
املحاضرة األولى - استعراض مقرر مدخل محاسبة (٢) 

تســتهدف هــذه املــحاضــرة األولــى إلــى اســتعراض مــحتويــات مــقرر مــدخــل مــحاســبة (٢) ، وذلــك مــن خــالل 
التعرض للنقاط التالية:  

التعريف باملقرر الدراسي. •
أهداف املقرر الدراسي. •
وصف املقرر الدراسي. •
محتويات املقرر الدارسي.  •
أساليب التقييم. •
مراجعة املقرر. •

التعريف باملقرر الدراسي 
يتم تدريس هذا املقرر لجميع طالب وطالبات كلية الدراسات التطبيقية ولخدمة املجتمع. •
املستوى الكاديمى الذى يدرس فيه املقرر : املستوى الثالث. •
املتطلبات السابقة لهذا املقرر : مدخل محاسبة (١). •
عدد الساعات املعتمدة ( ٣ ساعات ). •

أهداف املقرر الدراسي 
يهدف هذا املقرر إلى: 

القدرة على معرفة األسس املحاسبية الالزمة إلعداد الحسابات الختامية والقوائم املالية. •
القدرة على التعرف على األسس املحاسبية إلعداد التسويات املالية لعمليات املنشأة. •
القدرة على استخدام ورقة العمل كوسيلة لتبسيط العمل املحاسبي. •
القدرة على املعالجة املحاسبية للحسابات النقدية واملدينني. •
الـقدرة عـلى مـعرفـة أسـس املـحاسـبة عـن األصـول الـثابـتة واملخـزون السـلعي واالسـتثمارات املـالـية قـصيرة •

األجل، وتعريفه باألخطاء املحاسبية وسبل عالجها. 
وصف املقرر الدراسي 

يـــتم فـــى هـــذا املـــقرر اســـتكمال دراســـة مـــبادئ املـــحاســـبة املـــالـــية ، وذلـــك مـــن خـــالل الـــتعرف عـــلى األســـس 
املـــحاســـبية الـــالزمـــة إلعـــداد الـــتسويـــات املـــالـــية لـــعمليات املـــنشأة فـــى نـــهايـــة الـــفترة، مـــع بـــيان تـــأثـــيرهـــا عـــلى 
الــحسابــات الــختامــية والــقوائــم املــالــية، وكــذلــك تــعميق فــهم الــطالــب ألســس ومــشكالت املــعالــجة املــحاســبية 
لـــــحسابـــــات األصـــــول بـــــصفة عـــــامـــــة مـــــع الـــــتركـــــيز عـــــلى حـــــسابـــــات األصـــــول املـــــتداولـــــة (نـــــقديـــــة ، مـــــديـــــنـون ، 

استثمارات ، مخزون) 
محتويات املقرر الدراسي 

: مراجعة إعداد القوائم املالية:  أوالً
القواعد واألسس املحاسبية التى تحكم إعداد القوائم املالية. •
إعداد ميزان املراجعة. •
إعداد قائمة الدخل. •
إعداد قائمة املركز املالي. •

 ١



ثانياً: تسوية املصروفات اإليرادات 
تسوية املصروفات املقدمة واملستحقة. •
تسوية اإليرادات املقدمة واملستحقة. •
تسويات آخر العام للبنود اآلخرى. •

ثالثاً: ورقة العمل 
إعداد ورقة العمل بالتسويات كأداة مساعدة إلعداد القوائم املالية. 

رابعاً: تسوية الحسابات النقدية 
صندوق املصروفات النثرية. •
مذكرة تسوية البنك. •

خامساً: تسوية حسابات املدينني 
مفهوم وتقييم حسابات املدينني •
طرق تقدير الديون املشكوك في تحصيلها. •
معالجة الديون املعدومة. •

سادساً: االستثمارات في األوراق املالية 
مفهوم وأنواع االستثمارات املالية •
املعالجة الحسابية لالستثمارات املالية املقتناة بغرض اإلتجار. •

سابعا: تقييم املخزون السلعي 
مفهوم وتكلفة املخزون السلعي. •
طرق تقويم املخزون السلعي. •

