األنشطة الرئٌسٌة للمحاسبة

1

أ)العملٌات المالٌة:هً جمٌع العملٌات التً تخص الشركة والتً
تؤثر فٌها تأثٌرا مالٌا مباشرا مثل-1عملٌات ذات األثر النمدي
فً الشركة :شراء األثاث،دفع الفواتٌر ورواتب الموظفٌن وبٌع
البضاعة -2...عملٌات لٌس لها أثر نمدي على الشركة :أداء
الموظفٌن ،مرض احد الموظفٌن ،نوعٌة المنتج
ب)تسجٌل العملٌات المالٌةٌ :جب أن ٌكون لكل عملٌة مالٌة أثر
نمدي على الشركة من خالل أوراق ثبوتٌة (مستندات)؛بغٌة
إثباتها وتسجٌلها فً سجالت خاصة وبطرٌمة منظمة مثل-1
مستندات دا:خلٌة :فواتٌر البٌع ،استالم البضاعة ،كشف
الرواتب -2مستندات خارجٌة:فواتٌر الشراء،كشف
البنن،الشٌكات
ج) تصنٌف البٌانات المالٌة وتلخٌصها :تصنٌف العملٌات المالٌة
المسجلة وتلخٌصها بهدف عرضها على الجهات المستفٌدة
التخاذ المرارات مثل التمارٌر المحاسبٌة والموائم المالٌة
وضح خصائص المعلومات المالٌة

3

-1المالءمة :الحصول على المعلومات المناسبة الخاصة
بالمشكلة التً ٌجب اتخاذ المرار بخصوصها
-2الوضوح :عرض المعلومات المهمة الخاصة بالمشكلة
بطرله سهلة ومبسطة وواضحة واستبعاد المعلومات غٌر
المهمة من اجل اتخاذ المرار الصحٌح
-3الموضوعٌةٌ :تعٌن على معد المعلومات المالٌة أن ٌبتعد
عن التمدٌر الشخصً وٌعتمد على البٌانات الحمٌمٌة فً
إعداد التمارٌر المالٌة وٌلتزم الحٌاد فً اختٌار المعلومات
المالٌة
-4الدلة :كلما للت نسبة الخطأ فً المعلومات المالٌة كانت
أكثر فائدة فً اتخاذ المرارات الصحٌحة
-5المدة الزمنٌة  :الحصول على المعلومات المالٌة الحدٌثة
فً الولت المناسب ٌسهم بفاعلٌة فً اتخاذ المرار
فالمعلومة المتأخرة لٌس لها لٌمة فً عملٌة اتخاذ المرار

وضح أهم المستفٌدٌن من المعلومات المحاسبٌة

2

-1إدارة الشركة :تساعد المعلومات المحاسبٌة فً التخطٌط المستمبلً
ورسم السٌاسات وتحدٌد حاجة الشركة إلى السٌولة والرلابة على
ممتلكات الشركة وجودة األداء
-2الموظفٌن :تساعد المعلومات المحاسبٌة لمعرفة مدى نجاح الشركة
التً ٌنتمون إلٌها مما ٌؤثر فً أدائهم وجهودهم
-1المالن:تساعد المعلومات المحاسبٌة لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم فً
تحمٌك األرباح ومدى كفاءة إدارة الشركة فً استثمار ممتلكاتهم وحماٌتها
-2الممرضون:تساعد المعلومات المحاسبٌة لتوضٌح مدى لدرة الشركة
على الوفاء بالتزاماتها المالٌة وتساعدهم على اتخاذ المرارات المتعلمة
بإمكانٌة تمدٌم المروض لها
-3األجهزة الحكومٌة :تساعد المعلومات المحاسبٌة فً الرلابة على األداء
وتحصٌل الضرٌبة وتمدٌم التسهٌالت للشركة
وضح الفروض المحاسبٌة

