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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،
وبعد ،فانطال ًقا من الر�ؤية امللكية ال�سامية ،ت�ستمر وزارة الرتبية والتعليم يف �أداء ر�سالتها املتعلقة بتطوير
املناهج الدرا�سية؛ بغية حتقيق التعليم النوعي املتميز على نح ٍو يالئم حاجات الطلبة ،و�إعداد جيل من
املتعلمني على قدر من الكفاءة يف املهارات الأ�سا�سية الالزمة للتكيف مع متطلبات احلياة الع�صرية
وحتدياتهاُ ،مز َّودين مبعارف ومهارات وقيم ت�ساعد على بناء �شخ�صياتهم ب�صورة متوازنة �سليمة؛ ليكونوا
منتمني �إلى وطنهم و�أمتهم ،وقادرين على بناء عالقات �إن�سانية يف �إطار من التعاون واالنفتاح على العامل،
ً
ف�ضل عن الإفادة من املعرفة واالقت�صاد والتكنولوجيا يف ممار�سات ت�سهم يف حت�سني نوعية احلياة؛ ما
يعود بالفائدة على �أنف�سهم وجمتمعهم.
أ�سي�سا على ذلك ،ي�سعى هذا املنهاج �إلى النهو�ض باملعرفة املالية و�إدارة املال؛ �إذ ينهي طلبتنا
وت� ً
املراحل التعليمية من دون ح�صولهم على املعرفة واملفاهيم والأدوات واملهارات الكافية التي ُت ِعينهم على
�إدارة �ش�ؤونهم املالية .وال َّ
�شك يف �أن �إدراج مادة الثقافة املالية يف مناهج التعليم املدر�سي هو �أكرث الطرائق
كفاء ًة وفاعلي ًة يف الو�صول �إلى ال�شباب وقطاعات املجتمع املختلفة على نطاق وا�سع ،مبا يكفي لتح�سني
املفاهيم والعادات املالية للأجيال احلالية وامل�ستقبلية .وملّا كانت م�س�ؤولية النظام التعليمي الأولى �سد
الثغرات املعرفية لدى الطلبة يف املجاالت الثقافية املختلفة ،فقد روعي يف ت�أليف هذا الكتاب الفروق
الفردية بني الطلبة ،وذلك بتنويع الأن�شطة والأمثلة مبا يتالءم مع قدراتهم املختلفة والإمكانات املتوافرة،
والرتكيز على اجلوانب املتعلقة بالتفكري الإبداعي ،واختيار املو�ضوعات بحيث تكون �أقرب �إلى الواقع
احلياتي اليومي للطلبة؛ ما ُيح ِّفزهم ويح ُّثهم على العمل التعاوين.
جاء هذا الكتاب من�سج ًما مع خطة وزارة الرتبية والتعليم يف �إدراج مادة الثقافة املالية  -بو�صفها
مبح ًثا �أ�سا�س ًّيا -يف املناهج املدر�سية لل�صفوف من ال�سابع حتى الثاين ع�شر .ولتحقيق �أهداف الكتاب؛ فقد
ا�شتمل على خم�س وحدات درا�سية ،ترتكز ك ٌّل منها على حمور رئي�س ،هو ن�شر الثقافة املالية ،وروعي التنوع
يف هذه الوحدات جميعها ،بحيث ت�سهم يف تو�ضيح مفاهيم جديدة مل ي�سبق للطالب تعلُّمها.
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ً
مدخل �إلى املحا�سبة ،وت�ض َّمنت الدرو�س الآتية :مفهوم املحا�سبة
	�أ ّما الوحدة الأولى فكانت
و�أهم �أهدافها وخ�صائ�صها ،والفروق بني املحا�سبة والإدارة املالية وم�سك الدفاتر ،والفرو�ض
واملبادئ املحا�سبية ،وحتليل العمليات املالية وت�سجيلها ،ومعادلة امليزانية و�أثر العمليات املالية فيها.
	�أما الوحدة الثانية فتناولت مو�ضوع الدورة املحا�سبية ،وت�ض َّمنت الدرو�س الآتية :حتليل
العمليات املالية وت�سجيلها ،مراحل الدورة املحا�سبية ،دفرت الأ�ستاذ ،والرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ،
ميزان املراجعة ،والت�سويات املحا�سبية اجلردية.
و�أ ّما الوحدة الثالثة فتناولت مو�ضوع القوائم املالية ،وت�ض َّمنت الدرو�س الآتية� :أنواع القوائم
املالية (قائمة الدخل ،وقائمة املركز املايل) ،وقيود �إقفال احل�سابات ،والتدفقات النقدية ،وقوائم
التدفق النقدي و�إعدادها.
ً
مدخل �إلى الإدارة املالية ،وت�ض َّمنت الدرو�س الآتية :مفهوم
و�أ ّما الوحدة الرابعة فكانت
الإدارة املالية ووظيفتها و�أهدافها ،والتحليل املايل ووظيفة املحلل املايل ،وقراءة القوائم املالية
وفهمها ،والتحليل املقارن ،وحتليل الن�سب املالية ،وحمددات التحليل املايل ،وتطبيقات التحليل
املايل.
و�أ ّما الوحدة اخلام�سة فتناولت �إدارة اخلطر والت�أمني ،وت�ض َّمنت الدرو�س الآتية :اخلطر،
والت�أمني ،ومفهوم الت�أمني وعقد الت�أمني وعنا�صره الأ�سا�سية ،الت�أمني يف الأردن.
وقد ا�شتمل الكتاب على الكثري من الأمثلة التو�ضيحية والأن�شطة والتطبيقات العملية التي
ت�سهم يف حتقيق �أهداف الدرو�س ،وتو�ضيح املحتوى بفاعلية .وللمعلم �أن يجتهد يف تو�ضيح الأفكار،
وتطبيق الأن�شطة وفق خطوات حمددة منظمة مرتابطة الأجزاء خالية من االرجتال والع�شوائية؛
بغية حتقيق الأهداف اجلزئية للمادة مبا يتالءم مع ظروف البيئة التعليمية التعلُّمية و�إمكاناتها،
واختيار الطرائق التي ت�ساعد على ر�سم �أف�ضل املمار�سات وحتديدها لتنفيذ الدرو�س وتقييمها.
عل َما ب�أن عملية تطوير املناهج والكتب املدر�سية عملية م�ستمرة؛ لذا نرجو من زمالئنا
املعلمني و�أولياء الأمور تزويدنا ب�أي مالحظات ُتغني الكتاب و ُت�سهم يف حت�سينه ،مبا يلبي حاجات
الطلبة وطموحات املجتمع الأردين.
واهلل ويل التوفيق
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الفصل الدراسي األول

حدة األولى
الو ُ
َ

١

مدخل �إلى املحا�سبة

ا�س ًبا؟ ملاذا ف َّكرت يف ذلك؟
 هل ف َّكرت يو ًما �أن ت�صبح
مديرا مال ًيا �أو ُم ِ
ً
 بر�أيك ،ما �أهمية تدوين خمتلف العمليات املالية التي حتدث يف امل�ؤ�س�سة؟
 ما �شعورك �إذا علمت �أن امل�ؤ�س�سة التي تعمل فيها تعتمد يف �إ�صدار قراراتها على
قدمه من بيانات ومعلومات؟
ما ُت ِّ
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ُت َع ُّد املحا�سبة �إحدى العمليات املهمة التي ت�ساعدك على تقييم �أداء م�شروعك الريادي،
وحتديد مدى تق ُّدمه وجناحهُ ،وت ِّكنك من تع ُّرف طبيعة امل�شكالت التي تواجهه ،وحتديد نقاط
القوة ال�ستثمارها ب�صورة �أف�ضل ،وكذا نقاط ال�ضعف ملعاجلتها واحلد منها ،وجتعلك  -بو�صفك
مدي ًرا للم�شروع � -أقدر على اتخاذ القرارات املالية املنا�سبة.
لذاُ ،تر ِّكز هذه الوحدة على بيان مفهوم املحا�سبة ،والفرو�ض واملبادئ املحا�سبية
وامل�صطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة ،وحتليل العمليات املالية وت�سجيلها ،ومعادلة امليزانية و�أثر
العمليات املالية فيها.

نتاجات التعلم من الوحدة.
ُيتو َّقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قاد ًرا على:
تع ُّرف مفهوم املحا�سبة.تو�ضيح املق�صود بالعمليات املالية.التمييز بني املحا�سبة ،وم�سك الدفاتر ،والإدارة املالية.متييز الفرو�ض املحا�سبية.حتديد املبادئ املحا�سبية.-حتديد توازن معادلة امليزانية.
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١

الدرس األول
المحاسبة

� ً
أول :مفهوم املحا�سبة.
ُيط ِلق معظم الباحثني على املحا�سبة م�صطلح لغة الأعمال؛ وذلك �أن املحا�سبة تخت�ص بتجميع البيانات
االقت�صادية عن ال�شركة بق�صد توفري تقارير مالية ُتقدِّ م للم�ستفيدين من خدماتها املعلومات التي تلزم
التخاذ القرارات املالية يف املجاالت املختلفة .وقد ظهرت الكثري من املفاهيم املرتبطة باملحا�سبة ،مثل:
الإدارة املالية ،وم�سك الدفاتر .وحتى ن�ستطيع التمييز بني هذه املفاهيم؛ ال ُب َّد من درا�ستها ،والوقوف على
�أهم املحاوراملرتبطة بها.

الن�شاط ()١

ماذا تعرف عن املحا�سبة؟

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مو�ضوعات متعلقة باملحا�سبة.

التعليمات:
•�ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي.
•انظر اجلدول (.)1-1
•املأ العمود الأول :ماذا �أعرف عن املحا�سبة؟
•املأ العمود الثاين :ماذا �أريد �أن �أعرف عن املحا�سبة؟
•اترك العمود الثالث (ماذا تع َّل ْم ُت عن املحا�سبة؟) ً
فارغا ،وال متلأه �إال يف نهاية الوحدة.
تتو�صل �إليها.
•ناق�ش  -ب�إيجاز -املعلم يف الأفكار التي َّ

11

ماذا �أعرف؟

()what do I Know

ماذا �أريد �أن �أعرف؟

()What do I want to Know

اجلدول ( :)1-1ماذا تعرف عن املحا�سبة؟
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ماذا تع َّل ْم ُت؟

()what have I Learned

املحا�سبة:
يق�صد بها ت�سجيل العمليات املالية التي حدثت يف �شركة ما خالل وقت معني ،وتبويبها وترتيبها يف
جمموعات مرتابطة ،ثم تلخي�صها وعر�ضها على الأطراف امل�ستفيدة منها ،ثم حتليلها وتف�سريها ،والإفادة
من التحليل والتف�سري يف عملية اتخاذ القرارات.
يتبي من التعريف ال�سابق وجود ثالثة �أن�شطة رئي�سة للمحا�سبة ُي ِّثلها ال�شكل (.)1-1
َّ

ال�شكل (� :)1-1أن�شطة املحا�سبة الرئي�سة.
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ويف ما ي�أتي تو�ضيح لهذه الأن�شطة:
ق�صد بها جميع العمليات التي تخ�ص ال�شركة ،والتي ُت�ؤ ِّثر فيها ت�أث ًريا مال ًّيا
 .1العمليات املاليةُ :ي َ
مبا�ش ًرا .وهنا يجب التمييز بني العمليات املالية (ذات الأثر النقدي يف ال�شركة) ،مثل� :شراء الأثاث
واملعدات ،ودفع رواتب املوظفني ،وبيع الب�ضاعة للزبائن ،ودفع فواتري املاء والكهرباء ،والعمليات غري املالية
(التي لي�س لها �أثر نقدي يف ال�شركة) ،مثل� :أداء املوظفني ،ومر�ض �أحد املوظفني ،ونوعية املُنتَج.
 .2ت�سجيل العمليات املالية :يجب �أن يكون لكل عملية مالية ذات �أثر نقدي يف ال�شركة �أورا ٌق ثبوتية
(م�ستندات) خا�صة بها؛ بغية �إثباتها وت�سجيلها يف �سجالت خا�صة ،بطريقة منظمة �ستتع َّرفها يف الدرو�س
الالحقة.
ق�سم امل�ستندات ق�سمني ،هما:
ُت َ
 م�ستندات داخلية� :أوراق ثبوتية تن�ش�أ داخل ال�شركة ،و ُيحت َفظ بها لإثبات قيامها بن�شاط معني ،مثل:فواتري البيع ،وا�ستالم الب�ضاعة ،وك�شوف الرواتب والأجور.
 م�ستندات خارجية� :أوراق ثبوتية تن�ش�أ خارج ال�شركة ال�ستخدامها يف �إثبات تعامالتها مع الآخرين،مثل :فواتري ال�شراء ،وك�شوف البنك ،وال�شيكات.
 .3ت�صنيف البيانات املالية وتلخي�صها :يت�ض َّمن هذا الن�شاط ت�صنيف العمليات املالية امل�سجلة
وتلخي�صها ،بهدف عر�ضها على اجلهات امل�ستفيدة من هذه املعلومات؛ التخاذ القرارات املنا�سبة ،عل ًما
ب�أن تو�صيلها يكون غال ًبا على �صورة تقارير حما�سبية ( ،)Accounting Reportsت�سمى � ً
أي�ضا القوائم
ف�صل ًة يف الدرو�س الالحقة.
املالية ( ،) Financial statementsو�سوف نتناولها ُم َّ
ُيذ َكر �أن القوائم املالية حتوي معلومات ُم ِّمعة للعمليات املالية؛ فالعمليات اخلا�صة باملبيعات ً -
مثل-
التي حدثت يف وقت معني ُت َّمع يف قيمة واحدة ،ثم يظهر جمموعها يف القوائم املالية.

ثان ًيا :الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر والإدارة املالية.
الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر:
يوجد خط�أ �شائع يتم َّثل يف �أن املحا�سبة وم�سك الدفاتر هما �س ّيان .وال�صحيح �أن م�سك الدفاتر ي�شري
فقط �إلى فن ت�سجيل العمليات املالية� ،أ ّما املحا�سبة فت�شمل حتديد العمليات املالية ،وت�سجيلها ،وتلخي�صها،
و�إي�صالها �إلى اجلهات امل�ستفيدة .وعلى هذا ،ف�إن م�سك الدفاتر هو جزء من املحا�سبة ،والفرق الأهم
بينهما يتم َّثل يف �أن املحا�سبة ال تقت�صر فقط على ت�سجيل العمليات ،وا�ستخراج نتائج الأعمال ،و�إمنا ت�شمل
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تف�سري هذه النتائج ،وتزويد متخذي القرارات مبعلومات �أكرث من املعلومات التي ُيو ِّفرها م�سك الدفاتر.

الفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية:
يعتقد الكثريون خط�أً �أن الإدارة املالية واملحا�سبة ت�ؤديان الوظائف نف�سها� .صحيح �أنه توجد عالقة
وثيقة بني الإدارة املالية واملحا�سبة؛ �إذ ُتو ِّفر املحا�سبة املدخالت الرئي�سة لوظيفة الإدارة املالية ،بيد �أنه
يوجد اختالف كبري بني واجبات املدير املايل وواجبات املحا�سب .فاملحا�سب يق�ضي معظم وقته يف جتميع
البيانات املالية �أو عر�ضها� ،أ ّما املدير املايل ف�إنه يبد�أ من حيث ينتهي املحا�سب؛ فهو يعمل على تقييم
القوائم املالية التي ُي ِع ُّدها املحا�سب ،و ُين ّمي بيانات �إ�ضافية ،ويتخذ القرارات املبنية على حتليل البيانات
ودرا�ستها .وبينما يعمل املحا�سب على توفري البيانات املنا�سبة التي ميكن تف�سريها ب�سهولة عن ما�ضي
عمليات ال�شركة وحا�ضرها  -و�أحيا ًنا م�ستقبلها -ف�إن املدير املايل ي�ستخدم هذه البيانات يف عملية اتخاذ
القرارات املالية.

الن�شاط ()١

املحا�سبة ،وم�سك الدفاتر ،والإدارة املالية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التمييز بني املحا�سبة ،وم�سك الدفاتر،
والإدارة املالية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات. اقر�أ معلومات الن�شاط ال�سابقة ،ثم ناق�شها مع زمالئك يف املجموعة. �س ُيو ِّزع املعلم على املجموعات �أوراق عمل على النحو الآتي:•املجموعتان الأولى والثانية تناق�شان الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر ،وذلك بالإجابة عن الأ�سئلة
الواردة يف ورقة العمل (.)1-1
•املجموعتان الثالثة والرابعة تناق�شان الفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية ،وذلك بالإجابة عن الأ�سئلة
الواردة يف ورقة العمل (.)2-1
أنت و�أفراد جمموعتك الإجابات �أمام املجموعات الأخرى.
 -ناق�ش � َ
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� ًأول� :ص ِّنف املعلومات الآتية �إلى (املحا�سبة)� ،أو (م�سك الدفاتر):
 .1ت�سجيل العمليات املالية فقط.
 .2حتديد العمليات املالية وت�سجيلها.
 .3تلخي�ص العمليات املالية.
 .4تو�صيل املعلومات املحا�سبية �إلى اجلهات امل�ستفيدة منها.
 .5تف�سري النتائج.
 .6تزويد الإدارة باملعلومات الالزمة التخاذ القرار.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثان ًيا� :أ ُّيهما �أ�شمل :املحا�سبة �أم م�سك الدفاتر؟ ب ِّرر �إجابتك.
-----------------------------------------------------------------ثال ًثا� :أ ُّيهما ُي َع ُّد جز ًءا من الآخر؟ ملاذا؟
-----------------------------------------------------------------ورقة العمل ( :)1-1الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر.
�صحح اخلط�أ يف ما ي�أتي:
� ًأول� :أجب بـِ (نعم) �أو (ال) ،ثم ِّ
 .1الإدارة املالية واملحا�سبة ت�ؤديان الوظيفة نف�سها.
 .2املحا�سبة ُتو ِّفر املدخالت الرئي�سة لوظيفة الإدارة املالية.
 .3املدير املايل يجمع البيانات املالية ،ويعر�ضها.
ف�سرها.
 .4املحا�سب ُيو ِّفر البيانات املنا�سبة عن ال�شركة ،و ُي ِّ
 .5املحا�سب يعمل على تقييم القوائم املالية.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ثان ًيا� :أ ُّيهما يعتمد عمله على عمل الآخر :املحا�سب �أم املدير املايل؟ ملاذا؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورقة العمل ( :)2-1الفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية.
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ثال ًثا� :أهداف املحا�سبة وخ�صائ�صها.
تع َّرفنا �ساب ًقا مفهوم املحا�سبة ،والفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية وم�سك الدفاتر� .أ ّما يف هذا الدر�س
ف�سنتع َّرف �أهداف املحا�سبة ،واجلهات امل�ستفيدة من العمليات (املعلومات) املحا�سبية ،واخل�صائ�ص التي
تت�صف بها املعلومات املحا�سبية.

الن�شاط ()١

�أهداف املحا�سبة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد �أهداف املحا�سبة.

التعليمات:
•�ستعمل �ضمن جمموعة.
أنت وزمال�ؤك يف املجموعة �أهداف املحا�سبة ،وذلك ِّ
باالطالع على �أن�شطة املحا�سبة الرئي�سة يف
•حدِّ د � َ
ال�شكل (.)1-1
تتو�صل �إليه املجموعة من معلومات.
•ناق�ش معلمك يف ما َّ
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�أهداف املحا�سبة:
ت�ستخدم ال�شركات النظام املحا�سبي لتحقيق �أهداف ع َّدة� ،أهمها:
•االحتفاظ ب�سجالت مكتملة منتظمة دائمة ملختلف العمليات املالية لل�شركة.
•حتديد نتيجة �أعمال ال�شركة من ربح �أو خ�سارة.
•حتديد مركز ال�شركة املايل يف حلظة زمنية معينة (ما لها ،وما عليها).
•توفري البيانات واملعلومات الالزمة للتخطيط ،واتخاذ القرارات ،ور�سم ال�سيا�سات للفرتات القادمة.
•توفري البيانات واملعلومات الالزمة لعمليات الرقابة على �أعمال ال�شركة.

الن�شاط ()2

امل�ستفيدون من املعلومات املحا�سبية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف امل�ستفيدين من املعلومات املحا�سبية.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت وزمال�ؤك يف املجموعة امل�ستفيدين من املعلومات املحا�سبية ،وذلك مبلء اجلدول (.)2-1
حدِّ د � َامل�ستفيدون من داخل ال�شركة

امل�ستفيدون من خارج ال�شركة

اجلدول ( :)2-1امل�ستفيدون من املعلومات املحا�سبية.
تتو�صلون �إليه من معلومات �أمام املجموعات الأخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك ما َّ
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امل�ستفيدون من املعلومات املحا�سبية (الذين يطلبون معلومات من املحا�سب):
ميكن ت�صنيف امل�ستفيدين من املعلومات املحا�سبية �إلى �صنفني:
 .1امل�ستفيدون من داخل ال�شركة.
 .2امل�ستفيدون من خارج ال�شركة.
عل ًما ب�أن لكل جهة ولكل �شخ�ص حاجات خا�صة من املعلومات املحا�سبية ،انظر ال�شكل (.)2-1
امل�ستفيدون من داخل ال�شركة
•الإدارة.
•املوظفون.

امل�ستفيدون من خارج ال�شركة
•املُ ّالك.
•املقر�ضون.
•الأجهزة احلكومية.

ال�شكل ( :)2-1امل�ستفيدون من املعلومات املحا�سبية.
� .1إدارة ال�شركة :تهتم الإدارة  -على اختالف م�ستوياتها -بالتقارير املالية التي تنتجها املحا�سبة؛
وذلك �أنها ت�ساعدها على اتخاذ القرارات املنا�سبة للتخطيط امل�ستقبلي ور�سم ال�سيا�سات� ،أو حتديد
حاجة ال�شركة �إلى ال�سيولة النقدية� ،أو الرقابة على ممتلكات ال�شركة ،وجودة الأداء.
 .2املوظفون :يهتم العاملون يف ال�شركة بالتقارير املالية ملعرفة مدى جناح ال�شركة التي ينتمون �إليها؛
ما ُي�ؤ ِّثر يف �أدائهم وجهودهم.
 .3امل ُ ّلك :ت�ساعد التقاري ُر املالية املُ ّل َك على معرفة مدى جناح م�شروعاتهم يف حتقيق الأرباح ،ومدى
كفاءة �إدارة ال�شركة يف ا�ستثمار ممتلكاتهم وحمايتها.
 .4املقر�ضون :يهتم املقر�ضون بالتقارير املالية التي تو�ضح مدى قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها
املالية ،وذلك مل�ساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق ب�إمكانية تقدمي قرو�ض لها.
 .5الأجهزة احلكومية :ت�ستفيد اجلهات احلكومية (مثل ال�ضريبة) من التقارير املالية يف الرقابة على
الأداء ،وحت�صيل ال�ضريبة ،وتقدمي الت�سهيالت لل�شركات.
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الن�شاط ()3

خ�صائ�ص املعلومات املحا�سبية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف خ�صائ�ص املعلومات املحا�سبية.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّاطلع على ورقة العمل ( )3-1التي �س ُيقدِّ مها لك املعلم.
أنت و�أفراد جمموعتك خ�صائ�ص املعلومات املحا�سبية ،وذلك باختيار اخل�صي�صة من القائمة
حدِّ د � َالأولى ،وامل�ؤ�شر الذي ينا�سبها يف القائمة الثانية.
تتو�صل �إليها جمموعتك.
-ناق�ش املعلم يف النتائج التي َّ
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خ�صائ�ص املعلومات املالية:
لال�ستفادة من املعلومات املالية يف اتخاذ القرارت ،يجب �أن تت�صف بخ�صائ�ص ع َّدة� ،أهمها:
يتعي على امل�س�ؤول احل�صول على املعلومات املنا�سبة اخلا�صة بامل�شكلة التي
1)1املالءمة (َّ :)Relevance
يجب اتخاذ القرار بخ�صو�صها.
2)2الو�ضوح ( :)Clarityيجب عر�ض املعلومات املالية املهمة اخلا�صة بامل�شكلة  -التي يجب اتخاذ القرار
مب�سطة وا�ضحة ،وا�ستبعاد املعلومات غري املهمة من �أجل اتخاذ القرار
بخ�صو�صها  -بطريقة �سهلة َّ
ال�صحيح.
يتعي على ُمعِدِّ املعلومات املالية �أن يبتعد عن التقدير ال�شخ�صي ،ويعتمد
3)3املو�ضوعية (َّ :)Objectivity
على البيانات احلقيقية يف �أثناء �إعداده التقرير املايل ،ويلتزم احلياد يف اختيار املعلومات املالية.
4)4الدقة ( :)Accuracyكلما ق َّلت ن�سبة اخلط�أ يف املعلومات املالية كانت �أكرث فائدة يف اتخاذ القرارات
ال�صحيحة.
�سهم بفاعلية
5)5امل َّدة الزمنية ( :)Timelinessاحل�صول على املعلومة املالية احلديثة يف الوقت املنا�سب ُي ِ
يف اتخاذ القرارات املنا�سبة؛ فاملعلومة املت�أخرة لي�س لها قيمة يف عملية اتخاذ القرار.
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ن�شاط بيتي:

تعمل �سلوى ُم ِا�سب ًة يف �شركة ا�ست�شارات هند�سية ،وقد طلب �إليها مدير ال�شركة �إعداد تقرير مايل
ُي ِّ
و�ضح طبيعة الو�ضع العام لل�شركة .ما �أهم الن�صائح التي ميكنك تقدميها ل�سلوى ،والتي ت�ساعدها على
�إعداد هذا التقرير؟
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�أ�سئلة الدر�س:
ِّ .1
و�ضح املق�صود مبفهوم املحا�سبة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهات ً
مثال على كل ن�شاط منها.
 .2توجد ثالثة �أن�شطة رئي�سة للمحا�سبة ،اذكرها،
ِ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هات ً
مثال واحدً ا على ٍّ
مما ي�أتي:
ِ .3
كل ّ
�أ -العمليات املالية ذات الأثر النقدي يف ال�شركة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب -العمليات املالية التي لي�س لها �أثر نقدي يف ال�شركة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .4ع ِّلل ما ي�أتي:
�أ -توجد عالقة وثيقة بني الإدارة املالية واملحا�سبة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ب -ال ُت َع ُّد املحا�سبة وم�سك الدفاتر �س ّيان.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ِّ .5
و�ضح فوائد املعلومات املحا�سبية يف ال�شركة لكل فئة من الفئات الآتية:
�أ� -إدارة ال�شركة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب -املوظفون.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج -املُ ّلك.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د -املقر�ضون.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هـ  -الأجهزة احلكومية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدة ،اذكر � ً
أربعة منها.
 .6ت�ستخدم ال�شركات النظام املحا�سبي لتحقيق �أهداف َّ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .7يف ما ي�أتي �أهم خ�صائ�ص البيانات املالية� ،ضع ًّ
كل منها �إزاء العبارة التي تنا�سبها
مما يلي:
ّ
الدقة امل َّدة الزمنية املالءمة املو�ضوعية الو�ضوح.
�أ -تعلُّق املعلومات باملو�ضوع �أو امل�شكلة التي يراد اتخاذ قرار بخ�صو�صها.

(

)

ب -عر�ض املعلومات بطريقة ب�سيطة �سهلة الفهم.

(

)

ج -التزام احلياد واالبتعاد عن التقدير ال�شخ�صي.

(

)

د -مدى خلو املعلومات من اخلط�أ.

(

)

هـ -احل�صول على املعلومات يف الوقت املنا�سب.

(

)
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٢

الدرس الثاني
الفروض والمبادئ والمصطلحات المحاسبية

�أو ًال  :الفرو�ض واملبادئ املحا�سبية
أسسا ثابت ًة؛ لتكون البيانات المالية التي تنشرها الشركات متشابهة،
يجب أن يتَّبع المحاسب ً
ويمكن المقارنة بينها .وهذه األسس تشتمل على مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية التي
يجب بها معالجة البيانات المالية.

الن�شاط ()1

خرباء املحا�سبة (.)1

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز الفرو�ض املحا�سبية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من املجموعات الرباعية. �س ُنط ِلق على هذه املجموعات ا�سم املجموعات الأم. �س ُيو ِّزع املُعلم على كل طالب يف املجموعة الواحدة من املجموعات الأم بطاق ًة حتمل رق ًما من (� )1إلى (.)4 �سيطلب املعلم �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم نف�سه ت ْرك جمموعاتهم الأم ،والتج ُّمع يف جمموعةجديدة فرعية.
 �س ُنط ِلق على هذه املجموعات ا�سم املجموعات اخلبرية ،بحيث ُي ِّثل الطلبة الذين يحملون الرقم ()1املجموعة الأولى ،والطلبة الذين يحملون الرقم ( )2املجموعة الثانية ،والطلبة الذين يحملون الرقم
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( )3املجموعة الثالثة ،والطلبة الذين يحملون الرقم ( )4املجموعة الرابعة.
 �س ُيو ِّزع املعلم بطاقات اخلرباء على املجموعات كالآتي:• بطاقة اخلبري ( :)1فر�ض الوحدة املحا�سبية امل�ستقلة للمجموعة الأولى.
• بطاقة اخلبري ( :)2فر�ض اال�ستمرارية للمجموعة الثانية.
• بطاقة اخلبري ( :)3فر�ض الفرتة املحا�سبية للمجموعة الثالثة.
• بطاقة اخلبري ( :)4فر�ض الوحدة النقدية للمجموعة الرابعة.
يتعي على كل جمموعة من املجموعات اخلبرية ا ِّتباع التعليمات التي وردت يف بطاقة اخلبري خا�صتها.
 َّ �ستعمل يف جمموعتك اخلبرية م َّدة ( )10دقائق. بعد انتهاء الوقت �سيطلب �إليك املعلم العودة �إلى جمموعتك الأم. �ستعمل داخل جمموعتك الأم على:• نقل اخلربة التي اكت�سبتها  -يف �أثناء عملك خب ًريا �ضمن املجموعات اخلبرية� -إلى زمالئك يف
املجموعة الأم.
تو�صلت �إليها.
• مناق�شة �أفراد جمموعتك يف املعلومات التي َّ
• الإجابة عن اال�ستف�سارات والت�سا�ؤالت التي يطرحها زمال�ؤك يف املجموعة الأم.
 مينح املعلم كل خبري ( )3دقائق لنقل خربته �إلى �أفراد املجموعة ،وتو�ضيح الالزم لهم ،بد ًءا بخرباءاملجموعة الأولى الذين �أُ�س ِندت �إليهم مهمة مناق�شة بطاقة اخلبري ( ،)1ثم خرباء املجموعة الثانية الذين
�أُ�س ِندت �إليهم مهمة مناق�شة بطاقة اخلبري ( ،)2وهكذا حتى يكمل باقي اخلرباء نقل خرباتهم ،وتكتمل
املو�ضوعات داخل املجموعات الأم.
تو�صلت �إليها.
� -سيناق�شك املعلم يف �أهم املعلومات التي َّ
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الفرو�ض املحا�سبية:
1)1الوحدة املحا�سبية امل�ستقلة :املق�صود بهذا الفر�ض �أن لل�شركة �شخ�صية معنوية م�ستقلة عن �سجالتها
املحا�سبية اخلا�صة بها ،وم�ستقلة � ً
أي�ضا عن ُم ّلكها؛ �أي �إن جميع املعامالت املالية اخلا�صة باملالك،
�سجل يف �سجالت ال�شركة ،ويجب معاملة املالك بو�صفه دائ ًنا مثل
التي لي�س لها عالقة بال�شركة ،ال ُت َّ
غريه من الدائنني ،ويكون التزام ال�شركة نحوه مثل التزامها جتاه الآخرين.
2)2اال�ستمرارية :املق�صود بهذا الفر�ض �أن ال�شركة ُو ِجدت لت�ستمر يف ممار�سة ن�شاطها العادي ،م َّد ًة
زمني ًة غري ُم َّددة ما مل يثبت عك�س ذلك؛ ما يعني �إبراز الأ�صول الثابتة وتقييمها بكلفها التاريخية
(القيمة الفعلية) ،واال�ستمرار يف �إهالكها (تخفي�ض قيمتها الفعلية) من �سنة مالية �إلى �أخرى ،ما
دامت ال�شركة م�ستمرة يف ا�ستخدام هذه الأ�صول .وعلى هذا ،ف�إن املحا�سبني ال يلج�أون �إلى تقييم
الأ�صول الثابتة بقيمها ال�سوقية طاملا انتفت ن َّية بيع هذه الأ�صول� ،أو ن َّية ت�صفية ّ
ال�شركة ،ثم التخلُّ�ص
من �أ�صولها املختلفة.
ق�سم عمر ال�شركة  -بح�سب هذا الفر�ض� -إلى ُم َدد زمنية مت�ساوية؛ بغية تع ُّرف
3)3املدَّة املحا�سبيةُ :ي َّ
نتائج �أعمالها ب�صورة دورية ،وتزويد امل�ستخدمني بهذه النتائج بانتظام؛ �سواء كان ذلك ب�إ�صدار
القوائم ال�سنوية� ،أو ن�صف ال�سنوية� ،أو غريهما ،ما يتيح للم�ستخدمني و�أ�صحاب العالقة ِّ
االطالع
امل�ستمر على الأو�ضاع املالية لل�شركة ،ونتائج �أعمالهاً ،
بدل من االنتظار م َّدة طويلة ملعرفة ذلك ،وهو
ما ُي َع ُّد �أم ًرا عمل ًّيا ب�سبب حاجة الفئات ذات العالقة بال�شركة �إلى معلومات دورية ت�ساعدهم على
عملية اتخاذ القرارات.
4)4الوحدة النقدية :يقوم هذا الفر�ض على �أ�سا�س �أن النقود هي �أ�سا�س املعامالت االقت�صادية ،ف ُي�صار
�إلى ا�ستخدامها يف القيا�س والتحليل املحا�سبي .وبنا ًء على هذا الفر�ض ،ف�إن جميع العمليات املالية
أ�سا�سا لذلك ميكن التعبري عنها بوحدة النقد ( الدينار ً
مثل).
التي تقوم بها ال�شركة تعتمد النقد � ً
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الن�شاط ()2

خرباء املحا�سبة (.)2

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد املبادئ املحا�سبية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من �سبع جمموعات ال�سباعية. �س ُنط ِلق على هذه املجموعات ا�سم املجموعات الأم. �س ُيو ِّزع املعلم على كل طالب يف املجموعة الواحدة من املجموعات الأم بطاق ًة حتمل رق ًما من من (� )1إلى (.)7 �سيطلب املعلم �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم نف�سه ت ْرك جمموعاتهم الأم ،والتج ُّمع يف جمموعةجديدة فرعية.
 �س ُنط ِلق على هذه املجموعات ا�سم املجموعات اخلبرية ،بحيث ُي ِّثل الطلبة الذين يحملون الرقم ()1املجموعة الأولى ،والطلبة الذين يحملون الرقم ( )2املجموعة الثانية ،والطلبة الذين يحملون الرقم ()3
املجموعة الثالثة ،والطلبة الذين يحملون الرقم ( )4املجموعة الرابعة ،والطلبة الذين يحملون الرقم ()5
املجموعة اخلام�سة ،والطلبة الذين يحملون الرقم ( )6املجموعة ال�ساد�سة ،والطلبة الذين يحملون الرقم
( )7املجموعة ال�سابعة.
 �س ُيو ِّزع املعلم بطاقات اخلرباء على املجموعات كالآتي:• بطاقة اخلبري ( :)1مبد�أ التكلفة التاريخية للمجموعة الأولى.
• بطاقة اخلبري ( :)2مبد�أ املقابلة للمجموعة الثانية.
• بطاقة اخلبري ( :)3مبد�أ الثبات للمجموعة الثالثة.
• بطاقة اخلبري ( :)4مبد�أ حت ُّقق الإيرادات للمجموعة الرابعة.
• بطاقة اخلبري ( :)5مبد�أ احليطة واحلذر (التحفظ) للمجموعة اخلام�سة.

29

• بطاقة اخلبري ( :)6مبد�أ الإف�صاح للمجموعة ال�ساد�سة.
• بطاقة اخلبري ( :)7مبد�أ اال�ستحقاق للمجموعة ال�سابعة.
يتعي على كل جمموعة من املجموعات اخلبرية ا ِّتباع التعليمات التي وردت يف بطاقة اخلبري خا�صتها.
 َّ �ستعمل يف جمموعتك اخلبرية م َّدة ( )10دقائق. بعد انتهاء الوقت �سيطلب �إليك املعلم العودة �إلى جمموعتك الأم. �ستعمل داخل جمموعتك الأم على:• نقل اخلربة التي اكت�سبتها  -يف �أثناء عملك خب ًريا �ضمن املجموعات اخلبرية� -إلى زمالئك يف
املجموعة الأم.
تو�صلت �إليها.
• مناق�شة �أفراد جمموعتك يف املعلومات التي َّ
• الإجابة عن اال�ستف�سارات والت�سا�ؤالت التي يطرحها زمال�ؤك يف املجموعة الأم.
 مينح املعلم كل خبري ( )3دقائق لنقل خربته �إلى �أفراد املجموعة ،وتو�ضيح الالزم لهم ،بد ًءا بخرباءاملجموعة الأولى الذين �أُ�س ِندت �إليهم مهمة مناق�شة بطاقة اخلبري ( ،)1ثم خرباء املجموعة الثانية الذين
�أُ�س ِندت �إليهم مهمة مناق�شة بطاقة اخلبري ( ،)2وهكذا حتى يكمل باقي اخلرباء نقل خرباتهم ،وتكتمل
املو�ضوعات داخل املجموعات الأم.
تو�صلت �إليها.
� -سيناق�شك املعلم يف �أهم املعلومات التي َّ
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�أهم املبادئ املحا�سبية:
هي القواعد التي حتكم الإجراءات والطرائق املحا�سبية امل�ستخدمة يف عملية ترجمة الأحداث املالية عند
ت�سجيلها ،وتبويبها ،وتلخي�صها .وال�شكل (ُ )3-1ي ِّبي �أهم هذه املبادئ.

ال�شكل (� :)3-1أهم املبادئ املحا�سبية.
ق�صد بذلك ت�سجيل العمليات املالية يف ال�سجالت على �أ�سا�س تكلفتها الفعلية.
1)1التكلفة التاريخيةُ :ي َ
ً
�سجل قيمة املبنى يف ال�سجالت بهذه القيمة ،وال ُي َ
نظر
فمثل ،عند �شراء مبنى مببلغ  100000دينارُ ،ت َّ
�إلى قيمة املبنى ال�سوقية التي قد تكون �أكرث من هذه القيمة �أو �أقل منها ،وال ُي َ
نظر � ً
أي�ضا �إلى � ِّأي
ً
م�ستقبل� .أ ّما هدف هذا املبد�أ فهو حتديد قيم العمليات املالية التي
تغيريات قد حتدث لقيمة املبنى
ميكن التح ُّقق من �صحتها مو�ضوع ًّيا نظ ًرا �إلى توافر امل�ستندات املُ ِّ
عززة لها.
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ق�صد بذلك حتميل كل م َّدة مبا يخ�صها من �إيراد وم�صروف؛ �سواء ُ�ص ِرف هذا
2)2اال�ستحقاقُ :ي َ
يجر حت�صيلها.
امل�صروف �أو مل ُي�ص َرف ،وكذا حتميلها ب�إيراداتها؛ �سواء جرى حت�صيلها �أو مل ِ
ق�صد بذلك املقارنة واملقابلة بني �إيرادات امل َّدة املالية وم�صروفاتها التي �أ�سهمت يف
3)3املقابلةُ :ي َ
حتقيق الإيرادات لهاِّ ،
بغ�ض النظر عن دفع هذه امل�صروفات �أو عدم دفعها؛ �أي �أن ُيحمل �إيراد
امل َّدة بامل�صروفات جميعها التي �أ�سهمت يف حتقيق هذا الإيرادِّ ،
بغ�ض النظر عن الت�سديد الفعلي
لهذا امل�صروف ،يف ما ُيع َرف مببد�أ مقابلة الإيراد بامل�صروف� .أ ّما هدف هذا املبد�أ فهو امل�ساعدة
على حتديد نتيجة ن�شاط ال�شركة من ربح �أو خ�سارة.
ق�صد بذلك التزام ال�شركة عند ا�ستخدامها �إحدى طرائق املحا�سبة بعدم تغيري الطريقة
4)4الثباتُ :ي َ
من �سنة �إلى �أخرى �إال يف �أحوال ُم َّربرة و�شروط ُم َّددةً .
فمثل ،عندما ت�ستخدم ال�شركة طريقة
معينة يف تقييم الب�ضاعة التي لديها ،يجب عليها اال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه الطريقة كل �سنة،
وعدم تغيريها من �سنة �إلى �أخرى؛ حتى ال ُي�ؤ ِّثر ذلك يف �صايف ربحها .ولكن ،يف حال وجدت
ال�شركة طريقة �أخرى تتيح تزويد امل�ستخدمني مبعلومات �أكرث ،فيمكنها اعتماد الطريقة اجلديدة
�شريطة الإف�صاح عن ذلك مل�ستخدمي البيانات.
5)5حت ُّقق الإيرادات :يقوم هذا املبد�أ على �أ�سا�س عدم االعرتاف بالإيراد وت�سجيله يف ال�سجالت �إال
بعد حت ُّققه .و ُي َع ُّد الإيراد ُمتح ِّق ًقا �إذا توافر فيه �أحد ال�شرطني الآتيني:
• وجود عملية مبادلة بني ال�شركة وجهات �أخرى.
• تقدمي خدمة� ،أو ت�سليم مبيعات.
ي�ساعد هذا املبد�أ على �ضمان الدقة يف حتديد �إيرادات ال�شركة بنا ًء على الأدلة املادية املو�ضوعية.
ق�صد بذلك عدم �أخذ الأرباح املُتو َّقعة با ُ
حل�سبان �إال عند حت ُّققها،
6)6احليطة واحلذر (التح ُّفظ)ُ :ي َ
يف حني ت�ؤخذ اخل�سائر املُتو َّقعة با ُ
حل�سبان قبل حدوثها� .أ َّما هدف هذا املبد�أ فيتم َّثل يف عدم
ت�ضخيم �أرباح ال�شركة ،و�إظهار �أرباحها احلقيقية ،واال�ستعداد  -يف الوقت نف�سه -ل ِّأي خ�سائر
ُمتو َّقعة.
ق�صد بذلك �إظهار جميع املعلومات التي تَلزم امل�ستفيدين ،والتي ت�ساعدهم على اتخاذ
7)7الإف�صاحُ :ي َ
القرارات .يهدف هذا املبد�أ �إلى �ضمان ال�شفافية يف �أداء ال�شركة ،بحيث ال ُت َجب � ُّأي معلومات
قد يحتاج �إليها امل�ستفيدون يف عملية اتخاذ القرارات ذات ال�صلة بال�شركة.
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ثان ًيا :امل�صطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة.
يوجد الكثري من امل�صطلحات املحا�سبية التي ي�ستخدمها املتخ�ص�صون يف هذا املجال لتم ُّثل معاين
ُم َّددة متفق عليها ،والتي ميكن قيا�سها وف ًقا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها التي تناولناها �ساب ًقا.

الن�شاط ()1

امل�صطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف امل�صطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من خم�س جمموعات. �سيطلب �إليك املعلم �سحب بطاقة واحدة من البطاقات التي ُت ِّو�ضح امل�صطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة.
أنت و�أفراد جمموعتك املعلومات الوارد ذكرها يف البطاقة.
 ناق�ش � َتتو�صلون �إليه من معلومات �أمام املجموعات الأخرى.
 اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك ما َّ
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امل�صطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة:
1)1الأ�صول ( :)Assetsكل ما متلكه ال�شركة من موجودات ،و�أموال ،وذي قيمة نقدية� ،أو � ُّأي �شيء ميكنه
ً
م�ستقبلُ .ت�ص َّنف الأ�صول �إلى �أربع جمموعات ،هي:
توفري اخلدمات �أو املنافع لل�شركة
�أ .الأ�صول الثابتة ( :)Fixed Assetsما متلكه ال�شركة من موجودات ت�ساعد على عملية الإنتاج ،ال
�إعادة البيع ،و ُيتو َّقع �أن ي�ستفاد من خدماتها م َّدة طويلة ،مثل :املباين ،وال�سيارات ،والأثاث.
نقد،
ب .الأ�صول املتداولة ( :)Current Assetsالنقود واملمتلكات الأخرى التي ُيتو َّقع حتويلها �إلى ٍ
�أو بيعها� ،أو ا�ستخدامها يف �أثناء ال�سنة ،مثل :ال�صندوق ،والبنك ،والعمالء (املدينني) ،واملخزون
(ب�ضاعة �آخر امل َّدة) ،واال�ستثمارات الق�صرية الأجل ،و�أوراق القب�ض (م�ستند ر�سمي يثبت مديونية
الآخرين امل�ستحقة لل�شركة ،مثل الكمبيالة �أو ال�سند ،و ُيح َّرر عندما تبيع ال�شركة لأجل� ،أو ُتقدِّ م
خدمة لأجل).
ج .الأ�صول غري امللمو�سة ( :)Intangible Assetsاملمتلكات التي لي�س لها كيان مادي ملمو�س،
�سهم يف ن�شاط ال�شركة ،مثل� :شهرة املحل ،وحقوق الن�شر ،وحقوق (براءة) االخرتاع،
لكنها ُت ِ
والعالمة التجارية.
د .اال�ستثمارات الطويلة الأجل :مثل الأ�سهم وال�سندات.
2)2االلتزامات ( :)Liabilitiesحقوق الآخرين جتاه ال�شركة الواجبة الأداء� ،أو التزامات ال�شركة جتاه
ق�سم ق�سمني،
الآخرين التي ميكن قيا�سها وف ًقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها .وهذه االلتزامات ُت َ
هما:
�أ .االلتزامات الطويلة الأجل (الثابتة) ( :)Long Term Liabilitiesالتزامات ال�شركة جتاه
الآخرين التي ي�ستحق �سدادها م َّدة �أكرث من �سنة مالية ،مثل القر�ض البنكي الذي ي�ستغرق �سداده
ع�شر �سنوات.
ب .االلتزامات الق�صرية الأجل (املتداولة) ( :)Current Liabilitiesااللتزامات التي على ال�شركة
جتاه الآخرين التي ي�ستحق �سدادها خالل �سنة .ومن �أمثلتها :الدائنون ،والأق�ساط امل�ستحقة �سنو ًّيا
على الديون الطويلة الأجل ،و�أوراق الدفع (م�ستند ر�سمي يثبت مديونية ال�شركة للآخرين ،مثل
الكمبيالة �أو ال�سند ،و ُيح َّرر عندما ت�شرتي ال�شركة لأجل� ،أو ُتقدِّ م خدمة لأجل).

