
مقدمه في الفكر 
المحاسبي 



ماھي المحاسبـــــــة  
المحاسبة تعني:

.المحاسبة تعنى بالمعلومات المالیة
المحاسب ھو:

ھو من يتولى جمع ومعالجة المعلومات بطرق فنیة  تمكن 
.من له عالقة بھا من االستفادة منھا

اما المنتج النھائي لعمل المحاسب فیتمثل فیما •
نشاھده يومیا خالل ممارسة اعمالنا الیومیة، كاتقارير 

البنك المرسلة الموضحة لحركة الحساب، والتقارير 
المالیة التي تنشر بالجرائد عن واقع المنشآت 

. االقتصادية



المحاسبة ھي 

عملیة تحديد وقیس وتوصیل 
المعلومات االقتصادية لیتمكن 

المستفیدون منھا من التصرف 
.في ظل رؤية واضحة 



ما ھي المنشأة االقتصادیة؟
ھو المصطلح الذي سوف 

شركة :یستخدم للتعبیر عن أي 
، مصنع، مؤسسة، جمعیة 

الخیریة، أو أي شكل لھ كیان 
اقتصادي



ماھي المحاسبـــــــة

 حديثا ينظر للمحاسبة بأنھا  :
لــــــغة االعمـــال 

 االحداث المالیة لوحدة ( المحاسبة كالغة في تحديد مدخالتھا
القیاس ( وترجمتھا إلى لغة المحاسبین ) محاسبیة محددة

األيصال ( ومن ثم  إعادة ترجمتھا إلى لغة المستفدين ) المحاسبي 
)  المحاسبي 



من ھم المستفیدون من المعلومات المحاسبیة ؟

.أصحاب المنشأة ۱)
.إدارة المنشأة ۲)
.الدائنون ۳)
.المستثمرون ٤)
.الحكومة ٥)
.الموظفون ٦)
.عمالء المنشأة ۷)
.عامة النـاس ۸)



  المستفیدون من المعلومات المحاسبیة

 ًأصحاب المنشأة:  أوال:
:  أشكال المنشأت االقتصادية 

يملكھا شخص واحدشركة فردية 
يملكھا عدة أشخاص شركة أشخاص 

)تضامن(
ول  ف على النشاط أ والتعر رية  ل المنشأة التجا يحتاج لتتبع احوا

.بأول
 

يملكھا عدد كبیر من شركة مساھمة 
.المساھمین فیھا

ن  فیما يملكه من استثمارات في ھذه الشركة إما أ ف  صر لیقرر الت
و يبقى  يبیع أ

الجمعیات  شركة ال تھدف إلى الربح
الخیرية

ق  ضاعھا  والتحقق من أنھا سائرة نحو تحقی للتعرف على أو
.الھدف 

 



المستفیدون من المعلومات 
  المحاسبیة

 
 إدارة المنشأة : ثانیا:

يصعب على إدارة المنشأة اتخاذ القرارات المناسبة 
والعمل بشكل جید بدون توفر نظام معلومات 

.مالیة فعالة
والنظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في 

المنشأة  حیث يجمع المعلومات ويعالجھا معالجة 
.  سلیمة ويضعھا أمام اإلدارة التخاذ القرارات

االقتراض بدل بیع األسھم ، بدون :  على سبیل المثال 
.  المعلومات الكافیة يصعب لإلدارة اتخاذ القرار



المستفیدون من المعلومات 
  المحاسبیة

الدائنون: ثالثا:

إما ان يكونوا منشأة مالیة كالبنوك وشركات االستثمار إما •
والدائن ال يعطي المال إال إذا ضمن . من باع للمنشأة باألجل

.إعادة حقه له عن طريق ثقته في من يعطیه المال

حتى يثق الدائن بالمنشأة فانه يحتاج إلى معلومات مالیة •
تساعده في اتخاذ القرار باالقتراض أو عدمه، والتقارير 

