
 الفصل الخرٌفً قسم االقتصاد الزراعً –المحاضرة االولى مباديء محاسبة 

 ما هٌة المحاسبة

 اهداف المحاسبة

 عالقة المحاسبة بالعلوم االخرى

 انواع المحاسبة

هً علم وفن تسجٌل وتبوٌب وتلخٌص واستخراج نتائج االحداث ذات  Accounting -المحاسبة :

 الصفة المالٌة

اذا لو ركزنا بالتعرٌف نجد ان المحاسبة تعتبر علم النها تستند الى قوانٌن ومباديء ونظرٌات 

 فً تنفٌذ مهامها 

كما انها فن النها تهتم بطرٌقة تنظٌم عملٌة التسجٌل والتلخٌص وعرض النتائج بطرٌقة فنٌة 

 تسهل عملٌة التعامل مع بٌاناتها.

تسجل اوال ثم تعود لتلخص ثم تحلل البٌانات التً تتجمع ولما كانت المحاسبة كما ورد بالتعرٌف 

الستخراج النتائج المرجوة من العمل المحاسبً . واالهم من هذا كما ورد فً نهاٌة التعرٌف 

لٌست كل االهداف تكون محل اهتمام المحاسبة بل انها تهتم بشك خاص باالحداث ذات الصفة 

 ترتب علٌه دٌون .او ٌالمالٌة اي التً ٌرافقها صرف او قبض 

للمحاسبة مجموعتٌن من االهداف االولى على المستوى الجزئً اي على  -اهداف المحاسبة :

 مستوى المنشاه او المشروع الذي ٌتم التسجٌل له ومجموعة اخرى على المستوى القومً.

او مشروع او  ان كل منشاه -المستوى الجزئً او على مستوى المنشاه :االهداف على  -اوال :

نشاط اقتصادي ٌحتاج الى المحاسبة اي ٌحتاج الى تسجٌل االحداث المالٌة التً تحدث خالل 

 السنة لتحقٌق االهداف التالٌة 

معرفة نتائج العمل التشغٌلً لذلك النشاط او المنشأة فً نهاٌة السنة المالٌة فٌما اذا كانت  -1

 ربح او خسارة 

المنشاه من خالل تحدٌد ما تمتلكه وما لها على الغٌر  تحدٌد المركز المالً للمشروع او -2

 وما علٌها من التزامات لالخرٌن

 توفٌر البٌانات الالزمة للتخطٌط والرقابة على العمل االداري فً تلك المشاه  -3

االهداف على المستوى القومً اي على مستوى البلد فان الدوائر الرقابٌة فً الدولة  -ثانٌا :

 لمحاسبٌة فً المنشات والمشارٌع لتحقٌق االهداف التالٌة تحتاج البٌانات ا

معرفة حجم النشاط االقتصادي فً البلد من خالل تجمٌع نتائج االنشطة فً المنشات  -1

 المختلف فً االقتصاد القومً 

 توفٌر البٌانات الالزمة لتقدٌر الضرائب والرقابة على جباٌتها  -2

 لدراسات .توفٌر البٌانات الالزمة الجراء البحوث وا -3



ان المحاسبة ترتبط بعالقات متباٌنة مع العلوم االخرى وان  -عالقة المحاسبة بالعلوم االخرى :

من اهم العلوم التً ترتبط بعالقات متبادلة مع المحاسبة هً االقتصاد واالحصاء واالدارة 

 .والقانون 

قتصادي وتستخدم المفاهٌم ان المحاسبة كما اشرنا تهتم بقٌاس النشاط اال -المحاسبة واالقتصاد :

االقتصادٌة فالربح او الخسارة تعتبر مفاهٌم اقتصادٌة ٌتركز عمل المحاسبة على قٌاسهما . كما 

ان البٌانات المحاسبٌة تستخدجم لقٌاس النشاط االقتصادي وان القرارات االقتصادٌة تتخذ 

 باالعتماد على تحلٌل البٌانات المحاسبٌة .

ان العودة الى تعرٌف كل من المحاسبة واالحصاء ٌبٌن للقاريء بان كال  -المحاسبة واالحصاء:

منهما ٌهتم بالبٌانات وتلخٌصها وتحلٌلها . ولكن المحاسبة تختص فقط باالحداث ذات الصفة 

المالٌة بٌنما ٌهتم االحصاء بكل اشكال البٌانات وان المحاسبة تسجل حال حدوث الحدث بٌنما 

ت ٌتم تجمٌعها . ومع ذلك فهما ٌرتبطان مع بعضهما حٌث ان ٌعتمد االحصاء على بٌانا

وتستخدم طرق العرض االحصائٌة وفً نفس الوقت  المحاسبة تحتاج الى القوانٌن االحصائٌة

 فان المحاسبة تعتبر احد مصادر البٌانات التً ٌحتاجها االحصاء.

ٌفتٌن ال ٌمكن انجازهما الوظٌفة االدارة هً التخطٌط والرقابة وان ان وظ -المحاسبة واالدارة :

بشكل دقٌق اال اذا استندت على بٌانات ومعلومات صحٌحة وتلك الٌانات توفرها المحاسبة . 

فضال عن ان االدارة تنٌر الطرٌق امام المحاسبة سواء فً رسم االهداف او االشراف على 

 تنفٌذها .

ٌمكن النظر الٌها كوحدة قانونٌة الن  ان الوحدة المحاسبٌة فً المنشاه -المحاسبة والقانون :

عملٌات الصرف والقبض والتسدٌد ٌجب ان تراعى بها القوانٌن وان القانون هو الذي ٌنظم 

اسس تلك العملٌات وهو الذي ٌنظم طبٌعة السجالت الً تمسك وهو الذي ٌحل االشكاالت المالٌة 

 بٌن المنشات المختلفة.

