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 احملاضرة الثالثة
 العمليات الرأمسالية و العمليات التمويلية

 التجاريبحصول المنشأة على األموال الالزمة لتمويل نشاطها  هي العمليات المتعلقة  :العمليات التمويلية

  : تحصل المنشأة على األموال من أحد المصادر التالية:  مصادر التمويل

 .المشروع من رأسمال نقدي أو عينيصاحب : وتمثل ما يقدمه  ةداخلي  مصادر -

  المصارف(من أشخاص أو)من غيرالالقروض والديون التي تحصل عليها المنشأة من بتمثل ت :خارجية مصادر -

 :المعالجة المحاسبية لتقديم رأس المال وتعديالته -1

 رأس الماال فتح حساب يمثلل حلص صلاحب المشلروع فلي المنشلأة ويسلمى حسلاب يتم  عند تأسيس المنشأة

ويتم ذلك باالستناد إلى فرض الشخصية المعنوية، الذي يقضي بأن للمنشأة شخصية معنوية مسلتقلة علن صلاح،ها، 

 لالستثمار فيها. ح،ها بمقدار رأس المال الذي قدمهتلتزم المنشأة تجاه صا بمعنى أن

أو مجموعلة ملن األصلول  أو نقلديا  وعينيلا  نقلديا  أو عينيلا   سلوا  الاندائناا  عند التاسيس  يكون رأس المال المقدمو 

  والخصوم

يقوم صاحب المشروع بتخصيص م،لغا  من المال ألعمال المشروع يودعه  :بشكل نقديرأس المال يم دتق -

 بالقيد:في الصندوق أو في المصرف )يفتح به حسابا  جاريا  لدى المصرف( 

 من مذاورين                        

 حـ/ الصندوق×××                        

 حـ/ المصرف×××                       

 )يمثل العاطي وهوصاحب المشروع (س المالإلى حـ/ رأ×××                                

ل.س  أودع نصلفه فلي الصلندوق وفلتح  1111111عمله بمشروع تجاري برأسمال قدره ليد و التاجر : بدأ 1مثال

 آلخر خصص ألعمال المشروعحسابا  جاريا  بالنصف ا

 من مذاورين                                          

 حـ/ الصندوق             011111                  

 حـ/ المصرف             011111                  

   إلى حـ/ رأس المال                            1111111                              

 بد  العمل بالمشروع بالنقدية المذاورة                      

 االعقلارات غيلر نقديلة أخلرى وهو ما يقدمه صاحب المشروع من أصلول : بشكل عينيرأس المال تقديم  -

 ...... ال،ضاعة ووالسيارات واألثاث 

 من مذاورين                            

 راتحـ/ عقا×××                        

 حـ/ اثاث×××                       

 حـ/ ال،ضاعة  ×××                       

 إلى حـ/ راس المال×××                                

وأثلاث قيمتله  011111وسليارة قيمتهلا   011111عقار قيمتله حيث قدم   : بدأ وليد عمله بمشروع تجاري  8مثال

 ودعها في الصندوق                     أ 001111ونقدية  قدرها  01111

 من مذاورين                                                

 حـ/ العقار             011111                         

 حـ/ السيارة             011111                         

 األثاث حـ/               01111                         

 حـ/ الصندوق             001111                         

 إلى حـ/ رأس المال       1211111                                     
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  )شراء محل قائم بذاته بأصوله و التعهد بالتزاماته( رأس المال المكون من أصول وخصوم -
)اللديون  )أصولها( والتزاماتها قائمة بممتلكاتهاأخرى منشأة  بشرا  وذلكيمكن أن ي،دأ التاجر أعماله التجارية 

إليلله ملكيللة موجللودات أو أصللول المحللل، ويتعهللد بسللداد التزامللات أو  تنتقللل وفللي هللذه الحالللة المترت،للة عليهللا(