المالیة التي تعدھا المنشأة في نھاية الفترة المحاسبیة 
.تكون ھي مصدر ھذه المعلومات



المستفیدون من المعلومات 
  المحاسبیة

 المستثمرون : رابعا:

المستثمر من لدية أموال ويريد استثمارھا في مشروع قائم •
أو مشروع جديد، والمستثمر لن يتخذ قراره إال بعد توفر 

والتقارير المالیة مصدر . المعلومات الكافیه عما يستثمرفیه
.  مھم لما يحتاجه المستثمر من معلومات

بعض الدول تطلب من شركات المساھمة عند طرح أسھمھا •
للعامة أن تنشر معلومات مالیة مفصلة عن حالتھا حتى ال 

.   يظلل المستثمر





المستفیدون من المعلومات 
  المحاسبیة

 الحكومة:خامسا:
 الحكومة تأخد من المنشأت االقتصادية 

 

والحكومة تمد المنشأت االقتصادية 

لذلك ال بد من توفر التقارير المالیة التخاذ القرار المناسب وتحديد 
مقدار الزكاة أو اإلعانة 

وقد تكون الدولة شريك في أحد المنشآت وتحتاج للتقارير المالیة 
حتى تساعدھا في اتخاذ القرارات المناسبة للتخطیط 

..........،اإلحصاء ،

 زكـاة

ضـرائب

 إعانات

  تسھیالت 



المستفیدون من المعلومات 
  المحاسبیة

الموظفون : سادسا:

يھتم الموظف  في المنشأة االقتصادية •
على استمرار وظیفته وترقیته وزيادة 

ولن يتحقق ذلك إال في منشأة . دخله
.  ناجحة

فالموظف يھتم باالحوال التجارية •
والمالیة للمنشأة حتى يحدد مصیره في 

.المنشأة



المستفیدون من المعلومات 
  المحاسبیة

عمالء المنشأة : سابعا:
بعض المنشأت ينتج لیبیع لمؤسسات أخرى تبییع •

للمستھلك، والبعض األخر تنتج سلعا تبیعھا لمنشأت أخرى 
تعتبر بالنسبة لھا مواد خام يتم تصنعیھا ثم بیعھا منتجات 

.  جاھزة 
المورد من يبیع السلع آلخر ، حیث العمیل من يشتري •

)غالبا يشتري السلع باألجل.(السلع 
العمیل حريص على معرفة األحوال والمعلومات المالیة  •

ألن قوة المورد واستقرار وضعة . الخاصة بمنشأة المورد 
.المالي والتجاري يريح العمیل فیما يتعلق بمصادر إمداداته





المستفیدون من المعلومات 
  المحاسبیة

عامة الناس : ثامنا:

يقصد ھنا كل من يستفید من المعلومات المالیة غیر من ذكر •
.سابقاً 

:  على سبیل المثال 

الطلبة في الجامعة
مراكز تجمیع المعلومات
مراكز األبحاث.



فروع 
المحاسبه

المحاسبه 
الحكومیه

المراجعه

نظم المعلومات 
المحاسبیه

المحاسبه 
محاسبه المالیه

التكالیف

المحاسبه 
اإلداريه

محاسبة الزكاة 
والضرائب



:فروع المحاسبة 

:المحـاسبـة المـالیـة  -أوال 

ھي فرع من فروع المحاسبة تعني بتوثیق ومعالجة 
البیانات المالیة وإيصالھا للمستفیدين منھا في 
شكل تقارير مالیة تعد وفقآ لمعايیر متفق علیھا 

قائمة ( الستخدامھا في اتخاذ القرارات مثل 
) .المركز المالي وقائمة الدخل 



:محاسبـة التكـالیـف  -ثانیا 

ھي فرع من فروع المحاسبة يھتم بتجمیع ومعالجة 
المعلومات المالیة للوصول إلى تكلفة اإلنتاج إما 

.بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته 

:المحاسبة اإلدارية   -ثالثا
ھذا الفرع مرتبط بالمحاسبة المالیة وبمحاسبة التكالیف 

يركز على تحلیل المعلومات المالیة المستمدة من 
النظام المحاسبي ووضعھا في شكل يمكن لإلدارة 

.من التصرف في ظل رؤية واضحة 



:محاسبة الزكـاة والضـرائـب  -رابعا

تھتم بتجمیع ومعالجة المعلومات المالیة للوصول إلى 
المبلغ الخاضع للزكاة أو الضريبة ثم إعداد إقرار الزكاة 

أو اإلقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو 
.الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة أو الدخل 

:المحاسبة الحكومیة  -خامسا   
تھتم بتوثیق وتجمیع ومعالجة المعلومات المتعلقة 
بالمصروفات واإليرادات الحكومیة للتأكد من ضبط 

األموال العامة والرقابة علیھا واستخدامھا 
.االستخدام األمثل 



:المـراجعـة   -سادسا

تعني بفحص كل أو بعض أجزاء النظـام المحاسبي 
.داخلي ،خارجي : لتحقیق غرضین
أو المراجعة القانونیة تھتم بفحص : المراجعـة الخارجیة 

كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي إلضفاء الثقة على 
.التقارير المالیة

تفحص كل أو بعض أجزاء النظام : المراجعة الداخلیة 
المحاسبي للتأكد من سالمتھا ولكي تتأكد اإلدارة من 

أن النظام يسیر كما خطط له وأنه يحقق األغراض  التي 
.تھدف اإلدارة إلى تحقیقھا 



نظـم المعلومـات المحاسبیـة   -سابعا

تعتني بتصمیم النظام المحاسبي واإلشراف 
على تنظیمه ثم استخدامه وفحص ونقد 

النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتھا 
.لتحقیق أغراض النظام المحاسبي 



:مجاالت عمـل المحـاسـب 

في مكاتب المحاسبة القانونیة حیث ) ۱
-:يقوم بما يلي 

.المراجعـة القانونیـة أ-
.االستشارات اإلدارية والمالیة ب-
.إعداد إقرارات الزكاة والضرائب ت-



العمل في المنشآت االقتصادية   

يقوم بتجمیـع المعلومات المالیة وتقییدھا وترحیلھا 
.وتلخیصھا إلعداد التقارير المالیـة 

العمـل في األجھزة الحكومیـة    
العمل في اإلدارات المالیة في األجھزة أ-

.الحكومیة 
العمل في أجھزة الرقابة الحكومیة كديوان ب-

.المراقبة العامة ووزارة التجارة 



 تاريخ تطـور الفكر المحـاسبي
:في المملكـة 

ولدت المحاسبة مع أول عملیة تبادل تجاري تمت 
بین فردين في المجتمعات البدائیة القديمة

ھـ أصدرت وزارة التجارة ثالث وثائق  ۱٤۰٦ففي عام 
ذات تأثیر قوي على تطوير الفكر المحاسبي في 

:المملكة وھي 

.أھداف ومفاھیم المحاسبة المالیة ۱)
.معیار العرض واإلفصاح ۲)
.معايیـر المراجعـة ۳)



 العملیة المحاسبیة تتمثل
في 

تحديد الحدث           توثیقه           تقییده           ترحیله           
توصیله



تتكون معايیر المحاسبة متأثرة 
:بعاملین رئیسیین ھمـا 

.مفاھیـم المحاسبـة  -۲.             أھداف المحاسبة  -۱

تحديد وقیاس وإيصال : الھدف المحاسبي ھو
المعلومات المالیة الناتجة عن إجراءات تكون المنشأة طرف 
فیھا لكي تعین أصحاب العالقة على التصرف في ظل رؤية 

.واضحة 

فكرة أو مصطلح أو تعبیر : المفھوم المحاسبي ھو
استقر فھمه يستخدم لصیاغة معايیر المحاسبة الالزمة 