ثامناً: تقييم األصول الثابتة 
تحديد تقييم األصول الثابتة. •
طرق تقدير االستهالك. •
بيع األصول الثابتة. •

تاسعاً: تسوية األخطاء املحاسبية 
أنواع األخطاء املحاسبية. •
تسوية األخطاء املحاسبية. •

 ٢



املحاضرة الثانية - مراجـــــــعة عامة على مقرر مدخل محاسبة (١) 

ماهو تعريف املحاسبة ؟ -
ماهى طبيعة املحاسبة ؟ -
ماهى املبادئ املحاسبية املتعارف عليها ؟ -
ماهى معادلة املحاسبة ؟ -
ماهى قاعدة املديونية والدائنية ؟ -
ماهى الدورة املحاسبية ؟ -
مراجعة اعداد القوائم املالية ؟ -

تعريف املحاسبة 
يــرتــبط تــعريــف املــحاســبة بــنشأتــها و تــطورهــا، ووفــقا إلخــتالف وجــهات الــنظر الــتى تــناولــتها كــمايــلى : فــقد 

يعرف البعض املحاسبة بأنها " فن تسجيل وتصنيف وتلخيص األحداث االقتصادية " 
ويهـتم هـذا الـتعريـف بـالـجانـب الـتطبيقى لـلمحاسـبة، ويـتفق مـع وجـهات الـنظر الـتى تـضع املـمارسـة والـخبرة 

العملية فى موضع اإلهتمام األساسى. 
وهــــناك تــــعريــــف آخــــر لــــلمحاســــبة هــــو " هــى نــظام إلنــتاج املــعلومــات الــكمية املــتعلقة بــاملــنشأة، 

وتوصيل تلك املعلومات الى األطراف املستفيدة ملساعدتها فى إتخاذ القرارات " 
ويـــــتفق هـــــذا الـــــتعريـــــف مـــــع أصـــــحاب الـــــدراســـــات الـــــعلمية ، واالعـــــتماد عـــــلى الـــــجانـــــب الـــــعلمي لـــــلمحاســـــبة 

بإعتبارها نظاماً للمعلومات. 
ويـمكن جـمع الـتعرفـني الـسابـقني كـما يـلي " املـحاسـبة عـبارة عـن عـملية تحـديـد ، قـياس ، تـوصـيل 
املـعلومـات االقـتصاديـة عـن املـنشأة لـترشـيد الـحكم الـشخصي عـلى األمـور وإتـخاذ الـقرارات 

عن طريق الفئات التى تستخدمها " 
الفئات التي تستخدم املعلومات الناتجة من املحاسبة 

داخل املشروع: ١.
أصحاب املشروع. •
إدارة املشروع. •
العاملني. •
خارج املشروع: ٢.
الدائنني. •
املستثمرين. •
األجهزة الحكومية. •

 ٣



طبيعة املحاسبة 

 

هذه الخطوات الثالث هي األساليب املستخدمة في استخراج 
" األرقام املحاسبية " 

املـبادئ املـحاسـبية املـتعارف عـليها" تـعتمد املـحاسـبة املـالـية عـلى كـثير مـن املـبادئ واملـفاهـيم الـتى 
توضح الطريقة أو اإلجراءات التى يتم بها معالجة بنود القوائم املالية، ومن أهم هذه املبادئ مايلي: 

مـبدأ الـوحـدة املـحاسـبية: كـل مـنشأة تـعامـل كـوحـدة مـنفصلة ومسـتقلة عـن مـالكـها وهـو مـايـسمى ١)
" بــالــشخصية املــعنويــة املســتقلة " حــيث أن املــعامــالت املــالــية الــخاصــة بــاملــالــك ليســت جــزءاً مــن 

عمليات املنشأة وبالتالى ال تثبت بدفاتر املنشأة إال إذا كانت ذات تأثير مباشر عليها. 
مـبدأ االسـتمراريـة: ويــشير هــذا املــبدأ الــى أن املــنشأة وجــدت لتســتمر لــفترة مــن الــزمــن ٢)