34

3)3حقوق امللكية ( :)Owner’s Equityالتزامات ال�شركة جتاه ُم ّلكها ،وهي املوارد التي ي�ستثمرها
مطروحا منها االلتزامات جميعها.
املالك �أو املُ ّلك يف ال�شركة ،والتي ت�ساوي جميع الأ�صول
ً
وت�شمل ر�أ�س املال الذي دفعه ُم ّلك ال�شركة ،م�ضا ًفا �إليه الأرباح التي حت َّققت يف نهاية العام
(�صايف الربح) ،والتي ُيط َرح منها امل�سحوبات ال�شخ�صية.
4)4قائمة املركز املايل� ،أو امليزانية العمومية (  :) Balance Sheetقائمة ُت ِّ
و�ضح ما متلكه ال�شركة من
�أ�صول ،وما عليها من التزامات وقت �إعدادها .وهي تت�ض َّمن َّ
ملخ ً�صا جلميع الأ�صول وااللتزامات
وحقوق امللكية اخلا�صة بال�شركة.
5)5قائمة الدخل ( :)Income Statementقائمة ُت ِّ
و�ضح ما � َآل �إليه ن�شاط ال�شركة من ربح �أو خ�سارة،
عن طريق مقابلة الإيرادات بامل�صروفات املرتبطة بها خالل ال�سنة �أو امل َّدة املحا�سبية.
6)6الإيرادات ( :)Revenuesجميع ما حت�صل عليه ال�شركة من �إيرادات لقاء بيع الب�ضائع ،وتقدمي
اخلدمات؛ �سواء � ُأ�سدِّ دت �أم ال� ،إ�ضاف ًة �إلى �أرباح اال�ستثمارات.
7)7امل�صروفات ( : )Expensesجميع التكاليف التي تتحملها ال�شركة لقاء ح�صولها على الإيرادات،
مثل تكلفة الب�ضائع وال�سلع ،واخلدمات امل�ستخدمة يف تنفيذ الأن�شطة التي ُتزا ِولها ال�شركة
للح�صول على الإيرادات ،مثل :الإيجارات ،والرواتب ،والكهرباء ،واملطبوعات.
8)8ميزان املراجعة ( :)Trial Balanceقائمة تت�ض َّمن جميع ح�سابات دفرت الأ�ستاذ و�أر�صدتها .و ُي َع ُّد
توا ُزن امليزان م�ؤ�ش ًرا ل�صحة �أر�صدة هذه احل�سابات ،لكنه لي�س ً
دليل قاط ًعا على عدم وجود
�أخطاء فيها (�ستتع َّرف دفرت الأ�ستاذ الح ًقا).
9)9دليل احل�سابات ( :)Accounting Manualقائمة ت�ضم �أ�سماء جميع ح�سابات دفرت الأ�ستاذ ،وهي
ح�سابات ُترتَّب غال ًبا بح�سب ت�سل�سلها يف قائمة املركز املايل وقائمة الدخل.
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ن�شاط بيتي:

هات ً
مثال على التطبيق العملي ٍّ
لكل من الفرو�ض واملبادئ
ُم�ستعي ًنا ب�أحد العاملني يف مهنة املحا�سبةِ ،
املحا�سبية الآتية:
 فر�ض اال�ستمرارية. فر�ض الوحدة املحا�سبية امل�ستقلة. مبد�أ التكلفة التاريخية. -مبد�أ الإف�صاح.
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�أ�سئلة الدر�س:
ِّ .1
و�ضح املق�صود باملفاهيم وامل�صطلحات الآتية:
�أ -الأ�صول:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب -االلتزامات:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج -حقوق امللكية:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د -امليزانية العمومية:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هـ -قائمة الدخل:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بي ما لل�شركة وما عليها وقت �إعدادهاِّ ،
 .2قائمة املركز املايل هي قائمة ُت ِّ
و�ضح ذلك.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .3ما الفرق بني االلتزامات الثابتة وااللتزامات املتداولة؟ هاتِ ً
مثال على ٍّ
كل منهما.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4اذكر الفر�ض املحا�سبي الدال على ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
�أ -تقييم الأ�صول الثابتة ،مثل ال�سيارة ،بكلفها التاريخية ،و�إهالكها من �سنة مالية �إلى �أخرى ،ما
دامت ال�شركة ت�ستخدم هذه الأ�صول.
ب -ترجمة جميع العمليات املالية التي تقوم بها ال�شركة على �أ�سا�س النقد.
ج -معاملة املالك مثل غريه من الدائنني ،والتزام ال�شركة نحوه مثل التزامها جتاه الآخرين.
د� -إ�صدار قوائم �سنوية� ،أو ن�صف �سنوية� ،أوغري ذلك؛ لتمكني امل�ستخدمني و�أ�صحاب العالقة من
ِّ
االطالع امل�ستمر على الأو�ضاع املالية لل�شركة.
 .5حدِّد املبد�أ املحا�سبي املُط َّبق يف كل حالة من احلاالت الآتية:
�أ� -شراء �سيارة مببلغ  10000دينار ،وت�سجيل ثمنها بهذه القيمة يف �سجالت ال�شركة.
-----------------------------------------------------------------------ب  -تقدمي �شركة الفي�صل للربجمة خدمات برجمة لأحد الزبائن يف �شهر �أيلول من عام 2016م،
ثم قيام الزبون بالدفع يف �شهر ت�شرين الأول من هذا العام ،عل ًما ب�أن ال�شركة دفعت رواتب
املربجمني مطلع �شهر ت�شرين الأول نف�سه ،و�سجلت الإيراد مقابل خدمات الربجمة يف �شهر
�أيلول ،بالرغم من �سداد الزبون ما ا�ستحق عليه يف �شهر ت�شرين الأول ،وكذا ت�سجيلها م�صروف
رواتب املوظفني يف هذا ال�شهر ،بالرغم من �سدادها الرواتب يف �شهر ت�شرين الأول.
-----------------------------------------------------------------------ج  -توقيع �إحدى ال�شركات عقدًا بتاريخ 2016/12/1م ،دفعت مبوجبه مبلغ  2400دينار ُمق َّد ًما
لقاء الت�أمني الطبي ملوظفيها مدَّة � 24شه ًرا ،بواقع  100دينار �شهر ًّيا ،ثم عملت على ت�سجيل
م�صروف  100دينار يف �سجالت عام 2016م ل�شهر كانون الأول فقط.
------------------------------------------------------------------------
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د  -ا�ضطرار �شركة املجد للخدمات التجارية �إلى تغيري الطريقة املحا�سبية التي ا�ستخدمتها
خم�س �سنوات متتالية بعدما وجدت طريقة �أخرى ُتو ِّفر للم�ستخدمني معلومات مالية ب�صورة
�أف�ضل.
-----------------------------------------------------------------------هـ  -تقدمي �شركة الفدوى خدمات ا�ستثمارية ل�شركة الأمل على احل�ساب يف �شهر �آب من عام
2016م ،ثم ت�سجيل ال�شركة هذا االيراد يف �سجالتها ل�شهر �آب من العام نف�سه ،عل ًما ب�أن �شركة
الأمل قامت بال�سداد يف �شهر ت�شرين الأول من عام 2016م.
-----------------------------------------------------------------------ً
ً
خططا
حت�س ًبا لأيِّ خ�سائر م�ستقبلية ،وعدم و�ضعها
و � -إعداد �شركة الفار�س
خططا احتياطي ًة ُّ
م�ستقبلي ًة بنا ًء على الأرباح املُتو َّقعة.
-----------------------------------------------------------------------ز  -تقدمي �شركة الإميان جميع املعلومات التي َتلزم املقر�ضني ،والتي ت�ساعدهم على اتخاذ القرار
الالزم للتمويل والإقرا�ض لل�شركة.
---------------------------------------------------------------------------�صحح اخلط�أ �إن ُوجِ د يف ما ي�أتي:
ِّ .6
�أ -قائمة املركز املايل هي قائمة ُت ِّ
بي ما ي�ؤول �إليه ن�شاط ال�شركة من ربح �أو خ�سارة----------- .
ب -قائمة الدخل هي قائمة ُت ِّ
و�ضح ما لل�شركة وما عليها يف تاريخ �إعدادها------------------ .
ج -دليل احل�سابات هو قائمة ت�ضم جميع ح�سابات دفرت الأ�ستاذ و�أر�صدتها------------------ .
مطروحا منها الأ�صول جمي ًعا------------------- .
د -حقوق امللكية ت�ساوي جميع االلتزامات
ً
هـُ -ت َعدُّ �أرباح اال�ستثمارات ً
مثال على امل�صروفات------------------------------------- .

39

3

الدرس الثالث
معادلة الميزانية

� ً
أول :فكرة معادلة امليزانية.
ُت َع ُّد معادلة امليزانية الأ�سا�س الذي ي�ساعد على فهم قواعد الت�سجيل املحا�سبي للمعامالت املالية التي
ُت�ؤ ِّثر يف خمتلف عنا�صر امليزانية ،فهي ُت ِّ
و�ضح الأ�صول التي متلكها ال�شركة ،وم�صادر متويل هذه الأ�صول.
حت�صل ال�شركة على �أ�صولها من م�صدرين رئي�سني؛ �أولهما املُ ّلك ،وذلك يف �صورة ما ي�سمى حقوق امللكية.
وثانيهما الآخرون ،يف ما ُيع َرف بااللتزامات .ويجب دائ ًما ت�ساوي جمموع الأ�صول مع جمموع ٍّ
كل من حقوق
امللكية وااللتزامات ،وميكن التعبري عن ذلك يف �صورة معادلة ريا�ضية يكون طرفها الأمين م�ساوي ًا لطرفها
الأي�سر وفق املعادلة الآتية:

الأ�صول = حقوق امللكية  +االلتزامات.

الن�شاط ()1

فكرة معادلة امليزانية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف فكرة معادلة امليزانية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. �شارك جمموعتك يف اختيار قائد لها. -ناق�ش املعلم يف ما ي�أتي:
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معادلة امليزانية :تقوم هذه املعادلة على فكرة ب�سيطة مفادها �أن ما متلكه من ثروة ي�ساوي م�صدر
هذه الرثوة .ف�إذا كانت ثروتك ً
مثل تتك َّون من الآتي:
				
				

نقدا يف البنك،
 50000دينار ً
و  20000دينار ثمن �سيارة،

و 100000دينار ثمن منزل،
				
ف�إن �إجمايل ما متلكه يتم ّثل يف جمموع قيمة املبالغ ال�سابقة (يف هذه احلالة) كالآتي:
م�صدر الرثوة (يف هذه احلالة) = قيمة النقد يف البنك  +قيمة ال�سيارة  +قيمة املنزل
= 100000 + 20000 + 50000
		

=  170000دينار.

ومهما كان م�صدر هذه الرثوة (�أموالك اخلا�صة� ،أو االقرتا�ض من الآخرين� ،أو االثنان م ًعا) ،ف�إن
النتيجة املُ�ؤ َّكدة هي �أن م�صدرها يجب �أن يت�ساوى مع ا�ستخداماتها ،يف ما ميكن التعبري عنه بال�صيغة
الآتية:

ا�ستخدامات الأموال = م�صادر الأموال.
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 ناق�ش املعلم يف ما ي�أتي:ا ُّت ِفق يف علم املحا�سبة على الت�سميات الآتية:
االلتزام جتاه املُ ّلك  ---------حقوق امللكية.
االلتزام جتاه الآخرين  -------االلتزامات.
ا�ستخدامات الأموال  --------الأ�صول.
ُت ِّثل ا�ستخدامات الأموال الأوجه التي ُتن َفق فيها النقودً .
فمثل ،عند ت�أ�سي�س �شركة بر�أ�س مال مقداره
 30000دينار يو َدع يف البنك ،ف�إن ا�ستخدامات الأموال يف هذه احلالة هي النقدية بالبنك.
وعليه ،ت�صبح معادلة امليزانية على النحو الآتي:
الأ�صول = ر�أ�س املال  +االلتزامات.
و� ً
أي�ضا:
الأ�صول = (ر�أ�س املال  +الإيرادات  -امل�صروفات)  +االلتزامات.
 َّاطلع على ال�شكل ( )4-1الذي ُي ِّبي معادلة امليزانية.
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معادلة امليزانية
ا�ستخدامات الأموال
ا�ستخدامات الأموال
ا�ستخدامات الأموال (الأ�صول)
ا�ستخدامات الأموال (الأ�صول)
الأ�صول

= م�صادر الأموال.
= االلتزام جتاه امل ُ ّلك  +االلتزام جتاه الآخرين.
= حقوق امللكية  +االلتزامات.
= (ر�أ�س املال  +الإيرادات  -امل�صروفات)  +االلتزامات.
= (ر�أ�س املال  +الإيرادات  -امل�صروفات)  +االلتزامات.

ُيطلَق على ما �سبق ا�سم توازن معادلة امليزانية.
ال�شكل ( :)4-1معادلة امليزانية.
 ناق�ش املعلم يف معادلة امليزانية ،وكيفية حت ُّقق التوازن بني طرفيها. ت�س َّلم من املعلم ورقة العمل (.)4-1 �شارك �أفراد جمموعتك يف حل �أ�سئلة ورقة العمل.تتو�صل �إليها جمموعتك.
 ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّاملثال رقم (:)1
بلغ جمموع الأ�صول يف �إحدى ال�شركات  150000دينار ،وجمموع االلتزامات  100000دينار.
املطلوب:
حتديد حقوق امللكية.
املثال رقم (:)2
بلغ جمموع االلتزامات يف �إحدى ال�شركات  80000دينار ،وحقوق امللكية  60000دينار.
املطلوب:
حتديد قيمة الأ�صول.
ورقة العمل (� :)4-1أمثلة تطبيقيه.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)4-1
املثال رقم (:)1
بلغ جمموع الأ�صول يف �إحدى ال�شركات  150000دينار ،وجمموع االلتزامات  100000دينار.
املطلوب:
حتديد حقوق امللكية.
بنا ًء على معادلة امليزانية ،ف�إن:
الأ�صول = االلتزامات  +حقوق امللكية
 + 100000 = 150000حقوق امللكية
حقوق امللكية = 100000 - 150000
=  50000دينار.
املثال رقم (:)2
بلغ جمموع االلتزامات يف �إحدى ال�شركات  80000دينار ،وحقوق امللكية  60000دينار.
املطلوب:
حتديد قيمة الأ�صول.
بنا ًء على معادلة امليزانية ،ف�إن:
الأ�صول = االلتزامات  +حقوق امللكية
الأ�صول = 60000 + 80000
=  140000دينار.
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ثان ًيا� :أثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية.
تع َّرفنا �ساب ًقا فكرة معادلة امليزانية بو�صفها عملية منطقية ب�سيطة تتم َّثل يف �أن ما متتلكه من
ثروة ي�ساوي م�صدر الرثوة .ولكن ،بالرغم من حتقيق توازن معادلة امليزانية بطرفيها (الأ�صول� ،أو حقوق
امللكية وااللتزامات) ،ف�إن الت�سا�ؤل الذي يتوارد �إلى الذهن هو :هل ُت�ؤ ِّثر العمليات املالية يف املعادلة بحيث
تف�ضي �إلى خلل يف توازنها؟
ال َّ
�شك يف �أن العمليات املالية لل�شركة ُت�ؤ ِّثر يف معادلة امليزانية ،وقد يكون الت�أثري يف طريف املعادلة� ،أو يف
�أحدهما فقط .ويف الأحوال كلها ،ف�إن هذا الت�أثري لن ي�ؤدي �إلى الإخالل يف توازنها.

الن�شاط ()1

�أثر العمليات املالية يف طريف معادلة
امليزانية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز �أثر العمليات املالية يف
طريف معادلة امليزانية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات. �س ُيو ِّزع املعلم على املجموعات ورقتي عمل كالآتي:• ورقة العمل ( )5-1للمجموعتني :الأولى ،والثالثة.
• ورقة العمل ( )6-1للمجموعتني :الثانية ،والرابعة.
 �شارك �أفراد جمموعتك يف الإجابة عن �أ�سئلة ورقة العمل خا�صتكم.تتو�صل �إليها جمموعتك.
 -ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّ
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�أثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية
بتاريخ 2016/1/1م ،بد�أت �شركة بالل العمل بر�أ�س مال قدره  20000دينار ،وقد �أُو ِدع هذا املبلغ يف
ال�صندوق.
 ناق�ش �أفراد املجموعة يف حتليل معادلة امليزانيةُ ،مب ِّي ًنا �أثر ذلك يف طريف املعادلة. املأ الفراغ يف اجلدول الآتي:التاريخ

الأ�صول

االلتزامات

حقوق امللكية

ورقة العمل ( :)5-1زيادة الأ�صل يقابلها زيادة يف االلتزام.
�أثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية
نقدا.
بتاريخ 2016/1/13م ،دفعت ال�شركة للدائنني مبلغ  2000دينار ً
 ناق�ش �أفراد املجموعة يف حتليل معادلة امليزانيةُ ،مب ِّي ًنا �أثر ذلك يف طريف املعادلة. املأ الفراغ يف اجلدول الآتي:التاريخ

الأ�صول

االلتزامات

ورقة العمل ( :)6-1نق�ص الأ�صل يقابله نق�ص يف االلتزام.
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حقوق امللكية

�إجابات �أ�سئلة ورقتي العمل ( ،)5-1و (:)6-1

 .1زيادة الأ�صل يقابلها زيادة يف االلتزام:
بتاريخ 2016/1/1م ،بد�أت �شركة بالل العمل بر�أ�س مال قدره  20000دينار جرى �إيداعه يف ال�صندوق.
التحليل:
يف هذه احلالة ،ت�أ َّثر طرفا معادلة امليزانية� .أ َّما احل�سابات التي ت�أ َّثرت فهي:
ال�صندوق (�أ�صل) ـ ـ ـ ـ ـ ـ زاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ  20000دينار.
ر�أ�س املال (حقوق ملكية)ـ ـ ـ ـ ـ ـ زاد ـ ـ ـ ـ  20000دينار.
�إذن ،ت�صبح معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)٣-1
التاريخ
2016/1/1م

االلتزامات

الأ�صول

حقوق امللكية

ال�صندوق

ر�أ�س املال

20000 +

20000 +

اجلدول ( :)3-1معادلة امليزانية (زيادة الأ�صل يقابلها زيادة يف االلتزام).

 .2نق�ص الأ�صل يقابله نق�ص يف االلتزام:
نقدا.
بتاريخ 2016/1/13م ،دفعت ال�شركة للدائنني مبلغ  2000دينار ً
التحليل:
احل�سابات التي ت�أ َّثرت هي:
ال�صندوق ـ ـ ـ ـ ـ �أ�صل ـ ـ ـ نق�ص ـ ـ ـ ـ  2000دينار.
الدائنون ـ ـ ـ ـ ـ ـ التزام ـ ـ ـ ـ نق�ص ـ ـ ـ ـ  2000دينار.
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�إذن ،ت�صبح معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)4-1
التاريخ
2016/1/1م
2016/1/13م

االلتزامات

حقوق امللكية

الأ�صول
ال�صندوق

الدائنون

ر�أ�س املال

20000 +
2000 -

2000 -

20000 +

=  18000دينار.
=  18000دينار
اجلدول ( :)4 -1معادلة امليزانية (نق�ص الأ�صل يقابله نق�ص يف االلتزام).

الحِ ظ �أن:
القاعدة العامة لأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية هي:
�إذا كان �أثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية ف�إن الت�أثري يكون طرد ًّيا؛ �أي �إذا زاد
�أحد ح�سابات الأ�صول ف�إنه يجب زيادة �أحد ح�سابات االلتزامات� ،أو حقوق امللكية بالتبعية،
والعك�س �صحيح.

48

ثال ًثا� :أثر العمليات املالية يف �أحد طريف معادلة امليزانية.
تع َّرفنا �ساب ًقا �أثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانيةُ ،م َّث ًل يف �شركة بالل ،و�سنتع َّرف الآن �أثر
هذه العمليات يف طرف واحد فقط من طريف معادلة امليزانية.

الن�شاط ()1

�أثر العمليات املالية يف طرف واحد فقط من طريف معادلة
امليزانية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد �أثر العمليات املالية يف طرف واحد فقط
من طريف معادلة امليزانية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة ثنائية ،بحيث تبحث مع زميلك مو�ضوع الت�أثري يف طرف الأ�صول. َّأنت وزميلك على ورقة العمل ( ،)7-1و�شاركه يف الإجابة عن �أ�سئلتها.
اطلع � َ
تتو�صالن �إليها.
 ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّبتاريخ 2016/1/1م ،بد�أت �شركة بالل العمل بر�أ�س مال قدره  20000دينار ،وقد �أُو ِدع هذا املبلغ
يف ال�صندوق .وبتاريخ 2016/1/٣م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  4000دينار على احل�ساب
نقدا يف 2016/1/13م ،ثم
من �شركة اجلود لتجارة ال�سيارات ،ثم �س َّددت مبلغ  2000للدائنني ً
نقدا يف 2016/1/17م.
ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا مببلغ  1000دينار ً
 ناق�ش زميلك يف حتليل معادلة امليزانية .ما �أثر ذلك يف طرف املعادلة؟ ِّخل�ص يف دفرتك املعلومات التي �ستناق�شها و�أفراد جمموعتك �أمام املجموعات الأخرى.
ورقة العمل ( :)7-1زيادة الأ�صل يقابله نق�ص يف �أ�صل �آخر.

49

�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)7-1
الت�أثري يف طرف الأ�صول:
نقدا.
بتاريخ 2016/1/17م ،ا�شرتت �شركة بالل �أثا ًثا مببلغ  1000دينار ً
التحليل:
احل�سابات التي ت�أ َّثرت هي:
ال�صندوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ �أ�صل ـ ـ ـ ـ ـ ـ نق�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1000دينار.
الأثاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ �أ�صل ـ ـ ـ ـ ـ زيادة ـ ـ ـ ـ ـ  1000دينار.
�إذن ،ت�صبح معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)5-1
التاريخ

الأ�صول
الأثاث

2016/1/1م
2016/1/3م
2016/1/١٣م

ال�سيارات

ال�صندوق

االلتزامات

حقوق امللكية

الدائنون

ر�أ�س املال

20000 +
٤000 +
2000 -

2016/1/١٧م

١٠٠٠ +

الر�صيد

١٠٠٠

20000 +
٤000 +
2000 -

 ١٠٠٠٤٠٠٠

١٧٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠٠

=  22000دينار.
=  22000دينار.
اجلدول ( :)5-1معادلة امليزانية ل�شركة بالل.

الحِ ظ �أن:
الت�أثري اقت�صر على طرف واحد (الأ�صول) من طريف معادلة امليزانية؛ �إذ زاد الأثاث (�أ�صل) بقيمة
 1000دينار ،يف حني نق�ص ال�صندوق (�أ�صل) بقيمة  1000دينار ،ف�أ�صبح جمموع الطرف الأمين
(الأ�صول)  22000دينار ،وهو م�سا ٍو ملجموع الطرف الأي�سر (حقوق امللكية وااللتزامات) البالغ
 22000دينار.
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راب ًعا :تطبيق �أثر العمليات املالية على معادلة امليزانية.
تعرفنا �ساب ًقا �أثر العمليات املالية يف �أحد طريف معادلة امليزانية ،والآن �سنعر�ض لبع�ض الأمثلة العملية
على ذلك.

الن�شاط ()1

�أثر العمليات املالية يف معادلة امليزانية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد �أثر العمليات املالية يف طريف معادلة
امليزانية.

التعليمات:
 �ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي. ُح َّل �أ�سئلة ورقة العمل ( )8-1التي و َّزعها املعلم على طلبة ال�صف.أنت وزميلك ورقتي العمل ،ثم لينظر ك ٌّل منكما يف �إجابة الآخر ،ثم َد ِّونا
 بعد االنتهاء من احلل ،تبادل � َمالحظاتكما عليهما.
 بعد االنتهاء من تدوين مالحظاتك ،تبادال ورقتي العمل مرة �أخرى ،وانظرا يف املالحظات التي كتبهاك ٌّل منكما على ورقة الآخر.
 -ناق�ش املعلم يف �إجاباتك.
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يف ما ي�أتي بع�ض العمليات املالية املتعلقة ب�شركة �سعيد ل�صيانة �أجهزة احلا�سوب:

1)1بد�أت �شركة �سعيد ن�شاطها التجاري بتاريخ 2014/1/1م ،بر�أ�س مال قدره 50000
دينار ،وقد �أُو ِدع املبلغ يف البنك.
2)2بتاريخ 2014/1/5م ،ا�شرتت ال�شركة �سيار ًة مببلغ  10000دينار ب�شيك م�سحوب على
البنك.
3)3بتاريخ 2014/1/6م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا مببلغ  2000دينار من مفرو�شات زينة بالآجل.
4)4بتاريخ 2014/1/10م ،جرى �سداد قيمة فاتورة الهاتف التي تبلغ  600دينار ب�شيك
م�سحوب على البنك.
5)5بتاريخ 2014/1/12م ،ا�شرتت ال�شركة بع�ض القرطا�سية مببلغ  400دينار من مكتبة
الأمل بالآجل.
6)6بتاريخ 2014/1/15م ،عملت ال�شركة �صيانة لأجهزة احلا�سوب اخلا�صة ب�أحد العمالء
مببلغ  1600دينار ،وت�س َّلمت منه املبلغ ب�شيك �أُو ِدع يف البنك.
املطلوب:
حتليل العمليات املالية با�ستخدام معادلة امليزانية.
ورقة العمل ( :)8-1مثال تطبيقي على �أثر العمليات املالية يف معادلة امليزانية.
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�إجابات �أ �سئلة ورقة العمل (:)8-1
بد�أت ال�شركة ن�شاطها التجاري بتاريخ 2014/1/1م.

العملية الأولى:
بد�أت ال�شركة ن�شاطها بر�أ�س مال قيمته  50000دينار ،وقد �أُو ِدع املبلغ ً
كامل يف البنك.
التحليل:
�أ َّثرت هذه العملية يف معادلة امليزانية ب�أن ظهر ح�ساب البنك بقيمة  50000دينار ،وح�ساب ر�أ�س املال
بالقيمة نف�سها ،ف�أ�صبحت معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)6-1
التاريخ

الأ�صول

2014/1/1م

االلتزامات

حقوق امللكية

البنك

ر�أ�س املال

٥0000 +

٥0000 +

=  50000دينار.
=  50000دينار.
اجلدول ( :)6-1معادلة امليزانية ( )1ل�شركة �سعيد.

العملية الثانية:
بتاريخ 2014/1/5م ،ا�شرتت ال�شركة �سيار ًة مببلغ  10000دينار ب�شيك م�سحوب على البنك.
التحليل:
�أ َّثرت هذه العملية يف معادلة امليزانية ب�أن ظهر �أ�صل جديد هو ال�سيارة بقيمة  10000دينار ،ونق�ص �أ�صل
�آخر بالقيمة نف�سها هو البنك ،ف�أ�صبحت معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)7-1
التاريخ

الأ�صول
ال�سيارة

2014/1/1م
2014/1/5م

١٠000 +

االلتزامات

حقوق امللكية

البنك

ر�أ�س املال

٥0000 +

٥0000 +

١٠000 -

=  50000دينار.
=  50000دينار.
اجلدول ( :)7-1معادلة امليزانية ( )2ل�شركة �سعيد.

53

الحِ ظ �أن عملية توا ُزن معادلة امليزانية ما زالت م�ستمرة.
العملية الثالثة:
بتاريخ 2014/1/6م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا مببلغ  2000دينار من مفرو�شات زينة بالآجل.
التحليل:
�أ َّثرت هذه العملية يف معادلة امليزانية ب�أن ظهر �أ�صل جديد هو الأثاث بقيمة  2000دينار ،وظهر � ً
أي�ضا
التزام جديد هو مفرو�شات زينة بالقيمة نف�سها ،ف�أ�صبحت معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول
(.)8-1
التاريخ

الأ�صول
الأثاث

ال�سيارة

2014/1/1م

الدائنون

ر�أ�س املال

٥0000 +

2014/1/5م
2014/1/٦م

البنك

االلتزامات

حقوق امللكية

١٠000 +

٥0000 +

١٠000 -

٢000 +

(مفرو�شات زينة)
2000 +

=  5٢000دينار.
=  5٢000دينار.
اجلدول ( :)8-1معادلة امليزانية ( )3ل�شركة �سعيد.

الحِ ظ �أن عملية توا ُزن معادلة امليزانية ما زالت م�ستمرة.
العملية الرابعة:
بتاريخ 2014/1/10م ،جرى �سداد قيمة فاتورة الهاتف التي تبلغ  600دينار ب�شيك م�سحوب على البنك.
التحليل:
�أ َّثرت هذه العملية يف معادلة امليزانية ب�أن ظهر م�صروف جديد هو فاتورة الهاتف بقيمة  600دينار يف
الطرف الأي�سر (الدائن) للميزانية (حقوق امللكية وااللتزامات) ،ونق�ص �أ�صل �آخر بالقيمة نف�سها هو
البنك ،ومل يتغري �إجمايل امليزانية ،ف�أ�صبحت معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)9-1
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التاريخ

الأ�صول
الأثاث

ال�سيارة

2014/1/1م

2014/1/١٠م

البنك

الدائنون

امل�صروفات

٥0000 +

2014/1/5م
2014/1/٦م

االلتزامات

١٠000 +

١٠000 -

٢000 +
٦٠٠ -

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
٥0000 +

(مفرو�شات زينة)
2000 +

(فاتورة الهاتف)
٦٠٠-

=  51400دينار.
=  51400دينار.
اجلدول ( :)9-1معادلة امليزانية ( )4ل�شركة �سعيد.

الحِ ظ �أن معادلة امليزانية امتدَّت لت�شمل امل�صروفات ،وقد ت�شمل � ً
أي�ضا الإيرادات.
العملية اخلام�سة:
بتاريخ 2014/1/12م ،ا�شرتت ال�شركة بع�ض القرطا�سية مببلغ  400دينار من مكتبة الأمل بالآجل.
التحليل:
جديدا هو م�صروف القرطا�سية
�أ َّثرت هذه العملية يف معادلة امليزانية ب�أن زادت امل�صروفات م�صرو ًفا ً
بقيمة  400دينار ،وزاد التزام (الدائنون) ،ومل يتغري �إجمايل امليزانية ،ف�أ�صبحت معادلة امليزانية كما هو
ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)10-1
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التاريخ

الأ�صول
الأثاث

ال�سيارة

2014/1/1م

2014/1/١٠م
2014/1/12م

البنك

الدائنون

امل�صروفات

٥0000 +
١٠000 +

2014/1/5م
2014/1/٦م

االلتزامات

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
٥0000 +

١٠000 -

٢000 +
٦٠٠ -

(مفرو�شات زينة)
2000 +

(فاتورة الهاتف)
٦٠٠(م�صروف
(مكتبة ا
400+لأمل) القرطا�سية)
400-

=  51400دينار.
=  51400دينار.
اجلدول ( :)10-1معادلة امليزانية ( )5ل�شركة �سعيد.

العملية ال�ساد�سة:
بتاريخ 2014/1/15م ،عملت ال�شركة �صيانة لأجهزة احلا�سوب اخلا�صة ب�أحد العمالء مببلغ  1600دينار،
وت�س َّلمت منه املبلغ ب�شيك �أُو ِدع يف البنك.
التحليل:
�أ َّثرت هذه العملية يف معادلة امليزانية ب�أن زادت الأ�صول (البنك) بقيمة  1600دينار ،وظهر بند جديد هو
الإيرادات يف الطرف الأي�سر (الدائن) للميزانية (حقوق امللكية وااللتزامات) بالقيمة نف�سها ،ومل يتغري
�إجمايل امليزانية ،ف�أ�صبحت معادلة امليزانية كما هو ُم َّ
و�ضح يف اجلدول (.)11-1
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التاريخ

الأ�صول
الأثاث

ال�سيارة

2014/1/1م

2014/1/١٠م

البنك

١٠000 +

ر�أ�س املال
٥0000 +

١٠000 -

٢000 +
٦٠٠ -

2014/1/12م
2014/1/15م

الدائنون

الإيرادات

٥0000 +

2014/1/5م
2014/1/٦م

االلتزامات
امل�صروفات

حقوق امللكية

(مفرو�شات زينة)
2000 +

(فاتورة الهاتف)
٦٠٠(مكتبة الأمل) (م�صروف
القرطا�سية)
400+
400-

1600+

=  53000دينار.

(�إيراد
�صيانة �أجهزة
احلا�سوب)
1600 +

=  53000دينار.

اجلدول ( :)11-1معادلة امليزانية ( )6ل�شركة �سعيد.
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مالحظات مهمة على معادلة امليزانية:
• •معادلة امليزانية دائ ًما متوازنة؛ فالعمليات املالية ال ُت�ؤ ِّثر يف توازنها.
• •الأ�صول تزيد بزيادة �أ�صل� ،أو �أ�صول �أخرى� ،أو زيادة حقوق امللكية� ،أو االلتزامات� ،أو كليهما.
• •�إجمايل امليزانية ال يتغري يف حال زيادة الأ�صول� ،أو نق�صان �أ�صل� ،أو �أ�صول �أخرى (�إذا كان �أثر
العمليات املالية يف طرف واحد فقط من امليزانية ف�إن الت�أثري يف ح�سابات هذا الطرف يكون عك�س ًّيا؛
�أي �إذا زاد �أحد احل�سابات يف هذا الطرف فال ُب َّد �أن ينق�ص ح�ساب �آخر يف الطرف نف�سه).
• •�إجمايل امليزانية يزداد يف حال زيادة الأ�صول ،وذلك بزيادة حقوق امللكية� ،أو االلتزامات� ،أو كليهما.
كيف تزيد احل�سابات املدينة والدائنة �أو تنق�ص؟
• •احل�سابات التي طبيعتها مدينة (�أي التي ت�أخذ من ال�شركة) تزيد يف حال ُق ِّيدت يف الطرف املدين،
وتنق�ص يف حال ُق ِّيدت يف الطرف الدائن.
• •احل�سابات التي طبيعتها دائنة (�أي التي تعطي ال�شركة) تزيد يف حال ُق ِّيدت يف الطرف الدائن،
وتنق�ص يف حال ُق ِّيدت يف الطرف املدين.
• •امل�صروفات التي طبيعتها مدينة (�أي التي ت�أخذ من ال�شركة) تزيد يف حال ُق ِّيدت يف الطرف املدين،
وتنق�ص يف حال ُق ِّيدت يف الطرف الدائن.
• •الإيرادات التي طبيعتها دائنة (�أي التي تعطي ال�شركة) تنق�ص يف الطرف املدين ،وتزيد يف الطرف
الدائن.
• •بنا ًء على معادلة امليزانية الآنف ذكرها ،ميكن تلخي�ص احل�سابات التي تزيد وتنق�ص بح�سب مكانها يف
القيود ،على النحو الآتي:
معادلة امليزانية :الأ�صول =
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(ر�أ�س املال +

الإيرادات -

امل�صروفات) +

االلتزامات

مدين

+

-

-

+

-

دائن

-

+

+

-

+

• •�إذا كان �أثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية ف�إن الت�أثري يكون طرد ًّيا؛ � ّإما �أ�صل يزيد
والتزام يزيد ،و� ّإما �أ�صل ينق�ص والتزام ينق�ص.
• •�إذا اقت�صر �أثر العمليات املالية على �أحد طريف معادلة امليزانية ف�إن الت�أثري يكون عك�س ًّيا؛ �أي
�أ�صل يزيد و�أ�صل �آخر ينق�ص.
• • ُت َعدُّ الأ�صول وامل�صروفات من احل�سابات ذات الطبيعة املدينة ،وهذا يعني �أن ر�صيد احل�ساب
يجب �أن يكون مدي ًنا بوجه عام.
• • ُت َعدُّ االلتزامات وحقوق امللكية والإيرادات من احل�سابات ذات الطبيعة الدائنة ،وهذا يعني �أن
ر�صيد احل�ساب يجب �أن يكون دائ ًنا بوجه عام.
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الن�شاط ()2

ماذا تعلَّمت عن املحا�سبة؟

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ا�ستنتاج جميع املعلومات التي تع َّلمتها عن
املحا�سبة يف نهاية الوحدة.

التعليمات:
 �ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي. هل تذكر الن�شاط ( :)1ماذا تعرف عن املحا�سبة؟ الذي َح َل ْل َت ُه يف بداية الوحدة؛ مبلء الفراغ يفالعمودين :الأول (ماذا �أعرف عن املحا�سبة؟) ،والثاين (ماذا �أريد �أن �أعرف عن املحا�سبة؟).
 الآن ،ويف نهاية الوحدة ،املأ الفراغ يف العمود الثالث (ماذا تع َّل ْم ُت عن املحا�سبة؟).تتو�صل �إليها.
 ناق�ش املعلم يف الأفكار التي َّماذا �أعرف؟

()what do I Know

ماذا �أريد �أن �أعرف؟

()What do I want to Know

اجلدول ( :)1-1ماذا تعرف عن املحا�سبة؟
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ماذا تع َّل ْم ُت؟

()what have I Learned

ن�شاط بيتي:

يف ما ي�أتي معادلة امليزانية ل�شركة حممود التجارية بتاريخ 2015/12/31م.
التاريخ

الأ�صول

حقوق امللكية

االلتزامات

الأثاث ال�سيارات املدينون ال�صندوق البنك الدائنون امل�صروفات الإيرادات

�شركة ليلى
� 4000 + 1500 +شركة �
500أحمد 4000 + 5000 +
2015/12/31م
+
1000 +

=  15000دينار.

ر�أ�س املال
14000 +

=  15000دينار.

املطلوب:
بيان �أثر العمليات املالية الآتية يف معادلة امليزانية لل�شركة:
	�أ� -شراء �أثاث مببلغ  500دينار مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.
ب� -شراء �سيارة مببلغ  5000دينار على احل�ساب من �شركة ال�سيارات احلديثة.
نقدا ل�شركة ليلى.
ج -دفع مبلغ  600دينار ً
د -دفع رواتب املوظفني البالغة  1700دينار مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.
نقدا.
هـ -قب�ض ال�شركة �إيرا ًدا مببلغ  1200دينار ً
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�أ�سئلة الدر�س:
ِّ .1
و�ضح طبيعة الر�صيد العادي لكل ح�ساب من احل�سابات الآتية (مدين� ،أم دائن):
�أ .ال�سيارة.---------------------- :
ب .الدائنون.--------------------- :
جـ .م�صروف الكهرباء.-------------- :
د .ال�صندوق.--------------------- :
هـ� .إيراد اخلدمات.---------------- :
و .ر�أ�س املال.--------------------- :
 .2بد�أت �شركة الأمل �أعمالها التجارية بتاريخ 2016/1/1م ،وقد ح َّققت ال�شركة العديد من الأرباح
خالل �ستة �أ�شهر� .أجب ع ّما ي�أتي:
نقدا ،فكيف �أ َّثرت هذه العملية يف معادلة
	) أ�إذا قامت ال�شركة ب�سداد مبلغ  1000دينار للدائنني ً
امليزانية لدى ال�شركة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------نقدا ،فكيف �أ َّثرت هذه العملية يف معادلة امليزانية
	) ب�إذا ا�شرتت ال�شركة مكاتب مببلغ  1000دينار ً
لدى ال�شركة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------
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� .3ضع �إ�شارة (� )Pإزاء العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (� )Oإزاء العبارة غري ال�صحيحة يف ما ي�أتي،
�صح ًحا اخلط�أ �إن ُوجِ د:
ُم ِّ
	) أا�ستخدامات الأموال = االلتزام جتاه املُ ّلك  -االلتزام جتاه الآخرين.

(

)

	) بالأ�صول = ر�أ�س املال  +الإيرادات  -امل�صروفات  +االلتزامات.

(

)

					
	) جحقوق امللكية = ر�أ�س املال  +الإيرادات  -امل�صروفات.

(

)

	) د�أثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية يكون عك�س ًّيا				.

(

)

هـ	) هزيادة �أحد ح�سابات الأ�صول يف معادلة امليزانية ُت ِّتم زيادة �أحد ح�سابات االلتزامات� ،أو حقوق
)
(
امللكية بالتبعية									.
				
	) ونق�ص التزام يف معادلة امليزانية يقابله زيادة يف التزام.

(

)

	) زالزيادة يف �أحد الأ�صول ت�ؤدي �إلى نق�ص يف �أ�صل �آخر� ،أو زيادة يف حقوق امللكية� ،أو االلتزامات� ،أو
)
(
			
		
كليهما			 .
 .4بنا ًء على درا�ستك معادلة امليزانية� ،أجب ع ّما ي�أتي:
	) أبلغ جمموع الأ�صول يف �شركة الأمل ل�صيانة �أجهزة احلا�سوب  100000دينار ،وبلغ جمموع االلتزامات
 65000دينارِ .جد حقوق امللكية.
	) ب ِجد جمموع الأ�صول يف �شركة الراجح ،عل ًما ب�أن جمموع االلتزامات  40000دينار ،وحقوق امللكية
 36000دينار.
	) جبد�أت �شركة ف�ؤاد ن�شاطها التجاري بر�أ�س مال مقداره  135700دينار ،وكان جمموع �إيراداتها
خالل امل َّدة املالية  40800دينار ،وبلغت م�صروفاتها لهذه امل َّدة  20000دينار .جد جمموع التزامات
ال�شركة ،عل ًما ب�أن جمموع الأ�صول بلغ  190000دينار.
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 .5يف ما ي�أتي معادلة امليزانية ل�شركة فرا�س التجارية بتاريخ 2016/12/31م:
التاريخ

الأ�صول

الأثاث ال�سيارات املدينون
�شركة
م�صطفى
20١٦/12/31م 30000 + 5000+ 16000 + 16000 +
�شركة ب�سام
3000 +

االلتزامات

حقوق امللكية

البنك

القرو�ض الطويلة الأجل

ر�أ�س املال

20000 +

50000 +

40000 +

ال�صندوق

=  90000دينار.

=  90000دينار.

ما �أثر العمليات املالية الآتية يف معادلة امليزانية لل�شركة:
نقدا.
	) أ�شراء �سيارة مببلغ  6000دينار ً
	) ب�شراء �أثاث مببلغ  3500دينار مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.
نقدا من �شركة ب�سام.
نقدا من �شركة م�صطفى ،ومبلغ  1000دينار ً
	) جحت�صيل مبلغ  2000دينار ً
نقدا.
	) د�سداد جزء من القر�ض ،وقدره  10000دينار ً
هـ	) ه�إ�ضافة مبلغ  5000دينار �إلى ر�أ�س املال ،و�إيداعه يف البنك.
نقدا.
	) ودفع رواتب املوظفني البالغة  5000دينار ً
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�أ�سئلة الوحدة
ال�س�ؤال الأولِّ :
و�ضح املق�صود باملفاهيم الآتية:
 -1العمليات املالية-------------------------------------------------------- :
---------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------- -2م�سك الدفاتر--------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثاين :ما الفرق بني امل�ستندات الداخلية لل�شركة وم�ستنداتها اخلارجيةُ ،م ِّ
و�ض ًحا �إجابتك
مبثال على ٍّ
كل منهما؟
امل�ستندات الداخلية لل�شركة---------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------امل�ستندات اخلارجية لل�شركة--------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثالث :ع ِّلل ما ي�أتي:
�سجلة ،وتلخي�صها.
	) أ وجوب ت�صنيف العمليات املالية املُ َّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	) ب بد�أت �شركة نزار ن�شاطها التجاري بر�أ�س مال قدره  70000دينار� ،أُو ِدعت جميعها يف البنك،
واقت�صار الظهور يف العمليات املالية على البنك ور�أ�س املال ،من دون ا�سم مالك ال�شركة.
-------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الرابع� :ص ِّنف العمليات الآتية وف ًقا ملَن ي�ؤديها (املحا�سب ما�سك الدفاتر املدير املايل):
						
	) أجتميع البيانات املالية �أو عر�ضها فقط.

(

)

							
	) با�ستخراج نتائج الأعمال فقط.

(

)

	) جتقييم القوائم املالية								.

(

)

				
	) داعتماد القرارات املبنية على حتليل البيانات ودرا�ستها.

(

)

				
هـ	) هتوفري البيانات التي ميكن تف�سريها عن عمليات ال�شركة.

(

)

							
	) وحتديد العمليات املالية وت�سجيلها.

(

)

							
	) زت�سجيل العمليات املالية فقط.

(

)

								
	) ح�إعداد القوائم املالية.