.لقیاس وإيصال المعلومات المالیة لذوي العالقة 



:مفاھیـم المحاسبـة المالیـة 

.مفھوم الوحدة االقتصادية ۱)
.مفھوم االستمرار ۲)
.مفھوم الفترة المحاسبیة ۳)
.مفھوم الوحدة النقدية ثابتة القیمة محاسبیا ٤)
.مفھوم التكلفة التاريخیة ٥)
.مفھوم تحقق الدخل ٦)
) .المضـاھـاة ( مفھوم المقابلة  ۷)
.مفھوم االستحقاق ۸)
.مفھوم اإلفصاح التـام ۹)



:مفاھیـم المحاسبـة المالیـة 

مفھوم الثبات في استخدام السیاسات )  ۱۰
.المحاسبیة 

.مفھوم األھمیة النسبیة )  ۱۱
.مفھوم الحیطة والحذر )  ۱۲
.مفھوم المالئمة )  ۱۳
.مفھوم الثقة في المعلومات )  ۱٤
.مفھوم القابلیة للمقارنة )  ۱٥



مفھوم الوحدة المحاسبیة
 Accounting Entity

 من وجھة نظر المحاسبة، تعامل كل منشأة على أنھا
وحدة منفصلة عن مالكیھا وعن المنشآت األخرى ولھا 

شخصیتھا المعنوية المستقلة إستقالالً تاًما عن مالكھا 
.بصرف النظر عن الشكل القانوني لھا

  ولذلك فلكل منشأة سجالتھا المحاسبیة، ونظامھا
المحاسبي من تحديد، وقیاس، وتسجیل، وإحتفاظ 

فالمعامالت المالیة . وتبلیغ للمعلومات المحاسبیة
الخاصة بالمالك لیست جزًءا من المنشأة المملوكة له 

وال تثبت في السجالت المحاسبیة الخاصة بتلك 
:  مثال .( المنشأة إال إذا كانت ذات تأثیر مباشر علیھا

)رأس المال والمسحوبات 



مفھوم الوحدة النقدية 
Monetary Unit  

 والذي يعني أن المحاسبة المالیة تقوم
والتعھدات ) األصول(بقیاس الموارد 

في ) الدخل(والتغیرات فیھا ) اإللتزامات(
لایر سعودي، دوالر (شكل وحدات نقدية 

بإعتبار أن النقود تعتبر وحدة ) الخ...أمريكي
قیاس نمطیة مالئمة لتحديد وتقرير تأثیر 

.العملیات المختلفة
 



مفھوم التكلفة التاريخیة
Historical Cost  

 يعني مبدأ التكلفة التاريخیة أن المعاملة المالیة
)  التكلفة(تثبت على أساس كمیة النقود الفعلیة 

بعد . التي إستخدمت في التبادل لتلك المعاملة
إثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تفید في الدفاتر 
المحاسبیة وتظل على ما ھي علیه دون النظر 

فیما عدا (إلى أي تغییر ال حق قد يحدث 
فمثال شراء . في قیمة تلك المعاملة) اإلستخدام

قطعة أرض تسجل بالقیمة التي إشتريت بھا 
وتظل في السجالت بھذه القیمة بغض النظر عن 

.  التغیرات التي قد تحدث لقیمة األرض فیما بعد



مفھوم االستمرارية 
Going Concern 

 يقصد باالستمرارية أن المنشأة وجدت
لتستمر وأن المنشأة مستمرة في عملیاتھا 

لفترة من الزمن تكفى إلنجاز تعھداتھا 
الموجودة، في ظل غیاب دلیل موضوعي 

على عكس ذلك



 Accounting: مفھوم الفترة المحاسبیة 
Period :

 يتم تقسیم حیاة المنشأة إلى فترات دورية
وفي نھاية كل ) سنة مالیة(غالبًا ما تكون 

فترة يتم قیاس نتیجة أعمال المنشأة من 
خالل مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس 
الفترة، كما يتم إعداد قائمة المركز المالي 