تكفي إلنجاز أهدافها. 
مــبدأ الــفترة املــحاســبية: بــمعنى تــقسيم حــياة املــنشأة إلــى فــترات دوريــة غــالــباً مــا تــكون ســنة مــالــية، ٣)

حتى يمكن قياس نتيجة نشاط هذه املنشأة في نهاية كل فترة معينة. 
مــبدأ الــوحــدة الــنقديــة: بـــمعنى قـــياس كـــافـــة مـــوارد املـــنشأة واإللـــتزامـــات الـــتي عـــليها، فـــى شـــكل ٤)

وحــــدات نــــقديــــة ( ريــــال ، جــــنيه ، دوالر ) عــــلى اعــــتبار أن الــــنقود هــــي وحــــدة قــــياس مــــناســــبة لــــقياس 
وتحديد وتقرير تأثير العمليات املختلفة. 

مــبدأ املــقابــلة: يـــقصد بهـــذا املـــبدأ مـــقارنـــة إيـــرادات الـــفترة بجـــميع املـــصروفـــات الـــتي ســـاهـــمت فـــى ٥)
تحقيق هذا اإليراد والفرق بينهما هو صافي دخل الفترة املحاسبية.

الــتكلفة الــتاريــخية: بـــمعنى إثـــبات أي مـــعامـــلة مـــالـــية عـــلى أســـاس الـــتكلفة الـــفعلية، أو كـــمية الـــنقود ٦)
الفعلية التي أنفقت فى التبادل لهذه املعاملة. 

مــبدأ االســتحقاق: ويـــقصد بـــه عـــند قـــياس الـــدخـــل الـــخاص بـــالـــفترة يـــجب أن تـــؤخـــذ فـــى االعـــتبار ٧)
اإليــرادات الــتى تــخص الــفترة ( ســواء تــم تــحصيلها أو لــم يــتم تــحصيلها ) وأيــضا تــلك املــصروفــات 

التى تخص ذات الفترة ( سواء تم سدادها أو لم يتم سدادها بعد ). 

 ٤

تمر املحاسبة بثالث خطوات متتابعة ومنطقية تشكل الطبيعة األساسية للمحاسبة

التسجيل
يوماً بيوم في دفاتر 

اليومية العامة

التبويب
الترحيل لدفاتر األستاذ 

العام

التلخيص
تصوير القوائم املالية



مـبدأ الـثبات ( الـتجانـس ): ويــعنى أنــه عــند قــيام املــنشأة بــإتــباع أســلوب مــحاســبى مــعني فــيجب ٨)
أال يـــتم تـــغييره مـــن فـــترة ألخـــرى وهـــذا ال يـــعني عـــدم الـــتغيير املـــطلق لـــألســـالـــيب املـــطبقة وإنـــما عـــند 

اختيار أسلوب آخر يوفر معلومات أفضل يلزم ذكر سبب هذا التغيير. 
اإلعـتراف بـاإليـراد ( التحقق ): بـمعنى أن املـنشأة ال تـعترف بـاإليـراد وتسجـله بـالـدفـاتـر إال بـعد ٩)

تـــحققه بـــالـــفعل ويـــتم تحـــديـــد نـــقطة تـــحقق اإليـــرادات عـــند حـــدوث واقـــعة الـــبيع أي عـــند تســـليم الســـلعة 
املباعة أو تقديم الخدمة. 

الــتحفظ ( الــحيطة والحــذر ): يـــشير هـــذا املـــبدأ إلـــى أخـــذ الـــخسائـــر املـــتوقـــعة فـــى االعـــتبار قـــبل ١٠)
حدوثها (الحيطة)، وأيضا عدم أخذ األرباح املتوقعة في اإلعتبار إال عند تحققها فعال (الحذر). 

مــبدأ اإلفــصاح: ويهـــتم هـــذا املـــبدأ بـــعدم اخـــفاء أيـــة مـــعلومـات قـــد تـــضر بـــاملســـتفيديـــن مـــن الـــقوائـــم ١١)
املــالــية، وأن يــكون هــناك شــفافــية وعالنــية تــامــة عــن جــميع املــعلومات، بــغض الــنظر عــن مــدى تــأثــيرها 

على هذه القوائم املالية. 

