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احملاضرة اخلاسة
العمليات التمويلي والعمليات الرأمسالي
العمليات التمويلي  :ىي العمميات المتعمقة بحصول المنشأة عمى األموال الالزمة لتمويل
نشاطيا التجاري ،حيث تحصل المنشأة عمى األموال من مصدرين:
مصادر داخمية :وتمثل ما يقدمو صاحب المشروع من رأسمال نقدي أو عيني.
مصادر خارجية :تتمثل بالقروض والديون التي تحصل عمييا المنشأة من الغير(من أشخاص
أومن المصارف.
المعالجة المحاسبية لتقديم رأس المال وتعديالته:
عند تأسيس المنشأة يتم فتح حساب يمثل حق صاحب المشروع في المنشأة ويسمى حساب
رأس المال Capitalويتم ذلك باالستناد إلى فرض الشخصية المعنوية ،الذي يقضي بأن لممنشأة
شخصية معنوية مستقمة عن صاحبيا ،بمعنى أن تمتزم المنشأة تجاه صاحبيا بمقدار رأس المال
الذي قدمو ،و يكون رأس المال المقدم عند التأسيس دائناً سواء كان نقدياً أو عينياً أو مجموعة من
األصول والخصوم.
تقديم رأس المال بشكل نقدي:
يقوم صاحب المشروع بتخصيص مبمغاً من المال ألعمال المشروع يودعو في الصندوق أو في

المصرف (يفتح بو حساباً جارياً لدى المصرف) بالقيد:
مدين

دائن

ا بيـ ــان

من مذكورين
×××

حـ /الصندوق

×××

حـ /المصرف
×××

إلى حـ /راس المال
بدء العمل
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تقديم رأس المال بشكل عيني :وىو ما يقدمو صاحب المشروع من أصول أخرى غير نقدية
كالعقارات والسيارات واألثاث و البضاعة لمعمل ويكون القيد:
مدين

دائن

ا بيـ ــان
من مذكورين

×××

حـ /األصول الثابتة

×××

حـ /األصول المتداولة
×××

إلى حـ /راس المال
بدء العمل

تقديم رأس المال المكون من أصول وخصوم:
يمكن أن يبدأ التاجر أعمالو التجارية و ذلك بشراء منشأة أخرى قائمة بممتمكاتيا (أصوليا)
والتزاماتيا (الديون المترتبة عمييا) وفي ىذه الحالة تنتقل إليو ممكية موجودات أو أصول المحل،

ويتعيد بسداد خصوم أو مطاليب المحل .ويحتسب رأس المال المقدم من قبل التاجر بالعالقة

التالية :راس المال = االصول – االلتزامات
ويكون القيد كما يمي:
مدين

دائن

ا بيـ ــان
من مذكورين

×××

حـ /األصول الثابتة

×××

حـ /األصول المتداولة
إلى مذكورين
×××
×××

حـ/االلتزامات
حـ /راس المال
بدء العمل
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تعديالت رأس المال :ويقصد به زيادة أو تخفيض رأس المال:
 -1زيادة رأس المال:
قد يحتاج التاجر بعد مدة من بدء عممو التجاري إلى بعض األموال اإلضافية وذلك لمتوسع

بالعمل .يمجأ عندىا التاجر إلى زيادة رأسمالو .تكون الزيادة إما بتقديم مبمغ نقدي يوضع في
الصندوق أو المصرف أو كمييما ،أو قد تكون الزيادة عينية كأن يقدم التاجر سيارتو الخاصة
لتعمل في المشروع أو يقدم أصول عينية أخرى .وتكون المعالجة المحاسبية عند زيادة رأس

المال بجعمو دائناً عند الزيادة واألصول المقدمة(نقدية أو عينية) مدينة بيا.
 -2تخفيض رأس المال:

قد يفكر التاجر بتخفيض رأسمالو المستثمر في مشروعو ربما لشعوره أنيا تزيد عن حاجة
المشروع أو الستثمارىا في مجال آخر أكثر ربحية ،ويتم تخفيض رأس المال إما بشكل نقدي أو
عيني أو ربما كمييما ،ويجعل عندىا حساب رأس المال مدين وحساب األصل أو األصول
المسحوبة دائنة سواء كانت نقدية أو عينية.
مثال :في  2018/1/1بدأ عصام العمل بمشروع رأسمالو  750000مؤلف من عقار بقيمة
 550000والباقي نقدية أودعيا في الصندوق
في  2 /10أضاف إلى رأس المال 300000من أموالو الخاصة فتح بيا حساباً جارياً
لدى المصرف خاصاً بالمشروع
في  3/15خصص سيارتو الخاصة لمعمل بالمشروع فأضاف قيمتيا البالغة 350000
إلى رأس المال
في  4/29سحب مبمغ  100000من صندوق المشروع وخفض بيا رأس المال .
المطموب  -1 :تسجيل العمميات السابقة في دفتر اليومية لمشروع عصام
 - 2تصوير حساب رأس المال وترصيده في 2018/4/30
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الحل:
دفتر يومية التاجر عصام
المبالغ(ل.س)
من (مدين)