4

-1الوحدة المحاسبٌة المستملة :ان للشركة شخصٌة معنوٌة مستملة عن
سجالتها الخاصة بها وعن مالكٌها ؛أي أن جمٌع المعامالت المالٌة الخاصة
بالمالن التً لٌس لها عاللة بالشركة
-2االستمرارٌة :أي أن الشركة وجدت لتستمر فً ممارسة نشاطها العادي
بمدة زمنٌة غٌر محددة ما لم ٌثبت عكس ذلن ؛ما ٌعنً إبراز األصول الثابتة
وتمٌٌمها بكلفتها التارٌخٌة واالستمرار فً اهتالكها
-3المدة المحاسبٌة :أي تمسم عمر الشركة إلى مدد زمنٌة متساوٌة ؛بهدف
التعرف على نتائج أعمالها بصورة دورٌة وتزوٌد المستخدمٌن بهذه النتائج
بانتظام سواء كان بإصدار الموائم السنوٌة أو نصف سنوٌة
-4الوحدة النمدٌة :أي أن أساس النمد هو األساس للمعامالت االلتصادٌة
وبالتالً استخدامها فً المٌاس والتحلٌل المحاسبً ،فجمٌع العملٌات المالٌة
التً ٌموم بها الشركة تعتمد النمد أساسا لذلن ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النمد
(الدٌنار مثال )

وضح الفرق مسن الدفاتر والمحاسبة  :إن مسن الدفاتر جزء من العمل المحاسبً ولٌس سٌان (متشابهان)حٌث أن مسن الدفاتر تسجٌل
العملٌات المالٌة فمط أما المحاسبة تحدٌد العملٌا ت المالٌة وتسجٌلها وتلخٌصها وإٌصالها إلى الجهات المستفٌدة وتفسٌر النتائج وتزوٌد متخذي
المرارات بمعلومات أكثر من المعلومات التً ٌوفرها مسن الدفاتر

5

وضح الفرق بٌن المحاسبة واإلدارة المالٌة :إن المحاسبة توفر المحاسبة المدخالت الرئٌسة لإلدارة المالٌة عن ماضً وحاضر ومستمبل
الشركة حٌث ٌموم المحاسب بجمع البٌانات المالٌة وتسجٌلها وتلخٌصها وإعداد الموائم المالٌة أما اإلدارة المالٌة ٌبدأ المدٌر المالً من حٌث
ٌنتهً المحاسب فهو ٌعمل على تمٌٌم الموائم المالٌة وٌنمً بٌانات إضافٌة وٌتخذ المرارات المبنٌة على تحلٌل البٌانات ودراستها

6

وضح المبادئ المحاسبٌة

7

-1االحتفاظ بسجالت مكتملة منتظمة دائمة لمختلف العملٌات المالٌة للشركة

-1التكلفة التارٌخٌة  :تسجٌل العملٌات المالٌة فً سجالتها على
أساس تكلفتها الفعلٌة دون النظر على المٌمة السولٌة

-2تحدٌد نتٌجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة

-2االستحماق :تحمٌل كل مدة زمنٌة ما ٌخصها من إٌرادات
ومصارٌف سواء صرفت أو لم تصرف وحصلت أو لم تحصل

-3تحدٌد مركز الشركة المالً فً لحظة زمنٌة معٌنة
-4توفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة للتخطٌط واتخاذ المرارات ورسم
السٌاسات للفترات المادمة

-3الممابلة :أي الممارنة والممابلة بٌن إٌرادات المدة المالٌة
ومصروفاتها التً أسهمت فً تحمٌك اإلٌرادات لها بغض النظر
عن دفع المصروفات أو عدم دفعها أي أن ٌحمل إٌراد المدة
بالمصروفات جمٌعها التً أسهمت فً تحمٌك هذا اإلٌراد

 -5توفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة لعملٌات الرلابة على أعمال الشركة
اذكر أهداف تحدٌد العملٌة المالٌة

-4الثبات :أي التزام الشركة عند استخدامها إحدى طرائك
المحاسبة وعدم تغٌٌر الطرٌمة من سنة إلى أخرى إال فً أحوال
مبررة

