
 طبيعة المحاسبة وتعريفها 
الجتماعي , سواء كان هذا تختص المحاسبة بخدمة النشاط االقتصادي أو ا  

أو الدولة بمجموعها وتتمثل هذه الخدمة في وصف  منشآتالقوم به النشاط ت
وتسجيلها  األحداثالمالية لذلك النشاط عن طريق قياس تلك  األحداثوتلخيص 

التي تعبر عن  واألرقاموتبويبها في مجموعة من السجالت ليتسنى توفير البيانات 
 بشكل منضم ودقيق . األحداثهذه 

  تعريف المحاسبة
 األحداثتصنيف وتلخيص  أوهي فن تقيد العمليات المالية في الدفاتر وتبويب   

عرفة نتائج الفعاليات خالل المالية النقدية أو التي يمكن قياسها بالنقد بشكل يسهل م
 فترة مالية معينة .

شكل أدق فالمحاسبة هي علم وفن يختص بتسجيل وتبويب وتلخيص أو تعرف ب 
المالية بصورة لها داللتها وأهميتها في ترشيد القرارات على مختلف  األحداث

 المستويات .
 
 

 أهداف المحاسبة 
بة أهداف متعددة شأنها في ذلك شأن العلوم االخرى , ويمكن تقسيم أهداف للمحاس

 المحاسبة كما يلي :.
 أوال: على مستوى المنشأة )الوحدة( 

 نتائج العمليات التشغيلية  أظهار -1
يل فيها خالل ذلك بتوفير سجالت معينة يتم التسجيتم تحقيق هذا الهدف و 

المختلفة ومقابلتها مع المصاريف  داتاإليراالفترة المالية , حيث يتم تسجيل 
نتائج العمليات  إلى, وبهذا يمكن التوصل  اإليراداتالمترتبة عن تحقيق تلك 

 من ربح أو خسارة .
القرارات بواسطة البيانات  التخاذفي عملية التخطيط والرقابة  اإلدارةترشيد  -2

 المستخرجة من السجالت والدفاتر المحاسبية .



ي للمنشأة في نهاية الفترة المالية على شكل قوائم أو المركز المال أظهار -3
تعكس ما للمنشأة من حقوق وما عليها من التزامات مالية  لإلدارةتقارير تقدم 

 للغير.
 

 ثانيا:. أهداف على المستوى القومي 
قياس الدخل القومي وتحليل قياسي النشاط االقتصادي للدولة من خالل  -1

 توزيعه.مصادر الحصول عليه وكيفية 
الموجودة في االقتصاد القومي وتمكن المخطط  اإلنتاجيةتحديد الطاقة  -2

 على البيانات المحاسبية. اعتمادااالقتصادي من وضع الخطط 
 

 فروع الدراسة في المحاسبة 
 المحاسبة المالية  -1

الحسابات الناشئة عنها  وتبويبيهتم هذا الفرع بتقيد العمليات وتصنيفها 
خالل فترة مالية معينة وأعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية لنتائج 

 العمليات التشغيلية خالل تللك الفترة وبيان المركز المالي .
  يةالمحاسبة اإلدار  -2

 وارتباطهايهتم هذا الفرع بالتركيز على نتائج نشاط المنشأة في الماضي  
ل تطوير أو تعديل البيانات المستخرجة من سجالت بالمستقبل من خال

 .اإلدارية تالقراراالمحاسبة المالية بما يتالئم ومتطلبات ترشيد 
  فالتكاليمحاسبة  -3

 يهتم هذا الفرع بتجميع وتحديد وتحليل وتفسير بيانات التكاليف لكل نشاط 
مراكز بصورة تحليلية وتبويبها بحسب ذلك ولكل قسم أو أدارة في المنشأة و 

 النشاط .
 المحاسبة الحكومية  -4

يختص هذا الفرع بقياس نتائج عمليات الوحدات الحكومية مثل الوزرات  
 والوحدات التي ترتبط حساباتها بالخزائن المركزية.