 : بالعالقة التالية ن ق،ل التاجرمطاليب المحل. ويحتسب رأس المال المقدم م

       االلتزامات – صولاأل  = المال راس                                  

 من مذاورين                                                 

 أرضي وم،اني    حـ/             ×××                         

 أثاث حـ/              ×××                         

  حـ/ بضاعة   ×××                                   

 حـ/ مدبنون×××                                      

 ق،ض أوراقحـ/              ×××                         

 إلى مذاورين                                                     

 دفع   حـ/ أوراق         ×××                                     

 حـ/ دائنون     ×××                                              

   حـ/ رأس المال     ×××××                                     

 الخصوم التالية :تعهد بباألصول و بشرا  محل التاجر حسام   عال  عمله التجاريالتاجر بدأ  : 3مثال 

،  201111ن ملللدينو ،001111، بضلللاعة ، 221111 اث ، أثللل  001111الت ،  آ2011111أرضلللي وم،لللاني 

  011111، دائنون  011111 أوراق دفع 

 عال  وإعداد الميزانية االفتتاحيةمشروع  س،ص في يومية إث،ات ما:  المطلوب  

 الحل :   

                       رأس المال في هذه الحالة هو الفرق بين األصول وااللتزامات

 من مذاورين                                                

 أرضي وم،اني    حـ/           2011111                         

 آالت حـ/              001111                         

 أثاث حـ/              221111                         

 حـ/ بضاعة             001111                         

 حـ/ مدبنون             201111                         

 إلى مذاورين                                                        

 أوراق دفعحـ/           011111                                     

 / دائنون     حـ          011111                                     

 حـ/ رأس المال        3011111                                     

 المذاورةوالخصوم بد  العمل بالمشروع باألصول 

 الخصوم                  االفتتاحية الميزانية                                 األصول        

2011111 

001111 

221111 

001111 

201111 

     

  أرضي وم،اني    

 آالت 

 أثاث 

 بضاعة

 نونمدي

 

 

0011111 

 

 

011111 

011111 

 حق الملكية

 رأس المال

 

 االلتزامات

  الدائنون

 أوراق دفع

 

0011111 0011111 

 

 



                             د. عبد الستار الظاهر                                    (8112)  1المحاسبة  مبادئ                                                األولىالسنة 

 
10 

 ختفيض رأس املال  ويقصد به زيادة أو : رأس املال تتعديال -ثانيًا 

  عملله التجلاري إللى  بعلض األملوال اةضلافية وذللك قد يحتاج التلاجر بعلد ملدة ملن بلد : يادة رأس املال ز -1

. تكلون الزيلادة إملا بتقلديم م،للي نقلدي يوضلع فلي  للتوسع بالعمل. يلجأ عندها التاجر إللى  زيلادة رأسلماله

الصندوق أو المصرف أو اليهما ، أو قد تكون الزيادة عينية اأن يقدم التاجر سليارته الخاصلة لتعملل فلي 

عند دائنا   هلجعب رأس المالعند زيادة  تكون المعالجة المحاس،يةو. ل عينية أخرىأصو المشروع أو يقدم 

 واألصول المقدمة)نقدية أو عينية( مدينة بها   الزيادة

 

 من مذاورين                          

 حـ/ الصندوق×××                        

 حـ/ المصرف×××                       

   إلى حـ/ راس المال×××                                 

 زيادة رأس المال من ق،ل صاحب المشروع بشكل نقدي                         

 

 من مذاورين                               

 م،انيحـ/ ×××                        

 سياراتحـ/ ×××                       

 إلى حـ/ راس المال×××                                           

 زيادة رأس المال بشكل عيني                                

 

 ختفيض رأس املال: -2

قد يفكر التاجر بتخفيض رأسماله المستثمر في مشروعه ربملا لشلعوره أنهلا تزيلد علن حاجلة المشلروع أو 

                  إمللا بشللكل نقللدي أو عينللي أو ربمللا اليهمللا  السللتثمارها فللي مجللال آخللر أاثللر ربحيللة. ويللتم تخفلليض رأس المللال

  وحساب األصل أو األصول المسحوبة دائنة سوا  اانت نقدية أو عينية يجعل عندها حساب رأس المال مدينو

