
 

:1الوحدة
المؤسسات

:تعریف المؤسسة
ھي وحدة اقتصادیة اساسیة تقوم بالتنسیق بین مختلف الوسائل 

غایتھا انتاج السلع او اداء ,المادیة والمالیة والموارد البشریة 
. وتھدف من وراء ذالك الى تحقیق الربح,الخدمات 

:وسائل المؤسسة
مثل غیر دائمة, مثل المبانيدائمة نسبیا:الوسائل المادیة-1

.البضاعة
الوسائل المالیة-2
....كالموظفین:الموارد البشریة-3

:تصنیف المؤسسة
: معیار الشكل القانوني-1

.المختلطة,الخاصة,المؤسسات العمومیة
: معیار النشاط-2

.الخدمیة,التجاریة,المؤسسات الصناعیة 
:معیار الحجم-3

.صغیرة,متوسطة ,كبیرة 

:ومتعاملوھاالمؤسسة 
المؤسسة واجرائھا-1



المؤسسة وزبائنھا-2
المؤسسة وموردوھا-3
المؤسسة والمؤسسات المالیة-4
...كمفتشیة العملالمؤسسة واالدارات-5

:انواع المعلومات
معرفة رصید حساب الزبائن:معلومات محاسبیة
معرفة السعر المعتمد لدى المنافسین:معلومات اقتصادیة

االلتزامات الضریبیة:قانونیة معلومات 
تطور رقم االعمال:معلومات احصائیة 

:الشروط المطلوبة في المعلومات
ان تكون مفیدة

ان تلبي احتیاجات المؤسسة
ان یتم الحصول علیھا في الوقت المناسب

ان تكون دقیقة

: تعریف التسییر
االستعمال العقالني لموارد المؤسسة من اجل تحقیق یقصد بھ

االھداف المحددة لھا وھو یعتبر مجموعة من المھام تتلخص فیما 
:یلي

: التنظیم
تحدید االھداف.
تحدید المسؤولیات.
تنظیم العمل.
التنسیق بین مختلف المصالح.



:التنبؤات
تحدید االحتیاجات.
تشخیص المشاكل.
تقییم المخاطر.
تحضیر البرامج.

:القرار
: التسییر الحسن للمؤسسة

اختیار الرجال
شراء المواد االولیة

:تحقیق االھداف المبرمجة
تحدید برنامج عمل

االستثمار في التجھیزات الجدیدة
:الرقابة

التاكد من تطبیق المعلومات
.مراقبة نوعیة المنتجات

:2الوحدة 
التدفقات

:نعریف التدفق
تتم بین .معلومات.خدمات.مواد اولیة.ھو عبارة عن حركة سلع 

. المؤسسة واحد متعاملیھا او داخل المؤسسة نفسھا
:تصنیف التدفقات

:تدفقات المعلومات.1
تتمثل في حركة المعلومات بین المؤسسة ومتعاملیھا او داخل 

المؤسسة في حد ذاتھاوتكون في شكل وثائق مكتوبة مثل الطلبیة 
او في شكل معطیات )كتالوج(فھرس ,بونالى المورد من الز

: وھي تنقسم الى قسمین. معلوماتیة



:التدفقات الداخلیة
: تتم بین مصالح وورشات ووحدات المؤسسة نفسھاوتكون مثل 

او في شكل تقاریر حول حصیلة النشاط ومعطیات ,االوامر
.معلوماتیة

:تدفقات بین المؤسسة ومتعاملیھا
المعلومات المتحصل علیھا كالوثائق التجاریة وتتمثل في 

....والمعلومات المتحصل علیھا عن طریق الھاتف
:التدفقات االقتصادیة.2

وھي التدفقات التي تدخل في مجال المحاسبة وتصنف حسب 
طبیعتھا الى حقیقیة و مالیة و حسب عدد المتعاملین الى داخلیة و 

:خارجیة
:اتصنیف التدفقات حسب طبیعتھ-1

ھي عبارة عن حركة السلع ):المادیة(التدفقات الحقیقیة -
والخدمات والمواد االولیة

ي عبارة عن حركة مالیة بین المؤسسة :التدفقات المالیة-
وھي القیم المسجلة في الوثائق) النقود(ومتعاملیھا قیمھا 

:تصنیف التدفقات حسب طبیعتھا2
ذاتھابین المؤسسة في حد : التدفقات الداخلیة-
وھي اما) حقیقة او مالیة: (التدفقات الخارجیة-

تدفق داخل او تدفق خارجي
: وصف التدفقات االقتصادیة

.تاریخ التدفق,قیمةالتدفق ,اتجاه التدفق 

عندما تشتري االستخدام مثال= مما سبق نستنتج ان المصدر )
استخدمنا النقود ,دج 50000مؤسسة جھاز كمبیوتر بقیمة 

(الكمبیوتر والمصدر ھو الكمبیوترلشراء 



:3الوحدة 
:وثاءق اثبات التدفقات

/ اثبات التدفقات الحقیقیة
وثائق اثبات عملیات الشراء والبیع.1
(تعریفھ(وصل الطلب .2

ھو وثیقة تجاریة یستخدمھا الزبون یطلب فیھا المورد بان یورد 
لھ كمیة معینة من السلعة بسعر غالبا مایكون محددا

(تعریفھ(وصل التسلیم .3
ھو وثیقة یعدھا المورد لترافق السلع المسلمة للزبون ویحتفظ 

ھذا االخیر بنسخة منھا كما یحتفظ المورد بنسخة موقعة من 
طرف الزبون او من ینوب عنھ الثبات التسلیم

ھي وثیقة محررة من طرف المورد الثبات ) تعریفھا(الفوترة .4
دمة معینة لزبائنھشروط البیع او اداء الخ

5
...وثائق اثبات استھالك الخدمات ككشف االجر وفوترة الخدمات.

/ اثبات التدفقات المالیة
ھي الوسائل المستعملة في الدفع : وسائل الدفع الفوري .1

الفوري عند تسویة العملیات بین المؤسسة ومتعاملیھا خالل ایام 
النقدي والشیك البریدي وصل الدفع كایام8قلیلة عادة ال تتجاوز 

... والشیك البنكي
....الكمبیالة السند المرك: وسائل الدفع االجل.2
كیف یتم الحصول على المعلومات المحاسبیة ؟) س
یتم الحصول على المعلومات المحاسبیة من خالل وثائق ) ج 

الشیكات ) فوترة البیع والشراء( تسمى وثائق محاسبیة كالفوترة
كشوف االجر ) فیما یخص التسویات(النقدیة والوصوالت

الخ ویستحسن االحتفاظ ....التصریح بالرسوم والضرائب 



سنوات حسب القانون التجاري10بالوثائق المحاسبیة لمدة 
: 4الوحدة 

:تعریف الحساب
ھو جدول یتكون من جانبین یسجل في الجانب االیمن االستخدام 

تضمن مجموعة من العملیات وفي الجانب االیسر المصدر و ھو ی
من نفس الطبیعة والتي تتصف بالتجانس

-------اشكال الحساب-----
الشكل الكالسیكي-ا

شكل االعمدة المتوامة-2
t شكل الحرف-3
یكو ن الرصید مدینا اذا كان مجموع مبالغ الجانب المدین اكبر )

( من مجموع مبالغ الجانب الدائن
رصید الحساب عبارة عن الفرق بین مجموع الجانب االكبر من 

الحساب والجانب االصغر منھ
یسجل الرصید في الجانب االصغر وینسب الى الجانب االكبر وھذا 

الحداث التوازن بین جانبي الحساب