 ٥

معادلة املحاسبة

ووتررتكزز عمليیة إإثباتت ااألحددااثث االماليیة على قاعددةة أأساسيیة يیططلقق عليیهھا معاددلة االمحاسبة ووهھھھي: 

االممتلكاتت = مصاددرر ااألموواالل ( أأوو ااإللتززااماتت )

مصادر األموال ( أو اإللتزامات )املمتلكات =

مملوكة للمنشأة
التزام املنشأة تجاه 

الغير
التزام املنشزة تجاه 

صاحب املنشأة =+

حقوق امللكيةالخصوماألصول =+

يجب أن تتعادل طرفي هذه املعادلة املحاسبية



قاعدة املديونية والدائنية هي:
الزيادة فى املدين مدين، والنقص فى املدين دائن، والزيادة فى الدائن دائن، والنقص فى الدائن مدين .

إذن خالصة ماسبق

 ٦

األصول
و

املصروفات

التزام املنشأة تجاه 
الغير

الخصوم
و

حقوق امللكية
و

اإليرادات

النقصالزيادةالنقصالزيادة

مديندائندائنمدين

حدوث العمليات 
مستند لكل عملية

التسجيل في اليومية العامة

الترحيل لدفتر األستاذ العام

إعداد ميزان املراجعة

وظيفة 
التسجيل

وظيفة 
التبويب

وظيفة 
تصوير القوائم املاليةالتلخيص



أختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

أأيي منن االمباددئئ االتاليیة يیؤؤدديي إإلى ااإلعترراافف االفوورريي بالخساررةة االمتووقعة: ١۱)
االمقابلة. (اا)

االعدداالة. (بب)
االثباتت. (جج)
االحيیططة وواالحذذرر. (دد)

إإعدداادد االقوواائمم عنن فتررااتت ماليیة متساوويیة هھھھوو تططبيیقق لمبددأأ محاسبى متعاررفف عليیهھ هھھھوو: ٢۲)
االمووضووعيیة. (اا)

االتحققق. (بب)
االفتررةة االمحاسبيیة. (جج)
االمقابلة. (دد)

يیقصدد بمفهھوومم ااالستحقاقق: ٣۳)
أأنن ال تتمم االمحاسبة عنن االعمليیاتت االماليیة إإال إإذذاا صاحبتهھا تددفقاتت نقدديیة. (اا)

أأنن يیتمم أأخذذ االخسائئرر االمتووقعة فى االحسبانن بيینما ال يیتمم أأخذذ ااألررباحح االمتووقعة فى االحسبانن إإال عندد تحققهھا. (بب)
أأنن تتمم االمحاسبة عنن االعمليیاتت االماليیة سووااء صاحبتهھا أأوو لمم تصاحبهھا تددفقاتت نقدديیة. (جج)
عددمم إإخفاء أأيي معلووماتت قدد تضرر بالمستفيیدديینن منن االقوواائمم االماليیة. (دد)

بصفة عامة يیعتبرر االحددثث االقاططع لتحققق ااإليیرراادد: ٤)
نقططة ااإلنتاجج. (اا)

نقططة تحصيیلل االدديیوونن. (بب)
نقططة االبيیع. (جج)
نقططة مستووىى ااإلتمامم االجززئي لإلنتاجج. (دد)

يیعني مبددأأ االمقابلة: ٥)
مقابلة ااإليیررااددااتت االمقبووضة فقطط عنن سنة ماليیة مع االمصارريیفف االمسددددةة فقطط عنن نفسس االسنة. (اا)

مقابلة ااإليیررااددااتت االمستحقة فقطط عنن سنة ماليیة مع االمصارريیفف االمستحقة فقطط عنن نفسس االسنة. (بب)
مقابلة ااإليیررااددااتت االتى تحققتت فى سنة ماليیة مع االمصارريیفف االتى ساهھھھمتت فى تحقيیقهھا. (جج)
مقابلة أأصوولل االمنشأأةة منن ناحيیة مع خصوومهھا ووحقووقق ملكيیتهھا منن ناحيیة آآخررىى. (دد)