  

   س المالحـ/ رأ من×××                        

 حـ/ الصندوق إلى×××                                    

 تخفيض رأس المال بسحب نقدية من الصندوق                             

 

   س المالحـ/ رأ من×××                    

 حـ/ السيارة إلى×××                                    

 تخفيض رأس المال بسحب إحدى سيارات المنشأة                            

 مثال : 

وال،لاقي نقديلة  0011111مؤللف ملن عقلار بقيملة  0011111ام العمل بمشروع رأسماله بدأ عص 1/1/2110في 

 أودعها في الصندوق 

لللدى المصللرف خاصللا  ه الخاصللة فللتح بهللا حسللابا  جاريللا  مللن أمواللل0111111أضللاف إلللى رأس المللال  2/ 11فللي 

 بالمشروع 

 إلى رأس المال  0011111المشروع فأضاف قيمتها ال،الغة  بل عملخصص سيارته الخاصة ل 10/0في 

 .من  صندوق المشروع وخفض بها رأس المال  1111111سحب م،لي   01/0في 

 تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية لمشروع عصام -1المطلوب : 
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 الحل :

      عصام دفتر يومية التاجر                                           

  المبالغ)ل.س(

 البيـــــــان                 

 التاريخ 

 )دائن(إلى  من )مدين(
  

0011111 

2111111   

 

 

 

0011111   

 من مذاورين

 حـ/ العقار

 حـ/ الصندوق

 إلى حـ/ رأس المال    

  بد  العمل بالمشروع باألصول المذاورة

1/1  

0111111 

   

 

0111111  
 من حـ/ المصرف/جاري

 إلى حـ/ رأس المال      

 أس المال بفتح حساب جاري لدى المصرف زيادة ر

11/2  

0011111   

0011111  
 من حـ/ السيارة

 إلى حـ/ رأس المال    

  زيادة رأس المال بتقديم سيارة

10/0  

1111111  

1111111 
 من حـ/ رأس المال

 إلى حـ/ الصندوق         

  رأس المال بسحب نقدية تخفيض

01/0  

 

 )مدين(ة : المسحوبات الشخصي  -ثالثًا 
هي ال ما يقوم صاحب المشروع بسح،ه من أصول المشروع النقديلة أو العينيلة الحتياجاتله الشخصلية ، للذلك 

، يلتم فلتح المالية عن الذمة المالية لصاح،ه وفصل ذمتهالشخصية المعنوية المستقلة للمشروع تأسيسا  على فرض و

صاحب المنشأة من أصول منشلأته  بقيمة ما يسح،ه حساب المسحوبات الشخصية يجعل مدينا  يسمى خاص حساب 

تعتبار هاذا المساحوبات سال ة و  قدا  أو عينا ( الحتياجاته الشخصية أو ألية أغراض ال تتعللص بنشلاط المشلروع .)ن

يفلتح حسلابا   اليهملا. شلكلين أوالوقد تأخذ المسحوبات الشخصية أحد  على األرباح وال تعتبر تخ يضا  لرأس المال،

 ات الشخصية تسجل فيه مسحوبات صاحب المنشأة خالل العام للمسحوب

 : أنواع المسحوبات* 

 مسحوبات نقدية )من الصندوق أو المصرف( -

 ......( أثاث ، سيارات )بضاعة ،  مسحوبات أصول -

 دائنا  المسحوبة األصول النقدية و وحسابا  ينمد الشخصية يجعل حساب المسحوبات 

 بالعمليات التالية :   نادر قام التاجر مثال :

  الحتياجاته الشخصيةل.س  01111 الحساب الجاري للمنشأة بالمصرفمن سحب   1/0في . 

  ل.س .  10111بقيمة  لمنزلافاتورة  منها نقدا   ل.س 01111بقيمة الكهربا  مصاريف  سدد 21/0في 

  ل.س الستخدامه في منزله 20111من المحل قيمته  أثاثسحب تم   01/0في . 