(

)

ال�س�ؤال اخلام�س� :ص ِّنف الأ�صول الآتية الى� :أ�صول ثابتة ،و�أ�صول متداولة ،و�أ�صول غري ملمو�سة،
وا�ستثمارات طويلة الأجل:
الأ�سهم ،العمالء (مدينون) ،ال�صندوق� ،شهرة املحل ،املباين ،ال�سندات ،الأثاث ،حقوق براءة االخرتاع،
ال�سيارات ،العالمة التجارية ،ب�ضاعة �آخر املدَّة (املخزون) ،اال�ستثمارات الق�صرية الأجل ،حقوق الن�شر.
الأ�صول غري امللمو�سة
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الأ�صول املتداولة

الأ�صول الثابتة

اال�ستثمارات الطويلة الأجل

ال�س�ؤال ال�ساد�س :املأ الفراغ مبا ينا�سبه يف ما ي�أتي:
	) أاملبد�أ املحا�سبي الذي ُي ِق ُّر باخل�سائر املُتو َّقعة هو .----------------------
	) باملبد�أ املحا�سبي الذي ين�ص على مراعاة جميع �إيرادات ال�سنة؛ �سواء ُح ِّ�صلت �أو مل ُت َّ�صل ،ومراعاة
جميع م�صروفات ال�سنة؛ �سواء ُد ِفعت �أو مل ُتد َفع هو .-----------------------
	) جت�أثري العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية يكون ت�أث ًريا  ،-----------------يف حني
يكون ت�أثري العمليات املالية يف �أحد طرفيها ت�أث ًريا .-------------------
ال�س�ؤال ال�سابع� :إذا علمت �أن ل�شركة املاجد التزامات جتاه امل ُ ّلك ،قيمتها  60500دينار ،و�أن جمموع
ا�ستخداماتها للأموال بلغت  140500دينار ،فجِ د قيمة التزامها جتاه الآخرين.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثامنِّ :
بي �أثر العمليات املالية الآتية يف معادلة امليزانية ،لكل عملية من العمليات الآتية،
بح�سب ا�سم ال�شركة املُد َّون بني قو�سني:
	) أبتاريخ 2016/2/3م ،ا�شرتت (�شركة لبنى) �أجهزة حا�سوب مببلغ  10000دينار من حمالت البا�سم
مبوجب �شيك.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقدا ل�شركة الفدوى للإ�سكانات.
	) ببتاريخ 2016/2/4م ،دفعت (�شركة ملا) كامل املبلغ ً
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	) ج بتاريخ 2016/2/6م ،باعت (�شركة ب�سام) �أثا ًثا مببلغ  5000دينار على احل�ساب ل�شركة الرمي.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الثانية
َ

٢

الدورة املحا�سبية

 هل تعاملت يوما مع الدفاتر املحا�سبية؟ وما هي تلك الدفاتر؟
 بر�أيك هل احل�سابات تقفل؟ وملاذا؟
 بر�أيك ما �أهمية القيام بالت�سويات اجلردية؟
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ُتر ِّكز هذه الوحدة على تو�ضيح مراحل الدورة املحا�سبية ،وكيفية حتليل العمليات املالية التي
حتدث داخل امل�شروع ،بد ًءا بكتابة القيود املحا�سبية يف دفرت اليومية ،وعمليات الرتحيل والرت�صيد يف
دفرت الأ�ستاذ ،ومرو ًرا بكتابة قيود �إقفال احل�سابات ،وانتها ًء ب�إعداد ميزان املراجعة الذي يكفل مل�شروعك
التوازن بني ما �أُن ِفق وما جرى حت�صيله.
تت�ضمن الوحدة � ً
أي�ضا �أمثلة تطبيقية على كل مرحلة من مراحل الدورة املحا�سبية؛ لتتم َّكن من �إدارة
م�شروعك الريادي مال ًّيا على نح ٍو يكفل لك اال�ستمرارية يف �سوق العمل.
نتاجات التعلم من الوحدة.
ُيتو َّقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قاد ًرا على:
 متييز مراحل الدورة املحا�سبية. تعرف مفهوم دفرت اليومية. تطبيق عملية الت�سجيل يف دفرت اليومية. حتليل العمليات املالية. ت�سجيل العمليات املالية بو�صفها قيو ًدا حما�سبي ًة. تعرف مفهوم دفرت الأ�ستاذ. التمييز بني الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ والرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ. تطبيق عمليتي الرتحيل والرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ. �إعداد ميزان املراجعة.� -إعداد قيود الت�سويات اجلردية.
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١

الدرس األول
تحليل العمليات المالية وتسجيلها

� ً
أول :حتليل العمليات املالية (نظرية القيد املزدوج).
تقوم نظرية القيد املزدوج على فكرة �سهلة ب�سيطة ،مفادها �أن كل عملية مالية تتك َّون من طرفني؛
طرف مدين ،و�آخر دائنً .
فمثل� ،إذا � ْ
أخذ َت  10دنانري من زميلك ،ف�إنك ت�صبح مدي ًنا ،وزميلك ُي َع ُّد دائ ًنا،
وهذا يعني �أن القيد هو ترجمة ل ِّأي عملية مالية ب�صورة طرفني مت�ساويني يف القيمة ،هما :املدين ،والدائن،
انظر ال�شكل (.)1 -2

العملية املالية
الطرف املدين

الطرف الدائن

ال�شكل ( :)1-2حتليل العملية املالية (نظرية القيد املزدوج).
ينبغي مراعاة ما ي�أتي عند حتليل � ِّأي عملية مالية �إلى طرفيها (املدين ،والدائن):
1)1ت�صنيف احل�سابات املرتبطة بالعملية املالية �إلى �أ�صول والتزامات.
�2)2إذا زادت قيمة ح�سابات الأ�صول ف�إنها ُت َع ُّد (مدي ًنا)� ،أ ّما �إذا نق�صت قيمتها ف�إنها ُت َع ُّد (دائ ًنا).
�3)3إذا زادت قيمة ح�سابات االلتزامات ف�إنها ُت َع ُّد (دائ ًنا)� ،أ ّما �إذا نق�صت قيمتها ف�إنها ُت َع ُّد (مدي ًنا).
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الن�شاط ()١

حتليل العمليات املالية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتليل العمليات املالية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. �شارك جمموعتك يف اختيار قائد لها. َّاطلع على املثال رقم ( )1الذي كتبه املعلم على اللوح.

املثال رقم (:)1
نقدا من ال�صندوق.
ا�شرتت �شركة �أمرية �أثا ًثا من �شركة النخبة مببلغ  5000دينار ،و ُد ِفعت القيمة ً
أنت و�أفراد جمموعتك العملية املالية الوارد ذكرها يف هذا املثال �إلى طرفيها (املدين والدائن)،
ح ِّلل � َمع بيان ال�سبب.
تتو�صلون �إليها.
يعر�ض قائد املجموعة النتائج التي َّ-ناق�ش املعلم يف هذه النتائج.
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الأثاث هو طرف العملية املالية الأول ،وهو من الأ�صول ،وقيمته زادت؛ لذا فهو (مدين) مببلغ  5000دينار.
ال�صندوق هو طرف العملية املالية الثاين ،وهو من الأ�صول ،وقيمته نق�صت؛ لذا فهو (دائن) مببلغ 5000
دينار ،انظر ال�شكل (.)2-2

عملية �شراء �أثاث نقدًا
�أ�صل زاد

�أ�صل نق�ص

الأثاث

ال�صندوق

مدين

دائن

ال�شكل ( :)2-2حتليل العملية املالية للمثال رقم (.)1

ملحوظة :عند حتليل العملية املالية ،ينبغي الرتكيز على العنا�صر ذات العالقة بالقيد (الأثاث وال�صندوق
يف هذا املثال) ،من دون النظر �إلى ال�شركة بو�صفها طر ًفا يف هذه العملية.
 َّاطلع على املثال رقم ( )2الذي كتبه املعلم على اللوح.
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املثال رقم (:)2
ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  20000دينار ال�ستخدامها يف �أعمال ال�شركة ،وكان ال�سداد ب�شيك من
البنك.
أنت و�أفراد جمموعتك العملية املالية الوارد ذكرها يف هذا املثال �إلى طرفيها (املدين والدائن)،
ح ِّلل � َمع بيان ال�سبب.
تتو�صلون �إليها.
يعر�ض قائد املجموعة النتائج التي َّناق�ش املعلم يف هذه النتائج.ال�سيارة هي طرف العملية املالية الأول ،وهي من الأ�صول ،وقيمتها زادت؛ لذا فهي (مدين) مببلغ 20000
دينار.
البنك هو طرف العملية املالية الثاين ،وهو من الأ�صول ،وقيمته نق�صت؛ لذا فهو (دائن) مببلغ 20000
دينار ،انظر ال�شكل (.)3-2

عملية �شراء �سيارة
مبوجب �شيك
�أ�صل زاد

�أ�صل نق�ص

ال�سيارة

البنك

مدين

دائن

ال�شكل ( :)3-2حتليل العملية املالية للمثال رقم (.)2
نقدا فهذا يعني �أن الطرف �صاحب العالقة هو ال�صندوق،
ملحوظة� :إذا كانت عملية الدفع �أو اال�ستالم ً
مثلما هو ظاهر يف املثال رقم (� ،)1أ ّما �إذا كان ذلك ب�شيك من البنك فهذا يعني �أن الطرف �صاحب
العالقة هو البنك ،كما يف املثال رقم (.)2
 َّاطلع على املثال رقم ( )3الذي كتبه املعلم على اللوح.

74

املثال رقم (:)3
ا�شرتت ال�شركة �أجهزة ومعدات مببلغ  2500دينار من �شركة النخبة ،بالآجل (على احل�ساب)؛ �أي
بت�أجيل �سداد القيمة ،وهذا يعني �أن ال�شركة مل تدفع ثمن الأجهزة واملعدات ل�شركة النخبة.
أنت و�أفراد جمموعتك العملية املالية الوارد ذكرها يف هذا املثال �إلى طرفيها (املدين والدائن)،
ح ِّلل � َمع بيان ال�سبب.
تتو�صلون �إليها.
يعر�ض قائد املجموعة النتائج التي َّناق�ش املعلم يف هذه النتائج.الأجهزة واملعدات هي طرف العملية املالية الأول ،وهي من الأ�صول ،وقيمتها زادت؛ لذا فهي (مدين) مببلغ
 2500دينار.
�شركة النخبة هي طرف العملية املالية الثاين ،وهي ُت َع ُّد من االلتزامات ،وقيمتها زادت؛ لذا فهي (دائن)
مببلغ  2500دينار ،انظر ال�شكل (.)4-2

عملية �شراء �أجهزة ومعدات
(على احل�ساب)
�أ�صل زاد

التزام زاد

الأجهزة واملعدات

�شركة النخبة

مدين

دائن

ال�شكل ( :)4-2حتليل العملية املالية للمثال رقم (.)3
ملحوظة� :إذا كانت عملية �سداد القيمة بالآجل ،ف�إن ال�شركة التي �أعطت (الدائن) تظهر يف الطرف
الدائن ،كما هو ُم َّ
و�ضح يف املثال رقم (.)3
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ثان ًيا :ت�سجيل العمليات املالية حما�سب ًّيا.
مما �سبق �أن كل عملية مالية ُت َّلل �إلى طرفني (مدين ،ودائن) ،والآن �سنتع َّرف كيفية ت�سجيل
الحظنا ّ
هذه العمليات املالية يف �سجالت ال�شركة؛ �أي كيف ُيث ِّبت املحا�سبون هذه العمليات يف ال�سجالت املحا�سبية.
ُيث ِّبت املحا�سبون العمليات املالية ب�صورة قيود حما�سبية على النحو الآتي:
• •الطرف الأولُ :ي ِّثله الطرف املدين.
• •الطرف الثاينُ :ي ِّثله الطرف الدائن.
تكون �صورة القيد كالآتي:
( ُتق َر�أ من ح�ساب)...
من حـ........... /
			
( ُتق َر�أ �إلى ح�ساب)...
�إلى حـ........... /
					
حيث ُي ِّثل الطرف الأول من حـ(.......... /الطرف املدين).
ُوي ِّثل الطرف الثاين �إلى حـ(.......... /الطرف الدائن).

ُتع َرف هذه العملية با�سم القيد الب�سيط.

الن�شاط ()١

ت�سجيل العمليات املالية حما�سب ًّيا.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ت�سجيل العمليات املالية حما�سب ًّيا.

التعليمات:
 �ستعمل يف املجموعة ال�سابقة نف�سها. َد ِّون العمليات املالية للأمثلة التي جرى حتليلها مال ًّيا يف الن�شاط ال�سابق. ّاطلع على الأمثلة ال�سابقة التي �سيكتبها املعلم على اللوح مرة �أخرى.
أنت و�أفراد جمموعتك القيود املحا�سبية لهذه العمليات يف الدفاتر خا�صتكم.
 َد ِّون � َتتو�صلون �إليها.
 -ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّ
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املثال رقم (:)1
نقدا من �شركة النخبة.
ا�شرتت �شركة �أمرية �أثا ًثا مببلغ  5000دينار ً

�أ -التحليل:
الطرف املدين هو الأثاث مببلغ  5000دينار.
الطرف الدائن هو ال�صندوق مببلغ  5000دينار.
ب -القيد املحا�سبي:
		
مدين
5000

دائن
5000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

التاريخ

من حـ /الأثاث
�إلى حـ /ال�صندوق

املثال رقم (:)2
ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  20000دينار ال�ستخدامها يف �أعمال ال�شركة ،وكان ال�سداد ب�شيك من
البنك.

�أ -التحليل:
الطرف املدين هو ال�سيارة مببلغ  20000دينار.
الطرف الدائن هو البنك مببلغ  20000دينار.
ب -القيد املحا�سبي:
		
مدين
20000

دائن
20000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

التاريخ

من حـ /ال�سيارة
�إلى حـ /البنك
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املثال رقم (:)3
ا�شرتت ال�شركة �أجهزة ومعدات مببلغ  2500دينار من �شركة النخبة ،بالآجل (على احل�ساب)؛ �أي
بت�أجيل �سداد القيمة.

�أ -التحليل:
الطرف املدين هو الأجهزة واملعدات مببلغ  2500دينار.
الطرف الدائن هو �شركة النخبة مببلغ  2500دينار.
ب -القيد املحا�سبي:
		
مدين
		
2500
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دائن
2500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /الأجهزة واملعدات
�إلى حـ� /شركة النخبة (دائنون)

التاريخ

ثال ًثا :ت�سجيل العمليات املالية (التطبيق .)1
تع َّرفنا �ساب ًقا كيف ميكن حتليل العمليات املالية ،وت�سجيلها بو�صفها قيو ًدا حما�سبي ًة ،و�سنتع َّرف
الآن الإجراءات املتعلقة بت�سجيل هذه العمليات ،وبع�ض الأمثلة عليها:
�سجل بو�صفها قيو ًدا من دون �أنْ يظهر ا�سم ال�شركة املالكة� ،أو ُم ّلكها.
1)1العمليات املالية ُت َّ
�سجل القيد �إلى حـ /ال�صندوق� ،أو �إلى حـ /البنك ،وهنا ال يظهر ا�سم
2)2عند دفع الإيجار مبا�شر ًة ُي َّ
�سجل �إلى حـ/
ال�شركة املُ� ِّؤجرة� .أ ّما �إذا ظهرت عبارة الإيجار بالآجل (على احل�ساب) ،ف�إن القيد ُي َّ
ا�سم ال�شركة؛ �أي يظهر ا�سم ال�شركة املُ� ِّؤجرة.
3)3يف العمليات التي تت�ض َّمن تقدمي خدمة معينة� ،أو بيع للعمالء ،ي�سمى الطرف الدائن بالإيرادات،
�سجل القيد �إلى حـ /الإيرادات.
وبذلك ُي َّ
4)4عند دفع قيمة اخلدمة التي ُنقدِّ مها لل�شركات الأخرى� ،أو للعمالء مبا�شر ًة (�أي حني يبادر العميل �إلى
�سجل من حـ /ا�سم العميل �أو ال�شركة يف القيد
�سداد القيمة لل�شركة مبا�شر ًة) ،ف�إن ا�سم العميل ال ُي َّ
املحا�سبي ،و�إمنا يظهر مكانه البنك �أو ال�صندوق؛ لأنهما ُي َع َّدان � ً
أ�صول ،وقيمتهما زادت ،فيكون القيد
يجر �سداد
من حـ /البنك� ،أو من حـ /ال�صندوق .ولكن� ،إذا كانت طريقة ال�سداد غري مبا�شرة (�أي مل ِ
�سجل من حـ /ا�سم العميل� ،أو ال�شركة.
القيمة مثل الآجل) ،ف�إن ا�سم العميل يظهر يف القيد و ُي َّ
5)5عند مبا�شرة ال�شركة �أعمالها ،ودفعها مبالغ لقاء احل�صول على خدمات �أو م�ستلزمات (مثل :املاء،
والكهرباء ،والهاتف ،والقرطا�سية) ،ف�إن ذلك ي�سمى م�صروفات.
�سجل يف الطرف املدين على النحو الآتي:
�6)6إذا كان الطرف املدين �أكرث من ح�ساب ،ف�إن القيد ُي َّ
من مذكورين
					
حـ/
					
حـ/
					
�سجل القيد يف الطرف الدائن كالآتي:
وحني يكون الطرف الدائن �أكرث من ح�ساب ُي َّ
					�إلى مذكورين
حـ/
				
حـ/
				
وهذا ي�سمى القيد املر َّكب.

79

مثال تطبيقي /اجلزء الأول:
ُت ِّثل العمليات املالية الآتية معامالت �شركة النور يف �شهر حزيران من عام 2016م .ح ِّلل كل عملية مالية
�سجل قيدها املحا�سبي:
على ِح َدة ،ثم ِّ
1)1بد�أت �شركة النور للدعاية والإعالن �أعمالها بتاريخ 2016/6/1م ،بر�أ�س مال قدره  70000دينار ،وقد
�أُو ِدع املبلغ ً
كامل يف البنك.
2)2بتاريخ 2016/6/5م ،ا�ست�أجرت ال�شركة مكاتب من �شركة الرامة العقارية لتكون مق ًّرا لها ،وقد بلغت
قيمة الإيجار  4000دينار �سنو ًّياُ ،د ِفعت ب�شيك.
3)3بتاريخ 2016/6/15م�ُ ،س ِحب مبلغ  3000دينار من البنك ،ثم �أُو ِدع يف ال�صندوق لدفع امل�صروفات
ال�ضرورية (الطارئة).

4)4بتاريخ 2016/6/20م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا ملكاتبها مببلغ  2000دينارُ ،د ِفعت ب�شيك.
5)5بتاريخ 2016/6/25م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة �صغرية لت�سيري �أعمالها مببلغ  6000دينار بالآجل،
وذلك من �شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات.
ميكن حتليل كل عملية يف هذا املثال �إلى طرفيها (املدين ،والدائن) ،وت�سجيل قيودها املحا�سبية على
النحو الآتي:

العملية الأولى:
بدء �شركة النور ن�شاطها التجاري بر�أ�س مال قدره  70000دينار� ،أُو ِدعت كامل ًة يف البنك.
التحليل:
الطرف الأول هو ر�أ�س املال الذي ُي َع ُّد من االلتزامات ،والذي زادت قيمته؛ فهو (دائن).
الطرف الثاين هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي زادت قيمته؛ فهو (مدين).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
70000
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دائن
70000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /البنك
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(بداية الن�شاط)

التاريخ
2016/6/1م

الحِ ظ �أن:
الأطراف ذات العالقة يف هذه العملية هما :البنك ،ور�أ�س املالّ � ،أما ا�سم مالك ال�شركة فلم يظهر؛
وذلك تطبي ًقا لفر�ضية الوحدة املحا�سبية امل�ستقلة التي �أ�شرنا �إليها �آن ًفا.

العملية الثانية:
ا�ستئجار مقر لل�شركة مببلغ  4000دينار من �شركة الرامة العقاريةُ ،د ِفعت ب�شيك.
التحليل:
الطرف الأول هو م�صروف الإيجار الذي ُي َع ُّد من االلتزامات ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (مدين).
الطرف الثاين هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
٤٠٠٠

دائن
4000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صروف الإيجار			
�إلى حـ /البنك
(دفع م�صروفات الإيجار مبوجب �شيك)

التاريخ
2016/6/5م

الحِ ظ �أن:
ُ .1م�س ًّمى جديدًا قد ظهر يف هذه العملية هو امل�صروفات؛ وذلك �أن ال�شركة تدفع مبالغ معينة لقاء
احل�صول على خدمات �أو م�ستلزمات لت�سيري �أعمالها ،مثل :املاء ،والكهرباء ،والهاتف ،والقرطا�سية،
يف ما ُيع َرف بامل�صروفات.
 .2ا�سم ال�شركة املُ� ِّؤجرة مل يظهر؛ لأن الأجرة ُدفِعت مبا�شر ًة .ولكن ،لو كان الإيجار بالآجل (على
احل�ساب) لظهر ا�سم ال�شركة عند ت�سجيل القيد.
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العملية الثالثة:
�سحب مبلغ  3000دينار من البنك ،مت �إيداعه يف �صندوق ال�شركة لدفع امل�صروفات ال�ضرورية
(الطارئة).
التحليل:
الطرف الأول هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
الطرف الثاين هو ال�صندوق الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي زادت قيمته؛ فهو (مدين).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
		 3000

دائن
3000

			

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
			

من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /البنك
(�سحب من البنك ،و�إيداع يف ال�صندوق)

التاريخ
2016/6/15م

العملية الرابعة:
�شراء �أثاث مببلغ  2000دينار لتجهيز مكاتب ال�شركة للعمل ،وكان ال�سداد ب�شيك.
التحليل:
الطرف الأول هو الأثاث الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي زادت قيمته؛ فهو (مدين).
الطرف الثاين هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
2000
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دائن
2000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /الأثاث
�إلى حـ /البنك
(�شراء �أثاث مبوجب �شيك)

التاريخ
2016/6/20م

العملية اخلام�سة:
�شراء �سيارة مببلغ  6000دينار ال�ستخدامها يف �أعمال ال�شركة ،وكان �شرا�ؤها بالآجل (على احل�ساب)؛ �أي
من دون دفع � ِّأي مبلغ.
التحليل:
الطرف الأول هو ال�سيارة التي ُت َع ُّد من الأ�صول ،والتي زادت قيمتها؛ فهي (مدين).
الطرف الثاين هو �شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات التي ُت َع ُّد من االلتزامات ،والتي زادت قيمتها؛ فهي
(دائن).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
6000

دائن
6000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
		
من حـ /ال�سيارات
�إلى حـ� /شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات(دائنون)
(�شراء �سيارة بالآجل)

التاريخ
2016/6/25م

الحِ ظ �أن:
ا�سم ال�شركة البائعة (�شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات) قد ُذكِر يف هذه العملية ،فظهر بو�صفه طر ًفا
دائ ًنا؛ وذلك �أن عملية ال�شراء كانت بالآجل (على احل�ساب) ،ومل ُتد َفع قيمة ال�سيارة .ولهذا يجب
�أن يثبت يف �سجالت ال�شركة �أن يف ذمتها ل�شركة االحتاد مبلغ  6000دينار �إلى �أن يتم ال�سداد.

83

راب ًعا :ت�سجيل العمليات املالية (التطبيق .)2
�أنهينا �آن ًفا ت�سجيل العمليات املالية ل�شركة النور يف بداية ت�أ�سي�سها� ،أ ّما الآن ف�سن�ستكمل ت�سجيل
بقية عملياتها املالية.

الن�شاط ()١

ً
حما�سبية.
العمليات املالية بو�صفها قيو ًدا

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ت�سجيل العمليات املالية بو�صفها قيو ًدا
حما�سبي ًة.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّاطلع على ورقة العمل (.)1-2
 �شارك �أفراد جمموعتك يف حتليل العمليات املالية ،وت�سجيلها بو�صفها قيو ًدا حما�سبي ًة.تتو�صل �إليها جمموعتك.
 -ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّ
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مثال تطبيقي /اجلزء الثاين:
ُت ِّثل العمليات املالية الآتية بقية معامالت �شركة النور يف �شهر متوز من عام 2016م .ح ِّلل كل عملية
�سجل قيدها املحا�سبي:
مالية على ِح َدة ،ثم ِّ
6)6بتاريخ 2016/7/1م ،ا�شرتت ال�شركة معدات مببلغ  25000دينارُ ،د ِفع ب�شيك.
7)7بتاريخ 2016/7/10م ،عملت ال�شركة دعاية ل�شركة الفرح مببلغ  14000دينارُ ،د ِفع ب�شيك،
و�أُو ِدع يف البنك.
نقدا قيمة فاتورة الكهرباء.
8)8بتاريخ 2016/7/15م ،دفعت ال�شركة  300دينار ً
 9)9بتاريخ 2016/7/20م ،عملت ال�شركة جمموعة من الدعايات والإعالنات ل�شركة اجلود مببلغ
 9000دينار على احل�ساب.
1010بتاريخ 2016/7/28م ،دفعت ال�شركة ثمن ال�سيارة التي ا�شرتتها من �شركة االحتاد مبوجب
�شيك.
1111بتاريخ 2016/7/30م ،بلغ جمموع رواتب العاملني  5000دينارُ ،د ِفعت ب�شيك.
ورقة العمل ( :)١-2مثال تطبيقي.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)1-2
ميكن حتليل كل عملية يف هذا املثال �إلى طرفيها (املدين ،والدائن) ،وت�سجيل قيودها املحا�سبية على النحو
الآتي:

العملية ال�ساد�سة:
�شراء معدات مببلغ  25000دينار ال�ستخدامها يف �أعمال ال�شركة ،وكان ال�سداد ب�شيك.
التحليل:
الطرف الأول هو املعدات التي ُت َع ُّد من الأ�صول ،والتي زادت قيمتها؛ فهي (مدين).
الطرف الثاين هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
القيد املحا�سبي
		
مدين
25000

دائن
25000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /املعدات 		
�إلى حـ /البنك
(�شراء معدات مبوجب �شيك)

التاريخ
2016/7/1م

العملية ال�سابعة:
تقدمي خدمة لأحد العمالء ،وهي عمل دعاية ل�شركة الفرح مببلغ  14000دينار .وهذه العملية ت�سمى
احل�صول على �إيراد مقابل اخلدمة املُق َّدمة ،وقد ُد ِفعت القيمة ب�شيك.
التحليل:
الطرف الأول هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي زادت قيمته؛ فهو (مدين).
الطرف الثاين هو الإيرادات التي ُت َع ُّد من االلتزامات ،والتي زادت قيمتها؛ فهي (دائن).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
		
14000
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دائن
14000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /البنك		
�إلى حـ /الإيرادات
(�إيداع �شيك بالبنك لقاء �إيرادات)

التاريخ
2016/7/10م

الحِ ظ �أن:
ُ 1)1م�س ًّمى جديدًا قد ظهر يف هذه العملية هو الإيرادات؛ وذلك �أنها عملية تت�ض َّمن تقدمي خدمة �أو
بيع للعمالء ،فيكون الطرف الدائن فيها هو الإيرادات.
2)2ا�سم العميل (�شركة الفرح) ال يظهر؛ نظ ًرا �إلى دفع قيمة اخلدمة مبا�شر ًة ،و�إمنا يظهر مكانه
البنك لأنه هو الذي �أخذ القيمة.

العملية الثامنة:
نقدا.
دفع قيمة فاتورة الكهرباء البالغة  300دينار ً
التحليل:
الطرف الأول هو م�صروف الكهرباء التي ُت َع ُّد من االلتزامات ،والتي نق�صت قيمتها؛ فهي (مدين).
الطرف الثاين هو ال�صندوق الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
300

دائن
300

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
		
من حـ /م�صروف الكهرباء
�إلى حـ /ال�صندوق
(دفع م�صروف الكهرباء نقدً ا)

التاريخ
2016/7/15م

العملية التا�سعة:
تقدمي خدمة لأحد العمالء ،وهي عمل دعاية ل�شركة اجلود مببلغ  9000دينار .وهذه العملية ت�سمى احل�صول
على �إيراد مقابل اخلدمة املُق َّدمة ،بيد �أن احل�صول على القيمة هنا مل يتم؛ �أي �إن تقدمي اخلدمة كان على
احل�ساب.
التحليل:
الطرف الأول هو �شركة اجلود التي ُت َع ُّد من الأ�صول ،والتي زادت قيمتها؛ فهي (مدين).
الطرف الثاين هو الإيرادات التي ُت َع ُّد من االلتزامات ،والتي زادت قيمتها؛ فهي (دائن).

87

القيد املحا�سبي:
		
مدين
		
9000

دائن
9000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
			
من حـ� /شركة اجلود (مدينون)
�إلى حـ /الإيرادات
(تقدمي خدمات ل�شركة اجلود على احل�ساب)

التاريخ
2016/7/20م

الحِ ظ �أن:
�سجل يف العملية ال�سابعة� .صحيح �أن العمليتني ُت ِّثالن
القيد يف هذه العملية خمتلف عن القيد امل ُ َّ
تقدمي خدمة للعمالء ،غري �أنه يوجد فرق يف ت�سجيل القيد ٍّ
لكل منهما؛ ففي العملية التا�سعة ظهر
ا�سم العميل بو�صفه طر ًفا مدي ًنا ،ومل يظهر يف العملية ال�سابعة ب�سبب طريقة ال�سداد؛ وذلك �أن
القيمة فيها ُدفِعت فو ًرا خال ًفا لقيمة اخلدمة يف العملية التا�سعة التي مل يج ِر دفعها.

العملية العا�شرة:
دفع ثمن ال�سيارة ل�شركة االحتاد ،وهو  6000دينار .وقد كان الدفع مبوجب �شيك ،كما هو احلال يف العملية
اخلام�سة من املثال التطبيقي ،اجلزء الأول.
التحليل:
الطرف الأول هو �شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات التي ُت َع ُّد من االلتزامات ،والتي نق�صت قيمتها؛ فهي
(مدين).
الطرف الثاين هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
6000
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دائن
6000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ� /شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات (دائنون)
�إلى حـ /البنك
(دفع امل�ستحق ل�شركة االحتاد ب�شيك)

التاريخ
2016/7/28م

العملية احلادية ع�شرة:
�صرف رواتب موظفي ال�شركة البالغة  5000دينار ،ودفعها ب�شيك.
التحليل:
الطرف الأول هو م�صروف الرواتب التي ُت َع ُّد من االلتزامات ،والتي نق�صت قيمتها؛ فهي (مدين).
الطرف الثاين هو البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
القيد املحا�سبي:
		
مدين
		
5000

دائن
5000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
		
من حـ /م�صروف الرواتب
�إلى حـ /البنك
(دفع الرواتب ب�شيك)

التاريخ
2016/7/30م

القيد املر َّكب:
توجد عمليات مالية ُت�ؤ ِّثر يف العديد من احل�سابات ،ولي�س يف ح�سابني فقط كما م َّر بنا �ساب ًقا .ويف هذه
�سجل جميع احل�سابات ذات العالقة يف قيد واحد ي�سمى القيد املر َّكب.
احلالة ،ف�إننا ُن ِّ
مثال على القيد املر َّكب:
ا�شرتت ال�شركة �آالت ومعدات من �شركة املجد مببلغ  36000دينار ،وقد دفعت  16000دينار ب�شيك،
والباقي على احل�ساب.
التحليل:
ُت ِّثل هذه العملية �شراء بع�ض الآالت واملعدات من �شركة املجد مببلغ  36000دينار ،حيث ُد ِفع جزء من
املبلغ ب�شيك ،والباقي على احل�ساب.
الطرف الأول هو الآالت واملعدات التي ُت َع ُّد من الأ�صول ،والتي زادت قيمتها؛ فهي (مدين).
الطرف الثاين ي�شمل ح�سابني؛ �أولهما البنك الذي ُي َع ُّد من الأ�صول ،والذي نق�صت قيمته؛ فهو (دائن).
وثانيهما �شركة املجد التي ُت َع ُّد من االلتزامات ،والتي زادت قيمتها؛ فهي (دائن).
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القيد املحا�سبي:
		
مدين
36000
			
			
			

دائن
16000
20000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

التاريخ

من حـ /الآالت واملعدات
�إلى مذكورين
حـ /البنك
حـ� /شركة املجد
(دفع جزء من املبلغ ب�شيك ل�شركة املجد ،والباقي على احل�ساب)

�أمثلة على احل�سابات ذات الطبيعة املدينة والدائنة:
1)1احل�سابات ذات الطبيعة الدائنة :ر�أ�س املال ،الدائنون.
2)2احل�سابات ذات الطبيعة املدينة :الأ�صول ،املدينون.
عند حتليل العمليات املالية �إلى طرفيها (املدين ،والدائن) يف املثال التطبيقي ل�شركة النور ،ورد ذكر
م�سميات ع َّدة ،مثل :البنك ،وال�صندوق ،وامل�صروفات ،والإيرادات .هذه امل�سميات ُيط َلق عليها ا�سم
احل�سابات؛ فكل �شركة ت�ستخدم جمموعة من احل�سابات املتعارف عليها لتنظيم العمليات التي تقوم بها،
وتبويبها.
�أنواع احل�سابات:
يوجد نوعان من احل�سابات ،هما:
1)1احل�سابات احلقيقية :جميع احل�سابات التي ُت ِّثل قائمة املركز املايل ،وت�شمل :الأ�صول،
وااللتزامات ،وحقوق امللكية.
2)2احل�سابات اال�سمية :جميع احل�سابات التي ُت ِّثل قائمة الدخل ،وت�شمل :امل�صروفات،
والإيرادات.
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خ�صائ�ص نظرية القيد املزدوج:
• •لكل عملية مالية طرفان مت�ساويان يف القيمة ،وخمتلفان يف االجتاه� ،أحـدهما مدين (،)Debit
والآخر دائن (.)Credit
• • ُير َمز �إلى املدين بكلمة (مِ ن) ،و ُير َمز �إلى الدائن بكلمة (�إلى).
• •لكل عملية مالية �آثار مزدوجة ،تتم َّثل يف مديونية �أحد الأطراف الذي ح�صل على القيمة �أو
املنفعة ،ودائنية الطرف الآخر الذي فقد القيمة �أو املنفعة.
• •لإثبات العملية املالية؛ يجب ت�سجيل القيد املحا�سبي ،بجعل الطرف الذي ح�صل على القيمة
مدي ًنا ،والطرف الذي فقدها دائ ًنا.
ُت�ص َّنف جميع العمليات املالية لأيِّ �شركة بنا ًء على �أنواع احل�سابات ال�سابقة؛ فقد تكون � ً
أ�صول� ،أو
التزاماتٍ � ،أو حقو َق ملكيةٍ� ،أو م�صروفاتٍ � ،أو �إيراداتٍ .
احل�سابات ذات الطبيعة املدينة تن�ش�أ (�أول قيد لها) بقيد مدين ،واحل�سابات الدائنة تن�ش�أ بقيد
دائن.
�أول قيد (قيد ت�أ�سي�س �شركة بالل) كان �إيداع ر�أ�س مال قدره  20000دينار يف ال�صندوق.
وعليه ،ف�إن القيد يكون:
 20000من حـ /ال�صندوق
� 20000إلى حـ /ر�أ�س املال
َّ
يتبي من القيد ال�سابق �أن ال�صندوق (�أحد ح�سابات الأ�صول) ن�ش�أ بقيد مدين ،و�أن ح�ساب ر�أ�س
املال (�أحد ح�سابات حقوق امللكية) ن�ش�أ بقيد دائن.
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ن�شاط بيتي:

بد�أت �شركة فرا�س للمقاوالت ن�شاطها التجاري يف �شهر �أيلول من عام 2016م ،وذلك بتنفيذ العمليات
املالية الآتية:
• •بتاريخ 2016/9/1م ،بد�أت ال�شركة العمل بر�أ�س مال قدره  60000دينار ،بحيث �أُودِع  50000دينار
يف ال�صندوق ،و�أُودِع الباقي يف البنك .
• •بتاريخ 2016/9/5م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا للمكتب مببلغ  3000دينارُ ،دفِع منها  1200دينار نقدًا،
والباقي ُدفِع مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.
• •بتاريخ 2016/9/10م ،ا�شرتت ال�شركة ب�ضاعة من �شركة �سميح مببلغ  5000دينار ،ومعدات مببلغ
 7000دينارُ ،دفِع منها  4000دينار نقدًا ،والباقي ُدفِع مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.

املطلوب:
حتليل كل عملية مالية على حِ دَة ،ثم ت�سجيل قيدها املحا�سبي.
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�أ�سئلة الدر�س:
� .1أكمل الفراغ مبا ينا�سبه يف كل عبارة من العبارات الآتية:
	) أ لكل عملية مالية طرفان مت�ساويان يف  ،--------------وخمتلفان يف -----------؛
رمز �إليه بكلمة .--------
رمز �إليه بكلمة  ،----------والآخر دائن ،و ُي َ
�أحدهما مدين ،و ُي َ
نقدا ،ف�إن الطرف املدين هو  ،--------------والطرف
	) بعند �شراء معدات مببلغ  400دينار ً
�سجل القيد املحا�سبي على النحو الآتي:
الدائن هو  ،---------------و ُي َّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	) جعند بيع �أثاث مببلغ  250دينا ًرا مبوجب �شيك مو َدع يف البنك ،ف�إن الطرف املدين هو-------
�سجل القيد املحا�سبي على النحو الآتي:
والطرف الدائن هو  ،--------------و ُي َّ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2يف ما ي�أتي بع�ض العمليات املالية ل�شركة االحتاد يف �شهر متوز من عام 2016م:
نقدا من �شركة بالل.
	) أبتاريخ 2016/7/15م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا مببلغ  5000دينار ً
	) ببتاريخ 2016/7/22م ،ا�شرتت ال�شركة معدات من �شركة مهند مببلغ  36000دينارُ ،د ِفع جزء
منها ب�شيك قيمته  25000دينار ،والباقي على احل�ساب.
	) جبتاريخ 2016/7/25م ،دفعت ال�شركة رواتب املوظفني البالغة  2500دينار ،و�إيجار املكتب البالغ
نقدا ،و ُد ِفع الباقي مبوجب �شيكات م�سحوبة على
 800دينار ،بحيث ُد ِفعت ن�صف هذه املبالغ ً
البنك.
املطلوب:
حتديد املدين والدائن يف كل عملية مالية ،ثم ت�سجيل القيود املحا�سبية اخلا�صة بها.
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 .3ع ِّلل ما ي�أتي:
ُي َع ُّد ر�أ�س املال ح�سا ًبا دائ ًنا ،يف حني ُت َع ُّد الأ�صول ح�سا ًبا مدي ًنا.
---------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------� .4ص ِّنف احل�سابات الآتية �إلى حقيقية وا�سمية:
املباين ،املطبوعات ،املبيعات ،ال�صندوق ،ر�أ�س املال ،القرو�ض ،الإيجارات ،املدينون ،الأثاث� ،إيراد
اال�ستثمارات ،الرواتب.
احل�سابات احلقيقية
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احل�سابات اال�سمية

2

الدرس الثاني
مراحل الدورة المحاسبية

� ً
أول :مفهوم الدورة املحا�سبية.
ومنوذجا لدفرت اليومية ،وكيفية
�ستتع َّرف يف هذا الدر�س مفهوم الدورة املحا�سبية ومراحلها،
ً
ت�سجيل العمليات املالية داخله بو�صفها قيو ًدا حما�سبية.
الدورة املحا�سبية ( :)Accounting Cycleهي دورة حياة العمليات يف الإدارة املالية (احل�سابات) ،وبها
ميكن ت�سجيل العمليات املالية منذ ن�ش�أة العملية املالية حتى مرحلة �إعداد التقارير املالية املختلفة .حتدث
عملية الت�سجيل على نح ٍو متتابع مرتابط ،بحيث تعتمد كل عملية على �سابقتها ،و ُت َع ُّد يف الوقت نف�سه
متهيدا للعمليات الالحقة .وال�شكل (ُ )5-2ي ِّبي مراحل الدورة املحا�سبية.
ً

ال�شكل ( :)5-2مراحل الدورة املحا�سبية.
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حتديد العمليات املالية وحتليلها:
تتم َّثل �أولى خطوات الدورة املحا�سبية يف حتديد العملية املالية و�إثباتها عن طريق امل�ستندات
املُ ِّ
عززة لهذه العملية ،مثل :فاتورة ال�شراء �أو البيع ،و�إي�صال املدين ،وم�ستندات ال�صرف.
يوجد هدفان رئي�سان لتحديد العمليات املالية ،هما:
ق�صد بذلك ا�ستبعاد العمليات التي لي�س لها عالقة
1)1حتديد العمليات املالية اخلا�صة بال�شركةُ :ي َ
بالعمليات املالية لل�شركة (�أي �إن ال�شركة لي�ست طر ًفا فيها) ،مثل العمليات اخلا�صة ُمب ّلك ال�شركة.
2)2حتديد العمليات القابلة للقيا�س (ميكن التعبري عنها بوحدة النقد) :وهي نوعان:
• •عمليات لها �أثر نقدي يف ال�شركة (ميكن التعبريعنها بوحدة النقد) ،ويجب ت�سجيلها ،مثل :عملية
�شراء �آالت ومعدات لل�شركة ،و�شراء �شاحنة لنقل الب�ضائع.
• •عمليات لي�س لها �أثر نقدي يف ال�شركة (ال ميكن التعبري عنها بوحدة النقد) ،وال يجوز ت�سجيلها ،مثل:
قرارات التعيني ،وقرارات نقل املوظفني والتغيري يف ال�سيا�سات والأهداف.
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ثان ًيا :دفرت اليومية.

الن�شاط ()١

دفرت اليومية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف دفرت اليومية.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.�شارك �أفراد جمموعتك يف �صياغة تعريف ملفهوم دفرت اليومية.اعر�ض مع زمالئك يف املجموعة هذا التعريف �أمام املجموعات الأخرى.ناق�ش املعلم يف مفهوم دفرت اليومية.�سجل فيه املحا�سب قيد العملية املالية.
تخ َّيل � َأنت و�أفراد جمموعتك �شكل دفرت اليومية الذي ُي ِّ
منوذجا ل�صفحة دفرت اليومية وف ًقا لتخ ُّيالتكم؛ �شريطة ت�ضمينه البنود الآتية:
أنت وزمال�ؤك
ار�سم � ًَ
رقم �صفحة الأ�ستاذ ،مدين (منه) ،دائن (له) ،التاريخ ،رقم القيد ،البيان ،رقم امل�ستند.
-ناق�ش املعلم يف هذا النموذج.
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دفرت اليومية� :سجل ُتد َّون فيه القيود املحا�سبية للعمليات املالية التي جتري داخل ال�شركة.
ثال ًثا :الت�سجيل يف دفرت اليومية.
�سجل
بعد حتديد العمليات املالية وحتليلها يجب ت�سجيلها يف �سجالت ال�شركة؛ �أي يف دفرت اليومية ،حيث ُي َّ
يف هذا الدفرت جميع العمليات املالية اخلا�صة بال�شركة وفق ت�سل�سلها الزمني ،ونظرية القيد املزدوج الآنف
ذكرها .واجلدول (ُ )١-٢ي ِّ
و�ضح البنود الأ�سا�سية التي ُتد َّون فيها القيود املحا�سبية.
املبالغ املدينة املبالغ الدائنة

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم القيد �صفحة الأ�ستاذ

اجلدول ( :)1-2منوذج �صفحة من دفرت اليومية.
يراعى عند الت�سجيل يف دفرت اليومية ما ي�أتي:
• الت�سجيل وفق الت�سل�سل التاريخي للعمليات املالية .
• الت�سجيل وفق نظرية القيد املزدوج .
• تدوين رقم وتاريخ لكل عملية (قيد)؛ على �أن تكون الأرقام مت�سل�سلة.
واف عن كل عملية.
• كتابة �شرح ٍ
• عدم �إجراء � ِّأي تعديالت على القيد بعد ت�سجيله.
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التاريخ

راب ًعا :الت�سجيل يف دفرت اليومية (تطبيق).
تع َّرفنا �آن ًفا دفرت اليومية ،والبنود الأ�سا�سية التي ُتد َّون فيها القيود املحا�سبية ،و�سنتع َّرف الآن
كيفية ت�سجيل العمليات املالية يف هذا الدفرت.

الن�شاط ()١

�سجل قيودك اليومية.
ِّ

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على الت�سجيل يف دفرت اليومية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة تت�أ َّلف من ثالثة طالب� ،أو طالب ِني فقط. َّاطلع على ورقة العمل ( )2-2التي و َّزعها املعلم على الطلبة.
 �شارك �أفراد جمموعتك يف ت�سجيل القيود املحا�سبية التي ورد ذكرها يف ورقة العمل.تتو�صلون �إليها ،ثم اكتبها على اللوح.
 -ناق�ش املعلم واملجموعات الأخرى يف النتائج التي َّ
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مثال تطبيقي:
يف ما ي�أتي العمليات املالية ل�شركة النور يف �شهري حزيران ومتوز من عام 2016م .ح ِّلل كل عملية
�سجل قيدها املحا�سبي يف دفرت اليومية:
مالية على ِح َدة ،ثم ِّ
1)1بد�أت �شركة النور للدعاية والإعالن �أعمالها بتاريخ 2016/6/1م ،بر�أ�س مال قدره 70000
دينار ،وقد �أُو ِدع املبلغ ً
كامل يف البنك.
2)2بتاريخ 2016/6/5م ،ا�ست�أجرت ال�شركة مكاتب من �شركة الرامة العقارية لتكون مق ًّرا
لها .وقد بلغت قيمة الإيجار  4000دينار �سنو ًّياُ ،د ِفعت ب�شيك.
3)3بتاريخ 2016/6/15م�ُ ،س ِحب مبلغ  3000دينار من البنك ،ثم �أُو ِدع يف ال�صندوق لدفع
امل�صروفات ال�ضرورية (الطارئة).
4)4بتاريخ 2016/6/20م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا ملكاتبها مببلغ  2000دينارُ ،د ِفعت ب�شيك.
5)5بتاريخ 2016/6/25م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة �صغرية لت�سيري �أعمالها مببلغ  6000دينار
بالآجل ،وذلك من �شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات.
6)6بتاريخ 2016/7/1م ،ا�شرتت ال�شركة معدات مببلغ  2500دينارُ ،د ِفعت ب�شيك.
 7)7بتاريخ 2016/7/10م ،عملت ال�شركة دعاية ل�شركة الفرح مببلغ  14000دينار ،وقد
ت�س َّلمته ب�شيك مت �إيداعه يف البنك.
نقدا.
8)8بتاريخ 2016/7/15م ،دفعت ال�شركة قيمة فاتورة الكهرباء البالغة  300دينار ً
9)9بتاريخ 2016/7/20م ،عملت ال�شركة جمموعة من الدعايات والإعالنات ل�شركة اجلود
مببلغ  9000دينار على احل�ساب.
1010بتاريخ 2016/7/28م ،دفعت ال�شركة ثمن ال�سيارة التي ا�شرتتها من �شركة االحتاد لتجارة
ال�سيارات ب�شيك م�سحوب على البنك.
1111بتاريخ 2016/7/30م ،بلغ جمموع رواتب العاملني  5000دينارُ ،د ِفعت ب�شيك.
ورقة العمل ( :)2-2مثال تطبيقي.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)2-2
ُي ِّبي اجلدول (� )2-2صفحة دفرت اليومية بعد ت�سجيل القيود املحا�سبية.
املبالغ
املدينة
70000

املبالغ
الدائنة
70000

4000

3000

4000

3000

			
2000

6000

2500

14000

2000

6000

2500

14000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /البنك
�إلى حـ /ر�أ�س املال 		
		
(بداية الن�شاط)

رقم رقم رقم
�صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
		1

من حـ /م�صروف الإيجار
		
�إلى حـ /البنك
		
(دفع قيمة الإيجار ب�شيك)

2016/6/1م

		2

2016/6/5م

		3

2016/6/15م

من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /البنك 		
(تغذية ال�صندوق لدفع
		
امل�صروفات ال�ضرورية)
من حـ /الأثاث
�إلى حـ /البنك 		
(�شراء �أثاث ب�شيك) 		

التاريـ ـ ــخ

		4

2016/6/20م

5

من حـ /ال�سيارات
�إلى حـ� /شركة االحتاد
لتجارة ال�سيارات (دائنون) 		
(�شراء �سيارة بالآجل) 		

2016/6/25م

6

من حـ /املعدات
�إلى حـ /البنك 		
		
(�شراء معدات ب�شيك)

2016/7/1م

		
7
من حـ /البنك
�إلى حـ /الإيرادات 		
(عمل دعاية ل�شركة الفرح) 		

2016/7/10م
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املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

300

300

9000

9000

			
6000
6000
		
			
5000
			
121800

5000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صروف الكهرباء
�إلى حـ /ال�صندوق 		
(دفع قيمة فاتورة الكهرباء نقدً ا)
من حـ� /شركة اجلود (مدينون)
�إلى حـ /الإيرادات 		
(عمل دعاية ل�شركة اجلود على
احل�ساب /مدينون) 		
من حـ� /شركة االحتاد لتجارة
ال�سيارات (دائنون)
�إلى حـ /البنك 		
(دفع امل�ستحق (قيمة ال�سيارة ب�شيك)
ل�شركة االحتاد لتجارة
ال�سيارات /دائنون) 		

رقم رقم رقم
�صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
8

2016/7/15م

		
9

10

11

من حـ /م�صروف الرواتب
		
�إلى حـ /البنك
(�صرف رواتب املوظفني ب�شيك)		

 121800املجموع

اجلدول ( :)2-2دفرت اليومية ل�شركة النور.
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التاريـ ـ ــخ

2016/7/20م

2016/7/28م

2016/7/30م

ن�شاط بيتي:

ا�ستخرج من دفرت اليومية الآتي:
1)1الأ�صول الثابتة يف بداية ن�شاطها.
2)2م�صروفات ال�شركة من 2016/8/1م �إلى 2016/8/31م.
3)3عمليات ال�شراء لأجلُ ،مب ِّي ًنا التفا�صيل وكيفية الدفع.
4)4حقوق امللكية.
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

3000
10000
5000
18000
		600
600
		500

500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من مذكورين
حـ /ال�صندوق
حـ� /أجهزة حا�سوب
حـ� /أثاث
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(بداية الن�شاط يف �شركة
�أحمد للخدمات اال�ست�شارية)

رقم رقم رقم
�صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
1

		
2

من حـ� /أثاث 		
�إلى حـ /ال�صندوق
		
(�شراء �أثاث ومفرو�شات �إ�ضافية نقدًا)
		
3
من حـ /م�صروف �إيجار املكتب
�إلى حـ /ال�صندوق
		
(دفع �إيجار املكتب نقدً ا)

التاريـ ـ ــخ
2016/8/1م

2016/8/10م
2016/8/15م
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املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

7000
3500
3500
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البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /الأرا�ضي
�إلى مذكورين
حـ /البنك
حـ /الدائنون
(�شركة فرا�س للأرا�ضي)
أرا�ض من �شركة
(�شراء � ٍ
فرا�س ،ودفع ن�صف ثمنها
ب�شيك ،والباقي على احل�ساب)

رقم رقم رقم
�صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
4

التاريـ ـ ــخ
2016/8/27م

�أ�سئلة الدر�س:
و�ضح املق�صود ٍّ
ِّ .1
مما ي�أتي:
بكل ّ
	) أالدورة املحا�سبية:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	) ب دفرت اليومية:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2اذكر خم�سة �شروط يجب االلتزام بها عند الت�سجيل يف دفرت اليومية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------- .3حدِّد البنود الأ�سا�سية التي ُيد َّون فيها القيد املُحا�سبي يف دفرت اليومية.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------- .4متر الدورة املحا�سبية بعدَّة مراحل متتالية مرتابطة ،اذكرها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------
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 .5م ِّيز يف ما ي�أتي العمليات املالية التي لها �أثر نقدي يف ال�شركة من تلك التي لي�س لها �أثر نقدي يف
ال�شركة:
مبان ،قرار تعيني ،التزام بال�سيا�سات والأهداف ،بيع �أجهزة،
�شراء �أثاث ،بيع معدات ،نقل موظفني� ،شراء ٍ
�شراء �سيارة� ،شراء �آالت.
العمليات املالية ذات الأثر النقدي يف ال�شركة

العمليات املالية التي لي�س لها �أثر نقدي يف ال�شركة

 .6يف ما ي�أتي العمليات املالية ل�شركة الطارق للخدمات الهند�سية:
1)1بتاريخ 2016/10/1م ،بد�أت ال�شركة ن�شاطها التجاري بر�أ�س مال قدره  20000دينار ،بحيث �أُو ِدع
ن�صفه يف البنك ،والن�صف الآخر يف ال�صندوق.
نقدا.
2)2بتاريخ 2016/10/5م ،ا�شرتت ال�شركة �أجهزة ومعدات مببلغ  3000دينار ً
3)3بتاريخ 2016/10/20م ،ق َّدمت ال�شركة خدمات ا�ست�شارية ل�شركة الفردو�س للهند�سة الكيماوية ،مببلغ
 1000دينار على احل�ساب.
نقدا رواتب للم�ست�شارين الهند�سيني ،و  300دينار
4)4بتاريخ 2016/10/25م ،دفعت ال�شركة  500دينار ً
ب�شيك م�سحوب على البنك.
نقدا.
5)5بتاريخ 2016/10/26م ،دفعت �شركة الفردو�س مبلغ  700دينار ً
6)6بتاريخ 2016/10/27م ،دفعت ال�شركة بدل �إيجار مكاتب مبلغ  600دينار ب�شيك.
نقدا.
7)7بتاريخ 2016/10/30م ،دفعت �شركة الفردو�س باقي املبلغ ً
املطلوب:
ت�سجيل القيود املحا�سبية للعمليات ال�سابقة يف دفرت يومية �شركة الطارق للخدمات الهند�سية.
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الدرس الثالث
دفرت األستاذ

3
� ً
أول :الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ.