التاريخ

البي ـ ـ ــان

إلى (دائن)
من مذكورين
حـ /العقار

550000

حـ /الصندوق

200000

1/1

إلى حـ /رأس المال
750000

بدء العمل بالمشروع باألصول المذكورة
من حـ /المصرف/جاري

300000
300000

2/10

إلى حـ /رأس المال
زيادة رأس المال بفتح حساب جاري لدى المصرف
من حـ /السيارة

350000

إلى حـ /رأس المال

350000

3/15

زيادة رأس المال بتقديم سيارة
من حـ /رأس المال

100000

من (مدين)
المبمغ

إلى حـ /الصندوق

100000

4/29

تخفيض رأس المال بسحب نقدية

حـ /رأس المال
البيان

إلى(دائن)

تاريخ

المبمغ

100000

إلى حـ/الصندوق

4/29

750000

من مذكورين

300000

من حـ /المصرف

2/10

1300000

رصيد دائن

4/30

350000

من حـ/السيارة

3/15

1400000

1400000
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المسحوبات الشخصية :Withdrawing
تأسيساً عمى فرض استقاللية المنشأة وفصل ذمتيا المالية عن الذمة المالية لصاحبيا ،لذلك يتم
فتح حساب يسمى حساب المسحوبات الشخصية يجعل مديناً بقيمة ما يسحبو صاحب المنشأة
من أصول منشأتو (نقداً أو عيناً) الحتياجاتو الشخصية أو ألية أغراض ال تتعمق بنشاط المشروع
 .وقد تأخذ المسحوبات الشخصية أحد شكمين أو ربما كمييما .يفتح حساباً لممسحوبات الشخصية
تسجل فيو مسحوبات صاحب المنشأة خالل العام.
أنواع المسحوبات :
 مسحوبات نقدية (من الصندوق أو المصرف) مسحوبات أصول (بضاعة  ،أثاث  ،سيارات )......يجعل حساب المسحوبات الشخصية مديناً وحساب النقدية واألصول المسحوبة دائناً
مثال :قام التاجر نادر بالعمميات التالية :


في  5/1سحب من الحساب الجاري لممنشأة بالمصرف  30000ل.س الحتياجاتو الشخصية.



في  5/5سدد مصاريف الكيرباء بقيمة  20000ل.س نقداً منيا فاتورة المنزل بقيمة 12000



في  5/10تم سحب أثاث من المحل قيمتو  80000ل.س الستخدامو في منزلو.

ل.س .

الحل :

مدين

دائن

30000

ا بيـ ــان
حـ /مسحوبات شخصية

30000

إلى حـ /المصرف
اثبات المسحوبات الشخصية
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ا بيـ ــان
من مذكورين

8000

حـ /مصاريف كيرباء

12000

حـ /مسحوبات شخصية
20000

مدين
80000

دائن
80000

إلى حـ /الصندوق
اثبات مصاريف الكيرباء والمسحوبات
ا بيـ ــان
حـ /مسحوبات شخصية
إلى حـ /األثاث
اثبات المسحوبات الشخصية

مسحوبات البضاعة :في حال تم سحب بضاعة يتم اثباتيا اما بتكمفتيا أي بسعر الشراء
أو بسعر البيع ويكون القيد في حال سحب بسعر الشراء.
مدين
×××

دائن
×××

ا بيـ ــان
حـ /مسحوبات شخصية
إلى حـ /المشتريات(المبيعات-تكمفة)
اثبات المسحوبات الشخصية

أما المسحوبات بسعر البيع يكون القيد كما يمي:
مدين

دائن

×××

ا بيـ ــان
حـ /مسحوبات شخصية

×××

إلى حـ /المبيعات
اثبات المسحوبات الشخصية
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مثال :بفرض أن صاحب المنشأة سحب بضاعة قيمتيا  60000بسعر الشراء  80000بسعر
البيع
ويكون القيد في حال سحب بسعر الشراء.
مدين
60000

دائن
60000

ا بيـ ــان
حـ /مسحوبات شخصية
إلى حـ /المشتريات(المبيعات-تكمفة)
اثبات المسحوبات الشخصية

أما المسحوبات بسعر البيع يكون القيد كما يمي:
مدين

دائن

80000

ا بيـ ــان
حـ /مسحوبات شخصية

80000

إلى حـ /المبيعات
اثبات المسحوبات الشخصية

وفي نياية العام يتم عرض المسحوبات الشخصية بإشارة سالب ضمن حقوق الممكية.
األصول

الخصوم

الميزانية
.......
×××××

حق الممكية
رأس المال

(×××)  -المسحوبات الشخصية
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