 :  الحل

1/0 

 شخصية المسحوبات المن حـ/  01111                                

  مصرفإلى  حــ/ ال   01111                                     

 حساب المنشأة في المصرفإث،ات سحب الم،لي من                                     
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 من مذاورين                                        21/0

 ) تخص المنشأة(   حـ/ مصاريف اهربا     20111                                    

 ) تخص المنزل(حـ/ مسحوبات شخصية  10111                                     

  صندوقإلى  حـ/ ال  01111                                                 

 نقدا  من صندوق المنشأة الكهربا  للمحل وال،يت واتيرإث،ات دفع ف                                        

 

01/0 

 من حـ/ المسحوبات الشخصية   20111                              

 االثاثحـ/ إلى   20111                                               

 أثاث من المنشأة ونقله لمنزلهسحب                             

 فتعالج وفق احدى الحالتين: من المنشأةسحب بضاعة قام صاحب المنشأة ب مالحظة : في حال*  

 تخفض المشتريات بمقدار هذه المسحوباتيتم بثمن الشرا  ال،ضاعة المسحوبة إذا سعرت  -  

 من حـ/ المسحوبات الشحصية×××                       

 لى حـ/ المشتريات  أو حـ/ المبيعات ) بسعر الشراء(إ×××                             

 م،يعات وتسجل قي حساب الم،يعات تعت،ربثمن ال،يع ال،ضاعة المسحوبة إذا سعرت  -  

 من حـ/ المسحوبات الشحصية×××                   

 عات  لى حـ/  حـ/ المبيإ×××                                          

 

  11111سعر ال،يع لها و 01111 تكلفتهابفرض أن صاحب المنشأة سحب بضاعة  مثال  :

 هذه ال،ضاعة يكون القيد :عند سحب   سعر الشراءفإذا اعتمد 

 من حـ/ مسحوبات شخصية         01111              

 (حـ/ المبيعات ) بسعر الشراءتسجل أويمكن أن         إلى حـ/ المشتريات       01111                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 يكون القيد للمسحوبات من ال،ضاعة   سعر البيعوإذا اعتمد 

 من حـ/ مسحوبات شخصية             11111             

  إلى حـ/ الم،يعات       11111                        

         

ضللمن حقللوق الملكيللة  الميزانيللة فللي الشخصللية فللي المنشللرت الفرديللة  المسااحوبات تظهاارنهايللة السللنة الماليللة  فللي

 اما يلي:    مطروحة من رأس المال

 

 الخصوم                             الميزانية                  األصول          

 حق الملكية       .......       

 رأس المال  ×××××    

  الشخصية المسحوبات -   )×××(  
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 (الدائنة القروض التمويل اخلارجي )  -رابعًا 
تلجأ المنشرت االقتصادية إلى االقتراض من المصارف والمؤسسات االئتمانية اإحدى الوسائل لتمويل نشلاطها 

   علللى القللرضفوائللد سللداد ضللرورة  ض وقللرالعلللى المنشللأة  ن حصللولينللتع علل جللاري أو للتوسللع فللي أعمالهللا ،تال

هللذه الفوائللد ت،عللا  للنذللام الللذي يت،علله  سللداد، ويختلللف موعللد بالنسلل،ة للمنشللأة فوائااد مدينااة تعتباار مصاارو تسللمى 

 في منحه للقروض. المصرف

  فهو قد يشترط حسم قيمة الفوائد م،اشرة عند تسليم القرض 

 دة محددة ال ثالثة أو ستة أشهر مثال  أو أن تدفع في نهاية ال م 

  أو أن تدفع قيمتها ااملة عند رد القرض إلى  المصرف 

 على العموم تحسب الفوائد المترت،ة على القروض وفص العالقة التالية :  

  الزمنية المدة × ال ائدة معدل × القرض مبلغ = ال ائدة مبلغ            

 
وإذا  عادد أشاهر السانة،  18شاهر مقساوم علاى األفيؤخاذ عادد   أو باألشهر قل من السنةأ للقرض المدة الزمنيةإذا اانت 