 المحاسبة الضريبة  -5
يختص هذا الفرع بحساب الدخل الخاضع للضريبة في ضوء القوانين 

عالقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة بقانون وال إالالسائدة , فال ضريبة 
 .إيجابيةالضريبية هي عالقة قوية و 

 المحاسبة القومية  -6
 المبادييهتم هذا الفرع بوضع أطار محاسبي قومي شامل له مجموعة من 

 والمفاهيم االقتصادية والمحاسبية .
 التدقيق  -7

ها المحاسبية والبيانات التي تتضمن اإلجراءاتيهتم بالتحقق من صحة  
السجالت والدفاتر والقوائم المالية والتأكد من أن القوائم المالية التي تعد في 

 المالي الصحيح للمنشأة.نهاية الفترة المالية تعبر عن المركز 
   

 الجهات ذات العالقة بالبيانات المحاسبية 
  المستخدمين الداخليين  أوال : 
 أصحاب الملكية   -1

الملكية ألية منشأة سواء أكانت دولة أم أشخاص عاديون  أصحابأن 
نتائج نشاط منشأتهم وهل  إلىأن يتعرفوا بين فترة وأخرى  إلىبحاجة 

المرسومة لها من خالل التعرف على  األهدافان المنشأة حققت 
 نتيجة العمليات التشغيلية والمركز المالي في نهاية الفترة .

  اإلدارة-2
في أدارة  المديرينأصبحت المحاسبة بمفهومها الحالي موجهة لترشيد 

المنشأة فالمدير الناجح يجب أن يقوم باالختيار السليم , ذلك يعني 
ليتسنى للمديرين أتخاذ القرار المناسب وفي توافر البيانات المحاسبية 

  الوقت المناسب .
 ثانيا : المستخدمين الخارجين 

 المستثمرون  -1



ي رأس النال ومستشاريهم مهتمون بالمخاطرة المالزمة أن مقدم
والعائد المتحقق منها , وأنهم يحتاجون لمعلومات  الستثماراتهم

تساعدهم ما أذا كان عليهم أتخاذ قرار لشراء أو االحتفاظ بتللك 
 .االستثمارات  

 األجهزة الحكومية  -2
تهتم الحومات بعملية توزيع اإليرادات , وبالتالي نشاطات 
الوحدات  , كما يطلبون معلومات من أجل تنظيم نشاطات 

 الوحدات وتحديد السياسات الضريبية .
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 Accounting Principlesالمبادئ المحاسبية 

يقصد بالمبادئ المحاسبية تلك القوانين والقواعد العامة التي القت قبواًل عامًا في اإلطار      
النظري واستعدادًا مهنيًا في التطبيق العملي باعتبارها مرشدًا ودلياًل للعمل يلجأ إليه المحاسبون 

 . في مواجهة المشاكل المحاسبية وتقديم الحلول لها
 
 Historical Cost Principleمبدأ التكلفة التاريخية  -1

     يتطلب هذا المبدأ أن يتم تسجيل أصول والتزامات الوحدة بننفس سنعر التبنادل النذي تمنت بنه 
العملية وقت الحصول على األصل أو وقت التعهد بااللتزام , وال يتم تغيير هذه القيمنة مهمنا طنرأ 

 مع مرور الزمن , ولذلك يطلق عليها التكلفة التاريخية. على قيمة األصل من تغير فيما بعد 
 

  Revenue Recognition Principleمبدأ االعتراف باإليراد -2
تننيدي عمليننة بيننع السننلع أو تقننديم الخنندمات فنني الشننركة إلننى زيننادة أصننولها أو نقصننان فنني       

ينراد( والنذي يننجم كنذلك عنن التزاماتها أو االثنين معًا , وهذا منا يسسنمى التندفق النقندي النداخل )اإل
اسننتخدام أصننول الوحنندة  كاإليجننار والفوائنند الدائنننة , ويعتبننر اإليننراد المقينناس المحاسننبي ل صننول 