بعد ت�سجيل �شركة النور عملياتها املالية يف دفرت اليومية ،ف�إنها تعمل على ت�صنيف هذه العمليات
وتبويبها وترحيلها �إلى دفرت الأ�ستاذ للح�صول على معلومات �أكرث دقة عن و�ضع ال�شركة.
رحل �إليه جميع حركات دفرت اليومية �إلى ال�صفحة اخلا�صة بكل ح�ساب
دفرت الأ�ستاذ� :سجل ُت َّ
على ِح َدة؛ ما يتيح معرفة ر�صيد كل ح�ساب وحده متى لزم الأمر.
يف دفرت الأ�ستاذُ ،ت َمع كل العمليات اخلا�صة بح�ساب معني (الطرف املدين ،والطرف الدائن) يف
�صفحة واحدة �أو �أكرث ،و ُيط َلق على عملية نقل العمليات من دفرت اليومية �إلى دفرت الأ�ستاذ ا�سم الرتحيل.
وبعد االنتهاء من عملية ترحيل العمليات جميعهاُ ،يقا َرن الطرف املدين بالطرف الدائن ملعرفة و�ضع
احل�ساب (�أي ر�صيده) ،يف ما ُيع َرف بعملية الرت�صيد .و ُي ِّ
منوذجا لأحد احل�سابات
و�ضح اجلدول ()3-2
ً
يف دفرت الأ�ستاذ.
مدين (منه)
املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

حـ/
التاريخ

املبلغ

البي ــان

دائن (له)
رقم
قيد التاريخ
اليومية

اجلدول ( :)3-2دفرت الأ�ستاذ.
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مت ُّر عملية الرتحيل بع َّدة خطوات مت�سل�سلة؛ لتقليل ن�سبة اخلط�أ يف هذه العملية .ويف ما ي�أتي هذه
اخلطوات:
1)1حتديد قيد اليومية املراد ترحيله �إلى دفرت الأ�ستاذ.
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
500

املبالغ
الدائنة
500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم رقم
�صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

		
3
من حـ /الأثاث
�إلى حـ /ال�صندوق 		
(�شراء �أثاث نقدً ا) 		

التاريـ ـ ــخ
2016/1/3م

2)2تخ�صي�ص �صفحتني يف دفرت الأ�ستاذ؛ �إحداهما حل�ساب ال�صندوق ،والأخرى حل�ساب الأثاث؛ وذلك
�أن طريف العملية املالية يف هذا القيد هما :ال�صندوق ،والأثاث.
3)3ترحيل الطرف املدين من القيد �إلى الطرف املدين للح�ساب نف�سه يف دفرت الأ�ستاذ.
4)4ترحيل مبلغ  500دينار يف الطرف املدين ب�صفحة ح�ساب الأثاث ،وتدوينه يف خانة املبلغ بدفرت الأ�ستاذ.
�سجل يف خانة
5)5ت�سجيل الطرف الآخر من القيد (الدائن) يف خانة البيان.ففي املثال ال�سابقُ ،ي َّ
البيان�(:إلى حـ /ال�صندوق) ،يف �صفحة ح�ساب الأثاث.
خ�ص�صة لذلك.
6)6تدوين رقم قيد اليومية يف اخلانة املُ َّ

خ�ص�ص لذلك ،فتظهر �صفحة
7)7تدوين تاريخ القيد (التاريخ نف�سه املُد َّون يف دفرت اليومية) يف املكان املُ َّ
ح�ساب الأثاث يف دفرت الأ�ستاذ كالآتي:
دفرت الأ�ستاذ
دائن
حـ/الأثاث
مدين
رقم
رقم
قيد التاريخ
البي ــان
قيد التاريخ املبلغ
البي ــان
املبلغ
اليومية
اليومية
500
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�إلى حـ /ال�صندوق

3

2016/1/3م

8)8ترحيل الطرف الدائن بالطريقة نف�سها التي ُر ِّحل فيها الطرف املدين.

9)9ترحيل الطرف الدائن من القيد �إلى الطرف الدائن للح�ساب نف�سه يف دفرت الأ�ستاذ ،وهو ُي ِّثل هنا
ح�ساب ال�صندوق؛ �أي ترحيل مبلغ  500دينار �إلى الطرف الدائن يف �صفحة ح�ساب ال�صندوق ،وتدوينه
يف خانة املبلغ ،ثم ت�سجيل (من حـ /الأثاث) يف خانة البيان ،ثم تدوين رقم قيد اليومية ،وتاريخ القيد
خ�ص�ص ٍّ
لكل منهما؛ يف الطرف الدائن من �صفحة ح�ساب ال�صندوق يف دفرت الأ�ستاذ،
يف املكان املُ ِّ
فتظهر �صفحة ح�ساب ال�صندوق يف دفرت الأ�ستاذ كالآتي:
مدين
املبلغ

البي ــان

الن�شاط ()١

رقم قيد
اليومية

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�صندوق
التاريخ

املبلغ

البي ــان

500

من حـ /الأثاث

دائن
رقم
قيد التاريخ
اليومية
3

2016/1/3م

الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق عملية الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة تت�أ َّلف من ثالثة طالب. َّاطلع على املثال الآتي الذي �سيكتبه املعلم على اللوح:
نقدا يف ال�شركة.
1)1بتاريخ 2016/1/1م ،ا�ستثمر املُ ّلك مبلغ  25000دينار ً
نقدا.
2)2بتاريخ 2016/1/2م ،ا�س ُت� ِؤجر مقر لل�شركة مببلغ  4000دينار ،و ُد ِفعت قيمة الإيجار ً
نقدا.
ا�شتي �أثاث مببلغ  3000دينار ً
3)3بتاريخ 2016/1/3مِ ُ ،
 �شارك �أفراد جمموعتك يف ت�سجيل قيود العمليات املالية يف دفرت اليومية. اعمل مع جمموعتك على ترحيل القيود ال�سابقة من دفرت اليومية �إلى احل�سابات اخلا�صة بها يف دفرتالأ�ستاذ.
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�إجابات �أ�سئلة الن�شاط:
نقدا يف ال�شركة.
1)1بتاريخ 2016/1/1م ،ا�ستثمر املُ ّلك مبلغ  25000دينار ً
نقدا.
2)2بتاريخ 2016/1/2م ،ا�س ُت� ِؤجر مقر لل�شركة مببلغ  4000دينار ،و ُد ِفعت قيمة الإيجار ً
نقدا.
ا�شتي �أثاث مببلغ  3000دينار ً
3)3بتاريخ 2016/1/3مِ ُ ،
ُي ِّبي اجلدول (� )4-2صفحة دفرت اليومية بعد ت�سجيل القيود املحا�سبية.
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

25000

من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /ر�أ�س املال 		
25000
		
(بداية الن�شاط)
		
2
من حـ /م�صروف الإيجار
�إلى حـ /ال�صندوق 		
4000
		
(دفع قيمة الإيجار نقدً ا)
3
من حـ /الأثاث
�إلى حـ /ال�صندوق
3000
(�شراء الأثاث نقدً ا) 		
املجموع
32000

4000

3000

32000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
		1

اجلدول ( :)4-2دفرت اليومية.
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التاريـ ـ ــخ
2016/1/1م

2016/1/2م

2016/1/3م

ُي ِّبي اجلدول ( )5-2دفرت الأ�ستاذ بعد ترحيل القيود املحا�سبية.
دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�صندوق

مدين

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
4000 ٢٠١٦/1/1
1
� 25000إلى حـ /ر�أ�س املال
							
3000
التاريخ

مدين

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
							

التاريخ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

التاريخ

من حـ /م�صروف
الإيجار
من حـ /الأثاث

2
3

2016/1/2م
2016/1/3م

املبلغ

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ر�أ�س املال
املبلغ
٢٥000

دائن

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2016/1/١م
١
من حـ /ال�صندوق
التاريخ

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الأثاث

مدين
املبلغ

البي ــان

٣000

�إلى حـ /ال�صندوق

رقم قيد
اليومية
2016/1/٣م
٣
التاريخ

املبلغ

دائن

البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الإيجار

مدين
املبلغ

البي ــان

٤000

�إلى حـ /ال�صندوق

رقم قيد
اليومية
2016/1/٢م
٢
التاريخ

دائن

املبلغ

رقم قيد
اليومية

التاريخ

دائن

البي ــان

رقم قيد
اليومية

التاريخ

اجلدول ( :)5-2دفرت الأ�ستاذ.
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ثان ًيا :الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ (تطبيق).
تع َّرفنا �ساب ًقا عملية الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ ،و�سنتع َّرف الآن عمل ًّيا كيفية ترحيل العمليات
املالية يف املثال التطبيقي ل�شركة النور �إلى دفرت الأ�ستاذ.

الن�شاط ()١

مهارتي يف الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على زيادة مهارتك يف ترحيل العمليات املالية �إلى دفرت
الأ�ستاذ.

التعليمات:
 �ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي. َّرحل القيود املحا�سبية �إلى دفرت
اطلع على اجلدول ( )6-2الذي ُي ِّثل دفرت اليومية ل�شركة النور ،ثم ِّ
الأ�ستاذ.
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
70000

املبالغ
الدائنة
70000

4000
3000
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4000
3000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
		1

من حـ /البنك
�إلى حـ /ر�أ�س املال 		
(بداية الن�شاط) 		
		
2
من حـ /م�صروف الإيجار
		
�إلى حـ /البنك
(دفع قيمة الإيجار ب�شيك) 		
		3
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /البنك 		
(تغذية ال�صندوق لدفع
		
امل�صروفات ال�ضرورية)

التاريـ ـ ــخ
2016/6/1م
2016/6/5م
2016/6/15م

2000

2000

6000
			
2500
14000

6000

2500
14000

300

300

9000

9000

			
6000
			

6000

			
5000
121800

5000
121800

		4

من حـ /الأثاث
		
�إلى حـ /البنك
(�شراء �أثاث ب�شيك) 		
		5
من حـ /ال�سيارات
�إلى حـ� /شركة االحتاد
لتجارة ال�سيارات /دائنون 		
(�شراء �سيارة بالآجل)		
		6
من حـ /املعدات
�إلى حـ /البنك 		
		
(�شراء معدات ب�شيك)
		
7
من حـ /البنك		
�إلى حـ /الإيرادات 		
(عمل دعاية ل�شركة الفرح) 		
		
8
من حـ /م�صروف الكهرباء
�إلى حـ /ال�صندوق 		
		
(دفع قيمة فاتورة الكهرباء نقدً ا)
		
9
من حـ� /شركة اجلود (مدينون)
�إلى حـ /الإيرادات 		
(عمل دعاية ل�شركة اجلود على
احل�ساب /مدينون) 		
من حـ� /شركة االحتاد
10
لتجارة ال�سيارات (دائنون)
�إلى حـ /البنك 		
(دفع امل�ستحق (قيمة ال�سيارة ب�شيك)
ل�شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات/
		
دائنون)
من حـ /م�صروف الرواتب
�إلى حـ /البنك 		

11

2016/6/20م
2016/6/25م

2016/7/1م
2016/7/10م
2016/7/15م
2016/7/20م

2016/7/28م

2016/7/30م

املجموع

اجلدول ( :)6-2دفرت اليومية ل�شركة النور.
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�إجابات �أ�سئلة الن�شاط:
ُي ِّبي اجلدول ( )7-2عملية ترحيل القيود املحا�سبية يف �شركة النور.
دفرت الأ�ستاذ
حـ/البنك

مدين

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/6/1 1م 4000
� 70000إلى حـ /ر�أ�س املال
2016/7/10 7م 3000
� 14000إلى حـ /الإيرادات
2000
2500
		
6000
				
								
5000
						
								
التاريخ

رقم قيد
البي ــان
اليومية
من حـ /م�صروف الإيجار 2
3
من حـ /ال�صندوق
4
من حـ /الأثاث
6
من حـ /املعدات
من حـ� /شركة االحتاد
10
لتجارة ال�سيارات
من حـ /م�صروف
الرواتب
11

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ر�أ�س املال

مدين

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
							

التاريخ

املبلغ

البي ــان

70000

من حـ /البنك

املبلغ

البي ــان

4000

�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/6/5 2م
التاريخ

املبلغ

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�صندوق

مدين
املبلغ

البي ــان

3000

�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/6/15 3م
التاريخ

املبلغ
300

التاريخ
2016/6/5م
2016/6/15م
2016/6/20م
2016/7/1م
2016/7/28م
2016/7/30م

دائن

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف الإيجار

مدين
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املبلغ

دائن

البي ــان

رقم قيد
اليومية
2016/6/1 1م
التاريخ

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ

دائن

رقم قيد
البي ــان
اليومية
منحـ/م�صروفالكهرباء 2016/7/15 8م
التاريخ

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الأثاث

مدين
املبلغ

البي ــان

2000

�إلى حـ /البنك

6000

رقم قيد
البي ــان
اليومية
�إلى حـ� /شركة االحتاد 2016/6/25 5م
لتجارة ال�سيارات
(دائنون)
التاريخ

6000

البي ــان
�إلى حـ /البنك

2500

مدين

رقم قيد
اليومية
2016/7/28 10م
التاريخ

املبلغ
6000

البي ــان
�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/7/1م
6
التاريخ

املبلغ

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الإيرادات

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
							
							

التاريخ

املبلغ
14000
9000

التاريخ

دائن

البي ــان

رقم قيد
اليومية

التاريخ

دائن

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2016/6/25 5م
من حـ /ال�سيارات
التاريخ

دفرت الأ�ستاذ
حـ/املعدات

مدين
املبلغ

املبلغ

رقم قيد
اليومية

دفرت الأ�ستاذ
حـ�/شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات (دائنون)

مدين
املبلغ

البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�سيارات

مدين
املبلغ

رقم قيد
اليومية
2016/6/20 4م
التاريخ

املبلغ

دائن

دائن

البي ــان

رقم قيد
اليومية

التاريخ

دائن

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2016/7/10 7م
من حـ /البنك
من حـ� /شركة اجلود 2016/7/20 9م
التاريخ
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دفرت الأ�ستاذ
حـ�/شركة اجلود (مدينون)

مدين
املبلغ
9000

البي ــان
�إلى حـ /الإيرادات

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف الكهرباء

مدين
املبلغ

البي ــان

300

�إلى حـ /ال�صندوق

5000

رقم قيد
اليومية
2016/7/15 8م
التاريخ

املبلغ

البي ــان
�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/7/30 11م
التاريخ

املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

التاريخ

دائن

البي ــان

اجلدول ( :)7-2دفرت الأ�ستاذ ل�شركة النور.

116

التاريخ

دائن

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف الرواتب

مدين
املبلغ

رقم قيد
اليومية
2016/7/20 9م
التاريخ

املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

دائن

رقم قيد
اليومية

التاريخ

ن�شاط بيتي:

لديك دفرت اليومية الآتي:
املبالغ
املدينة
5000
5000
6000
2000

املبالغ
الدائنة

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

من حـ /البنك
			إلى حـ /ر�أ�س املال
�
5000
(بداية الن�شاط)
من حـ /م�صروف الإيجار
�إلى حـ /البنك
5000
(دفع قيمة الإيجار ب�شيك)
من حـ /البنك
�إلى حـ /الإيرادات
6000
(�صيانة �شركة املراد ب�شيك)
2000

من حـ /الأثاث
�إلى حـ /البنك
(�شراء الأثاث ب�شيك)

رقم
القيد
1

2016/5/1م

2

2016/5/15م

٣

2016/5/٢٢م

٤

2016/5/٢٦م

التاريـ ـ ــخ

املطلوب:
ترحيل القيود من دفرت اليومية �إلى دفرت الأ�ستاذ.
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�أ�سئلة الدر�س:
ِّ .1
و�ضح املق�صود بدفرت الأ�ستاذ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ُ .2تن َقل القيود املحا�سبية من دفرت اليومية �إلى دفرت الأ�ستاذ على مرحلتني ،ب ِّينهما.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------رحل القيود املحا�سبية �إلى �صفحات احل�سابات اخلا�صة بها يف
ُ .3م�ستعي ًنا بدفرت اليومية الآتيِّ ،
دفرت الأ�ستاذ:
رقم
املبالغ
املبالغ
التاريـ ـ ــخ
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
القيد
املدينة الدائنة
15000
2000
1000
25000
5000
1500
3300
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43000
5000
1500
3300

من مذكورين
حـ /ال�صندوق
حـ /ال�سيارات
حـ /الأثاث
حـ /املباين
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(بداية الن�شاط)
من حـ /البنك
�إلى حـ /ال�صندوق
(�إيداع نقدي حل�ساب ال�شركة يف البنك)
من حـ /م�صروف الرواتب
�إلى حـ /ال�صندوق
(�صرف رواتب املوظفني نقدً ا)
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /الإيرادات
(�صيانة �شركة جواد نقدً ا)

1

2016/5/1م

2

2016/5/3م

3

2016/5/4م

4

2016/5/27م

٤

الدرس الرابع
الرتصيد في دفرت األستاذ

� ً
أول :مفهوم الرت�صيد.
بعد االنتهاء من عملية الرتحيل من دفرت اليومية الى دفرت الأ�ستاذ ،يجب تر�صيد احل�سابات ملعرفة
�أثر العمليات املالية فيها .وهذا ما �ستتع َّرفه يف هذا الدر�س.
الرت�صيد :ا�ستخراج نتيجة العمليات املالية التي �أ َّثرت يف احل�ساب ،وذلك ب�إيجاد الفرق بني
تلخي�صا ملا �أ َّثر يف احل�ساب.
الطرف املدين والطرف الدائن يف احل�ساب ،يف ما ُي ِّثل
ً
لإمتام عملية الرت�صيد ،يجب ا ِّتباع اخلطوات الآتية :
1)1جمع طريف احل�ساب ،ثم حتديد الطرف ذي املجموع
الأكرب.
2)2كتابة املجموع الأكرب يف خانة املجموع لطريف احل�ساب.
3)3ا�ستخراج الفرق بني الطرفني(ر�صيد احل�ساب) ،ثم كتابة
الر�صيد يف اجلانب الأ�صغر.
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الن�شاط ()١

الرت�صيد.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق عملية الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ.

التعليمات:
 َّاطلع على املثال الآتي الذي ُي ِّثل بع�ض العمليات املالية ل�شركة خالد التجارية يف �شهر كانون الثاين من
عام 2015م:
1)1بتاريخ 2015 /1/1م ،بد�أت ال�شركة ن�شاطها التجاري بر�أ�س مال قدره  100000دينار� ،أُودِع منه
 80000دينار يف البنك ،والباقي يف ال�صندوق.
2)2بتاريخ 2015 /1/3م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا مببلغ  5000دينار نقدًا.
3)3بتاريخ 2015 /1/4م ،ا�شرتت ال�شركة مب ًنى مببلغ  50000دينار ب�شيك.
4)4بتاريخ 2015 /1/10م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  10000دينار من ال�شركة الأردنية لل�سيارات،
ُ�سدِّد ن�صف ثمنها ب�شيك ،والباقي على احل�ساب.
املطلوب:
	) أت�سجيل العمليات املالية يف دفرت اليومية.
	) بترحيل العمليات �إلى دفرت الأ�ستاذ وتر�صيدها.
-ناق�ش املعلم يف العمليات املالية التي حدثت يف �شركة خالد التجارية.
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�إجابات �أ�سئلة الن�شاط ،الفرع (�أ):
ُي ِّبي اجلدول ( )8-2عملية ت�سجيل العمليات املالية يف دفرت اليومية ل�شركة خالد التجارية.
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
80000
20000

املبالغ
الدائنة
100000

5000
50000

5000
50000

10000
5000
5000
				
			
165000

165000

رقم �صفحة
القيد الأ�ستاذ

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من مذكورين
حـ /البنك
حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(بداية الن�شاط)

1

من حـ /الأثاث
�إلى حـ /ال�صندوق
(�شراء �أثاث نقدً ا)
من حـ /املباين
�إلى حـ /البنك
(�شراء مبنى ب�شيك)
من حـ /ال�سيارات
�إلى مذكورين
حـ /البنك
حـ /الدائنون (ال�شركة الأردنية
لل�سيارات)
(�شراء �سيارة ،ودفع ن�صف ثمنها ب�شيك،
والن�صف الآخر على احل�ساب)

2

التاريـ ـ ــخ
2015/1/1م

2015/1/3م

3

2015/1/4م

4

2015/1/10م

املجموع

اجلدول ( :)8-2دفرت اليومية ل�شركة خالد التجارية.
 �ساعد معلمك على ترحيل العمليات املالية اخلا�صة بالبنك وتر�صيدها يف دفرت الأ�ستاذ.َّ
-اطلع على اجلدول ( )9-2الذي ُي ِّثل �صفحة البنك يف دفرت الأ�ستاذ ل�شركة خالد التجارية.
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مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ/البنك

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/1/1م
1
� 80000إلى حـ /ر�أ�س املال
							
						
املجموع
80000
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
25000
التاريخ

املبلغ
50000
5000
25000
80000

دائن
البي ــان
من حـ /املباين
من حـ /ال�سيارات
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

رقم قيد
اليومية
2015/1/4 3م
2015/1/10 4م
2015/12/31م

اجلدول ( :)9-2دفرت الأ�ستاذ ل�شركة خالد التجارية (�صفحة البنك).
 �أ ّما الآن ف�ستعمل �ضمن جمموعة.� -شارك �أفراد جمموعتك يف ترحيل بقية العمليات املالية لل�شركة وتر�صيدها.
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التاريخ

�إجابات �أ�سئلة الن�شاط ،الفرع (ب):
ُي ِّبي اجلدول ( )10-2عملية ترحيل العمليات املالية وتر�صيدها يف دفرتالأ�ستاذ ل�شركة خالد التجارية.
دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�صندوق

مدين
� 20000إلى حـ /ر�أ�س املال

رقم قيد
اليومية
2015/1/1 1م

 20000املجموع
ر�صيد مد َّور
15000

		
2016/1/1م

املبلغ

مدين

البي ــان

التاريخ

املبلغ
5000
15000
20000

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
100000
							
2015/12/31م
مرحل
100000
ر�صيد َّ
100000
 100000املجموع
100000
							

املبلغ
5000

5000
5000

البي ــان
من حـ /الأثاث
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ر�أ�س املال

التاريخ

مدين

دائن

املبلغ

دائن

البي ــان
من مذكورين

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2015/1/3م
2
�إلى حـ /ال�صندوق
			
		
املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
التاريخ

5000

5000

رقم قيد
اليومية
2015/1/1م
1
التاريخ

املجموع
ر�صيد مد َّور

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الأثاث
املبلغ

رقم قيد
اليومية
2015/1/3 2م
2015/12/31م
التاريخ

2016/1/1م

دائن
البي ــان
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

رقم قيد
اليومية

التاريخ
2015/12/31م
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مدين
املبلغ
50000

50000
50000

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ/املباين

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2015/1/4م
3
�إلى حـ /البنك
50000
				
50000
املجموع
2016/1/1م
ر�صيدمد َّور
التاريخ

البي ــان

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/1/10 4م
� 10000إلى مذكورين
							
		
املجموع
10000
2016/1/1م
ر�صيدمد َّور
10000

املبلغ

البي ــان

10000
10000

مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�شركة الأردنية لل�سيارات (دائنون)

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
							
2015/12/31م
مرحل
5000
ر�صيد َّ
		
املجموع
5000
							
التاريخ

املبلغ
5000
5000
5000

التاريخ
2015/12/31م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2015/12/31م

دائن

من حـ /ال�سيارات

رقم قيد
اليومية
2015/1/10 4م

املجموع
ر�صيد مد َّور

2016/1/1م

البي ــان

اجلدول ( :)10-2دفرت الأ�ستاذ ل�شركة خالد التجارية.
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رقم قيد
اليومية

مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�سيارات

التاريخ

مدين

املبلغ

دائن

التاريخ

ثان ًيا :الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ (تطبيق).
تع َّرفنا �ساب ًقا كيفية الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ ،و�سنتع َّرف الآن عمل ًّيا كيفية تر�صيد العمليات
املالية يف املثال التطبيقي ل�شركة النور.

الن�شاط ()١

تر�صيد العمليات املالية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق عملية الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ.

التعليمات:
 �ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي. َّاطلع على اجلدول (.)11-2
 اعمل على تر�صيد احل�سابات املوجودة يف دفرت الأ�ستاذ ل�شركة النور.تتو�صل �إليها.
 -ناق�ش املعلم يف النتائج التي َّ
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مدين
املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

دفرت الأ�ستاذ
حـ /البنك
التاريخ

2016/6/1م
1
� 70000إلى حـ /ر�أ�س املال
2016/7/10م
7
� 14000إلى حـ /الإيرادات
							
							
							
							
							

املبلغ

البي ــان

4000
3000
2000
2500
6000

من حـ /م�صروف الإيجار
من حـ /ال�صندوق
من حـ /الأثاث
من حـ /املعدات
من حـ� /شركة االحتاد
لتجارة ال�سيارات (دائنون)
من حـ /م�صروف الرواتب

5000

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ر�أ�س املال

مدين

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
							

التاريخ

املبلغ

البي ــان

70000

من حـ /البنك

املبلغ

البي ــان

4000

�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/6/5م
2
التاريخ

املبلغ

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
2016/6/15 3م 300
� 3000إلى حـ /البنك
								
التاريخ
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البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�صندوق

املبلغ

رقم قيد
اليومية

التاريخ

2
3
4
6
10

2016/6/5م
2016/6/15م
2016/6/20م
2016/7/1م
2016/7/28م

11

2016/7/30م

دائن

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف الإيجار

مدين

مدين

دائن

رقم قيد
اليومية
2016/6/1م
1
التاريخ

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ

دائن

البي ــان
من حـ /م�صروف
الكهرباء

رقم قيد
اليومية
2016/7/15 8م
التاريخ

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الأثاث

مدين
املبلغ

البي ــان

2000

�إلى حـ /البنك

6000

البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�سيارات

مدين
املبلغ

رقم قيد
اليومية
2016/6/20 4م
التاريخ

املبلغ

دائن

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2016/6/25 5م
�إلى حـ� /شركة االحتاد
لتجارة ال�سيارات
(دائنون)
التاريخ

املبلغ

البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ�/شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات (دائنون)

مدين
املبلغ

البي ــان

6000

�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/7/28 10م
التاريخ

املبلغ
6000

البي ــان
من حـ /ال�سيارات

دفرت الأ�ستاذ
حـ/املعدات

مدين
املبلغ

البي ــان

2500

�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/7/1م		
6
التاريخ

املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

رقم قيد
اليومية

التاريخ

دائن
التاريخ

دائن

رقم قيد
اليومية
2016/6/25 5م
التاريخ

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
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مدين

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
							
							

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الإيرادات

التاريخ

البي ــان

9000

�إلى حـ /الإيرادات

البي ــان

300

رقم قيد
اليومية
2016/7/20 9م
التاريخ

املبلغ

البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف الكهرباء

مدين
املبلغ

14000
9000

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2016/7/10 7م
من حـ /البنك
2016/7/20 9م
من حـ� /شركة اجلود
التاريخ

دفرت الأ�ستاذ
حـ�/شركة اجلود (مدينون)

مدين
املبلغ

املبلغ

دائن

�إلى حـ /ال�صندوق

رقم قيد
اليومية
2016/7/15م
8
التاريخ

املبلغ

البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف الرواتب

مدين
املبلغ

البي ــان

5000

�إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/7/30 11م
التاريخ

املبلغ

البي ــان

اجلدول ( :)11-2دفرت الأ�ستاذ ل�شركة النور.
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رقم قيد
اليومية

رقم قيد
اليومية

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ

دائن
التاريخ

دائن
التاريخ

�إجابات �أ�سئلة الن�شاط:
ُي ِّبي اجلدول ( )12-2عملية تر�صيد احل�سابات يف دفرت الأ�ستاذ ل�شركة النور.
مدين
املبلغ

البي ــان

70000

�إلى حـ /ر�أ�س املال

دفرت الأ�ستاذ
حـ /البنك

دائن

رقم قيد
اليومية

التاريخ

املبلغ

البي ــان

1

2016/6/1م

4000
3000
2000
2500
6000

من حـ /م�صروف الإيجار

رقم قيد
اليومية

التاريخ

2

2016/6/5م

من حـ /ال�صندوق
2016/7/10 7م
� 14000إلى حـ /الإيرادات
من حـ /الأثاث
							
من حـ /املعدات
							
من حـ� /شركة االحتاد
						
لتجارة ال�سيارات
								
 5000من حـ /م�صروف الرواتب 2016/7/30 11م
							
2016/12/31م
مرحل		
61500
							
ر�صيد َّ
 84000املجموع
 84000املجموع
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
61500

مدين
املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

دفرت الأ�ستاذ
حـ /ر�أ�س املال
التاريخ

دائن

املبلغ

البي ــان

70000

من حـ /البنك

							
2016/12/31م
		
مرحل
70000
ر�صيد َّ
 70000املجموع
			
 70000املجموع
		
ر�صيد مد َّور
70000
							

3
4
6
10

2016/6/15م
2016/6/20م
2016/7/1م
2016/7/28م

رقم قيد
اليومية

التاريخ

1

2016/6/1م
2017/1/1م
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دفرت الأ�ستاذ
حـ /م�صروف الإيجار

مدين
املبلغ

البي ــان

� 4000إلى حـ /البنك

رقم قيد
اليومية
2016/6/5م
2
التاريخ

							
4000
4000

مدين

املجموع				
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور

املبلغ
4000
4000

دائن

البي ــان
		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ /ال�صندوق

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/6/15 3م  300من حـ /م�صروف
� 3000إلى حـ /البنك
الكهرباء
									
مرحل
2700
							
ر�صيد َّ
املجموع
3000
املجموع				
3000
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
2700
التاريخ

مدين

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/6/20 4م
� 2000إلى حـ /البنك
							
املجموع				
2000
2017/1/1م
ر�صيد مد َّور
2000

املبلغ
2000
2000

2016/12/31م

دائن

البي ــان

دفرت الأ�ستاذ
حـ /الأثاث

التاريخ
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املبلغ

رقم قيد
اليومية

التاريخ

البي ــان
		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

رقم قيد
اليومية
2016/7/15 8م
التاريخ

2016/12/31م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2016/12/31م

دفرت الأ�ستاذ
حـ /ال�سيارات

مدين
املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية
2016/6/25م
5
التاريخ

� 6000إلى حـ� /شركة االحتاد
لتجارة ال�سيارات
							
		
املجموع		
6000
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
6000

مدين
املبلغ
6000
6000

مدين

املبلغ

6000
6000

البي ــان

مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ� /شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات (دائنون)

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2016/7/28 10م
�إلى حـ /البنك
			
املجموع
التاريخ

املبلغ

البي ــان

6000
6000

من حـ /ال�سيارات
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ /املعدات

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/1م
6
� 2500إلى حـ /البنك
							
			
املجموع
2500
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
2500
التاريخ

املبلغ
2500
2500

رقم قيد
اليومية

البي ــان
		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دائن
التاريخ

2016/12/31م

دائن

رقم قيد
اليومية
2016/6/25 5م
التاريخ

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2016/12/31م
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مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ /الإيرادات

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ� /شركة اجلود

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/20 9م
� 9000إلى حـ /الإيرادات
							
املجموع			
9000
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
9000
التاريخ

مدين

التاريخ

املجموع
		
ر�صيد مد َّور

		
البي ــان

املبلغ
9000
9000

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/15 8م
�إلى حـ /ال�صندوق
300
							
			
املجموع
300
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
300

2017/1/1م

رقم قيد
اليومية

		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
		
حـ /م�صروف الكهرباء
التاريخ
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رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/10 7م
 14000من حـ /البنك
2016/7/20 9م
 9000من حـ� /شركة اجلود

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
							
							
2016 /12 /31م
مرحل
23000
ر�صيد َّ
23000
املجموع			
23000
23000
							
التاريخ

دائن

املبلغ

البي ــان

300
300

مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دائن
التاريخ
2016/12/31م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2016/12/31م

مدين

دفرت الأ�ستاذ
		
حـ /م�صروف الرواتب

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/30 11م
� 5000إلى حـ /البنك
							
			
املجموع
5000
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
5000
التاريخ

املبلغ

البي ــان

5000
5000

مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2016/12/31م

اجلدول ( :)12-2الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ ل�شركة النور.
الحظ �أن:
• •عند الرت�صيد ،يظهر الر�صيد على الطرف املقابل الذي ال ينتمي �إليه .ففي املثال
ال�سابق ،كان ر�صيد البنك مدي ًنا مببلغ  ،61500ولكنه ظهر يف الطرف الدائن لكي
يت�ساوى الطرفان.
• •�إذا ت�ساوى جمموع الطرفني ،ف�إن احل�ساب ي�سمى احل�ساب املقفل ،كما هو احلال يف
ح�ساب �شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات.
• •احل�سابات التي لها �أر�صدة ت�سمى احل�سابات املفتوحة.
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ن�شاط بيتي:

لديك دفرت اليومية الآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
6000
2000
2000
5000

املبالغ
الدائنة
6000
2000
2000
5000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /الإيرادات
(�صيانة �شركة املراد نقدً ا)
من حـ /م�صروف القرطا�سية
�إلى حـ /ال�صندوق
(�شراء قرطا�سية نقدً ا)

1

2016/7/1م

2

2016/7/12م

من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /البنك
(�إيداع يف ال�صندوق)

3

2016/7/23م

من حـ /م�صروف الإيجار
�إلى حـ /ال�صندوق
(دفع �إيجار نقدً ا)

4

2016/7/29م

املطلوب:
 ت�صميم �صفحة حل�ساب ال�صندوق يف دفرت الأ�ستاذ. -ترحيل العمليات اخلا�صة به وتر�صيدها
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رقم
القيد

التاريـ ـ ــخ

�أ�سئلة الدر�س:
ِّ . 1
و�ضح املق�صود مبفهوم الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------- .2عدِّد اخلطوات الالزمة لإمتام عملية الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------- .3يف ما ي�أتي دفرت اليومية ل�شركة كمال التجارية:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

15000
1200
1500

1000

املبالغ
الدائنة
15000
1200
1500
1000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /البنك
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(�إيداع ر�أ�س املال يف البنك)
من حـ /م�صروف الإيجار
�إلى حـ /البنك
(دفع الإيجار ب�شيك)
من حـ /الأثاث
�إلى حـ /البنك
(�شراء الأثاث مبوجب �شيك من البنك)
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /البنك
(�إيداع مبلغ �سحب من البنك نقدً ا)

رقم
القيد
1

التاريـ ـ ــخ
2016/١٠/1م

2

2016/١٠/5م

3

2016/١٠/7م

4

2016/١٠/10م
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املبالغ
املدينة
3000
200

600
400
800
300
2000

150
50
20

املبالغ
الدائنة
3000
200

1000
800
300
2000

220

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /امل�شرتيات
�إلى حـ /البنك
(قيمة امل�شرتيات مبوجب �شيك)
من حـ /م�صروف الدعاية والإعالن
�إلى حـ /ال�صندوق
(م�صروف الدعاية والإعالن نقدً ا)
من مذكورين
حـ /ال�صندوق
حـ� /شركة رمزي (مدينون)
�إلى حـ /املبيعات
(املبيعات نقدً ا ،وعلى احل�ساب)
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /املبيعات
(املبيعات نقدً ا)

رقم
القيد

التاريـ ـ ــخ

5

2016/١٠/12م

6

2016/١٠/15م

7

2016/١٠/20م

8

2016/١٠/22م

من حـ� /شركة �سمري (مدينون)
�إلى حـ /املبيعات
(مبيعات �شركة �سمريعلى احل�ساب)

9

2016/١٠/24م

من حـ /امل�شرتيات
�إلى حـ /البنك
(امل�شرتيات مبوجب �شيك)

10

2016/١٠/25م

من مذكورين
حـ /م�صروف رواتب املوظفني
حـ /م�صروف القرطا�سية
حـ /م�صروف الكهرباء
�إلى حـ /ال�صندوق
(دفع امل�صروفات نقدً ا)

11

2016/١٠/27م

املطلوب:
 ت�صميم �صفحة لكل ح�ساب من احل�سابات ال�سابقة كما �ستظهر يف دفرت الأ�ستاذ. -ترحيل العمليات اخلا�صة بكل ح�ساب وتر�صيدها.
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الدرس الخامس
ميزان المراجعة

5
� ً
أول� :إعداد ميزان املراجعة.

تع َّرفت �ساب ًقا كيفية الت�سجيل يف دفرت اليومية ،والرتحيل والرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ ،و�ستتع َّرف يف
هذا الدر�س ماهية ميزان املراجعة وكيفية �إعداده للت�أ ُّكد �أن جميع العمليات املالية الآنف ذكرها �صحيحة.

الن�شاط ()١

مفهوم ميزان املراجعة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم ميزان املراجعة.

التعليمات:
�شارك املعلم يف مناق�شة الأ�سئلة الآتية: 1)1ماذا تعني لك كلمة (ميزان)؟
�2)2أ ُّيكم يعرف �شي ًئا عن ميزان املراجعة؟
أنت وزميلك يف البيانات التي يجب �أن يحتويها ميزان املراجعة.
3)3بنا ًء على درا�ستك دفرت الأ�ستاذ ،ف ِّكر � َ
4)4كيف ميكننا التح ُّقق من �صحة احل�سابات التي َف َر ْغنا من ت�سجيلها؟
�5)5أ ُّيكم ميكنه ذكر تعريف مليزان املراجعة با�ستخدام الكلمات املفتاحية الآتية :توازن ،ك�شف ،دفرت
الأ�ستاذ� ،أر�صدة مدينة� ،أر�صدة دائنة؟
 -ناق�ش املعلم يف مفهوم ميزان املراجعة.

137

ميزان املراجعة :قائمة �أو ك�شف يحوي جميع ح�سابات ال�شركة يف دفرت الأ�ستاذ ،ويهدف �إعداده
�إلى التح ُّقق من �سالمة عملية الت�سجيل يف دفرت اليومية ودفرت الأ�ستاذ .و ُي َعدُّ توازن امليزان
م�ؤ�ش ًرا ل�صحة �أر�صدة ال�شركة.