   بالسنوات فيضرب بعدد السنوات  كانت المدة الزمنية

  القرض الحصول علىعند  مباشرة حالة حسم ال وائد:  أوال  

عللى القلرض عنلد منحله في الواقع العملي يحدث أحيانا  أن تنص شروط عقلد القلرض عللى حسلم الفوائلد المترت،لة 

الفائدة عن مدة القرض بالكامل وتقتطع م،اشرة وتحصلل المنشلأة عللى ال،لاقي ملن  احتساب) يتم  للمقترض م،اشرة

  ()الصافي(  فتقوم إما بإيداعه في حسابها المصرفي أو تق،ضه نقدا  ويودع في صندوق المنشأةالقرض 

 مثال :

ل.س وبفائللدة سللنوية  1111111بقيمللة  مصللرفي  علللى قللرضالفرقللان  منشللأة تحصللل 2110/ 1/2فللي  -

 . وسجل صافي الم،لي في الحساب الجاري للمنشأة الفائدة م،اشرة حسم  تم وقدسنوات  0لمدة  %0بمعدل 

 . الصندوق عن طريص القرض  ردت المنشأة 1/2/2110في  -

 : الحل

 ةالمدة الزمني× معدل ال ائدة × = مبلغ القرض   ال ائدة مبلغ           

  801111سنوات =  3× %2× 1111111ال ائدة المدينة =           

 

 من مذاورين            1/2/2110

 المصرفحـ/  011111             

 حـ/ الفوائد المدينة   201111             

 ( على المنشاة التزام )   قرض ال/ إلى  حـ 1111111                       

 م،اشرة استالم القرض بعد حسم فوائده                                

  بجانب الخصوم االتزام على المنشأة 1111111يذهر رصيد القرض في ميزانية المنشأة بـ 

 

 الخصوم                             الميزانية                  األصول          

 حق الملكية       .......       

 لمالرأس ا  ×××××    

  اللتزاماتا                 

    قرض مصرفي  1111111

 

 موعد رد القرض          1/2/2110

   قرضالمن حـ/    1111111                    

 ( -) الصندوقإلى  حـ/      1111111                       
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 :  وسداد ال ائدة في مواعيد محددة الحصول على القرضحالة ثانيا  : 

عند الحصول على القرض قد يتم االتفاق على سداد الفوائد المترت،ه عليه في مواعيد محددة ضمن شلروط 

 أشهر  أو ال سنة( 1القرض )مثال  اا 

 :مثال

تقلللدمت منشلللأة السلللالم بطللللب للحصلللول عللللى قلللرض ملللن المصلللرف التجلللاري قيمتللله  21/0/2111 فلللي -

 .عامينل.س لمدة 1011111

كاال سااتة علللى أن تسللدد الفائللدة سللنويا   %11بمعللدل فائللدة  قللرضالعلللى  أةالمنشلل تحصللل 2111/ 1/0فللي  -

 .  المنشأةوقد وضع الم،لي في صندوق  اشهر

 نقدا   المترت،ة سددت المنشأة الفائدة موعد سداد الفائدة  1/11/2111في  -

  رد المشروع م،لي القرض مع الفوائد المستحقة عنه  1/0/2110في  -

 الحل :

  و لم تحدث أي عملية مالية بعد فقطبطلب  تقدمتجد قيد ألن المنشأة ال يو 21/0/2111في. 

 

  أودع في الصندوقو الحصول على القرضتم  0/2111/ 1في 

 ) +( من حـ/ الصندوق  1011111                                  

 المشروع( ) التزام على قرض الإلى  حـ/   1011111                                         

   

 أشهر  1موعد سداد الفائدة عن  :1/11/2111

 × %11×  1011111م،لي الفائدة = 
1 

 فائدة مدينة 01111= 
12 

 

 ) مصروف(   فائدة مدينةمن حـ/ 00111                             

 الصندوقإلى  حـ/  00111                                      

 