 . المستلمة من بيع وتقديم الخدمات ويقاس بالنقدية أو ما يعادلها
للتحقننننق ,   يتحقننننق شننننرطان لالعتننننراف بنننناإليراد همننننا: األول أن يكننننون اإليننننراد قنننند تحقننننق أو قننننابالً 

 والثاني اكتمال عملية اكتساب اإليراد , واكتمال عملية اكتساب اإليراد تتم بتقديم الخدمة أو تسليم
 المبيعات .

  Matching Principleمبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات -3
تننتلخص أهميننة هننذا المبنندأ فنني كونننه يسشننكل منندخاًل أساسننيًا لتحدينند النندخل المحاسننبي , إذ يننتم   

بموجبه المقارنة والمقابلة بين إيرادات الفترة المالية من جهة ومصاريفها من جهة أخنرى للتعنرف 
 . على نتائج األعمال , وقد عرف هذا المدخل بمدخل العمليات

 
  Disclosure Principleمبدأ اإلفصاح  -4

اإلفصاح معناه الكشف عن الشيء وجعله معلومًا , وعليه يجب أن تشتمل القنوائم المالينة        
علننى معلومننات كافيننة تجعلهننا كاملننة ومعبننرة تعبيننرًا عنناداًل عننن نتيجننة األعمننال والمركننز المننالي 
للوحدة , والقاعندة هننا هني إذا كنان حنذف معلومنة معيننة سنيجعل القنوائم المالينة مضنللة , فعلينه 

 اإلفصاح عن هذه المعلومة , أي يجب إدراجها ضمن معلومات القوائم الماليةيجب 
 



  Accounting Assumptionالفروض المحاسبية 
تعرف الفروض على أنها اسنتنتا  يعبنر عنن فكنرة موضنوعية متعنارف عليهنا بنين المهتمنين        

 لمالية وهي : بالمحاسبة , وتوجد أربعة فروض أساسية تشكل األساس لهيكل المحاسبة ا
 
  Economic Entity Assumptionفرض الوحدة االقتصادية )االستقاللية(  -1

أي أن تكون للوحدة االقتصادية شخصية معنوية منفصلة ومستقلة بذاتها عن المالكين , ومن      
 . ثم يجب الفصل بين أنشطة الوحدة وبين أنشطة المالكين

 Going Concern Assumptionفرض االستمرارية  -2
يشير هذا الفرض إلى أّن الشركة مستمرة في أعمالهنا وتقنديم خندماتها إلنى وقنت حينر محندد ,      

أي أّن الشننركة وجنندت لكنني تسننتمر فنني أداء عملهننا , فننال يوجنند نيننة لتصننفيتها فنني األمنند القريننب 
 .العاجل  

 Periodicity Assumptionفرض الدورية ) الفترة المحاسبية (  -3
ويتم بموجب هذا الفرض تقسيم عمر الشركة إلى فترات زمنية متساوية بقصد      

التعرف وبشكل دوري على نتائج أعمالها , وتزويد المستخدمين بهذه النتائج 
بانتظام سواء كان ذلك بإصدار القوائم المالية السنوية أو النصف السنوية أو 

 .حيرها
 Monetary Unit Assumptionفرض وحدة القياس النقدي  -4

تقوم المحاسبة على افتراض أن النقود هي األساس العام والمشترك للنشاط االقتصادي ,      
وأن وحدة النقود توفر أساسًا مالئمًا للقياس والتحليل المحاسبي , ويعني هذا االفتراض أن 
لع وحدة النقود هي أكفأ وسيلة للتعبير عن التغيرات في رأس المال وعمليات تبادل الس
 والخدمات ل طراف المهتمة حيث أن وحدة النقود مالئمة , بسيطة , متاحة على نطاق واسع

 

 