الن�شاط ()2

�أنواع ميزان املراجعة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التمييز بني نوعي ميزان املراجعة.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّاطلع على ال�شكل (.)6-2
 �شارك �أفراد جمموعتك يف حتديد الفروق بني اجلدولني (�أ) و (ب) يف ال�شكل (.)6-2اجلدول (�أ)
الأر�صدة
املدينة

الأر�صدة
الدائنة

اجلدول (ب)
ا�سم احل�ساب

جمموع
الطرف
املدين

الإجمايل

ال�شكل ( :)6-2ميزان املراجعة.
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جمموع
الطرف
الدائن

ا�سم احل�ساب

الإجمايل

أنت و�أفراد جمموعتك يف ا�سم ٍّ
لكل من اجلدولني.
ف ِّكر � َتو�صلتم �إليه �أمام املجموعات الأخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك ما َّ
ناق�ش املعلم يف ما ي�أتي:يوجد نوعان من ميزان املراجعة ،هما:
1)1ميزان املراجعة بالأر�صدة :وفيه يحتوي الطرف املدين على الأر�صدة املدينة للح�سابات جميعها،
ويحتوي الطرف الدائن على الأر�صدة الدائنة للح�سابات جميعها .ميتاز هذا امليزان بت�ساوي جمموع
�أر�صدة املبالغ املدينة للح�سابات جميعها مع جمموع �أر�صدة املبالغ الدائنة .واجلدول (ُ )13-2ي ِّثل
منوذجا لهذا النوع من املوازين.
ً
الأر�صدة
املدينة

الأر�صدة
الدائنة

ا�سم احل�ساب

�صفحة الأ�ستاذ

الإجمايل

اجلدول ( :)13-2ميزان املراجعة بالأر�صدة.
2)2ميزان املراجعة باملجاميع:وفيه يحتوي الطرف املدين على جمموع املبالغ املدينة لكل ح�ساب،
ويحتوي الطرف الدائن على جمموع املبالغ الدائنة لكل ح�ساب .ميتاز هذا امليزان بت�ساوي جمموع
منوذجا لهذا
املبالغ املدينة للح�سابات جميعها مع جمموع املبالغ الدائنة .واجلدول (ُ )14-2ي ِّثل
ً
النوع من املوازين.
جمموع الطرف
املدين

جمموع الطرف
الدائن

ا�سم احل�ساب

�صفحة الأ�ستاذ

الإجمايل

اجلدول ( :)14-2ميزان املراجعة باملجاميع.
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الن�شاط ()3

التحقُّق من �صحة ح�ساباتي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد ميزان املراجعة بنوعيه.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول (.)15-2
اطلع � َ
مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ /البنك 			

دائن

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
رقم قيد التاريخ
البي ــان
املبلغ
اليومية
اليومية
2016/6/5م
2016/6/1م  4000من حـ /م�صروف الإيجار 2
1
�إلى حـ /ر�أ�س املال
70000
2016/6/15 3م
2016/7/10 7م  3000من حـ /ال�صندوق
� 14000إلى حـ /الإيرادات
2016/6/20 4م
 2000من حـ /الأثاث
							
2016/7/1 6م
 2500من حـ /املعدات
							
2016/7/28 10م
 6000من حـ� /شركة االحتاد
							
لتجارة ال�سيارات
								
 5000من حـ /م�صروف الرواتب 2016/7/30 11م
							
2016/12/31م
مرحل
61500
							
ر�صيد َّ
 84000املجموع
املجموع				
84000
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
61500
التاريخ
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مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ /ر�أ�س املال 			

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
 70000من حـ /البنك
							
2016/12/31م
مرحل
70000
ر�صيد َّ
 70000املجموع
				
 70000املجموع
		
ر�صيد مد َّور
70000
							
التاريخ

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ /م�صروف الإيجار

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/6/5م
2
� 4000إلى حـ /البنك
							
				
 4000املجموع
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
4000
التاريخ

مدين

املبلغ

البي ــان

املبلغ

البي ــان

4000
4000

		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ /ال�صندوق

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/6/15 3م
�إلى حـ /البنك
3000
							
				
 3000املجموع
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
2700
التاريخ

دائن

رقم قيد
اليومية
2016/6/1م
1
التاريخ

2017/1/1م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2016/12/31م

دائن

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
 300من حـ/م�صروف الكهرباء 2016/7/15 8م
2016/12/31م
		
مرحل
2700
ر�صيد َّ
 3000املجموع
التاريخ
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دفرت الأ�ستاذ
حـ /الأثاث 			

مدين

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
2016/6/20 4م
� 2000إلى حـ /البنك
							
				
 2000املجموع
2017/1/1م
ر�صيد مد َّور
2000
التاريخ

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
� 6000إلى حـ� /شركة االحتاد 2016/6/25 5م
لتجارة ال�سيارات
							
 6000املجموع 		
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
6000
التاريخ

املبلغ
6000
6000

مدين

املبلغ

البي ــان

6000
6000

		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ� /شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات (دائنون)

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2016/7/28 10م
�إلى حـ /البنك
				
املجموع
التاريخ

		

املبلغ
6000
6000

البي ــان
من حـ /ال�سيارات
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ /املعدات

رقم قيد
املبلغ
البي ــان
اليومية
2016/7/1م
6
� 2500إلى حـ /البنك
							
				
 2500املجموع
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
2500
التاريخ
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2000
2000

		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ /ال�سيارات 			

مدين

مدين

املبلغ

البي ــان

دائن

رقم قيد
اليومية

التاريخ
2016/12/31م

دائن

رقم قيد
اليومية

التاريخ

2016/12/31م

دائن

رقم قيد
اليومية
2016/6/25 5م
التاريخ

دائن

املبلغ

البي ــان

2500
2500

		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

رقم قيد
اليومية

التاريخ
2016/12/31م

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ /الإيرادات 			

دائن

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/10 7م
 14000من حـ /البنك
2016/7/20 9م
 9000من حـ� /شركة اجلود

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
							
							
2016/12/31م
		
مرحل
23000
ر�صيد َّ
 23000املجموع
				
 23000املجموع
ر�صيد مد َّور
23000
							
التاريخ

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ� /شركة اجلود		

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/20 9م
� 9000إلى حـ /الإيرادات
							
				
 9000املجموع
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
9000
التاريخ

مدين

البي ــان

املبلغ

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/15 8م
�إلى حـ /ال�صندوق
300
							
			
املجموع
300
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
300

2017/1/1م

رقم قيد
اليومية

مرحل
9000
ر�صيد َّ
 9000املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ /م�صروف الكهرباء
التاريخ

التاريخ

املبلغ

البي ــان

300
300

		
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دائن
التاريخ
2016/12/31م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2016/12/31م
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مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ /م�صروف الرواتب

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2016/7/30 11م
� 5000إلى حـ /البنك
							
				
 5000املجموع
2017/1/1م
		
ر�صيد مد َّور
5000
التاريخ

املبلغ

البي ــان

مرحل
5000
ر�صيد َّ
 5000املجموع

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2016/12/31م

اجلدول ( :)15-2الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ ل�شركة النور.
انظر النموذج املر�سوم على اللوح الذي ُي ِّثل ميزان املراجعة باملجاميع.ناق�ش �أفراد جمموعتك يف املجاميع املدينة والدائنة التي ينبغي ت�سجيلها يف ميزان املراجعة باملجاميع.تتو�صلون �إليها ،والتي �سيكتبها على اللوح.
ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّانظر النموذج املر�سوم على اللوح الذي ُي ِّثل ميزان املراجعة بالأر�صدة.ناق�ش �أفراد جمموعتك يف الأر�صدة املدينة والدائنة التي ينبغي ت�سجيلها يف ميزان املراجعةبالأر�صدة.
تتو�صلون �إليها ،والتي �سيكتبها على اللوح.
ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّ َّاطلع على اجلدول ( )16-2الذي ُي ِّبي جمموع الطرف املدين والطرف الدائن يف ميزان املراجعة
باملجاميع.
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ميزان املراجعة باملجاميع
ا�سم احل�ساب
جمموع الطرف املدين جمموع الطرف الدائن
22500
84000
70000
				
					
4000
300
			
3000
					
2000
					
6000
6000
		
6000
					
2500
23000
			
					
9000
					
300
					
5000
121800
		
121800

البنك
ر�أ�س املال
م�صروف الإيجار
ال�صندوق
الأثاث
ال�سيارات
�شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات (دائنون)
املعدات
الإيرادات
�شركة اجلود (مدينون)
م�صروف الكهرباء
م�صروف الرواتب
الإجمايل

�صفحة الأ�ستاذ

اجلدول ( :)16-2ميزان املراجعة باملجاميع.
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 َّاطلع على اجلدول ( )17-2الذي ُي ِّبي الأر�صدة املدينة والدائنة يف ميزان املراجعة بالأر�صدة.
		
الأر�صدة املدينة

ميزان املراجعة بالأر�صدة
الأر�صدة الدائنة

							
61500
		
70000
				
						
4000
							
2700
							
2000
							
6000
							
2500
		
23000
			
							
9000
						
300
							
5000
		
93000
		
93000

ا�سم احل�ساب

البنك
ر�أ�س املال
م�صروف الإيجار
ال�صندوق
الأثاث
ال�سيارات
املعدات
الإيرادات
�شركة اجلود (مدينون)
م�صروف الكهرباء
م�صروف الرواتب
الإجمايل

اجلدول ( :)17-2ميزان املراجعة بالأر�صدة.
الحظ �أن ح�ساب �شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات مل يظهر يف ميزان املراجعة بالأر�صدة؛ لأن ر�صيده
ِ
مقفل ،ما يعني ت�ساوي الطرفني :املدين ،والدائن.
ناق�ش املعلم يف ال�س�ؤالني الآتيني:1)1ملاذا يجب �أن يتوازن ميزان املراجعة؟
2)2عال َم يدل عدم توازن هذا امليزان؟
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عدم توازن ميزان املراجعة:
�إن عدم توازن ميزان املراجعة ي�شري �إلى وجود خط�أ يف امليزان� ،أو دفرت الأ�ستاذ� ،أو دفرت اليومية .ولتحديد
مكان اخلط�أُ ،ي َّ
بحث عنه يف دفرت
ف�ضل البحث � ًأول يف ميزان املراجعة ،ويف حال مل ُي َعث على اخلط�أ ُي َ
بحث عنه يف دفرت اليومية.
الأ�ستاذ ،و�إذا مل ُي َعث عليه ُي َ
1)1الأخطاء يف ميزان املراجعة:
	) أ خط�أ يف عمل ّية جمع �إجما ّ
يل الطرف املدين �أو الدائن يف ميزان املراجعة.
	) ب حذف �أحد احل�سابات من امليزان.
	) ج خط�أ يف مبلغ �أو �أكرث حل�ساب �أو �أكرث يف امليزانً ،
فمثل ورد يف ميزان املراجعة �أنَّ ر�صيد ال�صندوق
 1500دينار بينما الر�صيد ال�صحيح هو  15000دينار.
	) د و�ضع �أحد �أر�صدة احل�سابات يف املكان اخلط�أً ،
فمثل و�ضع الر�صيد املدين مكان الر�صيد الدائن.

2)2الأخطاء يف دفرت الأ�ستاذ:
	) أاخلط�أ يف عملية اجلمع �أو الرت�صيد ل ٍّأي من احل�سابات يف دفرت الأ�ستاذ.
رحل املبالغ املدينة �إلى الطرف الدائن من احل�ساب،
	) باخلط�أ يف عملية ترحيل احل�سابات ،بحيث ُت َّ
�أو العك�س.
	) ج عدم ترحيل �أحد طريف القيد �إلى ح�سابه يف دفرت الأ�ستاذ.
رحل ً
مثل مبلغ  1500دينار �إلى الطرف املدين
	) داخلط�أ يف املبلغ الذي ُر ِّحل �إلى دفرت الأ�ستاذ ،بحيث ُي َّ
من ح�ساب البنك ،يف حني �أن املبلغ ال�صحيح هو  15000دينار.
3)3الأخطاء يف دفرت اليومية:
	) أاخلط�أ يف ت�سجيل قيمة العملية املالية.
	) باخلط�أ يف جمع القيد املر َّكب.
	) جاخلط�أ يف ا�سم احل�ساب.
	) داخلط�أ الفني يف نوع احل�ساب ،مثل ت�سجيل �شراء �سيارة يف ح�ساب امل�شرتيات.
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ثان ًيا� :إعداد ميزان املراجعة (تطبيق).
تع َّرفنا �ساب ًقا كيف ميكن �إعداد ميزان املراجعة بنوعيه ،و�سنتع َّرف الآن عمل ًّيا كيفية �إعداد
ميزان املراجعة ل�شركة الطاهر ل�صيانة املباين.

الن�شاط ()3

�أر�صدتي دقيقة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد ميزان املراجعة بنوعيه �إعدا ًدا دقي ًقا.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.�شارك جمموعتك يف اختيار قائد لها. َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( )18-2الذي ُي ِّبي عملية الرت�صيد يف دفرت الأ�ستاذ
اطلع � َ
ل�شركة الطاهرُ ،م َّثل ًة يف جمموعة من العمليات املالية لل�شركة خالل امل َّدة من 2015/3/1م �إلى
2015/5/31م.
�شارك �أفراد جمموعتك يف �إعداد ميزان املراجعة باملجاميع ل�شركة الطاهر.�شارك �أفراد جمموعتك يف �إعداد ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة الطاهر.يتعي على كل قائد جمموعة �أن ُيد ِّون احلل النهائي يف ورقة خارجية من دفرته.
 َّعند انتهاء الوقت املُح َّدد للعمل �ضمن املجموعات ،تعر�ض كل جمموعة نتائجها �أمام املجموعاتالأُخرى.

148

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ر�أ�س املال

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
 112400من مذكورين
							
2015/12/31م
مرحل
112400
ر�صيد َّ
 112400املجموع
 112400املجموع
ر�صيد مد َّور
112400
							
التاريخ

املبلغ

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�صندوق

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�سيارات

البي ــان

دائن

رقم قيد
اليومية
2015/3/1 1م
التاريخ

2016/1/1م

دائن

رقم قيد
رقم قيد التاريخ
البي ــان
البي ــان
املبلغ
املبلغ
اليومية
اليومية
2015/3/1 1م  3000من حـ /الآالت واملعدات 2015/3/5 2م
� 16000إلى حـ /ر�أ�س املال
 50من حـ /م�صروف مواد
2015/4/15 5م
� 3600إلى حـ /الإيرادات
2015/3/6 3م
النظافة
									
2015/3/8 4م
2015/5/16 6م  7000من حـ /البنك
� 10000إلى حـ /الإيرادات
 1300من حـ/م�صروف الرواتب 2015/5/29 8م
							
2015/12/31م
مرحل
18250
							
ر�صيد َّ
 29600املجموع
 29600املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
18250

التاريخ

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/3/1م
1
� 4000إلى حـ /ر�أ�س املال
							
 4000املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
4000
التاريخ

املبلغ
4000
4000

البي ــان
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2015/12/31م
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مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الأثاث

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/3/1 1م
� 2400إلى حـ /ر�أ�س املال
							
 2400املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
2400
التاريخ

مدين

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/3/1م
1
� 90000إلى حـ /ر�أ�س املال
							
		
 90000املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
90000

املبلغ

البي ــان

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/3/5م
2
� 10000إلى مذكورين
							
 10000املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
10000

املبلغ

البي ــان

مرحل
10000
ر�صيد َّ
 10000املجموع

التاريخ
2015/12/31م

رقم قيد
اليومية

مرحل
90000
ر�صيد َّ
 90000املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الآالت واملعدات

التاريخ
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2400
2400

مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ/املباين

التاريخ

مدين

املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

دائن

دائن
التاريخ
2015/12/31م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2015/12/31م

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ�/شركة الزاهر (دائنون)

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
							
2015/12/31م
مرحل
7000
ر�صيد َّ
 7000املجموع
							
التاريخ

مدين

7000
7000
7000

رقم قيد
البي ــان
اليومية
2015/3/5 2م
من حـ /الآالت واملعدات
التاريخ

املجموع
ر�صيد مد َّور

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف مواد النظافة

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/3/6م
3
�إلى حـ /ال�صندوق
50
							
املجموع
50
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
50
التاريخ

مدين

املبلغ

دائن

املبلغ
50
50

البي ــان
مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ/البنك

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/3/8م  500من حـ /م�صروف
4
� 7000إلى حـ /ال�صندوق
�صيانة ال�سيارة
								
مرحل
6500
							
ر�صيد َّ
 7000املجموع
 7000املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
6500
التاريخ

املبلغ

البي ــان

2016/1/1م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2015/12/31م

دائن

رقم قيد
اليومية
2015/5/17 7م
التاريخ

2015/12/31م
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مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الإيرادات

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
 3600من حـ /ال�صندوق
							
 28000من مذكورين
							
2015/12/31م
مرحل
31600
ر�صيد َّ
 31600املجموع
		
 31600املجموع
ر�صيد مد َّور
31600
							
التاريخ

مدين

دفرت الأ�ستاذ
حـ�/شركة االت�صاالت (مدينون)

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/5/16 6م
� 18000إلى حـ /الإيرادات
							
 18000املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
18000
التاريخ
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املبلغ

البي ــان

املبلغ

البي ــان

مرحل
18000
ر�صيد َّ
 18000املجموع

دائن

رقم قيد
اليومية
2015/4/15 5م
2015/5/16 6م
التاريخ

2016/1/1م

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2015/12/31م

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف �صيانة ال�سيارة 		

مدين

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/5/17 7م
�إلى حـ /البنك
500
							
املجموع
500
التاريخ

500

مدين

ر�صيد مد َّور

املبلغ
500
500

البي ــان

رقم قيد
اليومية

مرحل
ر�صيد َّ
املجموع

دائن
التاريخ
2015/12/31م

2016/1/1م

دفرت الأ�ستاذ
حـ/م�صروف الرواتب 			

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
2015/5/29 8م
� 1300إلى حـ /ال�صندوق
							
		
 1300املجموع
2016/1/1م
ر�صيد مد َّور
1300
التاريخ

املبلغ

البي ــان

مرحل
1300
ر�صيد َّ
 1300املجموع

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2015/12/31م

اجلدول ( :)18-2دفرت الأ�ستاذ ل�شركة الطاهر.
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�إجابات �أ�سئلة الن�شاط:
ُي ِّبي اجلدول ( )19-2ميزان املراجعة باملجاميع ل�شركة الطاهر.
		
جمموع الطرف املدين

ميزان املراجعة باملجاميع
جمموع الطرف الدائن

		
112400
						
		
11350
		
29600
						 4000
							
2400
		
				
90000
							
10000
		
7000
						
						
50
		500
				
7000
		
31600
						
						
18000
						
500
		
					
1300
		
162850
			
162850

ا�سم احل�ساب

ر�أ�س املال
ال�صندوق
ال�سيارات
الأثاث
املباين
الآالت واملعدات
�شركة الزاهر (دائنون)
م�صروف مواد النظافة
البنك
الإيرادات
�شركة االت�صاالت (مدينون)
م�صروف �صيانة ال�سيارة
م�صروف الرواتب
الإجمايل

اجلدول ( :)19-2ميزان املراجعة باملجاميع ل�شركة ّ
الطاهر.
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ُيبي اجلدول ( )20-2ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة الطاهر.
ِّ
		
الأر�صدة املدينة

ميزان املراجعة بالأر�صدة
الأر�صدة الدائنة

		
112400
						
			
		
18250
						 4000
							
2400
		
				
90000
							
10000
		
7000
						
						 50
		
				
6500
		
31600
						
						
18000
						
500
		
					
1300
151000
			
151000
		

ا�سم احل�ساب

ر�أ�س املال
ال�صندوق
ال�سيارات
الأثاث
املباين
الآالت واملعدات
�شركة الزاهر (دائنون)
م�صروف مواد النظافة
البنك
الإيرادات
�شركة االت�صاالت (مدينون)
م�صروف �صيانة ال�سيارة
م�صروف الرواتب
الإجمايل

اجلدول ( :)20-2ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة الطاهر.
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ن�شاط بيتي:

ُم�ستعي ًنا مبيزان املراجعة باملجاميع الآتي ،حاول ا�ستخراج م�صروفات ال�شركة و�إيراداتها.
		
املدين

الدائن

		
60000
						
		
10400
			
						
20000
						
2000
		
				
45000
							
1000
					
		
5000
					
400
						
700
						
12000
			
6000
14300
		
					
		
88400
			
88400
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ا�سم احل�ساب

ر�أ�س املال
ال�صندوق
ال�سيارات
الأثاث
املباين
الآالت واملعدات
�شركة الطارق (مدينون)
		
م�صروف ال�صيانة
البنك 					
الإيرادات 				
�شركة االت�صاالت (مدينون)
م�صروف الرواتب
الإجمايل

�أ�سئلة الدر�س:
ِّ .1
و�ضح املق�صود مبيزان املراجعة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ .2بر�أيك ،ملاذا تعمل ال�شركات على �إعداد ميزان املراجعة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ .3يف ما ي�أتي العمليات املالية ل�شركة القا�سم لت�أجري ال�سيارات احلديثة:
بتاريخ 2016/2/1م ،بد�أت ال�شركة �أعمالها بر�أ�س مال مقداره  50000دينار ،حيث �أُو ِدع مبلغ 15000دينار يف ال�صندوق ،والباقي يف البنك.
بتاريخ 2016/2/16م ،ا�شرتت ال�شركة ثالث �سيارات مببلغ  21000دينار من �شركة املها مبوجب�شيك.
نقدا.
بتاريخ 2016/2/20مَّ � ،أجرت ال�شركة �إحدى ال�سيارات مببلغ  60دينا ًرا ًبتاريخ 2016/2/22م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  10000دينار من �شركة الوعدُ ،د ِفع منهنقدا ،والباقي على احل�ساب.
 2000دينار ً
بتاريخ 2016/2/25مَّ � ،أجرت ال�شركة بع�ض ال�سيارات مببلغ  1000دينار ل�شركة فرا�س لل�سياحةوال�سفر ،وا ُّت ِفق على ا�ستالم املبلغ بتاريخ 2016/5/1م.
نقدا.
بتاريخ 2016/2/26م ،عملت ال�شركة �صيانة لإحدى ال�سيارات مببلغ  200دينار ًبتاريخ 2016/2/27م ،دفعت ال�شركة مبلغ  6000دينار ل�شركة الوعد مبوجب �شيك.املطلوب:
�أ .ت�سجيل القيود يف دفرت يومية ال�شركة.
ب .ترحيل احل�سابات وتر�صيدها يف ال�صفحات خا�صتها يف دفرت الأ�ستاذ.
ج� .إعداد ميزان املراجعة باملجاميع.
د� .إعداد ميزان املراجعة بالأر�صدة.
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6

الدرس السادس
التسويات المحاسبية (الجردية)

تع َّرفنا �ساب ًقا �أن هدف املحا�سبة هو بيان الو�ضع املايل احلقيقي للم�ؤ�س�سة ،و�إطالع اجلهات
املختلفة املهتمة باملحا�سبة على البيانات التي ت�ساعدها على اتخاذ القرارات املنا�سبة .وتع َّرفنا � ً
أي�ضا مبد�أ
اال�ستحقاق الذي يعني االعرتاف بالإيراد �أو امل�صروف حال حتققه وااللتزام به ،ومبد�أ املقابلة الذي
يعني مقارنة الإيرادات بامل�صروفات التي �أُن ِفقت؛ حتقي ًقا للفرتات املالية ب�صورة �صحيحة عادلة� .أ ّما الأن
متهيدا
ف�سنتع َّرف كيفية تطبيق مبد�أي اال�ستحقاق واملقابلة ،وبيان ت�أثريهما يف احل�سابات والقوائم املالية؛ ً
للبدء ب�إعداد القوائم املالية.
ال َّ
�سهم يف حتديد �صايف دخل ال�شركة .وتب ًعا
�شك يف �أن حتقيق الإيراد ومقابلة امل�صروفات بالإيرادات ُي ِ
لهذا املبد�أ ،ميكن االعرتاف بالإيراد لل�شركة عند حدوث العملية املالية احلقيقية ،بغ�ض النظر عن قب�ضه،
�أو عدم قب�ضه ،عل ًما ب�أن امل�صروف ُي َع ُّد �أحد م�صروفات ال�شركة حال حت ُّققه ،بغ�ض النظر عن دفعه� ،أو
عدم دفعه ،كما يجب توزيع الإيراد على الفرتات املالية امل�ستفيدة منه وكذلك امل�صروف.

الت�سويات اجلردية :هي �إجراءات عملية حما�سبية ختامية تتم يف نهاية الفرتة املالية ،بغية التحقق
من القيمة احلقيقية للح�سابات ،ومعرفة النتيجة النهائية واحلقيقية لأعمال امل�شروع من(ربح
�أو خ�سارة) وبيان املركز املايل.
لتب�سيط املفهوم ،انظر الأمثلة الآتية:
املثال رقم (:)1
�إذا كان �إيراد الإيجار ملبنى جتاري متلكه �شركة التعاون  60000دينار نقدا �سنو ًّيا ،وقامت ال�شركة بت�أجري
ق�سم وفق مبد�أ اال�ستحقاق �إلى ق�سمني:
املبنى بتاريخ 2015/4/1م م َّدة عام واحد ،ف�إن مبلغ �إيراد الإيجار ُي َّ
الأول :امل َّدة من 2015/4/1م �إلى 2015/12/31م (�أي م َّدة � 9أ�شهر).
الثاين :امل َّدة من 2016/1/1م �إلى 2016/3/31م (�أي م َّدة � 3أ�شهر).
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ح�سب الإيراد اخلا�ص بعام 2015م كالآتي:
و ُي َ
 45000 = 60000 x 9دينار.
12
�أ ّما ح�ساب الإيراد اخلا�ص بعام 2016م فيكون كالآتي:
الإيراد = 3
 15000 = 60000 x 12دينار.
ُيق َب�ض هذا املبلغ (15000دينار) ُمق َّد ًما عن الربع الأول (�أي ثالثة �أ�شهر) من عام 2016م ،وي�سمى
الإيراد املقبو�ض ُمق َّد ًما.
ويكون ت�سجيل القيود املالية اليومية يف دفرت اليومية على النحو الآتي:
	) أعند قب�ض الإيجار:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

60000

60000

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ� /إيراد الإيجار

		
		

التاريـ ـ ــخ
2015/4/1م

	) ب يف نهاية عام 2015م:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

15000
			

15000

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

		

من حـ� /إيراد الإيجار
�إلى حـ� /إيراد
الإيجار املقبو�ض ُمق َّد ًما		

		

التاريـ ـ ــخ
2015/12/31م

الحظ من هذا القيد �أن مبلغ  45000دينار ُي ِّثل عوائد عام 2015م من �إيراد الإيجار ،وهو املبلغ الذي
ُي َ
�سيظهر يف قائمة الدخل� .أ ّما مبلغ  15000دينار ف ُيم ِّثل االلتزام على ال�شركة ،وهو املبلغ الذي �سيظهر يف
بند االلتزامات من امليزانية.
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املثال رقم (:)2
لنفر�ض �أن �شركة التعاون ُت� ِّؤمن على املبنى من احلوادث بق�سط �سنوي مقداره  4500دينار ،و�أنها و َّقعت
وثيقة الت�أمني بد ًءا من 2015/5/1م ،ودفعت الق�سط مبوجب �شيك.
يتبي �أن م َّدة عقد الت�أمني هي من 2015/5/1م �إلى 2016/4/30م ،وهذا يعني وجود
بتحليل هذه العمليةَّ ،
فرتتني:
الأولى :من 2015/5/1م �إلى 2015/12/31م (�أي م َّدة � 8أ�شهر).
الثانية :من 2016/1/1م �إلى 2016/4/30م (�أي م َّدة � 4أ�شهر).
وعلى هذا ،يكون توزيع ح�ساب امل�صروف كما ي�أتي:
ح�ساب امل�صروف لعام 2015م:
امل�صروف = ٨
 3000 = 4500 x 12دينار.
ح�ساب امل�صروف لعام 2016م:
امل�صروف = ٤
 1500 = 4500 x 12دينار.
�أ ّما ت�سجيل القيود املالية اليومية يف دفرت اليومية فيكون كالآتي:

�أ) عند دفع الق�سط:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
4500
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املبالغ
الدائنة
4500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صروف الت�أمني
�إلى حـ /البنك 		

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
		

التاريـ ـ ــخ
2015/5/1م

ب) يف نهاية عام 2015م:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

من حـ /م�صروف الت�أمني
١٥٠٠
املدفوع ُمق َّد ًما
			
			 �	 ١٥٠٠إلى حـ /م�صروف الت�أمني 		

التاريـ ـ ــخ
2015/12/31م

الحظ من هذا احل�ساب �أن مبلغ  3000دينار ُي ِّثل ح�صة عام 2015م من م�صروف الت�أمني ،بينما ميثل
ُي َ
املبلغ  1500دينار اخلا�ص ب�سنة 2016م �أحد الأ�صول؛ ما يعني ظهوره يف بند الأ�صول من امليزانية.
املثال رقم (:)3
تدفع �شركة التعاون مبلغ  12000دينار �سنو ًّيا رواتب للموظفنيُ ،مو َّزع ًة على �أ�شهر ال�سنة .ويف عام 2015م،
دفعت ال�شركة رواتب ملوظفيها حتى نهاية �شهر 2015/10م ،ولكنها مل تدفع رواتب ال�شهرين املتبقيني من
هذه ال�سنة يف موعدهما.
خ�ص�ص لعام 2015م هو 12000
عند حتليل هذه العملية املالية ُي َ
الحظ �أن م�صروف رواتب املوظفني املُ َّ
دينار ،ولكن ال�شركة مل تدفع �سوى  10000دينار ،وهذا يعني �أنه ي�ستحق عليها يف نهاية عام 2015م مبلغ
 2000دينار مل ُتد َفع بع ُد.
يف هذه احلالة ،يجب ت�سجيل املبلغ غري املدفوع عند ت�سجيل القيود املحا�سبية يف دفرت اليومية كالآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
10000
2000

املبالغ
الدائنة
10000
2000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صروف رواتب املوظفني
�إلى حـ /ال�صندوق
من حـ /م�صروف رواتب املوظفني
�إلى حـ /رواتب املوظفني
امل�ستحقة الدفع

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2015/10/31م
2015/12/31م

161

مما �سبق �أن مبلغ  12000دينار ُي ِّثل م�صروف رواتب املوظفني لعام 2015م ،الذي �سيظهر يف
الحظ ّ
ُي َ
التزاما على
قائمة الدخل� .أ ّما مبلغ  2000دينار الذي ُي ِّثل رواتب م�ستحقة الدفع على ال�شركة ( ُت َع ُّد
ً
ال�شركة) ف�سيظهر يف بند االلتزامات من امليزانية.
املثال رقم (:)4
� َّأجرت �شركة التعاون خمزنني ل�شركة حا�سوب م َّدة �سنة واحدة ،بد ًءا من 2015/7/1م ،وبلغ مقدار الإيجار
ال�سنوي  7500دينار .وقد َن َّ�ص العقد على �أن الإيجار ُيد َفع ُمق َّد ًما كل ثالثة �أ�شهر ،ولكن امل�ست�أجر مل يدفع
�إيجار الربع الثاين.
وعليه ،يكون حتليل العملية كاالتي:
�إيراد الإيجار لعام 2015م ،املُتم ِّثل يف �ستة �أ�شهر ،من 2015/7/1م �إلى 2015/12/31م:
الإيراد = ٦
 3750 = 7500 x 12دينا ًرا.
�إيراد الإيجار لعام 2016م ،املُتم ِّثل يف �ستة �أ�شهر ،من 2016/1/1م �إلى 2016/6/30م:
الإيراد = ٦
 3750 = 7500 x 12دينا ًرا.
فيكون ح�ساب �إيراد الإيجار عن ثالثة الأ�شهر الأولى على النحو الآتي:
�أ -عند ا�ستالم �إيراد الإيجار عن امل َّدة من 2015/7/1م �إلى 2015/9/30م (ثالثة �أ�شهر):
الإيراد = ٣
 1875 = 7500 x 12دينا ًرا.
�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
و ُي َّ
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
1875
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املبالغ
الدائنة
1875

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ� /إيراد الإيجار

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
		
		

التاريـ ـ ــخ
2015/7/1م

ب -يف نهاية عام 2015م ،يكون �إيراد �إيجار ُم�ستحق القب�ض (ثالثة الأ�شهر الثانية) عن الربع الثاين من
العقد ،والذي ُت ِّثله امل َّدة من 2015/10/1م �إلى 2015/12/31م كالآتي:
الإيراد = ٣
 1875 = 7500 x 12دينا ًرا.
�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
و ُي َّ
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

1875
1875

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ� /إيراد �إيجار
م�ستحق القب�ض
�إلى حـ� /إيراد الإيجار

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2015/12/31م

الحظ هنا �أن ح�ساب �إيراد الإيجار ي�ساوي  3750دينا ًرا ،ويظهر يف قائمة الدخل ،يف حني يظهر ح�ساب
ُي َ
�إيراد الإيجار امل�ستحق القب�ض (ي�ساوي  1875دينا ًرا) يف بند الأ�صول من امليزانية.
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الحِ ظ �أن:
•
•
•
•
•
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•الت�سويات اجلردية تخ�ص ح�سابات الإيرادات وامل�صروفات ،و�أن كل قيد من قيود الت�سويات
اجلردية ينتج من ت�أثري يف ح�ساب واحد من ح�سابات قائمة الدخل ،وح�ساب واحد من ح�سابات
امليزانية.
• الإيراد امل�ستحق القب�ض يظهر بو�صفه � ً
أ�صل يف بند الأ�صول من امليزانية ،و�أن الإيراد املقبو�ض
ُمق َّد ًما يظهر بو�صفه التزا ًما يف بند االلتزامات من امليزانية.
•�إيراد الإيجار ،و�إيراد الفوائد ،و�إيراد اخلدمات؛ كلها �أمثلة على الإيرادات.
•امل�صروف املدفوع ُمق َّد ًما يظهر يف بند الأ�صول من امليزانية ،و�أن امل�صروف امل�ستحق الدفع
يظهر يف بند االلتزامات من امليزانية.
•الرواتب ،والإيجارات ،والت�أمني ،والنقل ،والقرطا�سية ،واللوازم ،والإعالن ،والكهرباء،
والهاتف؛ كلها �أمثلة على امل�صروفات.

الن�شاط ()1

�أمثلة تطبيقية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على كتابة قيود الت�سويات اجلردية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (.)3-2
اطلع � َ
تتو�صل �إليها جمموعتك.
 -ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّ

املثال رقم (:)1
و َّقعت �شركة الأمان للحافالت عقد ت�أجري  10حافالت ل�شركة حملية مببلغ  30000دينار �شهر ًّيا،
بد ًءا من 2015/9/1م �إلى 2016/٢/٢٩م؛ �شريطة �أن ُيد َفع الإيجار عن كامل امل َّدة (�ستة �أ�شهر)
ُمق َّد ًما مبوجب �شيك يو َدع يف البنك.
املطلوب:
ت�سجيل قيود اليومية الالزمة يف احلالتني الآتيتني:
	) أعند قب�ض قيمة الإيجار يف 2015/9/1م.
	) ب عند �إجراء الت�سويات اجلردية يف 2015/12/31م.
املثال رقم (:)2
بتاريخ 2015/10/1م ،دفعت �شركة ال�شروق مبلغ  3000دينار قيمة �إيجار مكاتبها م َّدة � 6أ�شهر
مبوجب �شيك.
املطلوب:
ت�سجيل قيود اليومية الالزمة ،وقيود الت�سويات اجلردية يف نهاية العام؛ لتحديد م�صروف الإيجار
اخلا�ص بعام 2015م ،وعام 2016م.
ورقة العمل (� :)3-2أمثلة تطبيقية
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)3-2

املثال رقم (:)1
و َّقعت �شركة الأمان للحافالت عقد ت�أجري  10حافالت ل�شركة حملية مببلغ  30000دينار �شهر ًّيا ،بد ًءا من
2015/9/1م وملدة �ستة �شهور؛ �شريطة �أن ُيد َفع الإيجار عن كامل امل َّدة (�ستة �أ�شهر) ُمق َّد ًما مبوجب �شيك
يو َدع يف البنك.
املطلوب:
ت�سجيل قيود اليومية الالزمة يف احلالتني الآتيتني:
	) أعند قب�ض قيمة الإيجار يف 2015/9/1م.
	) بعند �إجراء الت�سويات اجلردية يف 2015/12/31م.

احلل:
	) أ عند قب�ض الإيجار بتاريخ 2015/9/1م ،يكون ح�ساب �إيراد �إيجار احلافالت كالآتي:
م َّدة العقد هي � 6أ�شهر ،وقيمة الإيجار � 30000شهر ًّيا.
�إذن ،قيمة العقد كامل امل َّدة (�ستة �أ�شهر):
�إيراد الإيجار الكامل للحافالت = م َّدة العقد � xإيراد الإيجار ال�شهري
= 30000 x 6
=  180000دينار.
		
�سجل القيد يف دفرت اليومية على النحو الآتي:
ُي َّ
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
180000
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املبالغ
الدائنة
180000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

		
من حـ /البنك
�إلى حـ� /إيراد �إيجار احلافالت 		

التاريـ ـ ــخ
2015/9/1م

	) بعند �إجراء الت�سويات اجلردية بتاريخ 2015/12/31م ،يكون ح�ساب �إيراد �إيجار احلافالت
كالآتي :يف عام 2015م ،يكون �إيراد �إيجار احلافالت من 2015/9/1م �إلى 2015/12/31م (�أي
�أربعة �أ�شهر):
�إيراد �إيجار احلافالت عام 2015م =  120000 = 180000 x 46دينار.

يف عام 2016م ،يكون �إيراد �إيجار احلافالت من 2016/1/1م �إلى 2016/2/29م (�أي �شهرين):
�إيراد �إيجار احلافالت عام 2016م =  60000 = ١٨٠٠٠٠ x 26دينار.
		
�سجل القيد يف دفرت اليومية بتاريخ  2015/12/31على النحو الآتي:
ُي َّ
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
60000

املبالغ
الدائنة
60000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ� /إيراد �إيجار احلافالت
�إلى حـ� /إيراد �إيجار احلافالت
املقبو�ض ُمق َّد ًما

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2015/12/31م

املثال رقم (:)2
بتاريخ 2015/10/1م ،دفعت �شركة ال�شروق مبلغ  3000دينار قيمة �إيجار مكاتبها م َّدة � 6أ�شهر مبوجب
�شيك.
املطلوب:
ت�سجيل قيود اليومية الالزمة ،وقيود الت�سويات اجلردية يف نهاية العام؛ لتحديد م�صروف الإيجار اخلا�ص
بعام 2015م ،وعام 2016م.
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احلل:
يف عام 2015م ،يكون م�صروف �إيجار املكاتب من 2015/10/1م �إلى 2015/12/31م (�أي ثالثة �أ�شهر):
م�صروف �إيجار املكاتب عام 2015م =  1500 = 3000 x 36دينار.
		
يف عام 2016م ،يكون م�صروف �إيجار املكاتب من 2016/1/1م �إلى 2016/3/31م (�أي ثالثة �أ�شهر):
م�صروف �إيجار املكاتب عام 2016م =  1500 = 3000 x 36دينار.
�سجل القيد يف دفرت اليومية على النحو الآتي:
ُي َّ
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
3000

املبالغ
الدائنة
3000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
		

من حـ /م�صروف �إيجار املكاتب
�إلى حـ /البنك 		

التاريـ ـ ــخ
2015/10/1م

دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

1500
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1500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صروف �إيجار املكاتب
املدفوع ُمق َّد ًما
�إلى حـ /م�صروف �إيجار املكاتب

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2015/12/31م

الن�شاط ()2

ميزان املراجعة بعد الت�سويات اجلردية.

الهدف :يهدف هذا الن�شاط �إلى م�ساعدتك يف �إعداد ميزان املراجعة بعد الت�سوبات
اجلردية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. اطلع على ورقة العمل (� :)4-2شركة التعاون. قم و�أفراد جمموعتك بحل الأ�سئلة يف ورقة العمل (.)4-2 -ناق�ش مع املعلم الإجابات التي تو�صلتم �إليها.
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فيما ي�أتي ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة التعاون كما يف 2016/12/31م:
ر�صيد مدين
13000
2500
6500
63000
13000
12000
800
8000
5200
8000
132000

ر�صيد دائن

116000

10000
6000
132000

البيان
البنك
ال�صندوق
ذمم مدينة
املبيعات
امل�شرتيات
ب�ضاعة �أول املدة
م�صاريف البيع والتوزيع
م�صاريف الت�أمني
رواتب و�أجور
ر�أ�س املال
�إيراد �إيجار املحالت
م�صروفات النقل
�إيجار امل�ستودعات

املجموع

و فيما يلي معلومات �إ�ضافية عن ن�شاط ال�شركة:
 )1تبلغ م�صاريف �إيجار امل�ستودعات التي تدفعها ال�شركة �سنوي ًا  12000دينار.
 )2الرواتب ال�سنوية للعاملني  10000دينار.
 )3م�صاريف البيع والتوزيع ال�سنوية  9000دينار.
 )4م�صاريف النقل ال�سنوية  6000دينار.
 )5تبلغ م�صاريف الت�أمني ال�سنوية  600دينار.
 )6يبلغ �إيراد �إيجار املحالت امل�ؤجرة للغري  4500دينار �سنوي ًا.
 )7بلغت ب�ضاعة �آخر املدة  2500دينار.
املطلوب:
� )1إجراء القيود ال�سنوية الالزمة.
� )2إعداد ميزان املراجعة بعد الت�سويات اجلردية.
ورقة العمل ( :)4-2ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة التعاون.
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�إجابات ورقة العمل (:)٤-٢
� )1إجراء القيود الالزمة.
� -1إيجار امل�ستودعات ال�سنوي 12000
8000
املبلغ املدفوع
4000
الفرق
وي�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
4000

املبالغ
الدائنة
4000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صروف �إيجار امل�ستودعات
�إلى حـ /م�صروف �إيجار م�ستحق

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2016/12/31

10000
 -2الرواتب ال�سنوية
8000
الرواتب املدفوعة
٢٠٠٠
الفرق
وي�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
2000

املبالغ
الدائنة
2000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صروف الرواتب
�إلى حـ /رواتب م�ستحقة

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ
		

التاريـ ـ ــخ
2016/12/31
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 -3م�صاريف البيع والتوزيع ال�سنوية 9000
12000
امل�صاريف املدفوعة
3000
الفرق
وي�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

3000
3000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

من حـ /م�صاريف البيع والتوزيع
مدفوعة مقدما
�إلى حـ /م�صاريف البيع

التاريـ ـ ــخ
2016/12/31

 -4م�صاريف النقل ال�سنوية 6000
5200
امل�صاريف املدفوعة
800
الفرق
وي�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
٨٠٠

املبالغ
الدائنة
٨٠٠

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /م�صاريف النقل
�إلى حـ /م�صاريف نقل م�ستحقة
الدفع

 -5م�صاريف الت�أمني ال�سنوية
امل�صاريف املدفوعة
الفرق
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600
800
200

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2016/12/31

وي�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

200
200

� -6إيراد الإيجار ال�سنوي
املقبو�ض
الفرق

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2016/12/31

من حـ /م�صاريف الت�أمني مدفوعة
مقدم ًا
�إلى حـ /م�صاريف الت�أمني

4500
6000
1500

وي�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي:
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة

املبالغ
الدائنة

1500
1500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2016/12/31

من حـ� /إيراد �إيجار
�إلى حـ� /إيراد �إيجار مقبو�ض
مقدم ًا

 -7ب�ضاعة �آخر املدة:
ي�سجل القيد يف دفرت اليومية كالآتي
دفرت اليومية
املبالغ
املدينة
2500

املبالغ
الدائنة
2500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ب�ضاعة �آخر املدة
�إلى حـ /ملخ�ص الدخل

رقم رقم �صفحة
القيد امل�ستند الأ�ستاذ

التاريـ ـ ــخ
2016/12/31
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� )2إعداد ميزان املراجعة بالأر�صدة بعد الت�سويات اجلردية:
�شركة التعاون
ميزان املراجعة بالأر�صدة كما يف 2016/12/31بعد الت�سويات اجلردية
دائن
مدين
البيان
13000
2500
6500
116000
63000
13000
9000
3000
600
200
10000

6000
12000
2500

141300

2000
10000
4500
1500
800
4000
2500
141300

البنك
ال�صندوق
ذمم مدينة
املبيعات
امل�شرتيات
ب�ضاعة �أول املدة
م�صاريف البيع والتوزيع
م�صاريف بيع مدفوعة مقدم ًا
م�صاريف الت�أمني
م�صاريف ت�أمني مدفوعة مقدم ًا
الرواتب
رواتب م�ستحقة
ر�أ�س املال
�إيراد �إيجار
�إيراد �إيجار مقبو�ض مقدم ًا
م�صاريف النقل
م�صاريف نقل م�ستحقة
م�صروف �إيجار م�ستودعات
م�صروف �إيجار م�ستحق
ب�ضاعة �آخر املدة
ملخ�ص الدخل
املجموع

اجلدول ( :)21-2ميزان املراجعة بالأر�صدة بعد الت�سويات اجلردية.
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يالحظ على ميزان املراجعة ما يلي:
 -1بقي احل�ساب متوازن رغم قيود الت�سويات اجلردية.
 -2دخول ح�سابات جديدة �إلى ميزان املراجعة ب�سبب الت�سويات اجلردية.
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ن�شاط بيتي:

فيما ي�أتي ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة �ألوان للدهانات:
مدين

ميزان املراجعة بالأر�صدة كما يف 2016/12/31
دائن
البيان

10000
20000
14000
166000
240000
1200
2000
12000
34000
30000
10000
18800
19000
14000
1000
3500
1900
800
1800
300000
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300000

ال�صندوق
�سندات ا�ستثمارية
ب�ضاعة �أول املدة
امل�شرتيات
املبيعات
م�صاريف نقل م�شرتيات
م�صاريف الت�أمني
�أوراق القب�ض
ال�سيارات واملعدات
قرو�ض بنكية
ذمم دائنة
�أثاث ومكاتب
ر�أ�س املال
م�صاريف الرواتب
�إيراد ال�سندات
الفوائد املدينة
م�صاريف دعاية و�إعالن
قرطا�سية ولوازم
م�صاريف عموالت املبيعات
املجموع

و�إليك املعلومات التالية اخلا�صة بن�شاط ال�شركة:
 -1بلغت ب�ضاعة �آخر املدة  20000دينار.
 -2تبلغ م�صاريف نقل امل�شرتيات ال�سنوية  2500دينار.
 -3تبلغ قيمة عقد الت�أمني ال�سنوي  3000دينار ي�سدد � 250شهري ًا اعتبار ًا من 2016/4/1
 -4تبلغ الرواتب ال�شهرية للعاملني  1000دينار.
 -5بلغت الفوائد البنكية املدينة على قرو�ض ال�شركة لعام 2016مبلغ  3800دينار.
 -6م�صاريف الدعاية والإعالن ال�سنوية  1500دينار.
املطلوب:
� )1إجراء قيودالت�سويات اجلردية الالزمة يف .2016/12/31
 )2حتديد احل�سابات اجلديدة التي �سوف تظهر يف ميزان املراجعة بعد الت�سويات.
� )3إعداد ميزان املراجعة بالأر�صدة بعد الت�سويات

177

�أ�سئلة الدر�س:
� -1ص ِّنف احل�سابات الآتية �إلى م�صروف مدفوع ُمق َّد ًما ،وم�صروف م�ستحق الدفع ،و�إيراد مقبو�ض
ُمق َّد ًما ،و�إيراد م�ستحق القب�ض:
	) أ رواتب م�ستحقة للموظفني مل ُتد َفع بع ُد.
	) ب �إيراد �إيجار مل ُيق َب�ض بع ُد.
	) ج �ضريبة دخل م�ستحقة مل ُتد َفع بع ُد.
	) در�سوم طلبة املدر�سة التي ُق ِب�ضت �سل ًفا من �أولياء الأمور.
هـ	) ه فاتورتا هاتف وكهرباء م�ستحقتان ،لكنهما مل ُتد َفعا بع ُد.
	) ور�سوم ت�أمني مدفوعة ُمق َّد ًما.
 -2حدِّد نوع كل ح�ساب من احل�سابات الآتية (�إيراد ،م�صروف� ،أ�صل ،التزام):
	) أ�إيجار مقبو�ض مقدم ًا.
	) ب رواتب م�ستحقة الدفع.
	) ج ق�سط ت�أمني م�ستحق الدفع.
	) د ر�سوم �إعالنات.
هـ	) هر�سوم خدمات مدفوعة ُمق َّد ًما.
	) و�إيجار م�ستحق غري مدفوع.
	) ز رواتب عمال.
	) ح نفقات �سفر وتنقالت.
	) ط نفقات �ضيافة غري مدفوعة.
	) ي �ضريبة م�ستحقة.
	) ك �إيراد عقار.
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 -3يف ما ي�أتي بع�ض احل�سابات املُد َّونة يف ميزان املراجعة لل�شركة املوحدة لتجارة احلا�سبات ،بتاريخ
2015/12/31م قبل الت�سويات اجلردية:
الر�صيد املدين
14000
6000
150000
8000
15000
55000
1500
1800

الر�صيد الدائن
12000
280000

50000

البيان
ال�صندوق
البنك
�إيراد عقارات ُم� َّؤجرة
امل�شرتيات
املبيعات
م�صروف الإيجار
م�صروف الرواتب
ب�ضاعة �أول امل َّدة
ر�أ�س املال
م�صروفات النقل واملبيعات
م�صروف الت�أمني

عل ًما ب�أن:
 الإيرادات ال�سنوية للعقارات املُ� َّؤجرة بلغت  10000دينار. الإيجار ال�سنوي ملكاتب ال�شركة وم�ستودعاتها بلغ  6000دينار. الرواتب ال�شهرية ملوظفي ال�شركة بلغت  1500دينار. م�صروفات النقل واملبيعات غري املدفوعة بلغت  600دينار. الفوائد امل�ستحقة لل�شركة عن ح�ساباتها لدى البنك بلغت  375دينا ًرا. يغطي عقد الت�أمني ال�سنوي البالغ  1800دينار الفرتة من � 2015/8/1إلى .2016/7/31املطلوب:
	) أ �إعداد قيود الت�سويات اجلردية الالزمة.
	) ب �إعداد ميزان املراجعة بعد الت�سويات اجلردية ،وبيان الت�أثري احلا�صل على احل�سابات بعد الت�سوية
اجلردية.
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�أ�سئلة الوحدة
ال�س�ؤال الأولِّ :
و�ضح املق�صود باملفاهيم الآتية:
	) أميزان املراجعة-------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------	) ب الت�سويات اجلردية----------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------و�ض ًحا �إجابتك مبثال على ٍّ
ال�س�ؤال الثاين :ما الفرق بني القيد الب�سيط والقيد املركبُ ،م ِّ
كل منهما؟
القيد الب�سيط--------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------القيد املركب--------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثالث :املأ الفراغ مبا ينا�سبه يف ما ي�أتي:
	) أعند �شراء جهاز تلفاز مببلغ  1000دينار على احل�ساب من �شركة الفالح للإلكرتونيات ،ف�إن
الطرف املدين هو  ،-------------------والطرف الدائن هو ،----------------
والقيد املحا�سبي ُي َّ
�سجل كالآتي---- ------------------------------------ :
.----------------------------------------------------------	) بعملية نقل العمليات من دفرت اليومية �إلى دفرت الأ�ستاذ ت�سمى  .--------------وبعد
االنتهاء منهاُ ،يقا َرن الطرف املدين بالطرف الدائن ملعرفة و�ضع احل�ساب ،يف ما ُيع َرف بعملية
.--------------	) جالطرف الدائن يف � ِّأي عملية ُتق َّدم فيها خدمة �أو بيع للعمالء هو .--------------------
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ال�س�ؤال الرابع :يف ما ي�أتي دفرت اليومية ل�شركة املها للخدمات املعمارية:
مدين