  1/11/2110وفي  1/0/2110أشهر في  1فائدة ال اليتكرر قيد سداد  

_____________________________________________________ 

 أشهر االخيرة 1مع الفائدة عن  موعد سداد القرض 1/0/2110في 

 

 من مذاورين                    

  قرض الحـ/      1011111                        

 حـ/ فوائد مدينة    00111                          

 حـ/ الصندوق إلى      1000111                            

 سداد القرض مع فوائده                                 
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 شراء األصول الثابتة :   -العمليات الرأمسالية 
  (غير المتدوالة) األصول الثابتة

ا لعدة سنوات وليس ةعادة بيعها وهلو ملا يعلرف باةنفلاق الستخدامها في أعماله المنشأة  التي تقتنيهاصول األهي 

ي واآلالت واألثلللللاث مثلللللل األراضلللللي والم،لللللان ( أو أصلللللول رأسلللللمالية ) أصلللللول طويللللللة اآلجللللللالرأسلللللمالي،

 إلخ . والسيارات ..

 :        وهي تتألف من بتكل ة الحصول عليهااألصول الثابتة تمهيدا  لتسجيلها في دفتر اليومية  يتم تقويم

ثمن الشراء مضافا  له كافة المصاريف المدفوعة على األصل الثابت حتى دخولاه فاي االساتخدام، مثال مصااريف 

 النقل والرسوم والتركيب... إلخ . 

 ) تكل ة االصل + كل المصاريف المتعلقة به( تسجل عملية شراء االصول الثابتة بحسابات خاصة بأسمائها

 مصااريفوتسلمى بت عنلد بلد  اسلتخدامه تضلاف إللى ثملن األصلل المصاريف التي تنفص على األصل الثا -

بحسابات خاصلة فلي القيلد المحاسل،ي بلل تلدمع ملع األصلل وال تذهر  يستفاد منها لعدة سنواتو رأسمالية

 م،اشرة

 مثال : 

 عليهللا تودفعلل بموجللب شلليك وقللد ل.س 111111مسللتوردة للمحللل ثمللن شللرا ها  ت المنشللأة آالتاشللتر 1/0فللي 

 01111ل.س ومصلاريف ترايلب  1110ل.س ومصلاريف نقلل  11101رسوم جمرايلة  تالية نقدا :المصاريف ال

 ل.س . 

 

    عليها المدفوعة المصاريف جميع + الشراء ثمن  = التاريخية التآلا تكل ة       
تظهااااار و  ) تسااااامى التكل اااااة التاريخياااااة تكلفلللللة االالت 1111111( = 10111+ 0111+  01111+ )  111111=   

 (يزانيةبالم

 

  التالامن حـ/  1111111                           

 مذاورين إلى                                

 حـ/ المصرف 111111                                            

 حـ/ الصندوق  111111                                            

 نقدا   مصاريفها الت بشيك ودفعإث،ات شرا  اال                                 

 

 الخصوم                             الميزانية             األصول          

 أصول ثابتة                 

 

 آالت  1111111 

 الملكية وقحق       .......      

 رأس المال  ×××××    

  الشخصية المسحوبات -   )×××(  
  

 :تقسم المصاريف التي تن ق على األصول الثابتة بعد سنوات من استخدامه إلى :  الحظةم

يسللتفاد منهللا لللدورة ماليللة واحللدة متللل مصللاريف الصلليانة السللنوية ل صللول : )دوريااة( مصاااريف إيراديااة -

 تسجل بحسابات خاصة م،اشرة  الثابتة

 لى حـ/ الصندوقإ×××   من حـ/ مصاريف الصيانة            ×××            

تؤدي زيادة العمر اةنتاجي ل صل ويستفاد منها لعدة سنوات تتميز بضخامة م،الغها مصاريف رأسمالية:  -

 (، ترميم م،اني المنشلأةمصاريف صيانة ضخمة ل التارات ،و زيادة طاقته اةنتاجية )ت،ديل محرك السي

 ( و اةضافةن و اةحالل مصاريف التحسيا) هذه المصاريف تضاف لتكلفة األصل الصافية