ب)تحدٌد العملٌات المابلة للمٌاس (ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النمد )وهً
نوعان

أ)وجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة وجهات أخرى ب)تمدٌم خدمة
أو تسلٌم مبٌعات

-1عملٌات لها أثر نمدي فً الشركة :مثل عملٌات الشراء آالت
والمعدات ،شراء شاحنة لنمل البضائع

-6الحٌطة والحذر(التحفظ) :أي عدم اخذ األرباح المتولعة
بالحسبان إال عند تحممها فً حٌن تؤخذ الخسائر المتولعة
بالحسبان لبل حدوثها

-2عملٌات لٌس لها أثر نمدي فً الشركة :مثل لرارات التعٌٌن
،لرارات نمل الموظفٌن ،التغٌٌر فً سٌاسات واألهداف

-7اإلفصاح :أي إظهار جمٌع المعلومات التً تلزم المستفٌدٌن و
لضمان الشفافٌة فً أداء الشركة بحٌث ال تحجب أي معلومة

11

اذكر أنواع الحسابات

12

أ)حسابات حمٌمٌة :جمٌع الحسابات التً تمثل لائمة المركز المالً
وتشمل (األصول ،االلتزامات ،حموق الملكٌة)

ب)إذا زادت لٌمة األصول فإنها تعد مدٌنا وإذا نمصت فتعد دائنا
ج)إذا زادت لٌمة االلتزامات فإنها تعد دائنا وإذا نمصت فتعد مدٌنا
13

مبلغ مدٌن ،مبلغ دائن ،البٌان،رلم المٌد،رلم المستند،رلم صفحة
األستاذ،التارٌخ
علل "عدم توازن مٌزان المراجعة "

علل "ٌجب أن ٌتبع المحاسب أسسا ثابتة" لتكون البٌانات المالٌة التً
تنشرها الشركات متشابهة وٌمكن الممارنة بٌنها وهذه األسس تشمل
مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبٌة التً ٌجب بها معالجة البٌانات
المالٌة

11

أ)تصنٌف الحسابات المرتبطة بالعملٌة المالٌة إلى أصول
والتزامات

اذكر البنود التً ٌدون فٌها المٌد المحاسبً فً دفتر الٌومٌة

9

أ)تحدٌد العملٌات الخاصة بالشركة  :بمعنى استبعاد أي عملٌة لٌس لها
عاللة بالشركة مثل العملٌات الخاصة بمالن الشركة

-5تحمك اإلٌرادات :أي عدم االعتراف باإلٌراد وتسجٌله فً
السجالت إال بعد تحممه وذلن بتوفر شرطٌن وهما

ما هً األمور التً ٌجب مراعاتها عند تحلٌل العملٌة المالٌة

اذكر أهم أهداف المحاسبة

8

ب)حسابات االسمٌة :جمٌع الحسابات التً تمثل لائمة الدخل وتشمل
(اإلٌرادات والمصارٌف
اذكر أهم األخطاء التً ٌمكن أن تحصل فً دفتر الٌومٌة
أ)الخطأ فً تسجٌل لٌمة العملٌة المالٌة

15

إن عدم توازن مٌزان المراجعة ٌشٌر إلى وجود خطأ فً المٌزان أو
دفتر الٌومٌة أو دفتر األستاذ ولتحدٌد الخطأ ٌفضل البحث أوال فً
مٌزان المراجعة ثم دفتر األستاذ ثم دفتر الٌومٌة

ب)الخطأ فً جمع المٌد المركب
ج)الخطأ فً اسم الحساب
د)الخطأ الفنً فً نوع الحساب

14

ما هً األمور( الشروط) التً ٌجب مراعاتها عندالتسجٌل فً دفتر الٌومٌة

16

اذكر خصائص المٌد المزدوج

17

أ)التسجٌل وفك التسلسل التارٌخً للعملٌات المالٌة

أ)لكل عملٌة مالٌة طرفان متساوٌان فً المٌمة ومختلفات فً االتجاه ،أحدهما مدٌن
( )Debitواألخر دائن ()Credit