دائن

			
25000
25000
4000
٣000
32000

4000
٣000
32000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(بداية الن�شاط)
من حـ /م�صروف الإيجار
�إلى حـ /ال�صندوق
( دفع الإيجار نقدً ا)

رقم
القيد

من حـ /الأثاث
�إلى حـ /ال�صندوق
( �شراء الأثاث نقدً ا)
املجموع

التاريـ ـ ــخ

١

2016/١/١م

٢

2016/١/٢٠م

3

2016/١/٢٥م

املطلوب:
درا�سة القيود ال�سابقة ،ثم ترحيل كل ح�ساب �إلى �صفحته اخلا�صة يف دفرت الأ�ستاذ ،وتر�صيده فيها.
ال�س�ؤال اخلام�س :يف �أثناء عمليات الت�سجيل والرتحيل والرت�صيد يف دفرت اليومية ودفرت الأ�ستاذ،
�سج ًل القيد
ظهرت بع�ض الأخطاء املحا�سبية .ادر�س هذه العمليات ،ثم ا�ستخرج اخلط�أ الوارد فيهاُ ،م ِّ
ال�صحيح:
العملية الأولى:
بتاريخ 2015/8/1م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا مببلغ  3500دينار مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.
القيد املحا�سبي:
مدين

دائن

			
3500
3500

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /امل�شرتيات
�إلى حـ /البنك
(�شراء �أثاث ب�شيك)

رقم
القيد
١

التاريـ ـ ــخ
2015/8/١م
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العملية الثانية:
نقدا.
بتاريخ 2014/6/15م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  50000دينار ً
القيد املحا�سبي:
مدين

دائن

			
5000
5000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ال�سيارة
�إلى حـ /ال�صندوق
(�شراء �سيارة نقدً ا)

رقم
القيد

التاريـ ـ ــخ

2

2014/6/15م

العملية الثالثة:
نقدا،
بتاريخ 2016/11/13م ،ا�شرتت ال�شركة مباين مببلغ  250000دينار ،دفعت منه  137000دينار ً
والباقي مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.
القيد املحا�سبي:
مدين

دائن

			
250000
137000
123000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مبان
من حـٍ /
�إلى مذكورين
حـ /ال�صندوق
حـ /البنك
مبانُ ،د ِفع جزء منها نقدً ا ،والباقي مبوجب �شيك)
(�شراء ٍ

رقم
القيد

التاريـ ـ ــخ

3

2016/11/13م

العملية الرابعة:
نقدا ،وقد ُر ِّحلت العملية يف دفرت الأ�ستاذ
بتاريخ 2015/5/6م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا مببلغ  3500دينار ً
كالآتي:
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مدين

رقم قيد
البي ــان
املبلغ
اليومية
							

دفرت الأ�ستاذ
حـ/الأثاث 			

التاريخ

مدين
املبلغ

البي ــان

3500

من حـ /الأثاث

رقم قيد
اليومية

املبلغ
3500

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ال�صندوق
التاريخ

املبلغ

البي ــان

دائن

رقم قيد
اليومية

التاريخ

�إلى حـ /ال�صندوق

			
البي ــان

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ

العملية اخلام�سة:
بتاريخ 2016/11/25م ،عملت ال�شركة �صيانة لل�سيارة مببلغ  1000دينار ،دفعته مبوجب �شيك م�سحوب
على البنك.
وقد ُ�س ِّجل القيد كالآتي:
 1000من حـ /البنك
� 1000إلى حـ /م�صروف �صيانة ال�سيارة
العملية ال�ساد�سة:
بتاريخ 2015/11/26م ،باعت ال�شركة ب�ضاعة مببلغ  2000دينار على احل�ساب ل�شركة جمال.
وقد ُ�س ِّجل القيد كالآتي:
 2000من حـ /املدينون (�شركة جميل)
� 2000إلى حـ /املبيعات
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ال�س�ؤال ال�ساد�س :يف ما ي�أتي بع�ض العمليات التجارية ل�شركة �أحمد:
بتاريخ 2016/10/1م ،ا�شرتت ال�شركة �أجهزة حا�سوب مببلغ  4000دينار على احل�ساب من �شركةبالل للإلكرتونيات.
نقدا ل�شركة بالل
 بتاريخ 2016/10/5م ،باعت ال�شركة معدات �إلكرتونية مببلغ  1000دينار ًللإلكرتونيات.
نقدا ل�شركة بالل للإلكرتونيات ثمن
بتاريخ 2016/ 10/10م ،دفعت ال�شركة مبلغ  3000دينار ً�أجهزة احلا�سوب ،والباقي مبوجب �شيك م�سحوب على البنك.
نقدا.
بتاريخ 2016/10/15م ،باعت ال�شركة �أجهزة حا�سوب ل�شركة ها�شم مببلغ  2000دينار ًاملطلوب:
�أ -ت�سجيل القيود اليومية الالزمة للعمليات ال�سابقة يف دفاتر �شركة �أحمد؟
ب -ت�سجيل القيود اليومية الالزمة للعمليات ال�سابقة يف دفاتر �شركة بالل؟
ال�س�ؤال ال�سابع :يف ما ي�أتي بع�ض العمليات التي متت يف �شركة وداد االقت�صادية يف �شهر �أيلول لعام
2016م:
نقدا.
 بتاريخ 2016/9/3م ،ا�شرتت ال�شركة ب�ضاعة من �شركة فادي مببلغ  1800دينار ًنقدا.
بتاريخ 2016/9/12م ،باعت ال�شركة ب�ضاعة ل�شركة يا�سر مببلغ  2200دينار ًنقدا.
بتاريخ 2016/9/16م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا من �شركة �أمية مببلغ  1000دينار ًبتاريخ 2016/9/26م ،ا�شرتت ال�شركة ب�ضاعة من �شركة فار�س مببلغ  1500دينار مبوجب �شيكم�سحوب على البنك.
بتاريخ 2016/9/30م ،باعت ال�شركة ب�ضاعة ل�شركة �سو�سن مببلغ  3000دينارُ ،ق ِب�ض منه 1600نقدا ،والباقي على احل�ساب.
دينار ً
املطلوب:
ت�صوير ح�ساب ال�صندوق عن �شهر �أيلول من عام 2016م ،عل ًما ب�أن ر�صيد ال�صندوق كان  2700دينار يف
2016/9/1م.
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ال�س�ؤال الثامن :يف ما ي�أتي �صفحة من دفرت اليومية ل�شركة �أمين التجارية:
مدين
4000

١٥٠٠

٢٠٠٠
٥٠٠

١٢٠٠

دائن
4000

١٥٠٠

٢٠٠٠
٥٠٠

١٢٠٠

رقم
القيد

التاريـ ـ ــخ

من حـ /البنك
�إلى حـ /املبيعات
(مبيعات مبوجب �شيك مو َدع يف البنك)

١

2016/١٢/١م

من حـ /ال�صندوق
�إلى حـ /املبيعات
(مبيعات نقدً ا)

٢

2016/١٢/٥م

من حـ /الأثاث
�إلى حـ /البنك
(�شراء �أثاث مبوجب �شيك)

٣

2016/١٢/١٠م

من حـ /امل�شرتيات
�إلى حـ /البنك
(م�شرتيات مبوجب �شيك)

٤

2016/١٢/٢٠م

من حـ /امل�شرتيات
�إلى حـ /ال�صندوق
(م�شرتيات نقدً ا)

٥

2016/١٢/٢٢م

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

املطلوب:
	) أ ت�صميم �صفحة حل�ساب البنك يف دفرت الأ�ستاذ ،ثم ترحيل القيود اليومية اخلا�صة بح�ساب
البنك.
	) بتر�صيد ح�ساب البنك الناجت يف دفرت الأ�ستاذ.
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ال�س�ؤال التا�سع :يف ما ي�أتي بع�ض الأر�صدة امل�ستخرجة من دفاتر �شركة دمية العقارية عن ال�سنة
املنتهية يف 2016/12/31م:
العقارات 55000 :دينار.رواتب املوظفني 8500 :دينار.ر�أ�س املال 60000 :دينار.ال�صندوق 12800 :دينار.امل�سحوبات ال�شخ�صية 12000 :دينار.ملخ�ص الدخل (�صايف الربح) 11000 :دينار.الدائنون17300 :دينار.املطلوب:
�إعداد ميزان مراجعة بالأر�صدة كما يظهر يف 2016/12/31م.
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الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الثالثة

٣

القوائم املالية

 هل ف َّكرت يو ًما يف �إعداد قائمة دخل لأ�سرتك؟
 هل ميكنك �إعداد تقرير عن تدفقاتك النقدية ال�شخ�صية؟
 هل لديك رغبة يف �أن ت�صبح ُم ِّل ًل مال ًّيا؟
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تع َّلمت �ساب ًقا كيف ميكن ت�سجيل العمليات املالية يف �سجالت ال�شركة ،التي ت�شمل دفرت اليومية،
ً
مدخل يعتمد عليه يف �إعداد التقارير املالية� ،إال �أنها وحدها
ودفرت الأ�ستاذ ،وميزان املراجعة ،والتي ُت َع ُّد
ال تفي بالغر�ض من دون �إعداد قوائم ُت ِّبي ملخ�ص الو�ضع املايل لل�شركة يف نهاية امل َّدة املالية ،ونتائج
�أعمالها ،وتدفقاتها النقدية عن امل َّدة املنتهية يف ذلك التاريخ.
وعلى هذا ،ف�إن �إعداد التقارير املالية يتط َّلب � ًأول �إعداد ما ي�سمى القوائم املالية التي ُت ِّبي مركز ال�شركة
املايل وربحيتها يف تاريخ ُم َّددً ،
ف�ضل عن توفري معلومات مالية مفيدة مل�ستخدمي هذه القوائم؛ �سواء
من داخل ال�شركة� ،أو خارجها .ولهذا �سن�ستعر�ض يف هذه الوحدة مفهوم القوائم املالية ،وكيفية �إعدادها.
ملّا كانت القوائم املالية �أحد �أهم حمتويات التقرير املايل ال�سنوي �أو الدوري الذي ت�صدره ال�شركة ،فقد
ُع ِهد �إلى املحا�سبة مهمة �إعداد هذه القوائم ،يف ظل جمموعة من املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ،عل ًما
ب�أن القوائم املالية ال ُب َّد �أن ُتعتمد من رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املفو�ضني
لهذا ال�ش�أن.
يهدف �إعداد القوائم املالية �إلى تقدمي �صورة دقيقة عن و�ضع ال�شركة املايل ونتائج عملياتها خالل م َّدة
معينة؛ لذا ُ
�سن ِّكزيف هذه الوحدة على كيفية �إعداد قائمة الدخل ،وقائمة املركز املايل ،وقائمة التدفقات
النقدية ،وتع ُّرف كيفية �إقفال احل�سابات يف نهاية امل َّدة املحا�سبية يف تاريخ معني؛ ما ي�ساعد �ص ّناع القرار
على تع ُّرف املعلومات الالزمة لإعداد التقارير.

نتاجات التعلم من الوحدة:
ُيتو َّقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قاد ًرا على:
تع ُّرف مفهوم القوائم املالية.�إعداد قائمة الدخل.�إعداد قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية).�إقفال احل�سابات املختلفة.التمييز بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة.�-إعداد قائمة التدفق النقدي.
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1

الدرس األول
أنواع القوائم المالية

� ً
أول :قائمة الدخل.
ُي َ
نظر �إلى القوائم املالية (قائمة الدخل ،قائمة املركز املايل"امليزانية العمومية" قائمة حقوق
امللكية) بو�صفها املخرج النهائي للنظام املحا�سبي ،والو�سيلة الفاعلة لتو�صيل املعلومات �إلى اجلهات ذات
العالقة التي ُتعنى بتقييم �أداء ال�شركة ،واتخاذ القرارات املالية.
ُت َع ُّد القوائم املالية بنا ًء على الأر�صدة املُد َّونة يف ميزان املراجعة بعد الت�سويات اجلردية .فبعد �إعداد
امليزانُ ،تن َقل �أر�صدة ح�سابات امل�صروفات والإيرادات �إلى قائمة الدخل ،و ُتن َقل �أر�صدة الأ�صول وااللتزامات
وحقوق امللكية �إلى قائمة املركز املايل ،و ُتن َقل خال�صة (نتيجة) قائمة الدخل من ربح �أو خ�سارة �إلى قائمة
املركز املايل حتت بند حقوق امللكية.

191

الن�شاط ()1

مفهوم قائمة الدخل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم قائمة الدخل.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.الدرو�س ال�سابقة� ،شارك �أفراد جمموعتك يف �صياغة تعريف ملفهوم قائمة
مما تع َّلمت يف
 ُم ً�ستفيدا ّ
ِ
�ستخد ًما الكلمات املفتاحية الآتية :ك�شف ،الإيرادات ،امل�صروفات ،الأرباح ،اخل�سائر.
الدخلُ ،م ِ
تو�صلتم �إليه �أمام املجموعات الأخرى.
اعر�ض التعريف الذي َّ-ناق�ش املعلم يف هذا التعريف.
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قائمة الدخل (:)Income Statement
قائمة ُت ِّبي و�ضع ال�شركة النهائي من حيث الربح
واخل�سارة ،وذلك مبقابلة الإيرادات بامل�صروفات
املرتبطة بها خالل ال�سنة �أو امل َّدة املحا�سبية (مبد�أ
مقابلة الإيرادات بامل�صروفات).

�إن زيادة الإيرادات عن امل�صروفات ي�ؤدي
�إلى حتقيق ربح.
�إن زيادة امل�صروفات عن الإيرادات ي�ؤدي
�إلى خ�سارة.

تتك َّون قائمة الدخل من جز�أين رئي�سني ،هما:
الإيرادات
امل�صروفات

ما يدخل ال�شركة (نتيجة بيع �سلعة� ،أو تقدمي خدمة).
ما يخرج من ال�شركة (نتيجة �شراء �سلعة� ،أو خدمة)،
مبا يف ذلك التكاليف ،والنفقات.

مما �سبق �أن قائمة الدخل ت�شمل عنا�صر الإيرادات اخلا�صة مب َّدة زمنية معينة ،وامل�صروفات التي
يتَّ�ضح ّ
�أف�ضت �إلى هذه الإيرادات يف امل َّدة نف�سها.
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الن�شاط ()2

منوذج قوائم الدخل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف منوذج قائمة الدخل.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.اعلم ما ي�أتي:ُت َع ُّد قائمة الدخل على �صورة تقرير يبد�أ بالإيرادات ،ثم ُيط َرح منها امل�صروفات؛ لتقرير ما �آلت
منوذجا ُمقرت ًَحا لقائمة دخل على
�إليه �أعمال ال�شركة من ربح �أو خ�سارة .واجلدول (ُ )1-3ي ِّثل
ً
�صورة تقرير ل�شركة ال�صفوة.
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�شركة ال�صفوة
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
10000
3000
13000

2800
10200

1000
900
300
100
500

الإيرادات:
�إيرادات اال�ست�شارات الهند�سية
الإيرادات الأخرى
�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات:
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار
م�صروف الكهرباء
م�صروف املياه
م�صروف املطبوعات
�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح

اجلدول ( :)1-3قائمة دخل على �صورة تقرير ل�شركة ال�صفوة.
َّ
أنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (.)1-3
اطلع � َ
�شارك �أفراد جمموعتك يف حل �أ�سئلة ورقة العمل.تو�صلتم �إليها.
-ناق�ش �أفراد جمموعتك يف الإجابات التي َّ

195

ح َّققت �شركة امل�سرية �إيرا ًدا من بيع �أحد �أ�صول ال�شركة ،مقداره  25000دينار ،وقد �أُو ِدع ً
كامل يف
ال�صندوق ،وح َّققت � ً
أي�ضا �إيرا ًدا من ا�ست�شارات فنية ُقدِّ مت جلهات خارجية ،مقدارها  5000دينار،
وذلك �ضمن ال�سنة املالية 2015م .وكانت م�صروفات ال�شركة على النحو الآتي:
 م�صروف �أجور العمال 8000 :دينار. م�صروف الكهرباء 1500 :دينار. م�صروف �أجور التوزيع والنقل 1200 :دينار.املطلوب:
	) أ �إعداد قائمة دخل على �صورة تقريرلل�شركة.
أنت و�أفراد جمموعتكُ ،مب ِّي ًنا �إذا كانت ال�شركة قد ح َّققت
	) بعر�ض قائمة الدخل التي �أعددتها � َ
ربحا �أم خ�سارة ،و�أ�سباب ذلك.
ً
ورقة العمل (� :)1-3شركة امل�سرية.
تو�صلتم �إليه.
-ناق�ش املعلم يف ما َّ
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)1-3
�شركة امل�سرية
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
25000
5000
30000
8000
١٥٠٠
١٢٠٠

10700
19300

الإيرادات:
�إيرادات بيع �أحد �أ�صول ال�شركة
�إيرادات اال�ست�شارات الفنية
�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات:
م�صروف �أجور العمال
م�صروف الكهرباء
م�صروف �أجور التوزيع والنقل

�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح

اجلدول ( :)2-3قائمة الدخل ل�شركة امل�سرية.
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الن�شاط ()٣

�إعداد قائمة دخل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد قائمة دخل.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات حتمل الأرقام من � 1إلى .4 َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( )3-3الذي ُي ِّثل ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة
اطلع � َ
ال�شرق للخدمات اال�ست�شارية الهند�سية.
أنت و�أفراد جمموعتك قائمة دخل ت�شمل الإيرادات وامل�صروفات.
�أعد � َق�سم املعلم اللوح �إلى �أربعة �أعمدة مت�ساوية ،بحيث تكتب كل جمموعة �إجاباتها يف العمود اخلا�ص
�س ُي ِّبها.
اكتب يف ثالث دقائق �إجابات جمموعتك يف العمود اخلا�ص بها ح�سب الرقم.تتو�صلون �إليها.
-ناق�ش �أفراد جمموعتك يف الإجابات التي َّ
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ميزان املراجعة بالأر�صدة
الر�صيد املدين

الر�صيد الدائن

75000
1200000
25000
85000
35000
15000
950000
450000
120000
650000
800000
120000
140000
250000
300000
250000
3110000

755000
3110000

ا�سم احل�ساب
البنك
ر�أ�س املال
ال�صندوق
�أوراق الدفع
املدينون
�أوراق القب�ض
القرو�ض الطويلة الأجل
الأرا�ضي
امل�صروفات اخلدمية والت�سويقية
املباين
الآالت واملعدات
الدائنون
الأثاث
براءة االخرتاع
�شهرة املحل
امل�صروفات الإدارية والعمومية
�إيرادات اال�ست�شارات الهند�سية
الإجمايل

اجلدول ( :)3-3ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة ال�شرق للخدمات اال�ست�شارية الهند�سية.
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الحِ ظ �أن:
قائمة الدخل تت�ض َّمن ًّ
كل من الإيرادات وامل�صروفات ،و�أنه ميكن احل�صول عليها من ميزان
املراجعةّ � .أما قائمة الدخل ملثالنا ال�سابق (�شركة ال�شرق) ف ُيم ِّثلها اجلدول (.)4-3
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
755000
755000

370000
385000

120000
250000

الإيرادات:
�إيرادات اال�ست�شارات الهند�سية
�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات:
امل�صروفات اخلدمية والت�سويقية
امل�صروفات الإدارية والعمومية
�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح

اجلدول ( :)4-3قائمة الدخل ل�شركة ال�شرق للخدمات اال�ست�شارية الهند�سية.
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ثان ًيا :قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية).
تت�ض َّمن قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية) احل�سابات الآتية:
 الأ�صول ( :)Assetsممتلكات ال�شركة من موجودات و�أموال.االلتزامات ( :)Liabilitiesحقوق الآخرين جتاه ال�شركة.حقوق امللكية ( :)Owner’s Equityالتزامات ال�شركة جتاه ُم ّلكها.بعبارة �أخرى ،ف�إن قائمة املركز املايل تتك َّون من ثالثة �أجزاء رئي�سة ،هي:

اجلزء الأول

ما الذي لدى ّ
ال�شركة؟
ما متلكه ّ
ال�شركة؟
(الأ�صول)

ما الذي على ّ
ال�شركة للأطراف
اخلارج ّية؟
(االلتزامات)
ما الذي على ّ
ال�شركة ّمللك
ّ
ال�شركة؟
(حقوق امللك ّية)

اجلزء الثاين

اجلزء الثالث

تن�ص على �أن:
بنا ًء على املعادلة املحا�سبية التي �أ�شرنا �إليها �ساب ًقا ،والتي ُّ
الأ�صول = االلتزامات  +حقوق امللكية.
ف�إن طريف قائمة املركز املايل يكونان مت�ساويني دائ ًما ،وهي ُتع َرف � ً
أي�ضا با�سم امليزانية؛ نظ ًرا �إلى ت�ساوي
طرفيها� ،أو توازنهما.
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ثال ًثا� :إعداد قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية).
خ�ص�ص فيه الطرف املدين (الأمين) للأ�صول ،والطرف
ُت َع ُّد قائمة املركز املايل على �صورة ح�سابُ ،ي َّ
الدائن (الأي�سر) لاللتزامات وحقوق امللكية .يجب �أن يت�ساوى الطرفان يف هذا احل�ساب ،و�إال َّ
دل ذلك
على وجود خط�أ ما ،انظر اجلدول (.)5-3
قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م
15000
5000
7000
3000
30000
90000
130000
160000
28000

الأ�صول الثابتة:
الأرا�ضي
املباين
الآالت واملعدات
الأثاث
�إجمايل الأ�صول الثابتة

408000
50000
50000
488000

الأ�صول املتداولة:
البنك
ال�صندوق
املدينون
�أوراق القب�ض
�إجمايل الأ�صول املتداولة

41000

االلتزامات املتداولة:
� 17000أوراق الدفع
 24000الدائنون
�إجمايل االلتزامات املتداولة

االلتزامات الثابتة:
 190000القرو�ض الطويلة الأجل
�إجمايل االلتزامات الثابتة
190000
حقوق امللكية:
 180000ر�أ�س املال
� 77000صايف الربح
�إجمايل حقوق امللكية
257000

الأ�صول غري امللمو�سة:
براءة االخرتاع
�إجمايل الأ�صول غري امللمو�سة
�إجمايل الأ�صول
488000

�إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

اجلدول ( :)5-3قائمة املركز املايل ل�شركة ما على �صورة ح�ساب.
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الن�شاط ()١

قائمة املركز املايل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط يف �إعداد قائمة املركز املايل.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات حتمل الأرقام من � 1إلى .4 َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( )6-3الذي ُي ِّثل ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة
اطلع � َ
ال�شرق للخدمات اال�ست�شارية الهند�سية.
أنت و�أفراد جمموعتك قائمة املركز املايل ل�شركة ال�شرق.
�أعد � َق�سم املعلم اللوح �إلى �أربعة �أعمدة مت�ساوية ،بحيث تكتب كل جمموعة �إجاباتها يف العمود اخلا�ص
�س ُي ِّبها.
اكتب يف ثالث دقائق �إجابات جمموعتك يف العمود اخلا�ص بها ح�سب الرقم.تتو�صلون �إليها.
-ناق�ش �أفراد جمموعتك يف الإجابات التي َّ
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ميزان املراجعة بالأر�صدة.
الر�صيد املدين

الر�صيد الدائن

75000
25000
35000
15000
450000
120000
650000
800000
140000
250000
300000
250000
3110000

1200000
85000

950000

120000

755000
3110000

ا�سم احل�ساب
البنك
ر�أ�س املال
ال�صندوق
�أوراق الدفع
املدينون
�أوراق القب�ض
القرو�ض الطويلة الأجل
الأرا�ضي
امل�صروفات اخلدمية والت�سويقية
املباين
الآالت واملعدات
الدائنون
الأثاث
براءة االخرتاع
�شهرة املحل
امل�صروفات الإدارية والعمومية
�إيرادات
الإجمايل

اجلدول ( :)6-3ميزان املراجعة بالأر�صدة ل�شركة ال�شرق للخدمات اال�ست�شارية الهند�سية.
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الحظ �أن قائمة املركز املايل تت�ض َّمن ًّ
كل من الأ�صول وااللتزامات وحقوق امللكية ،و�أنه ميكن احل�صول
ِ
عليها من ميزان املراجعة .وهنا ،ال ُب َّد من �إيجاد قيمة الأرباح لإ�ضافتها �إلى حقوق امللكية� ،أو اخل�سائر
خل�صمها من قيمة حقوق امللكية التي تت�ض َّمنها قائمة الدخل� .أ ّما قائمة املركز املايل ملثالنا ال�سابق (�شركة
ال�شرق) ف ُيم ِّثلها اجلدول (.)7-3
قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م
75000
25000
35000
15000

الأ�صول املتداولة:
البنك
ال�صندوق
املدينون
�أوراق القب�ض
�إجمايل الأ�صول املتداولة

205000

450000
650000
800000
140000

الأ�صول الثابتة:
الأرا�ضي
املباين
الآالت واملعدات
الأثاث
�إجمايل الأ�صول الثابتة

950000

150000

2040000

85000
120000

550000
2740000

�إجمايل الأ�صول

�إجمايل االلتزامات املتداولة

950000

الأ�صول غري امللمو�سة:
 250000براءة االخرتاع
� 300000شهرة املحل
�إجمايل الأ�صول غري امللمو�سة 1585000

2740000

االلتزامات املتداولة:
�أوراق الدفع
الدائنون

االلتزامات الثابتة:
القرو�ض الطويلة الأجل

�إجمايل االلتزامات الثابتة

1200000
385000

حقوق امللكية:
ر�أ�س املال
�صايف الربح
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

اجلدول ( :)7-3قائمة املركز املايل ل�شركة ال�شرق للخدمات اال�ست�شارية الهند�سية.
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الن�شاط ()2

�إعداد قائمة الدخل وقائمة املركز املايل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد قائمة الدخل وقائمة املركز املايل.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( :)8-3ميزان املراجعة ل�شركة النور.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك قائمة دخل ل�شركة النور.
�أعد � َأنت و�أفراد جمموعتك قائمة مركز مايل ل�شركة النور.
�أعد � َميزان املراجعة بالأر�صدة
الر�صيد املدين

الر�صيد الدائن

61500
4000
2700
2000
6000
2500
9000
300
5000
93000

70000

23000

93000

ا�سم احل�ساب
البنك
ر�أ�س املال
م�صروف الإيجار
ال�صندوق
الأثاث
ال�سيارات
املعدات
الإيرادات
�شركة اجلود (مدينون)
م�صروف الكهرباء
م�صروف الرواتب
الإجمايل

اجلدول ( :)8-3ميزان املراجعةبالأر�صدة ل�شركة النور.
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�إجابات �أ�سئلة الن�شاط:
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
23000

9300
13700

4000
300
5000

الإيرادات
امل�صروفات:
م�صروف الإيجار
م�صروف الكهرباء
م�صروف الرواتب
�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح

اجلدول ( :)9-3قائمة الدخل ل�شركة النور.
قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م
61500
2700
9000
73200
2500
2000
6000
10500

83700

الأ�صول
الأ�صول املتداولة:
البنك
ال�صندوق
املدينون (�شركة اجلود)
�إجمايل الأ�صول املتداولة
الأ�صول الثابتة:
املعدات
الأثاث
ال�سيارات
�إجمايل الأ�صول الثابتة

�إجمايل الأ�صول

0
0
0

االلتزامات وحقوق امللكية
االلتزامات:
االلتزامات الق�صرية الأجل
االلتزامات الطويلة الأجل
�إجمايل االلتزامات

70000
13700
83700

حقوق امللكية:
ر�أ�س املال
�صايف الربح
�إجمايل حقوق امللكية

83700

�إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

اجلدول ( :)10-3قائمة املركز املايل ل�شركة النور.
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الحِ ظ �أن:
�صايف الربح الذي ظهر يف قائمة املركز املايل هو نتيجة �أعمال ال�شركة التي ظهرت يف قائمة
الدخل.
راب ًعا� :إعداد قائمتي الدخل واملركز املايل (تطبيق).
�أعددنا �آن ًفا قوائم الدخل واملركز املايل ل�شركتي ال�شرق والنور ،و�س ُن ِع ُّد الآن قائمتي الدخل واملركز املايل
ل�شركة الظاهر.

الن�شاط ()1

�إعداد القوائم املالية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد قائمة الدخل ،وقائمة املركز املايل.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات حتمل الأرقام من � 1إلى .4َّ
أنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل ( )2-3التي ُت ِّثل �أر�صدة احل�سابات لدى �شركة الظاهر.
اطلع � َ �شارك �أفراد جمموعتك يف حل �أ�سئلة ورقة العمل. َد ِّون �إجابة جمموعتك يف ورقة بي�ضاء ،ثم َد ِّون رقم املجموعة يف �أعلى ي�سار ورقة الإجابة. �ستتبادل املجموعات �أوراق الإجابات كالآتي:تتبادل املجموعتان الأولى والثانية �أوراقهما م ًعا.
تتبادل املجموعتان الثالثة والرابعة �أوراقهما م ًعا.
أنت وزمال�ؤك يف املجموعة ورقة احلل للمجموعة الأخرى.
�صحح � َ
 ِّ َّاطلع على قائمة الدخل وقائمة املركز املايل املُد َّونتني على اللوح.
تفح�ص ورقة احلل للمجموعة الأخرى ،ثم �ضع العالمة املنا�سبة.
 َّ� -س ِّلم املعلم �أوراق الإجابات بعد و�ضع العالمات عليها.
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فيما ي�أتي الأر�صدة املُ�ستخرجة بالدينار من دفاتر �شركة ّ
الظاهر لال�ست�شارات املال ّية يف
 2015/12/31م:
ال�صندوق 3700 ،دائنون� 90000 ،إيرادات
 50000رواتب و�أجور 12000 ،نقدية يف ّ
ا�ست�شارات 3000 ،قرطا�س ّية 24000 ،م�صاريف �إيجار� 5000 ،إيرادات �أخرى3000 ،
م�صاريف �إدار ّية وعموم ّية� 4000 ،أثاث 12000 ،قر�ض طويل الأجل� 14000 ،س ّيارات،
 20000نقدية يف البنك 3300 ،مدينون 22600 ،ر�أ�س املال.
املطلوب:
� .1إعداد قائمة الدّخل عن ال�سنة املال ّية  2015/12/31م
� .2إعداد قائمة املركز املا ّ
يل عن ال�سنة املال ّية  2015/12/31م
ورقة العمل (� :)2-3أر�صدة احل�سابات ل�شركة ّ
الظاهر.
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حل الن�شاط (� )1إعداد القوائم املالية:
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
90000
5000
95000
50000
24000
3000
3000
80000
15000

الإيرادات:
�إيرادات اال�ست�شارات
الإيرادات الأخرى
�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات:
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار
امل�صروفات الإدارية والعمومية
م�صروف القرطا�سية
�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح

اجلدول ( :)11-3قائمة الدخل ل�شركة الظاهر.
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قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م
٢٠٠٠٠
١٢٠٠٠
٣٣٠٠

الأ�صول املتداولة:
البنك
ال�صندوق
املدينون
�إجمايل الأ�صول املتداولة

3700

٤٠٠٠
١٤٠٠٠

الأ�صول الثابتة:
الأثاث
ال�سيارات
�إجمايل الأ�صول الثابتة

12000

35300

18000

3700

�إجمايل االلتزامات املتداولة

12000

53300

�إجمايل الأ�صول

53300

االلتزامات الثابتة:
القرو�ض الطويلة الأجل
�إجمايل االلتزامات الثابتة

22600
15000
37600

االلتزامات املتداولة:
الدائنون

حقوق امللكية:
ر�أ�س املال
�صايف الربح
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

اجلدول ( :)12-3قائمة املركز املايل ل�شركة الظاهر.
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ن�شاط بيتي:

يف ما ي�أتي قائمة املركز املايل ل�شركة ما حتى تاريخ 2016/12/31م:
قائمة املركز املايل كما هي يف تاريخ 2016/12/31م

60000
7000
4000
71000
2000
2000
5000
9000
80000

الأ�صول
الأ�صول املتداولة:
البنك
ال�صندوق
املدينون (�شركة االحتاد)
�إجمايل الأ�صول املتداولة
الأ�صول الثابتة:
املعدات
الأثاث
ال�سيارات
�إجمايل الأ�صول الثابتة
�إجمايل الأ�صول

10000
5000
15000

االلتزامات وحقوق امللكية
االلتزامات:
االلتزامات الق�صرية الأجل
االلتزامات الطويلة الأجل
اجمايل االلتزامات

60000
5000

حقوق امللكية:
ر�أ�س املال
�صايف الربح

65000
80000

�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

املطلوب:
حتديد و�ضع ال�شركة من حيث الربح �أو اخل�سارة ،وبيان �أ�سباب ذلك.
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�أ�سئلة الدر�س:
و�ضح املق�صود ٍّ
ِّ .1
مما ي�أتي:
بكل ّ
	) أ قائمة الدخل---------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------	) ب قائمة املركز املايل---------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------- .2بر�أيك ،ملاذا يجب �إعداد قائمة الدخل قبل قائمة املركز املايل؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------- .3تتك َّون قائمة املركز املايل من ثالثة �أجزاء رئي�سة ،اذكرها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ .4ح َّققت �شركة مراد �إيرا ًدا من بيع �شقة �سكنية من �أ�صول ال�شركة ،مقداره  25000دينار ،وقد �أُودِع
ً
كامل يف ال�صندوق ،وح َّققت � ً
أي�ضا �إيرا ًدا من ا�ست�شارات تدريبية ُقدِّمت جلهات خارجية ،مقداره
 5000دينار ،وذلك �ضمن ال�سنة املالية 2016م .ومت َّثلت م�صروفات ال�شركة يف �أجور العمال 6000
دينار ،وم�صروف الكهرباء  2500دينار ،و�أجور التوزيع والنقل  1500دينار:
	) أ�أعد قائمة دخل لل�شركة عن امل َّدة املحا�سبية املنتهية يف 2016/12/31م.
ربحا �أم خ�سار ًة؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
	) ب هل ح َّققت �شركة مراد ً
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .5يف ما ي�أتي جمموعة من الأر�صدة املُ�ستخ َرجة من دفاتر م�ؤ�س�سة منى بتاريخ 2015/12/31م:
• مبلغ  10000دينار رواتب.
• مبلغ  4000دينار نقدية يف ال�صندوق.
• مبلغ  3000دينار دائنون.
• مبلغ  15000دينار �إيرادات ا�ست�شارات.
• مبلغ  3000دينار قرطا�سية.
• مبلغ  16000دينار م�صروف �إيجار.
• مبلغ  2000دينار �إيرادات �أخرى.
• مبلغ  3000دينار م�صروفات �إدارية وعمومية.
• مبلغ  6000دينار �أثاث.
• مبلغ  8000دينار قر�ض طويل الأجل.
• مبلغ  14000دينار �سيارات.
• مبلغ  31000دينار نقدية يف البنك.
• مبلغ  5000دينار مدينون.
• مبلغ  64000دينار ر�أ�س مال.
املطلوب:
	) أ�إعداد قائمة دخل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م.
	) ب�إعداد قائمة مركز مايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2

الدرس الثاني
قيود إقفال الحسابات

عند انتهاء الدورة املحا�سبية احلالية يجب جتهيز العمليات املحا�سبية للدورة التي تليها ،وهو ما ُيع َرف
بعملية �إقفال احل�سابات.
مت ُّر عملية �إقفال احل�سابات بثالث مراحل ،هي:
1)1ت�صنيف احل�سابات بغر�ض الإقفال.
�2)2إعداد قيود الإقفال.
�3)3إعداد ميزان املراجعة بعد الإقفال.
� ً
أول :ت�صنيف احل�سابات بغر�ض الإقفال.
تنق�سم احل�سابات تب ًعا لغر�ض الإقفال �إلى نوعني رئي�سني ،هما:
	) أاحل�سابات امل�ؤقتة :ح�سابات تقت�صر منافعها االقت�صادية على م َّدة حما�سبية واحدة فقط ،بحيث
ُتق َفل يف احل�سابات الدائمة ،و ُت�ص ِبح �أر�صدتها م�ساوية لل�صفر .وهي تت�ض َّمن ًّ
كل من ح�سابات
قائمة الدخل (الإيرادات ،وامل�صروفات) ،وامل�سحوبات ال�شخ�صية.
	) ب احل�سابات الدائمة :ح�سابات متتد منافعها االقت�صادية لت�شمل م َّدة حما�سبية �أو �أكرث ،بحيث ال
رحل �أر�صدتها �إلى م َّدة حما�سبية الحقةُ ،وت ِّثلها ح�سابات قائمة املركز املايل
يتم �إقفالها ،و�إمنا ُت َّ
(الأ�صول ،وااللتزامات ،ور�أ�س املال) ،وال�شكل ( )1-3يبني ت�صنيف �أنواع احل�سابات.
					
احل�سابات امل�ؤقتة

احل�سابات الدائمة

				
ح�سابات الإيرادات

ح�سابات الأ�صول

					
ح�سابات امل�صروفات

ح�سابات االلتزامات

					
امل�سحوبات ال�شخ�صية

ح�سابات ر�أ�س املال

ال�شكل ( :)1-3ت�صنيف احل�سابات.
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الن�شاط ()1

احل�سابات الدائمة ،واحل�سابات امل�ؤقتة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ت�صنيف احل�سابات �إلى م�ؤقتة ودائمة.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات.�س ُيو ِّزع املعلم على املجموعات ًن�سخا من ورقة العمل (.)3-3
�س ُيو ِّزع املعلم على كل جمموعة بطاقتني؛ �إحداهما حتمل عنوان (ح�سابات دائمة) ،والأخرى عنوان(ح�سابات م�ؤقتة).
�شارك �أفراد جمموعتك يف درا�سة احل�سابات التي ت�ض َّمنتها ورقة العمل ،ثم �ص ِّنفها �إلى ح�ساباتم�ؤقتة ودائمة.
�شارك �أفراد جمموعتك يف تدوين احل�سابات الدائمة خلف بطاقة احل�سابات الدائمة ،وتدويناحل�سابات امل�ؤقتة خلف بطاقة احل�سابات امل�ؤقتة.
يتعي على املجموعتني الأولى والثانية �أن تتبادال بطاقاتهما ،وكذا احلال بالن�سبة �إلى املجموعتني
 َّالثالثة والرابعة.
تتو�صل �إليها جمموعتك.
ناق�ش املعلم يف النتائج التي َّبعد مناق�شة كل ح�ساب ،وبيان ت�صنيفه ال�صحيح ،تعمل كل جمموعة على و�ضع �إ�شارة (√) �إزاء�صحيحا� ،أو و�ضع �إ�شارة (� )xإذا كان ت�صنيفه خط�أً.
ا�سم احل�ساب �إذا كان ت�صنيفه
ً
بعد االنتهاء من مناق�شة جميع احل�سابات يف ورقة العمل ،ت�ضع كل جمموعة عالمة للمجموعةالأخرى ،وذلك بجمع عدد املرات التي ظهرت فيها �إ�شارة (√).
�س ِّلم البطاقات للمعلم بعد و�ضع العالمات عليها ،ليعلن عالمة كل جمموعة ،و ُيحدِّ د املجموعة التيح�صلت على �أعلى النقاط.
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يف ما ي�أتي الأر�صدة اخلتامية ل�شركة �إينا�س للخدمات الهند�سية والربجمية يف نهاية امل َّدة املحا�سبية
2015/12/31م .ادر�س احل�سابات فيها ،ثم �ص ِّنفها �إلى دائمة �أو م�ؤقتة:
الأر�صذة املدينة

الأر�صذة الدائنة
15000
10000

9000
4000
1500
1000
200
300
8000
10000
21000
15000
5000
60000

20000
60000

ا�سم احل�ساب
�إيرادات اخلدمات الهند�سية
�إيرادات اخلدمات الربجمية
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار
م�صروف الت�أمني ال�صحي
م�صروف ال�صيانة
م�صروف الهاتف
م�صروف الكهرباء
ال�صندوق
املدينون
الأرا�ضي
الدائنون
امل�سحوبات ال�شخ�صية
ر�أ�س املال
املجموع

ورقة العمل ( :)3-3ح�سابات دائمة ،وح�سابات م�ؤقتة.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)3-3
ُي ِّبي ال�شكل ( )2-3ت�صنيف احل�سابات ال�سابقة �إلى م�ؤقتة ودائمة.
احل�سابات امل�ؤقتة
• �إيرادات اخلدمات الهند�سية.
• �إيرادات اخلدمات الربجمية.
• م�صروف الرواتب.
• م�صروف الإيجار.
• م�صروف الت�أمني ال�صحي.
• م�صروف ال�صيانة.
• م�صروف الهاتف.
• م�صروف الكهرباء.
• امل�سحوبات ال�شخ�صية.

احل�سابات الدائمة
• ال�صندوق.
• املدينون.
• الأرا�ضي.
• الدائنون.
• ر�أ�س املال

ال�شكل ( :)2-3احل�سابات الدائمة ،واحل�سابات امل�ؤقتة.
 ناق�ش املعلم يف الأ�سئلة الآتية:1)1متى يجب عمل قيود �إقفال للح�سابات؟
إالم يهدف �إعداد قيود الإقفال.؟
َ �2)2
3)3كيف ميكن �إعداد قيود الإقفال؟
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�أهداف �إعداد قيود الإقفال ،ووقت �إعدادها:
يجب عمل قيود الإقفال عند نهاية امل َّدة املحا�سبية ،وبعد �إعداد القوائم املالية؛ حتقي ًقا للهدفني الآتيني:
1)1جعل �أر�صدة احل�سابات امل�ؤقتة (الإيرادات ،وامل�صروفات ،وامل�سحوبات ال�شخ�صية) م�ساوية لل�صفر،
بحيث تكون جاهزة لت�سجيل العمليات املالية مل َّدة حما�سبية الحقة.
ُ 2)2يثل ح�ساب ر�أ�س املال يف نهاية امل َّدة ًّ
كل من الإيرادات ،وامل�صروفات ،وامل�سحوبات ال�شخ�صية؛ �إذ
يجب �إقفال هذه احل�سابات يف ح�ساب ر�أ�س املال (ح�ساب دائم) .نظ ًرا �إلى كرثة ح�سابات الإيرادات
رحل
وامل�صروفات؛ ف�إنه ُي َ
�ستخدم ح�ساب و�سيط لعملية الإقفال ،ي�سمى ح�ساب ملخ�ص الدخل ،بحيث ُي َّ
ر�صيده من ربح �أو خ�سارة �إلى ح�ساب ر�أ�س املال ،و ُيق َفل ح�ساب امل�سحوبات ال�شخ�صية مبا�شر ًة يف
ح�ساب ر�أ�س املال.
ثانيا� :إعداد قيود الإقفال:
تتم َّثل عملية �إعداد قيود الإقفال يف اخلطوات الآتية:
1)1ترحيل �أر�صدة ح�سابات الإيرادات جمي ًعا �إلى ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعل ح�سابات الإيرادات مدينة،
وح�ساب ملخ�ص الدخل دائ ًنا ب�إجمايل مبلغ الإيرادات.
من حـ /الإيرادات
�إلى حـ /ملخ�ص الدخل
(�إقفال ح�ساب الإيرادات يف ح�ساب ملخ�ص الدخل)
2)2ترحيل �أر�صدة ح�سابات امل�صروفات جمي ًعا �إلى ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعل ح�ساب ملخ�ص الدخل
مدي ًنا مببلغ �إجمايل امل�صروفات ،وح�سابات امل�صروفات دائنة.
من حـ /ملخ�ص الدخل
�إلى حـ /امل�صروفات
(�إقفال ح�ساب امل�صروفات يف ح�ساب ملخ�ص الدخل)

219

3)3ترحيل ر�صيد ح�ساب ملخ�ص الدخل يف حالة الربح؛ بجعله مدي ًنا ،وجعل ح�ساب ر�أ�س املال دائ ًنا� .أ ّما
في َّحل ر�صيد ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعله دائ ًنا ،وجعل ح�ساب ر�أ�س املال مدي ًنا
يف حالة اخل�سارة ُ
باملبلغ نف�سه.
يف حالة الربح:
من حـ /ملخ�ص الدخل
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(�إقفال �صايف الربح يف ح�ساب ر�أ�س املال)
يف حالة اخل�سارة:
من حـ /ر�أ�س املال
�إلى حـ /ملخ�ص الدخل
(�إقفال �صايف اخل�سارة يف ح�ساب ر�أ�س املال)
4)4ترحيل ر�صيد ح�ساب امل�سحوبات ال�شخ�صية؛ بجعله دائ ًنا ،وجعل ح�ساب ر�أ�س املال مدي ًنا باملبلغ نف�سه.
من حـ /ر�أ�س املال
�إلى حـ /امل�سحوبات ال�شخ�صية
(�إقفال ح�ساب امل�سحوبات ال�شخ�صية يف ح�ساب ر�أ�س املال)
وال�شكل (ُ )3-٣ي ِّثل ُم َّط ًطا لعملية قيود الإقفال.
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ال�شكل ( :)3-3قيود الإقفال.
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الن�شاط ()2

�إقفال احل�سابات.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ت�سجيل قيود الإقفال للح�سابات.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (.)4-3
اطلع � َ
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يف ما ي�أتي الأر�صدة اخلتامية ل�شركة �إينا�س للخدمات الهند�سية والربجمية يف نهاية امل َّدة املحا�سبية
2015/12/31م:
الأر�صدة املدينة

الأر�صدة الدائنة
15000
10000

9000
4000
1500
1000
200
300
8000
10000
21000
15000
5000
60000

20000
60000

ا�سم احل�ساب
�إيرادات اخلدمات الهند�سية
�إيرادات اخلدمات الربجمية
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار
م�صروف الت�أمني ال�صحي
م�صروف ال�صيانة
م�صروف الهاتف
م�صروف الكهرباء
ال�صندوق
املدينون
الأرا�ضي
الدائنون
امل�سحوبات ال�شخ�صية
ر�أ�س املال
املجموع

ورقة العمل (� :)4-3إقفال احل�سابات.