يیقصدد بمفهھوومم االثباتت: ٦)
يیتططلبب منن االنشأةة ااستخدداامم ططرريیقة محاسبيیة ووااحددةة منن فتررةة آلخررىى خاللل حيیاةة االمنشأةة. (اا)

يیررتبطط أأساساً بثباتت تططبيیقق االططررقق االمحاسبيیة في كلل االمنشأتت االتى تعملل في مجالل نشاطط ووااحدد. (بب)
ليیسس لهھ أأثرر على ررأأيي االمررااجع االخاررجي بشأنن صحة االقوواائمم االماليیة في االتعبيیرر عنن حالة نشاطط االمنشأةة. (جج)
يیررتبطط أأساساً بعمليیة تززوويیدد مستخددمي االقوواائمم االماليیة بمعلووماتت قابلة للمقاررنة عنن فتررااتت ماليیة مختلفة. (دد)

يیددعى مؤؤيیددىى االتكلفة االتارريیخيیة: ٧۷)
تكلفة يیمكنن االتأكدد منهھا. (اا)

أأفضلل ووسيیلة لقيیاسس االقيیمة االجارريیة في ظظلل مفهھوومم ااالستمرراارر. (بب)
تساعدد على قيیاسس االددخلل ااالقتصادديي. (جج)
تساعدد على مقاررنة االتكاليیفف منن سنهھ آلخررىى. (دد)
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يیجبب أأنن تكوونن االمعاددلة االمحاسبيیة في حالة تساوويي: ٨۸)
عندد إإعدداادد االقوواائمم االماليیة فقطط. (اا)

ططوواالل االفتررةة االمحاسبيیة. (بب)
عندد إإعدداادد ميیززاانن االمررااجعة. (جج)
عندد إإعدداادد قيیوودد االتسوويیة فقطط. (دد)
ليیسس شيیئاً مما ذذكرر. (هه)

إإذذاا علمتت أأنن مجمووعع أأصوولل االمنشأةة ٣۳٣۳٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر٬، ووأأنن إإجمالى االخصوومم االتى على االمنشأةة للغيیرر هھھھوو ٩۹)
٦٥٫٠۰٠۰٠۰ لایر٬، فإنن صافى حقووقق االملكيیة يیكوونن؟ 

٦٥٫٠۰٠۰٠۰ لایر  (اا)
٣۳٣۳٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر (بب)
٣۳٩۹٥٫٠۰٠۰٠۰ لایر (جج)
٢۲٦٥٫٠۰٠۰٠۰ لایر (دد)

ااشتررتت االمنشأةة أأصلل ثابتت بـ ١۱٠۰٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر٬، سدددد منن ثمنهھ نقددااً ٤٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر وواالباقي على االحسابب٬، ١۱٠۰)
ووعليیهھ يیقوومم االمحاسبب بتسجيیلل ااألصلل في االددفاترر بمبلغ؟ 

٤٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر تططبيیقاً لألساسس االنقدديي. (اا)
٦٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر تططبيیقاً لألساسس ااالستحقاقق. (بب)
٤٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر تططبيیقاً لمبددأأ االتكلفة االتارريیخيیة. (جج)
١۱٠۰٠۰٫٠۰٠۰٠۰ لایر تططبيیقاً لمبددأأ االتكلفة االتارريیخيیة. (دد)
ال شيء مما سبقق. (هه)

ااشتررتت االمنشأأةة أأصلل ثابتت بمبلغ ٢۲٠۰٠۰٫٠۰٠۰٠۰︎︎︎︎︎︎ لایر ووبعدد مرروورر عامم أأصبحتت قيیمتهھ االسووقيیة ٢۲٥٠۰٫٠۰٠۰٠۰︎︎︎︎︎︎ لایر ١۱١۱)
وومع ذذلكك ال يیستططيیع االمحاسبب تغيیيیرر قيیمتهھ في االددفاترر االتززااماً منهھ بتططبيیقق مبددأأ؟ 

االمووضووعيیة. (اا)
االثباتت. (بب)
ااالستحقاقق. (جج)
االتكلفة االتارريیخيیة. (دد)