.في نھاية تلك الفترة
 



: Matching: مفھوم المقابلة 

 نتیجة لتقسیم حیاة المنشأة إلى فترات
دورية فإن األمر يتطلب لتحديد صافي دخل 

الفترة المحاسبیة أن يحمل إيراد الفترة 
بجمیع المصروفات التي ساھمت في تحقیق 
ھذا اإليراد بغض النظر عن واقعة تسديد ھذا 

. المصروف



):  االعتراف باإليراد(مفھوم التحقق 
Revenue Recognition  :

 يعني ھذا المبدأ أن المنشأة ال تعترف باإليراد
وتسجله في دفاترھا إال بعد تحققه فعالً، 

ويتم تحديد نقطة تحقق اإليرادات عند حدوث 
واقعة البیع ويتم ذلك عند تسلیم السلعة 

المباعة أو تقديم الخدمة، 



: Accrual: االستحقاقمفھوم 

  يعني ھذا المبدأ أنه عند قیاس صافي
الدخل الخاص بالفترة ، فإن اإليرادات التي 
تؤخذ في اإلعتبار ھي تلك اإليرادات التي 

تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، كما 
أن المصروفات التي تؤخذ في اإلعتبار ھي 

تلك المصروفات التي تخص الفترة سواء 
. سددت أو لم تسدد



: Consistencyمفھوم  الثبات 

 يعني ھذا المبدأ أنه عند قیام المنشأة بإتباع
إجراء أو أسلوب محاسبي معین فإنه يجب أن 

ويعد مبدأ الثبات مبدأ . ال يغیر من فترة ألخرى
ھاًما ألنه يساعد مستخدمي القوائم المالیة 

على تفسیر التغیرات في المركز المالي 
والتغیرات في قائمة الدخل



: Disclosure: اإلفصاحمفھوم 

  ويعني ھذا المبدأ أنه عند إعداد القوائم
المالیة يجب أن يكون ھناك عالنیة تامة، 

بحیث ال يتم إخفاء أي معلومات أو بیانات قد 
تضر بالمستفیدين من ھذه القوائم، أو قد 

تساھم في إتخاذ قرار معین



مفھوم الحیطة والحذر  
Conservatism 

 في الكثیر من المواقف المتعلقة بتقییم
األصول وتحدي الدخل، تكون ھناك عدة قیم 

.تمثل بدائل في مجال التقییم
 وھذا المفھوم يعد تطبیًقا لقاعدة الحیطة

والحذر بمعنى عدم أخذ األرباح المتوقعة في 
تكوين .( اإلعتبار إال عند تحققھا فعال

)مخصصات 



: مفھوم األھمیة النسبیة
Materiality 

 يقصد باألھمیة النسبیة أن االھتمام بتوفیر
الدقة في معالجة وتحلیل المعلومات 

المحاسبیة يتوقف على مدى أھمیتھا 
النسبیة على قائمة الدخل وقائمة المركز 

.المالي



 Relevanceyمفھوم المالئمة

 يقصد به أن تكون المعلومات
المالیة التي تظھر في القوائم 

المالیة ذات عالقة بما قد 
يتخذه قراء القوائم المالیة من 

قرارات




مفھوم الثقة في المعلومات 
Concept Reliability

  يقصد به اتصاف المعلومات المالیة
.بالموضوعیة و بصحة القیاس

و تتصف المعلومة بالموضوعیة إذا خلت من 
و أفضل مقیاس ، أي دلیل أو إشارة للتحیز

للموضوعیة إذا كانت المعلومة تترجم تبادالً 
: بین طرفین متعارضي المصالح مثل
.المعلومات المتعلقة بالشراء و البیع



مفھوم القابلیة  -
Comparability Concept:للمقارنة

 يقصد به أن تساعد المعلومات المالیة على
المقارنة موضوع المعلومة إما مقارنة رأسیة أو 

و ھذا يقتضي توفر أساس ، مقارنة أفقیة
واحد إليجاد و عرض المعلومات حتى تكون 

قابلة للمقارنة
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