 �شارك �أفراد جمموعتك يف ت�سجيل قيود الإقفال للح�سابات الواردة يف ورقة العمل.تو�صلتم �إليها �أمام املجموعات الأخرى.
 -ناق�ش �أفراد جمموعتك يف النتائج التي َّ
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)4-3
 1)1قيد �إقفال ح�سابات الإيرادات كما يف اجلدول (.)13-3
املبالغ
املدينة
15000
10000

املبالغ
الدائنة
25000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من مذكورين
حـ� /إيرادات اخلدمات الهند�سية
حـ� /إيرادات اخلدمات الربجمية
�إلى حـ /ملخ�ص الدخل
(قيد �إقفال ح�سابات الإيرادات)

التاريـ ـ ــخ
201٥/١٢/٣١م

اجلدول ( :)13-3قيد �إقفال ح�سابات الإيرادات ل�شركة �إينا�س.

2)2قيد �إقفال ح�سابات امل�صروفات كما يف اجلدول (.)14-3
املبالغ
املدينة

16000

املبالغ
الدائنة
9000
4000
1500
1000
200
300

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ملخ�ص الدخل
�إلى مذكورين
حـ /م�صروف الرواتب
حـ /م�صروف الإيجار
حـ /م�صروف الت�أمني ال�صحي
حـ /م�صروف ال�صيانة
حـ /م�صروف الهاتف
حـ /م�صروف الكهرباء
(قيد �إقفال ح�سابات امل�صروفات)

اجلدول ( :)14-3قيد �إقفال ح�سابات امل�صروفات ل�شركة �إينا�س.
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التاريـ ـ ــخ
201٥/١٢/٣١م

ح�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ ل�شركة �إينا�س
مدين
املبلغ

البي ــان

رقم قيد
اليومية

� 16000إلى مذكورين
 9000ر�صيد دائن قبل الإقفال
		
 25000املجموع

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ملخ�ص الدخل
التاريخ

املبلغ

2015/12/31م 25000
25000

		
البي ــان

رقم قيد
اليومية

من مذكورين

دائن
التاريخ
2015/12/31م

املجموع

اجلدول ( :)15-3ح�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ ل�شركة �إينا�س.
ظهر الفرق بني الإيرادات  25000دينار وامل�صروفات  16000دينار وجود ربح قدره 9000
ُي ِ
دينار .وبنا ًء على ذلك ،يجب ترحيل ر�صيد ح�ساب ملخ�ص الدخل �إلى ح�ساب ر�أ�س املال كالآتي:
 )٣قيد ترحيل ر�صيد ح�ساب ملخ�ص الدخل (حالة الربح)ُ :ي ِّثل اجلدول ( )16-3هذا القيد.
املبالغ
املدينة
9000

املبالغ
الدائنة
9000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ملخ�ص الدخل
�إلى حـ /ر�أ�س املال
(قيد �إقفال ملخ�ص الدخل)

التاريـ ـ ــخ
201٥/١٢/٣١م

اجلدول ( :)16-3قيد ملخ�ص الدخل (حالة الربح).
بعد ذلكُ ،ي َع ُّد قيد ترحيل ر�صيد ح�ساب ملخ�ص الدخل الذي يكون ر�صيده م�ساو ًيا لل�صفر ،انظر اجلدول
(.)17-3
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مدين
املبلغ

البي ــان

� 16000إلى مذكورين
� 9000إلى حـ /ر�أ�س املال
 25000املجموع

رقم قيد
اليومية

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ملخ�ص الدخل
التاريخ

املبلغ

2015/12/31م
		

		
البي ــان

 25000من مذكورين
25000

رقم قيد
اليومية

دائن
التاريخ
2015/12/31م

املجموع

اجلدول ( :)17-3ح�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ.
 .4قيد �إقفال ح�ساب امل�سحوبات ال�شخ�صية:
تع َّرفت �ساب ًقا �أن امل�سحوبات ال�شخ�صية ُتق َفل مبا�شر ًة يف ح�ساب ر�أ�س املال ،انظر اجلدول (.)18-3
املبالغ
املدينة
5000

املبالغ
الدائنة
5000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /ر�أ�س املال
�إلى حـ /امل�سحوبات ال�شخ�صية
(قيد �إقفال امل�سحوبات ال�شخ�صية)

التاريـ ـ ــخ
201٥/١٢/٣١م

اجلدول ( :)18-3قيد اقفال ح�ساب امل�سحوبات ال�شخ�صية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن امل�سحوبات ال�شخ�صية هي ح�سابات مدينة بطبيعتها ،ويتم �إقفالها مبا�شر ًة
يف ح�ساب ر�أ�س املال كما يف اجلدول ( ،)18-3و�أنها تظهر يف قائمة املركز املايل حتت بند ر�أ�س
خ�صم من ح�ساب ر�أ�س املال ،ثم ُيج َمع �صايف الربح� ،أو
املال؛ وذلك �أن امل�سحوبات ال�شخ�صية ُت َ
خ�صم �صايف اخل�سارة من ح�ساب ر�أ�س املال كما يف اجلدول ( :)19-3قائمة حقوق امللكية.
ُي َ
ففي املثال ال�سابق ،كان ر�أ�س املال ي�ساوي  20000دينار ،ثم ُخ ِ�صم منه مبلغ  5000دينار م�سحوبات
�شخ�صية ،ف�أ�صبح ر�أ�س املال ي�ساوي  15000دينار ،ثم �أُ�ضيف الربح  9000دينار �إلى ر�أ�س املال،
ف�أ�صبح الر�صيد اجلديد لر�أ�س املال  24000دينار ،انظر اجلدول ( :)19-3قائمة حقوق امللكية.
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ر�أ�س املال يف بداية امل َّدة املالية

20000

				
خ�صم امل�سحوبات ال�شخ�صية

()5000

�إ�ضافة الربح� ،أو خ�صم اخل�سارة (ملخ�ص الدخل)

9000

ر�أ�س املال يف نهاية املدَّة املالية(�صايف حقوق امللكية)

24000

اجلدول ( :)19-3قائمة حقوق امللكية.
يتبي ما ي�أتي:
بعد االنتهاء من عملية �إقفال احل�ساباتَّ ،
1)1جميع �أر�صدة احل�سابات امل�ؤقتة وح�ساب ملخ�ص الدخل ت�ساوي �صف ًرا.
2)2ح�ساب ر�أ�س املال ُي ِّثل حقوق امللكية يف نهاية امل َّدة ،ويكون ح�ساب ر�أ�س املال يف دفرت الأ�ستاذ العام
كما يف اجلدول (.)20-3
مدين

رقم قيد
اليومية

املبلغ

البي ــان

5000

�إلى حـ /امل�سحوبات
ال�شخ�صية

دفرت الأ�ستاذ
حـ/ر�أ�س املال 		
التاريخ

املبلغ

دائن

البي ــان

2015/12/31م  20000من حـ /ال�صندوق

 ٢٤000ر�أ�س املال يف نهاية
امل َّدة املالية
			
 29000املجموع

9000

من حـ /ملخ�ص الدخل

29000

املجموع

رقم قيد
اليومية

التاريخ
2015/1/1م
2015/12/31م

اجلدول ( :)20-3ح�ساب ر�أ�س املال يف دفرت الأ�ستاذ.
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ن�شاط بيتي:

اكتب قيد الإقفال اخلا�ص بكل ح�ساب من احل�سابات الآتية ل�شركة الإيهاب لتجارة العقارات:
1)1ح�ساب الإيرادات البالغ جمموعها  65000دينار.
2)2ح�ساب امل�صروفات البالغ جمموعها  48000دينار.
ربحا �أم خ�سار ًة.
3)3نتائج �أعمال ال�شركة؛ �سواء �أكانت ً
4)4امل�سحوبات ال�شخ�صية البالغ جمموعها  1900دينار.
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�أ�سئلة الدر�س:
 .1مت ُّر عملية �إقفال احل�سابات بثالث مراحل متتالية ،اذكرها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� .2ضع �إ�شارة (� )Pإزاء العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (� )Oإزاء العبارة غري ال�صحيحة يف ما ي�أتي،
�صح ًحا اخلط�أ �إن ُوجِ د:
ُم ِّ
	) أ ُت َع ُّد امل�سحوبات ال�شخ�صية من احل�سابات الدائمة				.

(

)

					
	) ب ُت َع ُّد الإيرادات من احل�سابات امل�ؤقتة.

(

)

					
	) ج ُت َع ُّد االلتزامات من احل�سابات امل�ؤقتة.

(

)

	) د ُي َع ُّد ر�أ�س املال من احل�سابات الدائمة			 .

(

)

هـ	) ه ُيق َفل ح�ساب امل�سحوبات ال�شخ�صية با�ستخدام ح�ساب و�سيط ي�سمى ملخ�ص الدخل( .

)

(

)

	) و ُيق َفل ح�ساب الإيرادات مبا�شر ًة من ح�ساب ر�أ�س املال.
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 .3يف ما ي�أتي الأر�صدة اخلتامية ل�شركة هال التجارية يف نهاية املدَّة املحا�سبية 2015/12/31م:
املدين

الدائن
20000
35700
2500

�إيرادات اخلدمات اال�ست�شارية
�إيرادات خدمات ال�صيانة
�إيرادات اخلدمات الفنية
م�صروف �إيجار املكاتب
م�صروف الكهرباء
م�صروف املياه
م�صروف الت�أمني ال�صحي
م�صروف رواتب املوظفني
املدينون
الدائنون
امل�سحوبات ال�شخ�صية
ر�أ�س املال

128500

املجموع

25000
1500
2000
17700
30800
45000
30100
6500
40200
128500

ا�سم احل�ساب

املطلوب:
	) أت�صنيف احل�سابات ال�سابقة �إلى دائمة وم�ؤقتة.
	) بكتابة قيد �إقفال ح�ساب الإيرادات.
	) جكتابة قيد �إقفال ح�ساب امل�صروفات.
	) دحتديد نتائج �أعمال ال�شركة من حيث الربح �أم اخل�سارة.
هـ	) هكتابة قيد ترحيل ر�صيد ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ.
	) و�إعداد �صفحة حل�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ.
	) زكتابة قيد �إقفال ح�ساب امل�سحوبات ال�شخ�صية.
	) حح�ساب ر�صيد ر�أ�س املال يف نهاية هذه امل َّدة.
	) ط�إعداد �صفحة حل�ساب ر�أ�س املال يف دفرت الأ�ستاذ يف نهاية هذه امل َّدة.
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٣
� ً
أول :التدفق النقدي

الدرس الثالث
التدفقات النقدية
ّ
(.)Cash Flow

	ميكن �إيجاد قيمة التدفق النقدي (�صايف التدفق النقدي) بح�ساب الفرق بني النقد الذي ت�س َّلمته
ال�شركة من بيع منتجات� ،أو تقدمي خدمات� ،أو حت�صيل ديون �سابقة ،وغريذلك ،والنقد امل�صروف
(م�صروفات ت�شغيل ،وم�صروفات ا�ستثمارية ،و�سداد ديون ،وم�صروفات �سابقة �أو الحقة ،وغري ذلك)
خالل م َّدة زمنية معينة قد تكون �شه ًرا� ،أو ثالث َة �أ�شهر� ،أو �سن ًة.
�أ ّما الناجت فقد يكون موج ًبا �أو �سال ًبا ،ف�إذا كان موج ًبا ُو ِجد فائ�ض يف النقدية ،و�أ ّما �إذا كان �سال ًبا فهذا
يعني وجود عجز يف النقدية.
وعليه ،ف�إن تت ُّبعنا للتدفقات النقدية يتم َّثل يف ت�سجيل املعامالت مبا�شر ًة يف �سجالت يومية للتدفقات
النقدية ،بحيث تعطي هذه ال�سجالت �صورة دقيقة ملتخذي القرار يف ال�شركة عن و�ضعها املايل ،ومدى
ا�ستقراره ،وميكن � ً
أي�ضا الإفادة منها يف حت�سني و�ضع ال�شركة املايل.
ثان ًيا� :أهمية التدفق النقدي.
تفيد بيانات التدفقات النقدية لل�شركة �ص ّناع القرار فيها وم�ستخدمي البيانات املالية مبا ي�أتي:
1)1تع ُّرف قدرة ال�شركة على توليد النقدية ،وتلبية حاجات امل�شروع يف ما يخ�ص ا�ستخدام هذه النقدية.
2)2تع ُّرف قدرة ال�شركة على الوفاء بالدين ،والتك ُّيف مع الفر�ص املتغرية.
3)3ا�ستخدام بيانات التدفق النقدي التاريخية م�ؤ�ش ًرا ملبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية ،وتوقيتها،
ودرجة ت�أكيدهاً ،
ف�ضل عن اختبار دقة التقديرات ال�سابقة للتدفقات النقدية ،والنظر يف العالقة بني
الربح و�صايف التدفق النقدي .
4)4بيان كيفية ا�ستخدام ال�شركة هذه النقدية.
5)5جت ُّنب نفاد الر�صيد النقدي من ال�شركة يف � ِّأي وقت.
6)6مالحظة حاالت البيع؛ وذلك �أن التدفق النقدي املُتو َّقع (امل�ستقبلي) ُي ِّ
و�ضح �إذا كان عمالء ال�شركة
مما يلزم يف ت�سديد الفواتري امل�ستحقة �أم ال.
يت�أخرون �أكرث ّ
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أ�سي�سا على ذلكُ ،ي َع ُّد التدفق النقدي �أ�شبه بالتخطيط ال�سليم وطوق النجاة ل ِّأي �شركة حتر�ص على
وت� ً
�ضمان ا�ستمرارها وزيادة �أرباحها .فعن طريق التدفق النقدي (�أي معرفة مقدار الفائ�ض �أو العجز يف
وتتو�سع� ،أو تخرج منه .ولهذا يجب دائ ًما توافر
التدفق النقدي) يتح َّدد م�صري ال�شركة؛ ب�أن تظل يف ال�سوق َّ
مبلغ نقدي يف ال�شركة؛ فهو ُي ِّثل �شريان احلياة لها.
ُت َع ُّد قائمة التدفق النقدي (� )Cash flowأداة جيدة للأ�سباب الآتية:
�ستخدم يف �إعداد خطة م�ستقبلية لتحديد حاجات ال�شركة امل�ستقبلية من النقد ،حتى قبل �أن تدعو
 ُت َاحلاجة �إليه.
 ُت ِّو�ضح الفرق بني الإيرادات واملدفوعات النقدية ل�شركة ما خالل م َّدة زمنية معينة.
ت�شري �إلى مقدار النقد املتوافر ًفعل؛ ما ي�ساعد ال�شركة على ت�سيري �أعمالها ،من :م�شرتيات ،وت�سديد
فواتري ،والتزامات جارية.
ثال ًثا� :أنواع التدفق النقدي.
التدفق النقدي نوعان :تدفق نقدي خارج ،وتدفق نقدي داخل ،وال�شكل (ُ )4-3ي ِّبي طبيعة التدفقات
النقدية الداخلة �إلى ال�شركة واخلارجة منها.
التدفق النقدي

املقبو�ضات النقدية
(النقد الداخل)
 ما مقدار املال الذي �سيدخل ال�شركة؟ متى �ستجني هذا املال؟ -ما م�صدر هذا املال؟

املدفوعات النقدية
(النقد اخلارج)
 ما مقدار املال الذي �سيخرج من ال�شركة؟ متى �ستُن ِفق هذا املال؟ -على �أيِّ �شيء �س ُين َفق هذا املال؟

الفائ�ض = جممل النقد الداخل �أكرث من جممل النقد اخلارج.
العجز = جممل النقد الداخل �أقل من جممل النقد اخلارج.
ال�شكل ( :)4-3التدفق النقدي.
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الن�شاط ()1

�أنواع التدفق النقدي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز نوعي التدفق النقدي.

التعليمات:
�ص ِّنف وحدك العبارات الآتية �إلى نقد داخل ،ونقد خارج:نقدا.
�1)1شراء �أثاث لل�شركة ً
نقدا.
2)2تقدمي خدمات ا�ست�شارية لإحدى ال�شركات التجارية ً
نقدا.
3)3رواتب املوظفني يف ال�شركة ً
نقدا.
�4)4إيجار املكاتب ال�شهري ً
نقدا.
5)5فواتري الكهرباء ً
6)6بيع �أجهزة حا�سوب على احل�ساب ل�شركة املروة.
نقدا.
�7)7صيانة �أجهزة حا�سوب ل�شركة النخبة ً
�شارك زميلك يف �إجاباتك.ناق�ش املعلم يف �إجاباتك.�أجب عن الأ�سئلة الآتية:1)1متى ُي َع ُّد التدفق النقدي عجزً ا؟ متى ُي َع ُّد ً
فائ�ضا؟ ما الفرق بني احلالتني؟
2)2ملاذا ُت َع ُّد قائمة التدفق النقدي �أداة مهمة ل�ص ّناع القرار يف ال�شركة؟
3)3بر�أيك ،ما خطة التدفق النقدي؟
4)4ما املراحل التي مت ُّر بها خطة التدفق النقدي؟
�شارك زميلك يف �إجاباتك.-ناق�ش املعلم يف �إجاباتك.

233

راب ًعا :خطة التدفق النقدي )Cash flow plan(.
ق�صد بذلك التنب�ؤ بحركة النقود اخلارجة من امل�شروع والداخلة �إليه يف غ�ضون م َّدة معينة ،مثل حركة
ُي َ
النقود خالل ثالثة �أ�شهر قادمة ،من حيث :مقدارها ،وبنودها ،وم�صادرها ،و�أوجه �صرفها ،ووقت دخولها
�أو خروجها؛ �أي �إنها عر�ض حلركة النقود التي تدخل ال�شركة ،والتي تخرج منها ،من حيث:
	) أالتدفق النقدي الداخل (� )Cash In Flowأو املقبو�ضات� ،أو النقد الوارد :ما كمية النقود
التي �ستدخل ال�شركة؟ متى يكون ذلك؟ من �أين �ستدخل؟ ُي ِّثل هذا النوع من التدفق الدخل� ،أو
عوائد املبيعات املتحققة �أو املُتو َّقعة.
	) بالتدفق النقدي اخلارج (� ،)Cash Out Flowأو املدفوعات� ،أو النقد اخلارج :ما كمية النقود
التي �ستخرج من ال�شركة؟ متى يكون ذلك؟ �إلى �أين �ستذهب؟ ُي ِّثل هذا النوع من التدفق التكاليف،
�أو النفقات ال�ضرورية لعمل ال�شركة ،مثل :دفع الإيجار ،وم�شرتيات املواد ،و�أجور العاملنيُ .يذ َكر
�أن وجود عجز يف النقدية ال يعني بال�ضرورة �أن ال�شركة تخ�سر ،كما �أن وجود فائ�ض يف النقدية
أرباحا؛ وذلك �أن التدفقات النقدية ُت ِّعب فقط عن النقدية الواردة
ال يعني بال�ضرورة �أنها ُت ِّقق � ً
ُعب عن �إيرادات
واملن�صرفة خالل م َّدة زمنية معينة� .أ َّما قائمة الدخل (الربح� ،أو اخل�سارة) فت ِّ
ال�شركة وم�صروفاتها؛ �سواء َّمت التح�صيل �أوال�صرف� ،أو مل يتم.

حتليل نتائج اخلطة النقدية :
ميكن حتليل النتائج النهائية خلطة التدفق النقدي كما ي�أتي:
�1)1إذا كان الناجت �صف ًرا َّ
دل ذلك على و�ضع التوازن؛ �أي عدم وجود نق�ص يف ال�سيولة النقدية� ،أو زيادة
عليها.
�2)2إذا كان الناجت موج ًبا َّ
دل ذلك على و�ضع الفائ�ض ،حيث ُي�ست َغل يف جوانب ع َّدة للح�صول على �إيرادات
�إ�ضافية� ،أو تعزيز موقف ال�شركة يف ال�سوق .ومن الأمثلة على ذلك �إقدام ال�شركة على زيادة الإنتاج،
�أو تقدمي خدمات �إ�ضافية لزيادة الدخل� ،أو �إيداع هذه املبالغ يف البنك ،واحل�صول على فوائد بنكية
�إ�ضافية.
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� )3إذا كان الناجت �سال ًبا َّ
دل ذلك على و�ضع العجز ،حيث يعالج ب�أ�ساليب ع َّدة ،منها:
	) أاحل�صول على قر�ض م�صريف لتغطية العجز.
	) بت�أجيل املدفوعات النقدية.
	) جتعجيل املقبو�ضات النقدية.
خام�سا :طرائق حت�سني التدفق النقدي.
ً
تع َّرفنا �ساب ًقا مفهوم التدفق النقدي و�أهميته ،والفرق بني التدفق النقدي الداخل والتدفق النقدي
اخلارج ،و�سنتع َّرف الآن كيف ميكن حت�سني عملية التدفق النقدي لل�شركة.

الن�شاط ()1

حت�سني التدفق النقدي لل�شركة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف كيفية حت�سني التدفق النقدي لل�شركة.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.�س ُيو ِّزع املعلم على كل جمموعة بطاقة خا�صة ُت ِّبي �إحدى الطرائق امل�ستخدمة يف حت�سني التدفقالنقدي لل�شركة.
أنت و�أفراد جمموعتك حمتويات البطاقة ،وناق�شوا تفا�صيلها فيما بينكم.
ادر�س � َتو�صتلم �إليها �أمام املجموعات الأخرى ،وناق�شهم فيها.
اعر�ض �أهم النقاط التي َّ-ناق�ش املعلم يف الطرائق الآتية لتح�سني التدفق النقدي لل�شركة:
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�إن جوهر الإدارة الناجحة للتدفق النقدي يتم َّثل يف تنظيم النقد الوارد �إلى ال�شركة واخلارج منها ،عل ًما ب�أن
زيادة التدفق النقدي لل�شركة ُيخ ِّف�ض من مقدار ر�أ�س
املال الثابت الذي َيلزم ّ
ال�شركة ،و�أن التدفق النقدي
ر�أ�س املال الثابت :جزء من ر�أ�س
أي�ضا ً
يوجد � ً
منطا ُمتو َّق ًعا؛ ما ُي�س ِّهل
املال يتم َّثل يف الأبنية ،واملن�ش�آت ،والآالت،
املتزايد بثبات ِ
على ال�شركة التخطيط للم�ستقبل ،وو�ضع امليزانيات والأجهزة ،وغري ذلك من الأ�صول الثابتة التي
�سهم يف حتقيق النمو املن�شود.
حتتاج �إليها ال�شركة للقيام ب�أعمالها.
املنا�سبة التي ُت ِ
ويف ما ي�أتي بع�ض الطرائق التي ميكن لل�شركة
ا�ستخدامها يف زيادة التدفق النقدي:

 )1تنظيم جدول الفواتري :
كلما �أ�سرعت ال�شركة يف حت�صيل املقبو�ضات ازدادت كمية النقد التي ميكن �أن ُتن ِفقها يف جمال
الحظ �أن ال�شركات تلج�أ عاد ًة �إلى �إ�صدار الفواتري ب�صورة مبكرة ،وذلك بتحديد جدول
تنميتها .واملُ َ
لإ�صدارها يعتمد على ت�صنيف �أمد (عمر) ح�سابات
ح�سابات امل�ستحقات :فئة احل�سابات
يوما ،وفئة احل�سابات
امل�ستحقات؛ ما مينح �إدارة ال�شركة �صورة وا�ضحة التي يقل �أمدها عن ً 30
يوما ،وفئة
يوما و ً 60
عن احل�سابات املُت� ِّأخر حت�صيلها ،فتبادر �إلى اتخاذ التي ترتاوح م َّدتها بني ً 30
قرارات بخ�صو�صها.
يوما و 90
احل�سابات التي ترتاوح م َّدتها بني ً 60
يوما...
ً
 )2متديد مهلة امل�صروفات (املدفوعات):
يجب الإفادة من �أطول مهلة م�سموحة لل�شركة
يوما) يف ت�سديد امل�ستحقات لل ُمو ِّردين؛ فهذه املهلة متنح ال�شركة الوقت الالزم
(ترتاوح غال ًبا بني ً 90-60
لتح�صيل املقبو�ضات من دون �صرف الأموال على القرو�ض الق�صرية الأجل.
 )3طلب دفعة �أولية:
ف�ضل �أن يكون الدفع على �صورة ن�سبة مئوية من القيمة الإجمالية للفاتورة .فقد تطلب ال�شركة ً
ُي َّ
مثل دفع
ما ن�سبته  %40من قيمة الفاتورة ،والباقي ُيد َفع عند ا�ستكمال العمل� ،أو توزيع القيمة الإجمالية للفاتورة
على ثالث دفعات ،بحيث ُيد َفع ثلث القيمة قبل بدء العمل ،و ُيد َفع الثلث الثاين يف �أثناء تنفيذه ،و ُيد َفع
الثلث الأخري بعد ا�ستكماله.
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 )4منح خ�صومات للدفع ال�سريع:
ح�صلة ُت ِّثل ا�ستنزا ًفا حقيق ًّيا للتدفق النقدي لل�شركة .وعليه ،ميكن لل�شركة �أن
الأموال امل�ستحقة غري املُ َّ
ُت ِّفز العمالء �إلى الدفع الفوري؛ مبنحهم خ�ص ًما على الدفع يف غ�ضون م َّدة زمنية معينة لتعزيز التدفق
�شيوعا.
النقدي ،عل ًما ب�أن منح خ�صم ن�سبته  %2للدفع يف غ�ضون ع�شرة �أيام هو الأمر الأكرث ً
 )5دفع الفواتري فقط وقت ا�ستحقاقها:
ال�سداد حتديد موعد له
يجب على ال�شركة التح ُّقق من تواريخ ا�ستحقاق الدفعات لل ُمو ِّردين .فمن �شروط َّ
ال�سداد ً
بدل من الدفع فو ًرا .وعلى
يوما).
ٍ
يوما� ،أو ً 90
يوما� ،أو ً 60
(ً 30
عندئذ فقط تلتزم ال�شركة مبواعيد َّ
هذا ،ف�إن االقت�صار على دفع الفواتري عند ا�ستحقاقها فح�سب ي�ساعد على حفظ النقد داخل ال�شركة م َّد ًة
�أطول.
 )6تقلي�ص املخزون:
املخزون الراكد بالب�ضائع قد ُيق ِّيد مبل ًغا كب ًريا من النقود؛ لذا يجب تدقيق املخزون ب�صورة م�ستمرة للت�أ ُّكد
مما َيلزمها ،وال �سيما حني
�أنه �ضمن املعدالت املقبولةَّ ،
ويتعي على ال�شركة �أن تتج َّنب �شراء �سلع �أكرث ّ
يتعي على ال�شركة � ً
أي�ضا
ُي ِبهرها املُو ِّردون بالتخفي�ضات الكبرية ،فهذا �سي�ؤدي �إلى تقييد �أموالها النقديةَّ .
تتفح�ص خمزونها ب�صورة دورية لتع ُّرف الب�ضائع التي �أ�صبحت قدمية �أو منتهية ال�صالحية ،و�أن تعمل
�أن َّ
على ت�أجيل الطلبيات اجلديدة حلني ا�ستعمال هذا املخزون� ،أو بيعه من �أجل حت�سني ال�سيولة النقدية.
 )7تف�ضيل اال�ستئجار على ال�شراء:
يكون اال�ستئجار غال ًبا �أكرث تكلفة من عملية ال�شراء ،ولكن ميكن تربير ذلك ب�أثره الإيجابي يف التدفق
النقدي .وعليه ،ف�إن ا�ستئجار ال�شركة �أجهزة احلا�سوب وال�سيارات والأدوات الأخرى التي تَلزمها لتو�سيع
ن�شاطها� ،س ُيج ِّنبها تقييد ال�سيولة� ،أو الت�سهيالت االئتمانية التي ُي َّ
ف�ضل ا�ستخدامها يف �إدارة �أعمالها
اليومية.
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ن�شاط بيتي:

يف ما ي�أتي العمليات املالية ل�شركة الفا�ضل للمواد التموينية:
نقدا.
�1)1شراء مواد غذائية مببلغ  15000دينار ً
نقدا.
 2)2بيع مواد متوينية مببلغ  25000دينار ً
نقدا.
�3)3شراء �أثاث مببلغ  5000دينار ً
نقدا.
أرا�ض مببلغ  30000دينار ً
4)4بيع � ٍ
نقدا.
5)5دفع �إيجار مكاتب بقيمة  1500دينار ً
نقدا.
�6)6صرف رواتب موظفني بقيمة  6000دينار ً
نقدا.
7)7تقدمي خدمات ا�ست�شارية بقيمة  10000دينار ً
نقدا.
8)8دفع �ضرائب م�ستحقة بقيمة  5000دينار ً
نقدا.
9)9دفع �أق�ساط قرو�ض م�صرفية بقيمة  6000دينار ً
نقدا.
1010حت�صيل �إيجار بقيمة  3000دينار ً
نقدا.
1111حت�صيل فوائد ودائع بنكية بقيمة  8000دينار ً
املطلوب:
ت�صنيف احل�سابات الآنف ذكرها �إلى نقد داخل �إلى ال�شركة ،ونقد خارج منها.
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�أ�سئلة الدر�س:
ِّ .1
و�ضح املق�صود مبفهوم التدفق النقدي.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ .2ع ِّلل ما ي�أتي:
ُي َع ُّد التدفق النقدي �أ�شبه بالتخطيط ال�سليم وطوق النجاة ل ِّأي �شركة حتر�ص على �ضمان ا�ستمرارها
وزيادة �أرباحها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ .3اذكر الطريقة التي ُت ِّكن ال�شركة من زيادة تدفقاتها النقدية يف كل حالة من احلاالت الآتية:
	) أتكوين �صورة وا�ضحة عن احل�سابات ذات التح�صيل املت�أخر.--------------------- .
	) بمنح ال�شركة الوقت الكايف لتح�صيل املقبو�ضات من دون �صرف الأموال على القرو�ض الق�صرية
الأجل.----------------------------- .
	) جطلب ال�شركة دفع ما ن�سبته  %35من قيمة الفاتورة ،والباقي ُيد َفع عند االنتهاء من العمل.-----.
مما حتتاج �إليه ،وال �سيما حني ُي ِبهرها املُو ِّردون بالتخفي�ضات
	) دجت ُّنب ال�شركة �شراء �سلع �أكرث ّ
الكبرية.----------------------------- .
هـ	) ه منح ال�شركة العمالء خ�ص ًما مقداره  %3يف حال دفعهم امل�ستحقات املرتتبة عليهم يف غ�ضون 15
ً
يوما.-------------------------------- .
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 .4ملعلومات التدفقات النقدية لل�شركة عدة فوائد تفيد �ص ّناع القرار وم�ستخدمي البيانات املالية .اذكر
�أرب ًعا من هذه الفوائد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------.5عب بثالثة �أ�سئلة خمتلفة عن ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
ِّ
 التدفق النقدي الداخل �إلى ال�شركة.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ التدفق النقدي اخلارج من ال�شركة.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------.6عال َم تدل كل حالة من احلاالت الآتية:
	) أ�إذا كان ناجت التدفق النقدي م�ساو ًيا لل�صفر.
-------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------	) ب�إذا كان ناجت التدفق النقدي موج ًبا.
-------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------	) ج�إذا كان ناجت التدفق النقدي �سال ًبا.
-------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------
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الدرس الرابع
قوائم التدفق النقدي

4

� ً
أول :قائمة التدفق النقدي.
تع َّرفنا �ساب ًقا مفهوم خطة التدفق النقدي وكيف ميكن حت�سينها ،و�سنتع َّرف يف هذا الدر�س كيفية
�إعداد قائمة التدفق النقدي لل�شركة ،انظر ال�شكل ( )5-3الذي ُي ِّ
و�ضح العنا�صر الرئي�سة يف قائمة التدفق
النقدي لل�شركات.
		
م

1

2
3
4

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

التدفقات النقدية الداخلة:
القرو�ض
الإيرادات
املبيعات
�أخرى
�إجمايل التدفقات الداخلة
التدفقات اخلارجة:
الآالت واملعدات
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار املدفوع
امل�شرتيات النقدية
م�صروف الكهرباء واملاء
م�صروفات �أخرى
�إجمايل التدفقات اخلارجة
�صايف التدفقات النقدية ()2-1
التدفقات �أول املدَّة
التدفقات �آخر املدَّة ()4+3

املدَّة  1املدَّة  ٢املدَّة  ٣املدَّة  ٢التدفقات النقدية �أول املدَّة:
�صايف النقدية يف نهاية امل َّدة
ال�سابقةً .
فمثل� ،إذا كان
ر�صيد النقدية يف نهاية �شهر
�آذار  2000دينار ،ف�إن ر�صيد
بداية امل َّدة ل�شهر ني�سان هو
 2000دينار ،وهكذا.
التدفقات النقدية �آخر املدَّة:
حا�صل جمع �صايف التدفقات
النقدية خالل امل َّدة مع
التدفقات النقدية �أول امل َّدة،
حيث �إن:
 �صايف التدفقات النقدية= النقد الداخل  -النقد
اخلارج.
� -صايف التدفقات = 2 -1

ال�شكل ( :)5-3منوذج قائمة التدفق النقدي.
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الن�شاط ()1

قائمة التدفق النقدي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد قائمة التدفق النقدي.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل ( )5-3التي و َّزعها املعلم.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك قائمة التدفق النقدي ملحل خالد لإ�صالح ال�سيارات.
 �أع َّد � َ اكتب على اللوح �إجابة جمموعتك. ناق�ش املعلم يف هذه الإجابة.يف ما ي�أتي تفا�صيل العمليات املالية ملحل خالد لإ�صالح ال�سيارات:
 )1بد�أ خالد م�شروعه بتاريخ 2015/1/1م ،مببلغ  10000دينار �أردين� ،أُو ِدع ً
كامل يف البنك.
نقدا.
 )2بتاريخ 2015/1/5م ،ا�شرتى �آالت ومعدات مببلغ  5000دينار ً
نقدا.
� )3إجمايل �إيرادات �شهر كانون الثاين  4000دينار ،ا�س ُت ِلمت ً
نقدا.
� )4إجمايل رواتب �شهر كانون الثاين  2000دينارُ ،د ِفعت ً
نقدا.
 )5فواتري الكهرباء واملاء ل�شهر كانون الثاين  200دينارُ ،د ِفعت ً
نقدا.
� )6إيجار �شهر كانون الثاين  200دينارُ ،د ِفعت ً
نقدا.
 )7م�شرتيات نقدية ل�شهر كانون الثاين  600دينارُ ،د ِفعت ً
نقدا.
� )8إجمايل �إيرادات �شهر �شباط  4500دينار ،ا�س ُت ِلمت ً
نقدا.
� )9إجمايل رواتب �شهر �شباط  2000دينارُ ،د ِفعت ً
نقدا.
 )10فواتري الكهرباء واملاء ل�شهر �شباط  200دينارُ ،د ِفعت ً
نقدا.
� )11إيجار �شهر �شباط  200دينارُ ،د ِفعت ً
نقدا.
 )12م�شرتيات نقدية ل�شهر �شباط  600دينارُ ،د ِفعت ً
املطلوب:
�إعداد قائمة التدفق النقدي ل�شهر كانون الثاين ،و�شهر �شباط ،و�شهر �آذار.
ورقة العمل ( :)5-3حمل خالد لإ�صالح ال�سيارات.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)5-3
ُي ِّثل اجلدول ( )21-3قائمة التدفق النقدي ملحل خالد.
م

1

2
3
4

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التدفقات النقدية الداخلة:
القرو�ض
الإيرادات
املبيعات
�أخرى
�إجمايل التدفقات الداخلة
التدفقات اخلارجة:
الآالت واملعدات
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار املدفوع
امل�شرتيات النقدية
م�صروف الكهرباء واملاء
م�صروفات �أخرى
�إجمايل التدفقات اخلارجة
�صايف التدفقات النقدية ()2-1
التدفقات �أول املدَّة
التدفقات �آخر املدَّة ()4+3

�شهر كانون الثاين

�شهر �شباط

0
4000
0
0
4000

0
4500
0
0
4500

5000
2000
200
600
200
0
8000
()4000
10000
6000

0
2000
200
600
200
0
3000
1500
6000
7500

�شهر �آذار
0

7500

اجلدول ( :)21-3قائمة التدفق النقدي ملحل خالد.
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 ناق�ش املعلم يف ال�س�ؤالني الآتيني: )1كيف ميكن ح�ساب التدفقات النقدية �أول امل َّدة؟
 )2كيف ُح ِ�سب �صايف التدفقات النقدية يف �شهري �شباط و�آذار؟
التدفقات يف �أول امل َّدة ل�شهر كانون الثاين بلغت  10000دينار ،وهي ُت ِّثل ما �أُو ِدع يف البنك بداية امل�شروع
بتاريخ 2015/1/1م .ونظ ًرا �إلى عدم وجود تدفقات �أول امل َّدة قبل ذلك؛ ف�إن:
التدفقات �أول امل َّدة ل�شهر كانون الثاين = التدفقات بداية امل�شروع � +صايف التدفقات النقدية ال�سابقة
= 0 + 10000
=  10000دينار.
التدفقات �أول امل َّدة ل�شهر �شباط = التدفقات �أول امل َّدة ل�شهر كانون الثاين � +صايف التدفقات ال�سابقة
= )4000-( + 10000
=  6000دينار.
التدفقات �أول امل َّدة ل�شهر �آذار = التدفقات �أول امل َّدة ل�شهر �شباط � +صايف التدفقات ال�سابقة
= 1500 + 6000
=  7500دينار.
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ثان ًيا� :إعداد قائمة التدفق النقدي (التطبيق .)1
تع َّرفنا �آن ًفا قائمة التدفق النقدي ،و�سنتع َّرف الآن ً
مثال عمل ًّيا على كيفية �إعدادها.

الن�شاط ()1

التدفق النقدي (التطبيق .)1

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد قائمة التدفق النقدي.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (.)6-3
اطلع � َ
 اكتب على اللوح �إجابة جمموعتك. -ناق�ش املعلم يف هذه الإجابة.
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يف ما ي�أتي تفا�صيل العمليات املالية ل�شركة النور للدعاية والإعالن:
1)1بد�أت ال�شركة �أعمالها بتاريخ 2015/6/1م ،بر�أ�س مال قدره  70000دينار� ،أُو ِدع ً
كامل يف
البنك.
2)2بتاريخ 2015/6/5م ،ا�ست�أجرت ال�شركة مكاتب من �شركة الرامة العقارية؛ لتكون مق ًّرا لها ،وقد
بلغت قيمة الإيجار  4000دينار �سنو ًّياُ ،د ِفعت ب�شيك.
3)3بتاريخ 2015/6/15م�ُ ،س ِحب مبلغ  3000دينار من البنك ،ثم �أُو ِدع يف ال�صندوق لدفع امل�صروفات
ال�ضرورية (الطارئة).
4)4بتاريخ 2015/6/20م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا للمكاتب مببلغ 2000دينار ب�شيك.
5)5بتاريخ 2015/6/25م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة �صغرية لت�سيري �أعمالها مببلغ  6000دينار بالآجل،
وذلك من �شركة االحتاد لتجارة ال�سيارات.
6)6بتاريخ 2015/7/1م ،ا�شرتت ال�شركة معدات مببلغ  25000دينارُ ،د ِفع ب�شيك.
7)7بتاريخ 2015/7/10م ،عملت ال�شركة دعاية ل�شركة الفرح مببلغ  14000دينار ،وقد ت�س َّلمته
ب�شيك.
نقدا.
8)8بتاريخ 2015/7/15م ،دفعت ال�شركة قيمة فاتورة الكهرباء البالغة  300دينار ً
9)9بتاريخ 2015/7/20م ،عملت ال�شركة جمموعة من الدعايات والإعالنات ل�شركة اجلود مببلغ
 9000دينار على احل�ساب.
1010بتاريخ 2015/7/28م ،دفعت ال�شركة ثمن ال�سيارة التي ا�شرتتها من �شركة االحتاد لتجارة
ال�سيارات ب�شيك م�سحوب على البنك.
1111بتاريخ 2015/7/30م ،بلغ جمموع رواتب العاملني  5000دينارُ ،د ِفعت ب�شيك.
املطلوب:
�إعداد قائمة التدفق النقدي لل�شركة يف �شهر حزيران ،ومتوز ،و�آب.
ورقة العمل (  :)6-3التدفق النقدي ل�شركة النور.

246

�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)6-3
م

1

2
3
4

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التدفقات النقدية الداخلة:
القرو�ض
الإيرادات
املبيعات
�أخرى
�إجمايل التدفقات الداخلة
التدفقات اخلارجة:
الآالت واملعدات
الأثاث
ال�سيارات
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار املدفوع
امل�شرتيات النقدية
م�صروف الكهرباء
م�صروفات �أخرى
�إجمايل التدفقات اخلارجة
�صايف التدفقات النقدية ()2-1
التدفقات �أول املدَّة
التدفقات �آخر املدَّة ()4+3

�شهر حزيران

�شهر متوز

�شهر �آب

14000

0

14000

0
2000
0
0
4000
0
0
0
6000
()6000
70000
64000

25000
6000
5000

300
36300
()22300
64000
41700

41700

اجلدول (  :)22-3قائمة التدفق النقدي ل�شركة النور.
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ثال ًثا� :إعداد قائمة التدفق النقدي (التطبيق .)2
�أعددنا �آن ًفا قائمة التدفق النقدي ل�شركة النور ،و�س ُن ِع ُّد الآن قائمة التدفق النقدي ٍّ
لكل من �شركة الطاهر
و�شركة النور�س.

الن�شاط ()1

التدفق النقدي (التطبيق .)2

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد قائمة التدفق النقدي.

التعليمات:
 �ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي. َّاطلع على ورقة العمل (.)7-3
 ُح َّل �أ�سئلة ورقة العمل.تو�صلتما �إليه ،بكتابته على اللوح.
 -قارن �إجابتك ب�إجابة زميلك ،ثم �شارك باقي املجموعات يف ما َّ
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يف ما ي�أتي تفا�صيل العمليات املالية ل�شركة الطاهر:
نقدا ،و  4000دينار
1)1بد�أت ال�شركة ن�شاطها التجاري بتاريخ 2015/3/1م ،مببلغ  14000دينار ً
قيمة �سيارة ،و  2400دينار قيمة �أثاث ،و  90000دينار قيمة مبنى.
2)2بتاريخ 2015/3/5م ،ا�شرتت ال�شركة معدات مببلغ  10000دينار من �شركة الزاهر ،دفعت منه
نقدا.
 3000دينار ً
نقدا.
3)3بتاريخ 2015/3/6م ،ا�شرتت ال�شركة مواد نظافة مببلغ  50دينار ً
4)4بتاريخ 2015/3/8م� ،أودعت ال�شركة مبلغ  7000دينار يف البنك.
نقدا من ال�سيد �سامر لقاء �صيانة
ح�صلت ال�شركة مبلغ  3600دينار ً
5)5بتاريخ 2015/4/15مَّ ،
املبنى اخلا�ص به.
6)6بتاريخ 2015/5/16م ،عملت ال�شركة �صيانة ل�شركة االت�صاالت مببلغ  28000دينار ،ت�س َّلمت منه
نقدا.
 10000دينار ً
7)7بتاريخ 2015/5/17م ،دفعت ال�شركة مبلغ  500دينار م�صروف �صيانة لل�سيارة ب�شيك.
نقدا.
8)8بتاريخ 2015/5/29م ،دفعت ال�شركة رواتب املوظفني البالغة  1300دينار ً
املطلوب:
�إعداد قائمة التدفق النقدي لل�شركة يف �شهر �آذار ،وني�سان ،و�أيار وحزيران.
ورقة العمل ( :)7-3قائمة التدفق النقدي ل�شركة الطاهر.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)٧-3
م 		

1

2
3
4

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

التدفقات النقدية الداخلة:
القرو�ض
الإيرادات (ال�سيد �سامر)
الإيرادات (�شركة االت�صاالت)
�أخرى
�إجمايل التدفقات الداخلة
التدفقات اخلارجة:
الآالت واملعدات
الأثاث
م�صروف �صيانة ال�سيارة
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار املدفوع
امل�شرتيات النقدية
م�صروف الكهرباء
م�صروفات �أخرى
�إجمايل التدفقات اخلارجة
�صايف التدفقات النقدية ()2-1
التدفقات �أول املدَّة
التدفقات �آخر املدَّة ()4+3

�شهر �آذار

�شهر ني�سان

3600
0

3600

�شهر �أيار

10000
10000

3000
500
1300

50
3050
()3050
14000
10950

0
3600
10950
14550

1800
8200
14550
22750

اجلدول ( :)23-3قائمة التدفق النقدي ل�شركة الطاهر.
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�شهر حزيران

22750

الن�شاط ()٢

التدفق النقدي (التطبيق .)3

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد قائمة التدفق النقدي.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل ( )8-3التي و َّزعها املعلم .
اطلع � َ
 ُح ّل �أ�سئلة ورقة العمل اكتب على اللوح �إجابة جمموعتك. ناق�ش املعلم يف هذه الإجابة.يف ما ي�أتي تفا�صيل العمليات املالية ل�شركة النور�س ل�صيانة �أجهزة احلا�سوب:
1)1بد�أت ال�شركة ن�شاطها بتاريخ 2016/1/1م ،بر�أ�س مال قدره  50000دينار� ،أو ِدع ً
كامل يف البنك.
2)2بتاريخ 2016/1/5م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  10000دينار ب�شيك م�سحوب على البنك
لت�سيري �أعمالها.
3)3بتاريخ 2016/1/6م ،ا�شرتت ال�شركة �أثا ًثا من مفرو�شات زين مببلغ  2000دينار بالآجل.
4)4بتاريخ 2016/1/10م ،دفعت ال�شركة قيمة فاتورة الهاتف البالغة  600دينار ب�شيك م�سحوب
على البنك.
5)5بتاريخ 2016/1/12م ،ا�شرتت ال�شركة بع�ض القرطا�سية من مكتبة اال�ستقالل مببلغ  400دينار
ب�شيك.
6)6بتاريخ 2016/1/15م ،عملت ال�شركة �صيانة لأجهزة احلا�سوب اخلا�صة ب�أحد العمالء مببلغ
 1600دينار ،وقد ت�س َّلمت املبلغ ب�شيك.
املطلوب:
�إعداد قائمة التدفق النقدي لل�شركة يف �شهر كانون الثاين و�شباط.
ورقة العمل ( :)8-3قائمة التدفق النقدي ل�شركة النور�س.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)8-3

م

1

2
3
4

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التدفقات النقدية الداخلة:
القرو�ض
الإيرادات
املبيعات
�أخرى
�إجمايل التدفقات الداخلة
التدفقات اخلارجة:
الآالت واملعدات
الأثاث
ال�سيارة
م�صروف الرواتب
م�صروف الإيجار املدفوع
امل�شرتيات النقدية
م�صروف الهاتف
م�صروفات �أخرى
�إجمايل التدفقات اخلارجة
�صايف التدفقات النقدية ()2-1
التدفقات �أول املدَّة
التدفقات �آخر املدَّة ()4+3

�شهر كانون الثاين

�شهر �شباط

1600

1600

0

10000

600
400
11000
()9400
50000
40600

0
0
40600

اجلدول ( :)24-3قائمة التدفق النقدي ل�شركة النور�س ل�صيانة �أجهزة احلا�سوب.
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ن�شاط بيتي:

يف ما ي�أتي احل�سابات التي ُت ِّثل التدفقات الداخلة واخلارجة ل�شركة الأمل يف �شهري كانون الثاين
و�شباط:
 �شهر كانون الثاين:الإيرادات 3000 :دينار.
امل�شرتيات النقدية 200 :دينار.
م�صروف رواتب املوظفني 1000 :دينار.
م�صروف الكهرباء واملاء 50 :دينا ًرا.
م�صروف الإيجار 100 :دينار.
 �شهر �شباط:الإيرادات 3500 :دينار.
امل�شرتيات النقدية 200 :دينار.
م�صروف رواتب املوظفني 1000 :دينار.
م�صروف الكهرباء واملاء 50 :دينا ًرا.
م�صروف الإيجار 100 :دينار.
�إذا علمت �أن التدفقات يف بداية امل�شروع قد بلغت  2000دينار ،قم ب�إعداد قائمة التدفق النقدي ل�شهر
كانون الثاين ،و�شباط ،و�آذار.
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�أ�سئلة الدر�س:
 .1ما الفرق بني التدفقات النقدية �أول املدَّة والتدفقات النقدية �آخر املدَّة؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------- .2يف ما ي�أتي احل�سابات التي ُت ِّثل التدفقات الداخلة واخلارجة ل�شركة رائد يف �شهر كانون الثاين:
القرو�ض� :صفر.
الإيرادات 3600 :دينار.
املبيعات 500 :دينار.
�شراء الأثاث 200 :دينار.
�شراء ال�سيارات 6000 :دينار.
م�صروف رواتب املوظفني� :صفر.
م�صروف الكهرباء واملاء 700 :دينار.
م�صروف الإيجار 100 :دينار.
�إذا علمت �أن التدفقات يف بداية امل�شروع قد بلغت  16000دينار ،قم ب�إعداد قائمة التدفق النقدي
ل�شهري كانون الثاين و�شباط.
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 .3قم ب�إعداد قائمة التدفق النقدي ل�شركة املراد ،بنا ًء على العمليات املالية الآتية لل�شركة:
نقدا ،و  12000دينار قيمة
1)1بد�أت ال�شركة ن�شاطها التجاري بتاريخ 2015/3/1م ،مببلغ  72000دينار ً
�سيارة ،و  1500دينار قيمة �أثاث ،و  100000دينار قيمة مبنى ال�شركة.
2)2بتاريخ 2015/3/5م ،ا�شرتت ال�شركة �آالت من �شركة �سميح مببلغ  10000دينارُ ،د ِفع منها 5000
نقدا.
دينار ً
3)3بتاريخ 2015/4/2م� ،أودعت ال�شركة مبلغ  50000دينار يف البنك.
نقدا �إثر خدمات �صيانة ل�شركة �إميان.
ح�صلت ال�شركة مبلغ  4100دينار ً
4)4بتاريخ 2015/4/15مَّ ،
ح�صلت ال�شركة مبلغ  5300دينار مبوجب �شيك �إثر بيع �سيارة لل�شركة.
5)5بتاريخ 2015/5/5مَّ ،
نقدا.
6)6بتاريخ 2015/5/17م ،ا�شرتت ال�شركة �سيارة مببلغ  8000دينار ً
7)7بتاريخ 2016/6/5م ،ت�س َّلمت ال�شركة مبلغ  1500دينار لقاء خدمات ا�ست�شارية ل�شركة الكوثر
للمفرو�شات.
نقدا.
8)8بتاريخ 2015/7/18م ،دفعت ال�شركة قيمة فاتورة الكهرباء البالغة  50دينا ًرا ً
ح�صلت ال�شركة مبلغ  2000دينار مبوجب �شيك لقاء نقل �أثاث ل�شركة امل�صطفى.
9)9بتاريخ 2015/7/22مَّ ،
1010بتاريخ 2015/8/21م ،عملت ال�شركة �صيانة ل�شركة االت�صاالت مببلغ  28000دينار ،ت�س َّلمت منه
نقدا.
 10000دينار ً
1111بتاريخ 2015/8/23م ،دفعت ال�شركة مبلغ  500دينار م�صروف �صيانة لل�سيارة ب�شيك.