ب)التسجٌل وفك نظرٌة المٌد المزدوج

ب)ٌرمز إلى المدٌن بكلمة(من ) وٌرمز إلى الدائن بكلمة (إلى )

ج)تدوٌن رلم وتارٌخ لكل عملٌة (لٌد) ؛على أن تكون
األرلام متسلسلة

ج)لكل عملٌة مالٌة آثار مزدوجة تتمثل فً مدٌونٌة أحد األطراف الذي حصل على
المٌمة أو المنفعة ودائنة الطرف اآلخر الذي فمد المٌمة أو المنفعة

د)كتابة شرح واف عن كل عملٌة

د)إلثبات عملٌة مالٌة ٌجب تسجٌل المٌد المحاسبً بجعل الطرف الذي حصل على
المٌمة مدٌنا والطرف الذي فمدها دائنا

هـ)عدم إجراء أي تعدٌالت على المٌد بعد تسجٌله
اذكر أهم األخطاء التً ٌمكن أن تحصل فً مٌزان المراجعة

18

اذكر أهم األخطاء التً ٌمكن أن تحصل فً دفتر األستاذ

19

أ)خطأ فً عملٌة جمع الطرف المدٌن أو الدائن

أ)الخطأ فً عملٌة الجمع أو الترصٌد ألي الحسابات فً دفتر األستاذ

ب)حذف احد الحسابات من المٌزان

ب) الخطأ فً عملٌة ترحٌل الحسابات

ج)خطأ فً مبلغ أو أكثر لحساب أو أكثر فً المٌزان

ج)عدم ترحٌل احد أطراف المٌد إلى حسابه فً دفتر األستاذ

د)وضع أحد أرصدة الحسابات فً المكان الخطأ

د)الخطأ فً المبلغ الذي رحل إلى دفتر األستاذ

تتبع مراحل الدورة المحاسبٌة أ)تحدٌد العملٌات المالٌة وتحلٌلها ب)تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة ج)الترحٌل إلى دفتر األستاذ
د)إعداد مٌزان المراجعة هـ)التسوٌات الجردٌة و)إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ز)إعداد الموائم المالٌةح)الفال الحسابات
-1األصول :كل ما تملكه الشركة من موجودات وأموال ذات لٌمة نمدٌة أو أي شًء ٌمكنه توفٌر الخدمات أو المنافع للشركة مستمبال

21

21

-2األصول الثابتة  :ما تملكه الشركة من موجودات تساعد على عملٌة اإلنتاج ولٌس إعادة بٌعها ولكن لالستفادة من خدماتها مدة طوٌلة
-3األصول المتداولة :هً النمود والممتلكات األخرى التً ٌتولع تحوٌها إلى نمد أو بٌعها أو استخدامها خالل السنة
-4أورق المبض :هً مستند رسمً ٌثبت مدٌونٌة اآلخرٌن المستحمة للشركة وٌحرر عندما تبٌع الشركة ألجل أو تمدم خدمة ألجل
-5األصول غٌر الملموسة  :الممتلكات التً لٌس لها كٌان مادي ملموس لكنها تسهم فً نشاط الشركة
-6االلتزامات :حموق اآلخرٌن تجاه الشركة الواجبة األداء أو التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن
-7االلتزامات طوٌلة األجل (ثابتة) :التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن التً ٌستحك سدادها مدة أكثر من سنة مالٌة
-8التزامات لصٌرة األجل (متداولة) :االلتزامات التً على الشركة تجاه اآلخرٌن التً ٌستحك سدادها خالل سنة
-9حموق الملكٌة  :التزامات الشركة تجاه مالكٌها وهً الموارد التً ٌستثمرها المالن والتً تساوي جمٌع األصول مطروح منها االلتزامات جمٌعها
كما تضاف األرباح وتطرح المسحوبات الشخصٌة
-11لائمة المركز المالً  :لائمة توضح ما تملكه الشركة من األصول وما علٌها من التزامات وحموق الملكٌة
-11لائمة الدخل  :لائمة توضح نتٌجة أنشطة الشركة من ربح أو خسارة عن طرٌك ممابلة اإلٌرادات بالمصروفات خالل المدة المحاسبٌة
-12اإلٌرادات  :جمٌع ما تحصل علٌه الشركة من إٌرادات لماء بٌع بضاعة أو تمدٌم خدمة سواء حصلت أو لم تحصل
-13المصروفات  :جمٌع التكالٌف التً تتحملها الشركة لماء حصولها على اإلٌرادات سواء دفعت أو لم تدفع

