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 مفهوم العمليات المالية 

 عمليات هي االقتصادية العمليات كل ليس ولكن اقتصادية عمليات أساسا هي االقتصادية الوحدة في تحدث التي العمليات إن

 ، المحاسبة في النقدي المقياس لمبدأ وفقا ( قيد فيها يسجل ال ) للقيد قابلة غير المالية غير العمليات فأن وبالتالي ، مالية

 الوحدة بين والشراء البيع عمليات بينما ،اقتصادية عمليات هي الوحدة داخل البضائع ونقل وخزن اإلنتاج فعمليات

 . مالية عمليات تعتبر ،معين ثمن مقابل البضائع وبيع كشراء والغير االقتصادية

 بها الالزمة القيود اعداد اجل من بينها والتمييز فهمها الضرورة وتستدعي ومتنوعة عديدة بدورها المالية العمليات

 : التالية الزوايا من العمليات تمييز يمكن وعموما

 : العمليات قيمة او اثمان تسديد زمن او موعد :أوال

 ( فردية) نقدية عمليات  -أ

 ( الحساب على) آجلة عمليات -ب

 : العملية من الهدف: ثانيا

   .والقروض المال كرأس نشاطه لمزاولة االقتصادية للوحدة الالزمة األموال بتوفير تتعلق التي وهي : تمويلية عمليات -أ

 الوحدة الستخدامات الثابتة األصول على االقتصادية الوحدة بحصول تتعلق التي العمليات وهي : رأسمالية عمليات -ب

 . البيع ألغراض وليس الخ...وسيارات واثاث وآالت عقارات من االقتصادية

 الخدمات تقديم او بيعها بقصد البضائع كشراء نشاطها ألداء االقتصادية للوحدة الجارية العمليات وهي: إيرادية عمليات -ج

   . مصروفات من العمليات تلك تتطلبه ما وكل ، معينة إيرادات لقاء والمنافع

 

 

 

 

 : المالية للعمليات القيد مفهوم

 الوحدة دفاتر في تسجيلها قبل المالية العملية تحليل او قياس او تصور بموجبها التي الكيفية او الفكرة هو والمقصود

 داخل عملية اية ان تعني : نظرية هي إنما المالية العمليات قيد فكرة فان وبالتالي ، الشركة او المشروع او االقتصادية

 عن التعبير ويتم متوازنة بصورة اآلخر البعض على بعضهما يؤثر جانبين او طرفين فيها والغير الوحدة بين او الوحدة

 . المزدوج القيد نظرية موضوع التفاصيل قبل الحساب فهم من بد ال عليه ، الحسابات بصورة الطرفين هذين

 : الحساب مفهوم

 والمصروفات المال ورأس والبضاعة المصرف في نقدية او الصندوق في كالنقد البيانات من معين نوع هو الحساب

 : التالية النواحي من خصوصا المحاسبة في جدا مهمة الحساب وتسمية .. وغيرها وااليرادات

 . المالية للعمليات المحاسبي القيد واثبات تصور عملية تسهل انها-

 . المالي وضعه وتحليل واداؤه المشروع وضع عن المفيدة البيانات عمليات تسهل انها-

 . والسيولة والبيع كاألنتاج المشروع عمليات على والرقابة المتابعة عمليات في تساعد انها-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Debit and Credit   : والدائن المدينه

 : هما طرفين الى تصنيفها يتم المزدوج القيد بموجب المعامالت ان

 ( المدين الطرف ) القيمة يستلم أو يأخذ الذي الطرف  وهو : األول الطرف -
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 :  مفهوم القيد للعمليات المالية 

دة المقصود هو الفكرة او الكيفية التي يتم بموجبها تصور أو قياس او تحليل العمليــــة المالية وقبل تسجيلها فــــــــــي دفاتـر الوح

دة االقتصادية ، وبالتالي فإن فكرة قيد العملية المالية انما هي نظرية ، تعني أن أية عملية داخل الوحدة االقتصاديــــــة أو بين الوح

