العاملون -5



الحكوميةاألجهزة -6

ة وذلك وزارة املالية والتجارة وديوان املراقبة العام، والدخلمثل مصلحة الزكاة 

،  اديالتخطيط االقتص، الضرائبألغراض مختلفة مثل جباية الزكاة وفرض 

.اإلعاناتمنح 

العامالرأي -7

سات العامة وهم الخبراء والباحثون واملستشارون املاليون واالقتصاديون واملؤس

.مختلفةوذلك ألغراض 



.املالءمة

.املوثوقية

.  للمقارنةالقابلية 

خصائص املعلومات املحاسبية



املالءمة-1

:عناصربثالثوتحدد،اتخاذهاملرادبالقرار صلةذاتأي

.تقديريةتكون أنويمكناملناسبالوقتوفيحديثةتكون بأن:الوقتية.1

.األحداثائجلنتاملستقبلتوقعاتتحسينمنالقرارمتخذتمكنأنهابمعنى:للمعلوماتالتنبؤيهالقدرة.2

.السابقةالتوقعاتوتصحيحمراجعةمنالقرارمتخذتساعد:التوقعاتمنالتحققإمكانية.3



:عناصرثالثلهاو االقتصاديةاألحداثعنالتعبيروصدقوالحيادباملوضوعيةالتصافهاعليهااالعتمادامكانيةبمعنى

.معينةأطرافلخدمةمسبقامحددةلنتائجللوصول املتعمداالنحيازعنالبعد:الحياد.1

.بإعدادهاقامالذيالطرفغيرأخرى أطرافقبلمنللمراجعةاملعلوماتقابليةوتعني:املوضوعية.2

.البحثموضعالظاهرةتمثيلفياملعلوماتصدق:املصداقية.3

املوثوقية-2



أو(املحاسبيةرق الطنفساتباعبمدىتتأثر)مختلفةزمنيةفتراتبيناملنشأةلنفسمقارنةجراءإمكانيةإ

.املقارناتجراءإمعاملحاسبيةاملعلوماتقيمةتزدادحيث،النشاطنفسفيأخرى منشآتمع

للمقارنةالقابلية -3



فروع املحاسبة

11
2

3
4

املحاسبة املالية

محاسبة التكاليف

و املحاسبة اإلدارية

املحاسبة الحكومية

املراجعة



خاللاملنشأةشاطننتيجةقياسبهدفوتلخيصهااملاليةالعملياتوتسجيلبتحليليهتمالذيالفرعوهي

علىاهتمامهايتركزو للمنشأةاملاليةاملحاسبةنتاجهياملالياملركزوقائمةالدخلفقائمة.معينةزمنيةفترة

(الخارجيةاملحاسبة).الخارجيةلألطرافاملاليةاملعلوماتتقديم

املحاسبة املالية-1



املحاسبةىإلتطور ثم،الوحدةتكلفةلتحديدأواالنتاجتكلفةلتحديدالتكاليفبمحاسبةالفرعهذابدأ

تكاليفتخدامباسبدأاملحاسبيةللمعلوماتاإلداري االستخدامأنحيثالتكاليفبمحاسبةالرتباطهااإلدارية

التخطيطمثلةاإلدار تخدمالتياملحاسبيةاملعلوماتجميعليشملوتطور اإلداريةالقراراتاتخاذفياملنتجات

.التكاليفملحاسبةامتدادهيالتياإلداريةباملحاسبةيسمىماوهذا،األداءوقياسوالرقابة

التكاليفمحاسبة-2
اإلداريةواملحاسبة 



منتأكدللالحكوميةواإلداراتبالوحداتالخاصةاملحاسبيةاملعلوماتلتوفيريهدفالذيالفرعوهي

.الحكوميةاملصروفاتأواإليراداتسواءللدولةالعامةاألموالعلىالرقابةتحقيق

املحاسبة الحكومية-3



املراجعةتهدفو .الوقتنفسفيعنهاواملستقلةاملحاسبة،بوظائفالصلةوثيقةالوظائفأحداملراجعةتعد

ملنشأةيةاملالالقوائمعدالةمدىعنمحايدفنيرأيإبداءبغرضاملحاسبيةاملعلوماتدقةمنالتحققإلى

(يراجعهاراجعواملاملاليةالقوائميعداملحاسب).املنشأةلتلكاألعمالونتيجةاملالياملركزإطهارفيمعنية

.القوائمبتلكالواردةاملعلوماتفيواملصداقيةالثقةإلضفاء

املراجعة-4



نهاية املحاضرة األولى