-14دلٌل الحسابات  :لائمة تضم أسماء جمٌع حسابات دفتر األستاذ وهً حسابات متسلسله وفما لائمة المركز المالً ولائمة الدخل
-15المبادئ المحاسبٌة :هً المواع د التً تحكم اإلجراءات والطرائك المحاسبٌة المستخدمة فً عملٌة ترجمة األحداث المالٌة عند تسجٌلها وتبوٌبها
وتلخٌصها
-16أوراق دفع  :مستند رسمً ٌثبت المدٌونٌة وٌحرر عندما تشتري الشركة ألجل أو تمدم خدمة ألجل
-17المحاسبة :تسجٌل العملٌات المالٌة التً حدثت فً شركة ما خالل ولت معٌن وتبوٌبها وترتٌبها فً مجموعات مترابطة ثم تلخٌصها وعرضها
على األطراف المستفٌدة منها ثم تحلٌلها وتفسٌرها واإلفادة من التحلٌل والتفسٌر فً عملٌة اتخاذ المرارات
-18دفتر األستاذ:سجل ترحل إلٌه جمٌع حركات دفتر الٌومٌة إلى الصفحة الخاصة بكل حساب على حدة ؛ما ٌتٌح معرفة رصٌد كل حساب وحده
 -19الترحٌل  :نمل طرفً المٌد المحاسبً ( المدٌن والدائن ) من دفتر الٌومٌة إلى الصفحة المخصصة لكل حساب فً دفتر األستاذ العام
 -21الترصٌد :استخراج نتٌجة العملٌات المالٌة التً أثرت فً الحساب وذلن بإٌجاد الفرق بٌن الط رف المدٌن والطرف الدائن فً الحساب فً ما ٌمثل
تلخٌص لما اثر فً الحساب
-21الحساب الممفل :هو الحساب الذي تتساوى فٌه طرفً الحساب -5الحساب الفتوح :الحسابات التً لها رصٌد
-22مٌزان المراجعة :لائمة أو كشف ٌحتوي جمٌع حسابات الشركة فً دفتر األستاذ
وٌهدف إلى التحمك من سالمة عملٌة التسجٌل فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ وٌعد توازن المٌزان مؤشرا لصحة أرصدة الشركة
 -23مٌزان المراجعة باألرصدة  :وٌحتوي الطرف المدٌن على األرصدة المدٌنة للحسابات جمٌعها وٌحتوي الطرف الدائن على األرصدة للحسابات
جمٌعها حٌث ٌجب أن ٌتساوى مجموع الطرفٌن
 -24مٌزان المراجعة بالمجامٌع :وٌحتوي الطرف المدٌن على مجموع المبالغ المدٌنة لكل حساب وٌحتوي الطرف الدائن على مجموع المبالغ الدائنة
لكل حساب حٌث ٌجب أن ٌتساوى مجموع الطرفٌن
-25الدورة المحاسبٌة :هً دورة حٌاة العملٌات فً اإلدار ة المالٌة وبها ٌمكن تسجٌل العملٌات المالٌة منذ نشأة العملٌة المالٌة حتى مرحلة إعداد
التمارٌر المالٌة بحٌث تحدث عملٌة التسجٌل على نحو متتابع مترابط وتعتمد كل عملٌة على سابمتها
-26دفتر الٌومٌة :سجل تدون فٌه المٌود المحاسبٌة للعملٌات المالٌة التً تجري داخل الشركة
ما الهدف من المبادئ المحاسبٌة التالٌة
 -1التكلفة التارٌخٌة  :تحدٌد لٌم العملٌات المالٌة التً تمكن التحمك من صحتها موضوعٌا من خالل المستندات
 -2الممابلة :تحدٌد نتٌجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة
-3الثبات :االستمرار فً استخدام هذه الطرٌمة كل سنة وعدم تغٌٌرها من سنة إلى أخرى حتى ال ٌؤثر فً صافً ربحه
 -4تحمك اإلٌرادات :ضمان الدلة فً تحدٌد إٌرادات الشركة بناءا على األدلة المادٌة الموضوعة
 -5الحٌطة والحذر(التحفظ) :عدم تضخٌم أرباح الشركة وإظهار أرباحها الحمٌمٌة واالستعداد ألي خسارة متولعة