االقتصادية والغير فيها طرفان او جانبين يؤثر بعضهما على البعض اآلخر بصورة متوازنة ويتم التعبير عن هذين الطرفين بصورة 

 .  حسابات ، وعليه ال بد من فهم معنى الحساب قبل الدخول بتفاصيل موضوع القيد 

 

 :مفهوم الحساب 

الحساب هو نوع معين من البيانات كالنقد في الصندوق أو في البنك والبضاعة ورأس المال والمصروفات واإليرادات ، وتسميـــة   

 :الحساب مهمة جدا في المحاسبة خصوصا من النواحي التالية 

 انها تسهل عمليات تصور واثبات القيد المحاسبي للعمليات المالية  -

 .واداءه وتحليل وضعه المالي الوحدة االقتصادية انها تسهل عمليات توفير البيانات المفيدة عن وضع  -

 .والبيع والسيولة الوحدة االقتصادية  كاإلنتاج انها تساعد في عمليات المتابعة والرقابة على عمليات  -

 :وفقا لآلتي ( تصنيفها او تبويبها ) تقسيم الحسابات ويمكن 

ليستخدمها بقصد الوحـــــدة االقتصاديــــة وهي الموجودات التي يقتنيها :  Assets( الموجودات ) حسابات األصول  -1

 :تحقيــــــق االيـــــراد ، وتتضمن 
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وهي األصول التي تولد خدمة قصيرة األجل كالنقدية او التي تتحول الى :   Current Assets متداولة ( موجودات ) أصول  -    

 ( .، البضاعة ( ق . أ ) البضاعة ، المدينون ، أوراق القبض ) نقدية خالل فترة قصيرة ال تتجاوز السنة المالية ، مثل 

 .األراضــي وهي الموجودات ثابتة غير مستهلكة وهي موجودات ملموسة مثل ( غير مستهلكة ) الثابتة ( الموجودات ) األصول  -

 .واألثـــاثوهي الموجودات الثابتة الملموسة ولكنها تستهلك مثل العقارات واآلالت ( مستهلكة ) الثابتة ( الموجودات ) األصول  -

 .و براءة االختراع للوحدة االقتصادية وهي أصول ثابتة غير ملموسة مثل شهرة المحل : معنوية ( موجودات ) أصول  -

 :  تجاه الغير وتقسم الى الوحدة االقتصادية التزامات على وهي  :( المطلوبات ) حسابات الخصوم  -2

الدفــــع كالدائنون والمصروفات المستحقة واإليرادات المستلمة مقدمــا و أوراق :  Current Liabilitiesمطلوبات متداولة * 

 .وهي التزامات قصيرة االجل أي اقل من سنة مالية ( د . أ) 

 .كالقروض طويلة االجل التي يحصل عليها المشروع :  Long-Term Liabilities طويلة االجل  مطلوبات * 

 .وحساب الموجودات والمطلوبات هي حسابات الميزانية أو المركز المالي 

ما أخـــــــــــــرى ، أو بعبارة اإليــــــرادات للحصول على نفقــــه الوحدة توتمثل ما :  Expensesحساب المصروفات  -3

ومشتريات المبيعـــات ينفقـــــــه من اجـل عمليات اإلنتاج والبيع والتمويل واإلدارة كــ الرواتب ، واألجور ، ومصروفـــــات نقـــــل 

فـــــي نقصــــان حسابات مؤقتـــــة وتمثل وهــــي الخ ، ...البضائع ومصروفا ت المــــاء والكهرباء والدعاية واإلعالن ، والتأمين 

  اإليراديــــــــــةالمصروفات تسميـــــــــة تحت يقـــــــع مصروفات مــــــــــن الموجودات او زيــــادة في  المطلوبات ، وكل ما تقدم 

 (Revenue Expenditure  ) او المصروفات الجاريــــــة التي تكون قابلة لالسترداد خالل فترة مالية واحدة. 
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خالل فترة مالية معينة من المبيعات للبضائـــع او عن الوحـــدة من قبل وتمثل قيمة ما يتم تحقيقه :  Revenuesحسابات اإليرادات   -4