تططبيیقق االمنشأةة لنفسس ااألسلووبب أأوو االططرريیقة في معالجتهھا الستهھالكاتت ااألصوولل االثابتة منن سنهھ آلخررىى يیعدد ١۱٢۲)
تططبيیقاً لمبددأأ؟ 

ااالستمرراارريیة. (اا)
االتكلفة االتارريیخيیة. (بب)
االثباتت. (جج)
االمقابلة. (دد)

أأيي منن االمباددئئ االمحاسبيیة تؤؤدديي إإلى عددمم ااإلعترراافف باألررباحح االمتووقعة؟ ١۱٣۳)
االمقابلة. (اا)

ااالفصاحح. (بب)
االثباتت. (جج)
االحيیططة وواالحذذرر. (دد)
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أأيي منن االمباددئئ االمحاسبيیة االتي تمنع االمحاسبب منن ررفع قيیمة ااألصوولل في االددفاترر حتى إإذذاا ااررتفعتت قيیمتهھا ١۱٤)
االسووقيیة؟ 

االمقابلة. (اا)
ااالفصاحح. (بب)
االثباتت. (جج)
االتكلفة االتارريیخيیة. (دد)

يیمكنن صيیاغة معاددلة االميیززاانيیة (قائمة االمرركزز االمالي ) على االنحوو االتالي:- ١۱٥)
ااألصوولل + االخصوومم = حقووقق االملكيیة. (اا)

ااألصوولل = االخصوومم + حقووقق االملكيیة. (بب)
ااألصوولل = االخصوومم ــ حقووقق االملكيیة. (جج)
ااألصوولل + حقووقق االملكيیة = االخصوومم. (دد)

يیؤؤدديي تططبيیقق مفهھوومم االتحفظظ إإلى أأنن تظظهھرر قيیمة مخززوونن آآخرر االمددةة في نهھايیة االسنهھ: ١۱٦)
بسعرر االسووقق. (اا)

بسعرر االتكلفة. (بب)
بالقيیمة ااألقلل بيینن سعرر االسووقق وواالتكلفة. (جج)
بالقيیمة ااألعلى بيینن سعرر االسووقق وواالتكلفة. (دد)

يیقصدد بمبددأأ ااالستمرراارريیة: ١۱٧۷)
تقسيیمم حيیاةة االووحددةة ااالقتصادديیة االى فتررااتت محاسبيیة متساوويیة. (اا)

تسجيیلل أأوو تقوويیمم ااألصوولل وواالخصوومم بقيیمتهھا االتارريیخيیة. (بب)
إإنن ااحتمالل تصفيیة االووحددةة ااالقتصادديیة غيیرر وواارردد في ااألجلل االمنظظوورر. (جج)
عددمم االمبالغة باألررباحح أأوو تحسيینن االووضع. (دد)

يیتمم تقيیمم االمخززوونن آآخرر االمددةة ووفقاً لقاعددةة االتكلفة أأوو سعرر االسووقق أأيیهھما أأقلل تططبيیقاً: ١۱٨۸)
االتكلفة االتارريیخيیة. (اا)

االفتررةة االمحاسبيیة. (بب)
ااالفصاحح. (جج)
االحيیططة وواالحذذرر ( االتحفظظ ) (دد)

يیقتضي عددمم ااحتسابب إإيیررااددااتت أأوو أأررباحح تخصص االفتررةة وولمم تتحققق بعدد مثلل االخصمم االمكتسبب تططبيیقاً لمبددأأ: ١۱٩۹)
االثباتت. (اا)

ااالفصاحح. (بب)
االمقابلة. (تت)
االتحفظظ ( االحيیططة وواالحذذرر ). (ثث)

تكوويینن مخصصص دديیوونن مشكووكك في تحصيیلهھا يیكوونن تططبيیقاً لمبددأأ: ٢۲٠۰)
ااالفصاحح. (اا)

االمقابلة. (بب)
االتحفظظ ( االحيیططة وواالحذذرر ) (جج)
االفتررةة االمحاسبيیة.(دد)
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