تتبع خطوات ترصٌد
الحساب

22

أ)جمع طرفً الحساب ثم
تحدٌد الطرف ذو المجموع
األكبر
ب)كتابة المجموع األكبر
فً خانة المجموع لطرفً
الحساب

ج)استخراج الفرق بٌن
 -6اإلفصاح :ضمان الشفافٌة فً أداء الشركة بحٌث ال تح جب أي معلومة لد ٌحتاج إلٌها المستفٌدون فً عملٌة اتخاذ المرارالطرفٌن(رصٌد الحساب) ثم
كتابة الرصٌد فً الجانب
األصغر
23
 -إذا كان اثر العملٌات المالٌة فً طرفً معادلة المٌزانٌة فان التأثٌر ٌكون طردي مثل زٌادة أصل وزٌادة التزام

-إذا كان اثر العملٌات المالٌة فً احد طرفً معادلة المٌزانٌة فان التأثٌر بكون عكسً مثل زٌادة أصل ونمص أصل

اذكر أهمٌة التدفك النمدي للشركة

24

-1تعرف لدرة الشركة على تولٌد النمدٌة وتلبٌة حاجات
المشروع فٌما ٌخص استخدام النمدٌة
-2تعرف لدرة الشركة على الوفاء بالدٌون والتكٌف مع الفرص
المتغٌرة
-3استخدام بٌانات التدفك النمدي التارٌخٌة مؤشرا لمبالغ
التدفمات النمدٌة المستمبلٌة وتولٌتها ودرجة تأكٌدها

ألنه عن طرٌك التدفمات النمدٌة ٌمكن معرفة ممدار الفائض أو العجز فً
التدفمات النمدٌة وبالتالً تحدٌد مصٌر الشركة بأن تظل بالسوق أو تخرج
منه لذلن ٌتعد التدفمات النمدٌة شرٌان الحٌاة للشركة
ما الممصود بكل مما ٌلً

26

التدفمات النمدٌة :هً لائمة تسجل المعامالت مباشرة فً سجالت ٌومٌةللتدفمات النمدٌة الداخلة والخارجة بحٌث تعطً صورة دلٌمة لمتخذ
المرار عن وضعها المالً ومدى استمرارها مما ٌساعد فً تحسٌن وضع
الشركة المالً

-4بٌان كٌفٌة استخدام الشركة هذه النمدٌة
-5تجنب نفاذ الرصٌد النمدي من الشركة فً أي ولت
-6مالحظة حاالت البٌع ؛وذلن إن التدفك النمدي المتولع ٌوضح
إذا كان عمالء الشركة ٌتأخرون أكثر مما ٌلزم فً تسدٌد
تعد لائمة التدفك النمدي أداة جٌدة لألسباب عدة اذكرها