فروع تختلف فٌما بٌنها بالمهام المنوطة الٌها وبطرٌقة  للمحاسبة عدة -اهم فروع المحاسبة :

 -تعاملها مع االحداث المالٌة وٌمكن اٌجاز اهم تلك الفروع بما ٌاتً :

وٌركز هذا هً فرع من فروع المحاسبة وٌعتبر اهم تلك الفروع  -المحاسبة المالٌة : -1

الغالب تعتبر سنة  الفرع على تسجٌل االحداث ٌوما بٌوم وتلخٌصها خالل فترة مالٌة فً

ثم تلخٌص واستخراج نتائج تلك االحداث التً حصلت خالل السنة وبٌان اثر تلك 

 العملٌات او االحداث المالٌة التً حصلت خالل السنة على المركز المالً للمنشاهة 

المحاسبة االدارٌة ٌهتم هذا النوع من المحاسبة بتحلٌل البٌانات المحاسبٌة المتراكمة  -2

ات فً المنشاه وتحلٌلها لالستناد الٌها فً اتخاذ القرارات التً تتعلق بالنشاط لعجدة سنو

 المستقبلً لتلك المنشاه.

ٌختص هذا الفرع بتنظٌم العمل المحاسبً فً الدوائر الحكومٌة  -المحاسبة الحكومٌة : -3

كالوزارات والدوائر التً ترتبط بالخزائن المركزٌة للدولة وكٌفٌة تنفٌذ الموازنات 

 الرقابة على النشاط الحكومً والمحافظة على االمالك العامة وادارتها مالٌا.و



تعتبر فرع مهم من فروع المحاسبة اال ان هذا الفرع ٌركز على  -محاسبة التكالٌف : -4

تسجٌل البٌانات المتعلقة بكل نشاط اقتصادي على حدة فً المنشاه  لمعرفة نتٌجة عمل 

بمستندات الصرف الداخلٌة بٌن االنشطة المختلفة  كل نشاط على حدة ولذلك فهً تهتم

 فً المنشاه الواحدة .

ٌهتم هذا الفرع بتطبٌق القوانٌن الظرٌبٌة على الدخول  -المحاسبة الضرٌبٌة : -5

واالٌرادات لمختلف االنشطة االقتصادٌة وتسجٌلها فضال عن تجمٌع الٌانات الالزمة 

 لتقدٌر الضرائب .

ع بالتحقق من تطبٌق االجراءات القانونٌة الصحٌحة فً ٌهتم هذا الفر -التدقٌق : -6

 االحداث المالٌة وطرق تسجٌلها والدفاتر والقوائم المستخرجة .

ٌمكن تقسٌم العاملٌن بالعمل المحاسبً الى ماسكً سجالت وهم  -العاملٌن فً المحاسبة :

ا المنشاه ووفق االشخاص التً تتحدد مهمتهم بتسجٌل الحدث المالً فً السجالت التً تمسكه

 النظام المحاسبً المقرر 

اما المحاسب فهو الشخص الذي ٌمتلك خبرة اكثر وله القدرة فً اختٌار النظام المحاسبً االكثر 

مالئمة لعمل المنشاه واالشراف على التسجٌل وفق هذا النظام وتلخٌص البٌانات واعداد 

 لك المنشاه الحسابات الختامٌة والتقارٌر المالٌة المتعلقة بعمل ت

اما المحاسب القانونً فهو شخص له خبرة ممتازة فً العمل المحاسبً وقد ٌتطلب ان ٌكون من 

حملة شهادات علٌه الن هذا الشخص ٌكون له القدرة على الرقابة واعطاء المشورات القانونٌة 

 فً االمور التً تتعلق باالحداث ذات الصفات المالٌة .

عمل المحاسبً لهم باع طوٌل فً وضع االنظمة المحاسبٌة واجراء وقد ٌكون هنالك خبراء فً ال

 التعدٌالت التً ٌتطلبها التطوٌر فً العمل المحاسبً

ان الذٌن ٌهتمون بالعمل المحاسبً الي منشاه هما  -الجهات ذات العالقة بالعمل المحاسبً :

تبر المسؤول االول عن الشرف على التنفٌذ وتعاالدارة النها مسؤولة عن اتخاذ القرارات وعن ا

 ما ٌؤول الٌة من نتائج ذلك النشاط االقتصادي 

كما ٌعتبر المالكٌن من االشخاص الذٌن ٌهتمون بالعمل المحاسبً الن المحاسبة تعتبر مصدر 

البٌانات الً تزودهم بنتائج عملهم وبمراكزهم المالٌة اي ما لهم وما علٌهم وكذلك بنتٌجة نشاط 

 امالكهم من ربح او خسارة خالل السنة 

هتمون بالبٌانات التً توفرها المحاسبة وكذلك المشتثمرون الذٌن ٌبحثون عن فرص استثمارٌة ٌ

لٌستندوا الٌها فً اختٌار الفرص االستثمارٌة المناسبة والتً ٌرون وبحسب ما ٌتوفر من بٌانات 

 بانها مربحة اقتصادٌا 

واالجهزة الحكومٌة المسؤولة عن التخطٌط للنشاط االقتصادي وكذلك المسؤولة عن الضرائب 

 الٌانات التً تتوفر فً السجالت المحاسبٌةوطرٌقة فرضها وجباٌتها تهتم ب
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