أو انخفاض في الوحــــدة الخدمات المقدمة للغير كالخدمات االستشارية أو خدمات األصول الثابتة وغيرها ، وهــــي تؤدي إلى زيادة موجـــــودات 

 .  المطلوبات 

ويمثل التزام . الوحدة االقتصاديــــة او الموارد المقدمة من مالك ( الموجودات ) وهو مجموع األصول :  Capitalرأس المال  حساب  -5

االقتصاديــة أي انه الحق المتبقي من موجودات الوحدة .تجاه المالك وحقه في الملكية المتمثل بزيادة األصول على الخصوم الوحدة االقتصاديـــــة 

 .بعد طـرح المطلوبات ، ويضاف عليه األرباح أو يطرح منه الخسائر كما يطرح منه المسحوبات خالل الفترة 

 :القيد المزدوج نظرية 

 1494سنة    Paciolo باشيلوبموجب هذه النظرية التي وجدت أساسها في المحاسبة في عهد الدولة اإلسالمية وبلورها عالم الرياضيات لوقا 

واحـــد  انبوالتي ال زالت المبادئ المحاسبية المقبولة توصي باتباعها ولكل عمليات الوحدة االقتصادية ، وخالفا للقيد المفرد والذي يهتم عادة بج

 .   كثراو طرف واحد من العملية المالية فإن القيد المزدوج يعتبر ان لكل عملية من العمليات المالية طرفان وقد يمثل الطرف الواحد حساب او ا

 :ويتكون القيد المحاسبي من طرفين األول مدين واآلخر دائن ، ويتمثل مضمون نظام القيد المزدوج في العبارة اآلتية 

الطرف  دائنيةاحدهما مدين واآلخر دائن ، وينبغي أن تكون مديونية احد الطرفين تساوي ( حسابين ) أن كل عملية مالية لها تأثير على طرفين )) 

 ((  اآلخر 

 .ة وبذلك يكون الطرفان متساويان في القيمة ، ويتم تسجيل العملية المالية بحيث تؤثر على طرفيهما المدين والدائن تأثيرا متساويا بالقيم
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 :Debit and Creditوالدائن المدين 

 (  الطرف  المدين ) وهو الطرف الذي يأخذ أو يستلم القيمة : الطرف األول 

 (الطرف الدائن ) وهو الطرف الذي يعطي او يقدم : الطرف الثاني 

 (مدين ) الطرف الذي اخذ         

 (  دائن ) الطرف الذي اعطى                  

 :هذا فيما يخص اذا كانت العملية بين حسابات الموجودات مثل 

 اشترى سيارة نقدا  -

يأخذ مدين الـــذي فان العملية حدثت بين طرفين وهما حساب السيارات وحساب الصندوق فان الطرفين طبيعتهم مدينة فالطرف 

 .والطرف الذي اعطى دائن 

 

 (مدين ) سيارات         / من حــ:      فان القيد سوف يكون 

 (  دائن ) الصندوق         / الى حــ                                                

 باع بضاعة بصك  -

مدين اخـــذ ، فالطرف الذي مدينــــة وطبيعتهم موجــــودات ان العملية حدثت بين طرفين وهما حساب البضاعة والبنك وكالهما 

 ،  والطرف الذي اعطى دائن 

 (مدين ) البنك              / من حـــ:        فان القيد المحاسبي يكون 

 (  دائن ) المبيعات              / الى حـــ                                                 

 

ان الموجودات  بطبيعتها تظهر كرصيد مدين ، وعلى العكس منه نجد ان رصيد المطلوبات يعد رصيد دائن بصورته الطبيعية ، 

وان المصروفات تكون ارصدتها مدينة مثل ارصدة الموجودات ، في حين تكون طبيعة اإليرادات ورأس المال ذات طبيعة دائنة 

كالمطلوبات ، وقد استقر الفكر المحاسبي علميا وعمليا لتحليل العمليات المالية الى عناصرها المدينة والدائنة ، حسب القاعدة 

 :  ادنا 
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