علل "ٌعد التدفك النمدي أشبه بالتخطٌط السلم وطوق النجاة ألي شركة

25

27

خطة التدفمات النمدٌة :أي التنبؤ بحركة النمود الخارجة من المشروعوالداخلة إلٌة خالل فترة معٌنة  ،أي أنها عرض لحركة النمود التً تدخل
الشركة والتً تخرج منها
تتبع مراحل عملٌة إلفال الحسابات

28

-2إعداد لٌود اإللفال

-1تستخدم فً إعداد خطة مستمبلٌة لتحدٌد حاجات
الشركة المستمبلٌة من النمد حتى لبل الحاجة لها

-1تصنٌف الحسابات بغرض اإللفال
-3إعداد مٌزان المراجعة بعد اإللفال

-2توضح الفرق بٌن اإلٌرادات والمدفوعات النمدٌة لشركة
ما خالل مدة زمنٌة معٌنة

التدفك النمدي الداخل إلى الشركة :ما ممدار المال الذي سٌدخل للمؤسسة
متى ستجنً هذا المال ،ما مصدر هذا المال

-3تشٌر إلى ممدار النمد المتوفر فعال ؛ ما ٌساعد الشركة
على تسٌٌر أعمالها

التدفك النمدي الخارج إلى الشركة :ما ممدار المال الذي سٌخرج للمؤسسة
،متى ستنفك هذا المال ،على أي شًء هذا المال

29 ،

اذكر النتائج النهائٌة لتحلٌل خطة التدفك النمدي

31

-1إذا كان الناتج صفرا دل ذلن على وضع التوازن ؛أي عدم وجود نمص فً السٌولة أو زٌادة
-2إذا كان الناتج موجبا دل على وضع الفائض حٌث ٌستغل فً الحصول على إٌرادات أخرى مثل زٌادة اإلنتاج
-3إذا كان الناتج سالبا دل على وضع العجز حٌث ٌجب
أ)الحصول على لرض مصرفً لتغطٌة العجز ب)تأجٌل المدفوعات النمدٌة

ج)تعجٌل الممبوضات النمدٌة

اذكر ألسام الحسابات الرئٌسٌة بغرض اإللفال

31

-1الحسابات المؤلتة  :وهً الحسابات التً تمتصر منافعها االلتصادٌة على مدة محاسبٌة واحدة بحٌث تمفل فً الحسابات الدائمة وهً
(اإلٌرادات والمصارٌف والمسحوبات الشخصٌة وملخص الدخل )
 -2الحسابات الدائمة :وهً الحسابات التً تمتد منافعها االلتصادٌة لتشمل مدة محاسبٌة أو أكثر بحٌث ال ٌتم إلفالها وإنما ترحل أرصدتها إلى
المدة المحاسبٌة الالحمة وهً (األصول وااللتزامات وراس المال)

المواضٌع العملٌة بالمادة
معادلة الميزانية-1
https://www.youtube.com/watch?v=3Ooly9iWrYc&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=B3Q9E5Nni8k&t=198s
تحليل العمليات المالية واجراء القيود المحاسبية والترحيل-2
https://www.youtube.com/watch?v=XKXCXwfudUw&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=Fmen7uZq-bg&t=4s
ميزان المراجعة باالرصدة-3
https://www.youtube.com/watch?v=MIWgfhzSsuk&t=161s
قائمة الدخل وحقوق الملكية-4
https://www.youtube.com/watch?v=SS-QZYTTaDo&t=15s
الميزانية العمومية-5
https://www.youtube.com/watch?v=a8C_gx-r1Ek&t=124s
اقفال الحسابات-6
https://www.youtube.com/watch?v=QyvOQKr5o3c
قائمة التدفقات النقدية-7
https://www.youtube.com/watch?v=Xlx-fcZyU1s&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=225C8Gy8yMc&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=21hMcrA 3O41&t=435s
https://www.youtube.com/watch?v=cXDCCnGXG9Q
https://www.youtube.com/watch?v=A9arr3bS9b8&t=18s

