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 تهدف المنشأة من مزاولة النشاط الى إستخدام مواردها اإلقتصادية (األصول)
في تحقيق أرباح (إيرادات) لمالك المنشأة (المساهمين / حقوق الملكية)، وفي

سبيل ذلك تتكبد المنشأة (مصاريف) أثناء مزاولة النشاط وتكون هناك ديون
(إلتزامات) لبعض األطراف الخارجية.

في سبيل ذلك كان البد من وجود عملية/آلية إلحداث توازن بين كافة هذه
األطراف (أصول / إلتزامات / حقوق ملكية / إيرادات / مصروفات) وهو ما يؤدي

بالتبعية لتحقيق/إتباع نظرية القيد المزدوج Double Entry؛ وعليه تم صياغة
.Accounting Equation معادلة تسمى بمعادلة الميزانية

 
والمعادلة المحاسبية (معادلة الميزانية) قائمة على قاعدة منطقية، وهي أن

جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر األموال التي جاءت بهذه الممتلكات.

WHAT IS THE ACCOUNTING EQUATION ?

ما هي المعادلة المحاسبية ؟



وتأخذ المعادلة المحاسبية الشكل التالي:

حقوق
الملكية

االلتزاماتاألصول

Assets Owner's
Equity

Liabilities



العناصر الرئيسية للمعادلة المحاسبية

حقوقاألصول
الملكية االلتزامات

العنصر الثالثالعنصر الثانيالعنصر األول



األصول
Assets

تمتلكها لتي  ا رد االقتصادية  لموا ا هي 
المنشأة ويتوقع االستفادة منها

. ًال مستقب

Current Assets األصول المتداولة

Fixed Assets األصول الثابتة

Intangible Assets األصول غير الملموسة

يمكن تقسيم األصول إلى المجموعات التالية:
 

 

 

 



 Current Assets األصول المتداولة
 

هي النقدية أو الممتلكات التي يتوقع تحويلها
إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خالل سنة 

 أو دورة التشغيل أيهما أطول.



Fixed Assets األصول الثابتة
 

هي األصول الملموسة التي تقتنيها المنشأة
بغرض استخدامها في مزاولة نشاطها وليس
بغرض إعادة بيعها، ويمتد العمر اإلنتاجي لها

عدة سنوات.



Intangible Assets األصول غير الملموسة
 

وهي موارد اقتصادية مملوكة للمنشأة ويتوقع
االستفادة منها مستقبال ولكنها تفتقر إلى

الكيان المادي الملموس.



Getting
a Loan

االلتزامات
Liabilities

الغير فهي تجاه  المنشأة  لتزامات  ا هي 
التي تعتمد لخارجية  ا تمثل مصادر األموال 

. المنشأة في تمويل أصولها عليها 

Current Liabilities االلتزامات المتداولة

Non-Current Liabilities االلتزامات غير المتداولة

وتنقسم االلتزامات إلى:
 

 

 



االلتزامات المتداولة
Current Liabilities

هي االلتزامات التي يحل ميعاد
استحقاقها في األجل القصير، أي أنها

واجبة السداد خالل السنة المالية الجارية
أو دورة التشغيل أيهما أطول.

مثل:
- الدائنون

- الموردون
- أوراق الدفع

- المصروفات المستحقة
- اإليرادات المقدمة



االلتزامات غير المتداولة
Non-Current Liabilities

هي االلتزامات  التي يستحق سدادها
خالل فترة زمنية تزيد عن سنة مالية أو

دورة التشغيل أيهما أطول.

مثل:
- السندات

- أوراق الدفع طويلة األجل



Getting
a Loan

حقوق
الملكية

Owner's
Equity

المنشأة، وهي ما هي حقوق صاحب 
الوفاء المنشأة بعد  يتبقى من أصول 

أنها تعادل ، بمعنى  لغير ا تجاه  لتزاماتها  با
صافي األصول أي األصول مطروحًا منها

الخصوم.

رأس المال المساهم به

األرباح المبقاة

االحتياطيات

الحصة غير المسيطرة

يمكن تصنيف حقوق الملكية إلى:
 

 

 

 

 



أثر المعامالت المالية على المعادلة المحاسبية

ان توازن المعادلة المحاسبية هو توازن مستمر، فعند حدوث
أي عملية مالية بالمنشأة فإنها تؤثر على بنود المعادلة

بالزيادة أو النقص، ولكنها ال تؤثر على توازن هذه
المعادلة، ويبقى التوازن موجود بين الطرفين في النهاية،

بحيث تتعادل قيمة األصول مع قيمة الخصوم وحقوق
. الملكية دائمًا



تمرين على المعادلة المحاسبية



العمليةاألولى

الحظ التوازن بين طرفي المعادلة عند تحليل العملية
المالية.

بدأ عبدالعزيز أعماله التجارية في أول يناير 2020 بإيداع مبلغ
100000 ريال كرأس مال له في خزينة المنشأة. 

فإن أثر هذه العملية على المعادلة المحاسبية يكون
كالتالي:

األصول = الخصوم + حقوق الملكية
النقدية بالخزينة = صفر + رأس المال

100000 = صفر + 100000
 



العمليةالثانية

سحب عبدالعزيز من النقدية المودعة بالخزينة مبلغ 40000
ريال إلستخدامها في فتح حساب جاري ببنك االنماء في

.9/1/2020
فإن أثر ذلك على المعادلة المحاسبية كما يلي:

 
األصول = الخصوم + حقوق الملكية

نقدية بالخزينة + نقدية بالبنك = الخصوم + رأس المال
(100000 - 40000) + 40000  = صفر + 100000

 



العمليةالثالثة

قام عبدالعزيز بشراء بضاعة بمبلغ 15000 ريال وسدد القيمة
بشيك على بنك االنماء وذلك في 15/1/2020. 
فإن أثر ذلك على المعادلة المحاسبية كما يلي:

 
األصول = الخصوم + حقوق الملكية

نقدية بالخزينة + نقدية بالبنك + بضاعة = الخصوم + رأس المال
60000 + (40000 - 15000) + 15000 = صفر + 100000

 60000 + 25000 + 15000= صفر + 100000
 



العمليةالرابعة

إذا قام عبدالعزيز في 20/1/2020 بشراء أثاث من محل أبيات لألثاث
بمبلغ 9000 ريال ولم يسدد الثمن (على الحساب).

فإن المعادلة المحاسبية تظهر بعد هذه العملية كما يلي:
 

األصول = الخصوم + حقوق الملكية
نقدية بالخزينة+نقدية بالبنك+بضاعة+أثاث = أبيات لألثاث+رأس المال

60000 + 25000 + 15000 + 9000 = 9000 (إلتزام) + 100000
 



خالصة
المعادلة المحاسبية

تعبر بصورة رياضية عن المركز المالي للمنشأة في أية لحظة حيث يمثل
جانبها األيمن أوجه استخدامات أموال المنشأة، وفي المقابل يمثل

الجانب األيسر مصادر تمويل المنشأة ومن ثم هذه المعادلة في حالة
توازن بصفة مستمرة.

العمليات المالية التي تحدث بالمنشأة

تؤثر على عناصر المعادلة المحاسبية وتؤدي الى تغيير قيمة عناصر
المعادلة ولكنها ال تؤثر على توازن المعادلة، بمعنى أن قيم عناصر

المعادلة المحاسبية تختلف بعد كل عملية مالية ولكن تظل المعادلة
في حالة توازن مستمر.
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