255

�أ�سئلة الوحدة
و�ضح املق�صود ٍّ
ال�س�ؤال الأولِّ :
مما ي�أتي:
بكل ّ
�أ -الت�سويات اجلردية----------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------ب -خطة التدفق النقدي-------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------ج -ر�أ�س املال الثابت------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------د -ح�سابات امل�ستحقات---------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثاين� :أكمل الفراغ يف العبارات الآتية:
	) أبعد �إعداد ميزان املراجعة ُتن َقل �أر�صدة ح�سابات امل�صروفات والإيرادات �إلى قائمة ،-------
و ُتن َقل �أر�صدة الأ�صول وااللتزامات وحقوق امللكية �إلى قائمة .------------
	) ب ُتن َقل خال�صة قائمة الدخل (ربح� ،أو خ�سارة) �إلى قائمة املركز املايل حتت بند .---------
	) ج�إذا كان ناجت التدفق النقدي �سال ًبا ،فهذا يدل على وجود  -------يف النقدية ،و�إذا كان موج ًبا
َّ
دل ذلك على وجود  ----------يف النقدية.
	) د ُت َع ُّد فوائد الودائع البنكية ً
مثال على النقد  ،-----------يف حني ُت َع ُّد ال�ضرائب امل�ستحقة
�أ�شبه بالنقد .-----------
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ال�س�ؤال الثالث :اطلع على قائمة الدخل ل�شركة فرا�س لال�ست�شارات الهند�سية ،ثم �أجب عن الأ�سئلة
التي تليها:
�شركة فرا�س
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
الإيرادات:
الإيرادات اال�ست�شارية الهند�سية
2000
الإيرادات اال�ست�شارية الفنية
1500

2500
1200
60

امل�صروفات:
م�صروف رواتب املوظفني
م�صروف �إيجار املحل
م�صروف الكهرباء

املطلوب:
�أ) �إيجاد �إجمايل الإيرادات ،و�إجمايل امل�صروفات.
ب) �إيجاد نتائج �أعمال ال�شركة ،وبيان و�ضعها من حيث الربح واخل�سارة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�صحح اخلط�أ الوارد يف كل عبارة من العبارات الآتية:
ال�س�ؤال الرابعِّ :
	) أزيادة الإيرادات على امل�صروفات ي�ؤدي �إلى خ�سارة.----------------------- .
	) ب�إيجار املحل ُي َع ُّد من الإيرادات.------------------------------------ .
	) ج تقدمي خدمات ا�ست�شارية ُي َع ُّد من امل�صروفات.-------------------------- .
رحل �أر�صدة ح�سابات الإيرادات جميعها �إلى ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعل ح�سابات الإيرادات
	) د ُت َّ
دائن ًة ،وح�ساب ملخ�ص الدخل مدي ًنا ب�إجمايل مبلغ الإيرادات.----------------------.
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رحل ر�صيد ر�أ�س املال �إلى ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعله دائ ًنا ،وجعل ح�ساب
هـ	) هيف حال اخل�سارةُ ،ي َّ
ملخ�ص الدخل مدي ًنا باملبلغ نف�سه---------------------------------------- .
	) و َّ
ُيعب عن قائمة الدخل مب�صطلح امليزانية العمومية----------------------------- .
ال�س�ؤال اخلام�س :هاتِ ً
مثال واحدًا على ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
	) أالطرائق التي ت�ستخدمها ال�شركة للإفادة من فائ�ض التدفق النقدي يف احل�صول على �إيرادات
�إ�ضافية-------------------------------------------------------- :
	) بالطرائق التي ت�ستخدمها ال�شركة ل�سدِّ العجز يف تدفقها النقدي-------------------- :
	) جح�ساب م�ؤقت-----------------------------------------------------:
	) دح�ساب دائم----------------------------------------------------- :
ال�س�ؤال ال�ساد�س :يف ما ي�أتي �أر�صدة ميزان املراجعة ل�شركة �أحمد التجارية يف 2016/12/31م:
ر�أ�س املال 100900 :دينار.
ب�ضاعة �آخر امل َّدة 5000 :دينار.
الآالت واملعدات 10000 :دينار.
قر�ض العقار 25000 :دينار.
املدينون 2000 :دينار.
�أوراق الدفع 13000 :دينار.
م�صروف الكهرباء 3000 :دينار.
�أوراق القب�ض 5800 :دينار.
�إيراد ال�صيانة 10000 :دينار.
القر�ض الق�صري الأجل 10000 :دينار.
القر�ض الطويل الأجل 45000 :دينار.
البنك 85900 :دينار.
املباين 20500 :دينار.
�إيراد اال�ست�شارات 50300 :دينار.
براءة االخرتاع 10000 :دينار.
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م�صروف ال�صيانة 5000 :دينار.
الدائنون 25000 :دينار.
م�صروف املياه 2000 :دينار.
ال�سيارات 30000 :دينار.
�إيجار املحل 5000 :دينار.
ال�صندوق 50000 :دينار.
الأرا�ضي 25000 :دينار.
�إيرادات اال�ستثمارات 10000 :دينار.
امل�سحوبات ال�شخ�صية 10000 :دينار.
م�صروف رواتب املوظفني 20000 :دينار.
املطلوب:
�أ) �إعداد قائمة الدخل عن املدَّة املنتهية يف 2016/12/31م.
ب) �إعداد قائمة املركز املايل عن املدَّة املنتهية يف 2016/12/31م.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال ال�سابع :ع ِّلل ما ي�أتي:
�أ) عمل قيود الإقفال يهدف �إلى جعل �أر�صدة احل�سابات امل�ؤقتة م�ساوي ًة لل�صفر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف�ضل ا�ستئجار الأجهزة واملعدات ً
ب) بع�ض ال�شركات ُت ِّ
بدل من �شرائها
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الثامن :يف ما ي�أتي بع�ض الأر�صدة واملعلومات اخلا�صة ب�شركة جمد التجارية عن ال�سنة
املنتهية يف 2015/12/31م:
 ال�صندوق 2000 :دينار. ملخ�ص الدخل (خ�سارة) 8000 :دينار. قر�ض طويل الأجل 15000 :دينار. امل�سحوبات ال�شخ�صية 3000 :دينار. الدائنون 1400 :دينار. �صايف حقوق امللكية 50000 :دينار.املطلوب:
�إيجاد قيمة ر�صيد ر�أ�س املال يف بداية ال�سنة املالية 201٥/1/1م.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال التا�سع :لديك ميزان املراجعة بالأر�صدة كما هو يف  2016/12/31ل�شركة (املحرتفون)
لال�ست�شارات املحا�سبية:
�أر�صدة مدينة

�أر�صدة دائنة

13880
1300
700
5000
2000
120
10000
1000
20000
1500

55500

4000
1500
50000
55500

ا�سم احل�ساب
ال�صندوق
البنك
قرطا�سية
�أثاث
�أجهزة حا�سوب
م�صروف فاتورة كهرباء
م�صروف رواتب
م�صروف �إيجار
ال�سيارة
�شركة الوالء(مدينون)
�إيراد خدمات
�شركة ال�صناع العرب(دائنون)
ر�أ�س املال
الإجمايل

املطلوب:
	) أ �إعداد قائمة الدخل.
	) ب�إعداد قائمة حقوق امللكية.
	) ج�إعداد قائمة املركز املايل.
	) د�إعداد قيود الإقفال الالزمة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خم�سا
ال�س�ؤال العا�شر :توجد طرائق عدَّة ميكن لل�شركة ا�ستخدامها يف زيادة تدفقها النقدي ،اذكر ً
منها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الرابعة

4

مدخل �إلى الإدارة املالية






هل �سمعت يو ًما عن وظيفة املحلل املايل؟ هل تعرف �شي ًئا عن ماهية عمله؟
يتعي علينا قراءة القوائم املالية ل ِّأي �شركة وفهمها؟
 ملاذا َّ
بر�أيك ،ملاذا ندر�س الإدارة املالية؟
ما الأ�سباب التي ُتتِّم علينا درا�ستها الآن؟
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قبل �أن جنيب عن ال�س�ؤال الأخري يف معر�ض تناولنا مو�ضوعات هذه الوحدة ،دعونا ُنع ِّرج ً
قليل على
مراحل تطور الإدارة املالية؛ لتكون هي بداية الإجابة عن هذا ال�س�ؤال املهم.
ظهر مفهوم الإدارة املالية يف بداية القرن الع�شرين ،وكان حمور اهتمام املفكرين �آنذاك هو البحث يف
عمليات االندماج بني ال�شركات ،و�إن�شاء �شركات جديدة ،و�إجراءات توفري الأموال الالزمة للم�شروعات.
اهتماما كب ًريا بدرا�سة كلفة ر�أ�س املال ،وظهرت نظريات كثرية يف �إدارة
وقد �شهد عقد ال�سبعينيات
ً
الأ�صول وتوجيه امل�صادر املالية املتاحة �إلى �أف�ضل جماالت ا�ستخدامها؛ لتنتقل الإدارة املالية من حقل
يهتم بالتحليل اخلارجي لل�شركة �إلى حقل ُير ِّكز على عملية اتخاذ القرار داخل ال�شركة .وقد امتازت هذه
بالتو�سع يف ا�ستخدام �أنظمة احلا�سوب يف املناحي املالية؛ ما �أدى �إلى
املرحلة  -حتى وقتنا احلا�ضر-
ُّ
حدوث تغيريات جوهرية يف النواحي التنظيمية والإدارية �أف�ضت  -يف نهاية املطاف� -إلى فتح �آفاق وا�سعة
يف جماالت حتليل امل�شكالت املالية واتخاذ القرارات.
�سنعر�ض يف هذه الوحدة للقوائم املالية التي تناولناها يف الوحدة الثالثة ،ولكن مبنظور �آخر؛ �إذ ال ُب َّد من
قراءة هذه القوائم ،ودرا�سة معاين العمليات املحا�سبية فيها ،من �أجل حتليل امل�شكالت املالية ،وال�سماح
ل�ص ّناع القرار باتخاذ القرارات املنا�سبة مل�صلحة ال�شركة.

نتاجات التعلم من الوحدة:
ُيتو َّقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قاد ًرا على:
 تعريف مفهوم الإدارة املالية. ا�ستنتاج خ�صائ�ص الإدارة املالية. حتديد وظائف الإدارة املالية. بيان عالقة الإدارة املالية بالإدارات الأخرى يف ال�شركة. حتديد ا�ستعماالت التحليل املايل. ا�ستنتاج املعلومات الالزمة للتحليل املايل. متييز وظائف املحلل املايل. ا�ستنتاج �أهداف التحليل املايل. متييز �أ�ساليب التحليل املايل بع�ضها من بع�ض. تطبيق التحليل املقارن على القوائم املالية املختلفة. -تطبيق التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.
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1

الدرس األول
اإلدارة المالية

� ً
أول :مفهوم الإدارة املالية.
ُت َع ُّد الإدارة املالية �إحدى �أهم الوظائف الأ�سا�سية يف ال�شركات؛ وذلك �أنها تتعلق باملوارد املالية
التي ُتعنى بتمويل �أن�شطة ال�شركة� ،إذ ال ميكن ممار�سة � ِّأي ن�شاط من �أن�شطة امل�شروع من دون متويل.
ُتع َّرف الإدارة املالية ب�أنها الوظيفة التي ُتعنى بعملية التخطيط والتنظيم واملتابعة والرقابة حلركة الأموال
(تدفقات نقدية داخلة ،وتدفقات نقدية خارجة) الالزمة لتحقيق �أهداف ال�شركة ،والوفاء بااللتزامات
(ع ْ�سر) مالية؛ �أي عدم قدرتها على
املالية املرتتبة عليها يف الوقت املُح َّدد؛ لكيال تتع َّر�ض ال�شركة ل�ضائقة ُ
الوفاء بااللتزامات امل�ستحقة عليها.
ثان ًيا :خ�صائ�ص الإدارة املالية.
متتاز الإدارة املالية بخ�صائ�ص ع َّدة� ،أهمها:
1)1ال�صلة الوثيقة مبختلف �أوجه ن�شاط ال�شركة؛ �إذ ال ميكن ت� ُّصور � ِّأي ن�شاط ل ِّأي �إدارة مبن�أى عن اجلوانب
واملناحي املالية.
2)2التعامل مع القرارات املالية بو�صفها قرارات ُم ِلزمة لل�شركة يف �أغلب احلاالت؛ ما ُيح ِّتم عليها االنتباه
واحلذر ال�شديد عند اتخاذ هذه القرارات.
3)3النظر �إلى بع�ض القرارات املالية بو�صفها قرارات م�صريية؛ فعندما ُتق ِّرر ال�شركة ً
مثل احل�صول
على قر�ض طويل الأجل ورهن موجوداتها (�أ�صولها) ل�ضمان هذا القر�ض ،ف�إنها قد تتع َّر�ض للإفال�س
والزوال يف حال مل ت�ستطع �سداده.
4)4عدم ظهور نتائج القرارات املالية �سري ًعا؛ �إذ ي�ستغرق ظهورها زم ًنا ً
طويل ،ما يجعل �إ�صالح اخلط�أ -
�إن ُو ِجدً -
عمل �صع ًبا.
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ثال ًثا :وظائف الإدارة املالية.
للإدارة املالية العديد من الوظائف� ،أهمها:
1)1تر�شيد القرارات اال�ستثمارية عن طريق الدرا�سة واملفا�ضلة بني اال�ستثمارات املختلفة.
2)2تدبري الأموال الالزمة لل�شركة من م�صادر التمويل املختلفة ،و�إجراء عمليات املفا�ضلة بينها.
�3)3ضمان حتقيق املوازنة بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة عن طريق عمليات التخطيط النقدي.
4)4اال�ضطالع بعمليات املتابعة واملراقبة املالية لل�شركة عن طريق عمليات التحليل امل�ستمر للأداء.
5)5درا�سة القوائم املالية التي ُت ِّ
و�ضح موقف ال�شركة املايل ،وحتليل هذه القوائم.

الن�شاط ()1

خ�صائ�ص الإدارة املالية ووظائفها.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز خ�صائ�ص الإدارة املالية من وظائفها.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة من ثالث جمموعات.�س ُيو ِّزع املعلم على كل جمموع ٍة بطاقات كما ي�أتي :جمموعة بطاقات حتوي ك ٌّل منها خ�صي�صة منخ�صائ�ص الإدارة املالية ،وجمموعة �أخرى حتوي ك ٌّل منها وظيفة من وظائف الإدارة املالية.
أنت و�أفراد جمموعتك ما ت�ض َّمنته البطاقات خا�صتكم ،وناق�شوه يف ما بينكم.
اقر�أ � َ�ستعمل كل جمموعة على ت�صنيف البطاقات �إلى �صنفني؛ الأول :خ�صائ�ص الإدارة املالية ،والثاين:وظائف الإدارة املالية.
تو�صلتم �إليه �أمام املجموعات الأخرى.
-ناق�ش �أفراد جمموعتك يف ما َّ
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راب ًعا :قطاعات الإدارة املالية.
�سهم الإدارة املالية يف حتقيق النجاح والتطور املايل ملجموعة من القطاعات ،هي:
ُت ِ

 )1القطاع العام (الإدارة املالية احلكومية):
ق�صد بذلك الإدارة املالية التي تهتم بالأموال العامة للدولة ،وت�شمل �إيرادات الدولة ،ونفقات الدولة،
ُي َ
واملوازنة العامة ،والرقابة على الأموال العامة ،وحتليل االو�ضاع االقت�صادية واملالية للدولة .وقد ازداد
االهتمام الر�سمي بهذا النوع من الإدارة لأ�سباب ع َّدة ،منها :احلر�ص على ال�شفافية يف عر�ض �أموال
الدولة ،وال�سعي اجلاد للحد من انت�شار ظاهرة الف�ساد الإداري واملايل ،وق َّلة املوارد املالية للحكومة ،وعجز
املوازنات.
 )2القطاع اخلا�ص:
ُتعنى الإدارة املالية لهذا القطاع ب�أوجه الن�شاط املايل يف امل�شروعات الفردية �أو ال�شركات .وهي ت�شمل
التخطيط املايل ،وتنظيم الوظيفة املالية ،والرقابة املالية ،و�إدارة ر�أ�س املال.
 )3قطاع الأفراد (الإدارة املالية ال�شخ�صية):
تتعلق �إدارة هذا القطاع ب�إيرادات الفرد ،وكيفية �إنفاقها مبا ُيح ِّقق له �أكرب �إ�شباع ممكن ،وكذا كيفية
ا�ستثمارها� ،إلى جانب معاجلة مو�ضوعات �أخرى ،مثل :التقاعد ،وال�ضمان االجتماعي ،والت�أمني ال�صحي،
مما يهم الفرد؛ �أي �إنها الإدارة التي ُتعنى ب�أموال الفرد ال�شخ�صية ،والتي تتم َّثل يف عوائد الفرد
وغري ذلك ّ
ونفقاته وا�ستثماراته.
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خام�سا� :أهداف الإدارة املالية.
ً

الن�شاط ()1

�أهداف الإدارة املالية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف �أهداف الإدارة املالية.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة من ثالث جمموعات.
 �س ُيو ِّزع املعلم على كل جمموع ٍة بطاقة. �ستطلع املجموعات على البطاقات وتناق�شها يف ما بينها كالآتي:املجموعة الأولى :بطاقة ( :)1تعظيم الأرباح.
املجموعة الثانية :بطاقة ( :)2تعظيم ثروة املالكني.
املجموعة الثالثة :بطاقة ( :)3املحافظة على ال�سيولة.
أنت و�أفراد جمموعتك املعلومات الواردة يف البطاقة خا�صتكم �أمام املجموعات الأخرى بالطريقة
 اعر�ض � َالتي ترونها منا�سبة.
تتو�صلون �إليه من نتائج.
 -ناق�ش املعلم يف ما َّ

ميكن �إجمال �أهداف الإدارة املالية بالآتي:

 )1تعظيم الأرباح
ُير ِّكز هذا الهدف على اال�ستخدام الأمثل للموارد الر�أ�سمالية ،مثل :املواد الأولية ،واملواد اخلام ،واملوجودات،
والتكنولوجيا ،والطاقة ،واملعلومات ،وغري ذلك من املوارد املتاحة لل�شركةُ .ي َع ُّد تعظيم الأرباح يف ال�شركة
�أم ًرا مه ًّما للأ�سباب الآتية:
)Profit Maximization(:

	) أمواجهة املخاطر التي تتع َّر�ض لها ال�شركة؛ ما ي�ساعدها على اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطها
الت�شغيلي .ومن هذه املخاطر :املخاطر االئتمانية ،وخماطر اال�ستثمار ،وخماطر انخفا�ض الأ�سعار،
واملخاطر ال�سوقية التي تنتج من عوامل ال ميكن لل�شركة ال�سيطرة عليها.
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	) باحل�صول على ر�أ�س املال الالزم؛ وذلك �أن الأرباح ُت ِّثل �أحد م�صادر التمويل الداخلي.
	) جت�شجيع �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال وحفزهم �إلى اال�ستثمار يف ال�شركة.
	) دزيادة ثقة امل�ستثمرين واملُ ّلك بال�شركة.
هـ	) ه تقييم اجلهود التي ُب ِذلت لتحقيق الأرباح ،وال �سيما �أن حتقيق الأرباح دليل على فاعلية �إدارة ال�شركة
يف اتخاذ القرارات.
 )2تعظيم ثروة املالكني )Shareholders Wealth Maximization(:

بالرغم من قناعة بع�ض رجال الأعمال و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال بهدف تعظيم الأرباح ،ف�إن العديد من
االنتقادات قد طالته� .أ ّما هدف تعظيم ثروة املالكني ف ُو ِ�ضع للأ�سباب الآتية:
	) أالتوقيت الزمني للأرباح :فهدف تعظيم الأرباح يتجاهل التوقيت الزمني للتدفقات النقدية الذي
يقوم على مبد�أ القيمة الزمنية للنقود ،والذي يتم َّثل يف �أن قيمة مبلغ معني من النقود تعتمد على
توقيت احل�صول عليه.
	) باملخاطر التي ترافق التدفقات النقدية :من املعلوم �أن بع�ض اال�ستثمارات ُت َع ُّد �أكرث خط ًرا من
غريها .فعند ال�سعي لتحقيق هدف تعظيم الأرباح قد ُي�ستث َمر يف �أن�شطة خطرة ج ًّدا ،خال ًفا لهدف
تعظيم ثروة املالكني الذي ي�أخذ ذلك با ُ
حل�سبان.
	) ج�إ�ضرار هدف تعظيم الأرباح بال�شركة على املدى الطويل :وذلك �أن املدير املايل قد يزيد ن�سبة الأرباح
احلالية بتقلي�ص تكاليف التدريب� ،أو تخفي�ض نفقات البحث والتطوير ،وقد يلج�أ �إلى تقلي�ص نفقات
الإعالن والرتويج .ولي�س خاف ًيا على �أحد �أثر هذه النفقات يف ا�ستمرار ال�شركة يف مناف�سة ال�شركات
الأخرى على مدار �سنني ع َّدة ،واملحافظة على ح�صتها ال�سوقية.
	) دخدمة املجتمع :يتم َّثل ذلك يف امل�س�ؤولية الأخالقية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات جتاه املجتمع ،التي تت�ض َّمن
تقدمي امل�ساعدة والعون الالزم ِني لأفراد املجتمع (مثل :دعم اجلمعيات اخلريية املحلية ،والأن�شطة
والفعاليات املجتمعية) ،والإ�سهام الفاعل يف حل م�شكلة البطالة ،و�إيجاد فر�ص عمل جديدة.
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 )3املحافظة على �سيولة نقدية منا�سبة لل�شركة:
ق�صد بال�سيولة القدرة على توفري الأموال عند احلاجة �إليها بن�سبة معقولة� ،أو حتويل بع�ض الأ�صول �إلى
ُي َ
نقد جاهز من دون حت ُّمل خ�سائر؛ �سع ًيا �إلى مواجهة االلتزامات املالية املطلوبة عند ا�ستحقاقها .وهدف
ً
يتعي
حدث
تعار�ضا بني ال�سيولة والربحية؛ لذا َّ
ال�سيولة هذا يقرتن بهدف �آخر هو الربحية ،ولكن هذا ُي ِ
على الإدارة املالية حتقيق نوع من التوازن بني ال�سيولة والربحية .فاالنتباه �إلى الربحية العالية قد يق�ضي
مما يربك ال�شركة ،ويجعلها تتخ َّبط يف م�س�ألة �سداد التزاماتها .وال َّ
�شك يف �أن االحتفاظ
على ال�سيولة ّ
ب�سيولة عالية ُيق ِّلل من القدرة على اغتنام الفر�ص اال�ستثمارية وزيادة الأرباح.
�ساد�سا :عالقة الإدارة املالية بالإدارات الأخرى يف ال�شركة.
ً
ميكن �إجمال عالقة الإدارة املالية ببع�ض الإدارات الأخرى يف ال�شركة مبا ي�أتي:
	) أالعالقة ب�إدارة الإنتاج :تعمل الإدارة املالية على توفري الأموال الالزمة لتنفيذ خطة الإنتاج بنجاح،
ومتويل الأن�شطة الإنتاجية جميعها.
�سهم يف و�ضع
	) بالعالقة بالت�سويقُ :تدِّ د الإدارة املالية مبالغ التمويل الالزمة لق�سم الت�سويق ،و ُت ِ
اخلطط الت�سويقية املالئمة للم�شروع تب ًعا ملفاهيم العائد والتكلفة� ،إ�ضاف ًة �إلى املقارنة بني تكلفة
الإعالنات وطريقة البيع بالأجل بو�صفها �أ�سلو ًبا لت�صريف الب�ضاعة.
	) جالعالقة ب�إدارة املوارد الب�شريةُ :تقدِّ م الإدارة املالية املعلومات الالزمة لإدارة املوارد الب�شرية؛ بغية
اتخاذ القرارات املنا�سبة ،مثل :زيادة الرواتب ،وتقليل الأيدي العاملة.
	) دالعالقة ب�إدارة الرقابة واملتابعةُ :تقدِّ م الإدارة املالية املعلومات الالزمة لإدارة الرقابة واملتابعة؛ بغية
توجيهها وتعريفها مبناحي القوة وال�ضعف يف ال�شركة ،مثل :زيادة الربحية ،وزيادة امل�صروفات.
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ن�شاط بيتي:

منى تعمل مدي ًرا مال ًّيا يف �إحدى ال�شركات بالأردن ،طلب �إليها مدير ال�شركة �إعداد تقرير ُتدِّد به
عالقة الإدارة املالية بالعلوم الأخرى .قدِّم ملنى بع�ض املعلومات عن عالقة الإدارة املالية ٍّ
بكل من
املحا�سبة ،واالقت�صاد ،واحلا�سوب؛ لتتم َّكن من �إعداد تقريرها ملدير ال�شركة.
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�أ�سئلة الدر�س
و�ضح املق�صود ٍّ
ِّ .1
مما ي�أتي:
بكل ّ
�أ) الإدارة املالية-------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------.-------------------------------------------- ---------------ب) الإدارة املالية ال�شخ�صية------------------------------------------- :
----------------------------------- ----------------- -----.---------------------------------------------------------- .2اذكر ثالث ًة من �أهداف الإدارة املالية.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .3ملاذا ازداد االهتمام حدي ًثا بالإدارة املالية احلكومية ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2

الدرس الثاني
مدخل إلى التحليل المالي

� ً
أول :مفهوم التحليل املايل.
ُي َع ُّد التحليل املايل �أداة ت�ساعد على تقييم ال�شركات ،واحلكم على جودة مركزها املايل ،ومدى
كفاءة ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية املختلفة فيها ،ومدى القدرة على �إحكام الرقابة الداخلية .يتو ّلى عملية
تخ�ص�صون يعملون على �إعداد تقارير ُتق َّدم للإدارة العليا؛ بغية اال�ستناد �إليها عند اتخاذ
التحليل املايل ُم ِّ
ً
م�ستقبل.
قرارات مهمة تتعلق بقدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف العمل
ُيع َّرف التحليل املايل ب�أنه عملية منظمة تهدف �إلى جتميع املعلومات اخلا�صة بالقوائم املالية لل�شركة،
و�إجراء الت�صنيف الالزم لها ،ثم تف�سري النتائج الكت�شاف �أوجه القوة وال�ضعف يف اخلطط وال�سيا�سات
املالية ،وتقييم �أنظمة الرقابة ،وو�ضع احللول ،وذلك بقراءة القوائم املالية قراءة �صحيحة ﻣﻦ �أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ً
�ﺃﺩﺍﺀ ال�شركة ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺎ�ﺿﻲ ﻭﺍﺤﻟﺎ�ﺿﺮُّ ،
م�ستقبل.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ �ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ
بوجه عام ،يهدف التحليل املايل �إلى حتقيق غايات ع َّدة ،منها:
 تع ُّرف حقيقة و�ضع ال�شركة املايل. تقييم ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية املُتَّبعة يف ال�شركة. احلكم على مدى كفاءة الإدارة. الإفادة من املعلومات املتوافرة يف اتخاذ القرارات اخلا�صة بالرقابة والتقومي. حتديد مدى قدرة ال�شركة على خدمة ديونها ،وعلى االقرتا�ض من البنوك. -تقييم جدوى اال�ستثمار يف ال�شركة.
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ثان ًيا :جماالت ا�ستخدام التحليل املايل.

الن�شاط ()1

جماالت ا�ستخدام التحليل املايل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد جماالت ا�ستخدام التحليل املايل.

التعليمات:
 �ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي.جيدا �إلى ما �سيقوله املعلم عن كل جمال من جماالت ا�ستخدام التحليل املايل ،وتَف َّكر فيها
 ا�ستمع ًُما ِو ًل تف�سريها.
 �شارك زميلك يف عملية التف�سري ،واتفقا على تف�سري واحد. �شارك بقية زمالئك يف هذا التف�سري.تتو�صل �إليه من معلومات.
 -ناق�ش معلمك يف ما َّ
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جماالت ا�ستخدام التحليل املايل
ي�ستفاد من التحليل املايل يف تع ُّرف م�ستوى �أداء ال�شركات وتقييمه ،واتخاذ القرارات .وهذه �أبرز
جماالت ا�ستخدام التحليل املايل :
1)1التخطيط املايلُ :ي َع ُّد التخطيط �إحدى �أهم وظائف الإدارات ،وهو يتم َّثل يف و�ضع ت� ُّصور عن �أداء
إ�سهاما ً
ً
فاعل يف هذه العملية ،من حيث تقييم
ال�شركة املُتو َّقع
م�ستقبل .وهنا ُي ِ
�سهم التحليل املايل � ً
ً
م�ستقبل.
الأداء ال�سابق ،وتقدير الأداء املُتو َّقع
2)2الرقابة املاليةُ :تع َّرف الرقابة املالية ب�أنها تقييم ومراجعة للأعمال؛ للت�أ ُّكد �أن تنفيذها ي�سري وف ًقا
للمعايري والأ�س�س املو�ضوعة ،بحيث ميكن اكت�شاف الأخطاء واالنحرافات ونقاط ال�ضعف ومعاجلتها
يف الوقت املنا�سب.
3)3حتليل تقييم الأداءُ :ي َع ُّد هذا املجال من �أهم جماالت التحليل املايل ،ويتم َّثل يف عملية �إعادة التقييم
للحكم على ن�سبة الأرباح ،وقدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها ،وعلى االئتمان� ،إ�ضاف ًة �إلى تقييم
املوجودات.
4)4التحليل االئتماين :يقوم بهذا التحليل املقر�ضون لل�شركات مثل البنوك ،وذلك بهدف تع ُّرف املخاطر
التي قد يتع َّر�ضون لها يف حال عدم قدرة ال�شركات على �سداد التزاماتها يف الوقت املُح َّدد لها.
5)5التحليل اال�ستثماري :يقوم بهذا التحليل امل�ستثمرون من �أفراد و�شركات ،حيث ين�صب اهتمامهم على
�ستخدم هذا النوع من التحليل � ً
أي�ضا يف تقييم كفاءة الإدارة
�سالمة ا�ستثماراتهم ،وحجم عوائدهاُ .ي َ
وقدرتها على �إيجاد حقول ا�ستثمار جديدة� ،إ�ضاف ًة �إلى قيا�س مقدار الربحية وال�سيولة يف ال�شركة.
مما �سبق �أن للتحليل املايل �أهدا ًفا من�شود ًة يعتمد حتقيقها على اجلهة التي تقوم به .فالتحليل
َّ
يتبي ّ
املايل من منظور ال�شركة هو حتليل مايل داخلي �أ�سا�سي الزم التخاذ القرارات املالية� ،أو تو�سيع نطاق
اال�ستثمارات� .أ ّما التحليل املايل من وجهة نظر املتعاملني مع ال�شركة فهو حتليل مايل خارجي يهدف �إلى
التح ُّقق من مدى جدوى اال�ستثمار يف ال�شركة ،وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
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ثال ًثا :وظيفة املحلل املايل.
بعد �أن تع َّرفنا مفهوم التحليل املايل و�أوجه ا�ستعماالته املتعددة� ،سنتع َّرف الآن مهام املحلل املايل،
وم�صادر املعلومات التي ي�ستقي منها معلوماته ،والتي يجب �أن تت�صف بامل�صداقية والثقةُ .ت ْق�سم م�صادر
املعلومات الالزمة للتحليل املايل ق�سمني ،هما:

 )1امل�صادر الداخلية  :ت�شمل هذه امل�صادر:
	) أالبيانات احل�سابية اخلتامية ،وال �سيما قائمة الدخل ،واملركز املايل ،والتدفقات النقدية،
والإي�ضاحات املرفقة بهذه البيانات.
	) بتقرير مدقق احل�سابات ،والتقرير اخلتامي لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
	) ج التقارير املالية والداخلية التي ُت َع ُّد لأغرا�ض �إدارية ،مثل التو ُّقعات والتنب�ؤات املالية.
 )2امل�صادر اخلارجية  :ت�شمل هذه امل�صادر:
	) أاملعلومات ال�صادرة عن �أ�سواق املال.
	) بال�صحف ،واملجالت ،وامل�ستندات االقت�صادية.
	) جاملكاتب اال�ستثمارية.
للمحلل املايل وظيفتان رئي�ستان ،هما:
 )1الوظيفة الفنية:
يتعي على املحلل املايل االلتزام باملعايري والقواعد التي يقوم عليها التحليل املايل ،مبا يف ذلك:
َّ
	) أطريقة ح�ساب الن�سب املالية ريا�ض ًّيا .
	) ب�إعادة الت�صنيف والرتتيب لبيانات القوائم املالية على نح ٍو ي�سمح بالربط بينها لأغرا�ض التحليل
واملقارنة .
	) جمقارنة املعلومات امل�ستخرجة من القوائم املالية مبا هو ُمتو َّقع ،ومقارنتها باملعلومات املتوافرة عن
ال�شركات املناف�سة.

 )2الوظيفة التف�سريية:
يتعي على املحلل املايل تف�سري النتائج املُ�ستخ َل�صة تف�س ًريا دقي ًقا غري قابل للت�أويل ،وو�ضع حلول وتو�صيات
َّ
لهذه النتائج
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ن�شاط بيتي:

ُم�ستعي ًنا مبا تع َّلمته يف الف�صل الأول ،حدِّد اجلهات والأ�شخا�ص الذين ي�ستفيدون من البيانات التي
تتو�صل �إليه من معلومات.
ُيو ِّفرها التحليل املايل ،ثم �شارك زمالءك يف ما َّ
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�أ�سئلة الدر�س
 -1ميكن ا�ستعمال التحليل املايل لأغرا�ض عدَّة ،اذكر �أربع ًة من هذه الأغرا�ض.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ِّ -2
و�ضح اجلانب الفني من وظيفة املحلل املايل.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ِّ -3
و�ضح اجلانب التف�سريي من وظيفة املحلل املايل.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الدرس الثالث
التحليل المالي

� ً
أول :فهم القوائم املالية.
ُت َع ُّد قراءة القوائم املالية وفهمها عملية مهمة لتحقيق �أهداف الإدارة املالية .وملّا كان ارتباط
ً
ارتباطا وثي ًقا ،واعتماد
الإدارة املالية  -كما �أ�سلفنا يف الدرو�س ال�سابقة  -بالإدارات الأخرى يف ال�شركة
القرارات التي تتخذها جهات ع َّدة يف ال�شركة على املعلومات التي ُتو ِّفرها الإدارة املالية؛ ف�إننا بحاجة �إلى
فهم القوائم املالية وقراءتها مبعانيها احلقيقية .ﻟﻨﻔﺮ�ض ً
مثل �أن �أحد الأ�شخا�ص �أراد متويل م�شروع �ﺻﻐﺮﻴ
له ،فعمل ﻣﺪﻗﻖ اﺤﻟ�ﺴﺎﺑﺎت على ﺘحديد ﻗﺮ�ض ﻃﻮﻳﻞ ا�ﻷﺟﻞ ل�صاحب هذا امل�شروع بو�صفه �أحد االلتزامات
ﺗﻘﺪم �صاحب امل�شروع بطلب قر�ض من اﻠﺒﻨﻚ
اﻤﻟﺘﺪاوﻟﺔ يف �سجالت العمليات املالية لهذا امل�شروع .وما �إن َّ
حتى ُر ِف�ض طلبه؛ نظ ًرا �إلى ﺣﺠﻢ اﻤﻟﺒﻠﻎ اﻤﻟﻄﻠﻮب منه بداي ًة ﻲﻓ ﻗﺎﺋﻤﺔ االلتزامات اﻤﻟﺘﺪاوﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ وجوب
�سداد هذا املبلغ ﺧﻼل اﻟ�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ.
بنا ًء على ما �سبق ،ﻓ�إﻧﻨﺎ بحاجة �إلى ﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ �أﺟل:
 حتديد مدى ﻗﺪرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها. اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟ�ﺸﺮكة على ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧ�ﺸﺎﻃﻬﺎ. -الو�صول �إلى �أهداف ال�شركة.
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الن�شاط ()1

قراءة القوائم املالية وفهمها.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تذ ُّكر بيانات القوائم املالية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من ثالث جمموعات. �شارك جمموعتك يف اختيار قائد لها. �ستطلع املجموعات على البطاقات وتناق�شها فيما بينها كالآتي:• املجموعة الأولى :البطاقة ( :)1قائمة الدخل.
• املجموعة الثانية :البطاقة ( :)2قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية).
• املجموعة الثالثة :البطاقة ( :)3قائمة التدفقات النقدية.
أنت و�أفراد جمموعتك املعلومات الواردة يف البطاقة اخلا�صة بكم �أمام املجموعات الأخرى
 اعر�ض � َبالطريقة التي ترونها منا�سبة.
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قائمة الدخل

(.)Income Statement

تهدف هذه القائمة �إلى قيا�س نتائج عمليات ال�شركة خالل م َّدة زمنية معينة؛ ما يعني
ملخ�صا للمبيعات املتحققة ،وامل�صروفات التي تك َّبدتها امل�ؤ�س�سة لتحقيق هذه
�أنها ُت ِّثل
ً
املبيعات؛ �أي الفرق بني ربح ال�شركة وخ�سارتها خالل م َّدة زمنية معنية .
ويف حال حت َّقق لل�شركة دخول (واردات) �أخرى عدا املبيعات� ،أو ترتَّب عليها م�صروفات
�أخرى عدا امل�صروفات العادية ،ف�إن هذه الدخول وامل�صروفات ُت�ص َّنف يف بنود م�ستقلة
�ضمن قائمة الدخل.
عند �إعداد قائمة الدخلُ ،يحدِّ د املحا�سب عنا�صر الإيرادات اخلا�صة مب َّدة زمنية
معينة ،وامل�صروفات التي �أ َّدت �إلى هذه الإيرادات يف امل َّدة نف�سهاً ،
ف�ضل عن املكا�سب
واملخا�سر الع َر�ضية (الطارئة) الناجتة من �أن�شطة �أُخرى غري �أن�شطة ال�شركة الرئي�سة،
مثل �أرباح بيع �أ�صل من الأ�صول.
عام ،يف ﻣﺎ ُيع َرف
تَعر�ض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ نتائج اﻟ�ﺸﺮكة ﺧﻼل م َّدة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ ت�صل �إلى ٍ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟ�ﺴﻨﻮﻳﺔ ( .)Annual Reportومن املهم هنا ن�شر هذه التقارير ب�صورة رﺑﻊ
�ﺳﻨﻮية ()Quarterly؛ لتتم َّكن الإدارة من الإحاطة مبختلف ال�ش�ؤون اﺨﻟﺎ�ﺻﺔ ﺑﻨ�ﺸﺎط
اﻟ�ﺸﺮكة ،واالطالع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات وامل�ستجدات ،واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟ�ﺼﺎﺋﺒﺔ ﻟمعاجلة
اﻤﻟ�ﺸكالت ،و�إﻳﺠﺎد اﺤﻟﻠﻮل الناجعة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﻤﻟﻄﻠﻮب.
البطاقة ( :)1قائمة الدخل.
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قائمة املركز املايل /امليزانية
العمومية
)Balance Sheet(.

بيان �أو ك�شف ُي ِّبي و�ضع ال�شركة املايل يف تاريخ معنيُ ،يظهر �أ�صول ال�شركة (املوجودات التي
تعب عن �أوجه توظيف الأموال خا�صتها) ،وم�صادر متويل هذه الأ�صول
متتلكها ال�شركة ،والتي ِّ
التي تتم َّثل يف االلتزامات (م�صادر التمويل من االقرتا�ض) ،وحقوق امللكية.
تتمثل قائمة املركز املايل يف طرفني ،هما:
• الطرف الأميـن :ي�شتمل على املوجودات ،وهي الأ�صول التي متلكها ال�شركة ،والتي ت�ستعملها
لتحقيق الدخل.
• الطرف الأي�سـر :ي�شتمل على االلتزامات وحقوق املالكني ،و ُي ِّبي املوارد التي �أتاحت لل�شركة
احل�صول على الأموال لتمويل موجوداتها املختلفة.
وعليه ،ف�إن امليزانية العمومية ُت ِّثل ملخ�ص احل�سابات يف تاريخ معني ،وتعك�س املعادلة الأ�سا�سية
املحا�سبية التي تن�ص على:
الأ�صول = االلتزامات  +حقوق امللكية .
بوجه عامُ ،ت َع ُّد هذه القائمة لفرتة زمنية ُم َّددة ي�سمى امل َّدة املحا�سبية .وقد جرت العادة �أن
يكون طول هذه امل َّدة �سنة واحدة ،وميكن �إعداد بيانات مالية داخلية لفرتات �أقل من �سنة
(�أ�سبوع� ،شهر ،ربع �سنوية ،ن�صف �سنوية ).
ملخ�صا ملوقف ال�شركة املايل يف حلظة معينة ،ف�إن بياناتها ُت ِّعبعن هذا املوقف
وملّا كانت امليزانية
ً
يف حلظة ُم َّددة فقط ،وال ت�صبح بعدها ُم ِّثل ًة لهذا الو�ضع؛ لأن عمليات البيع وال�شراء والوفاء
تغي و�ضع ال�شركة املايل ب�صورة م�ستمرة .
بااللتزامات واال�ستدانة ال تتوقف ،ما يعني ُّ
�أهمية امليزانية العمومية:
تَعر�ض قائمة امليزانية العمومية �صورة دقيقة عن و�ضع ال�شركة يف وقت معني ملرحل ٍة َخ َلت ،و ُت َع ُّد
�أرقامها مهمة ج ًّدا يف حال ُد ِر�ست درا�سة دقيقة؛ فهي ُت ِّ
و�ضح �أين تكمن موارد ال�شركة الرئي�سة،
وتتنب�أ مبكامن املخاطر التي قد تتع َّر�ض لها .وامليزانية العمومية ُت ِّثل � ً
أي�ضا و�ضع ال�شركة املايل
يف حلظة معينة ،بحيث يظهر يف تاريخ القائمة .ف�أر�صدة احل�سابات تظهر يف امليزانية كما يف
ذلك اليوم الذي يكون عاد ًة �آخر يوم يف ال�شهر� ،أو يف ال�سنة املالية.
وجميع احل�سابات التي تظهر يف امليزانية العمومية ت�شرتك م ًعا يف �أن �أر�صدتها متقلبة� ،أو متغرية
ب�صفة يومية� ،أو دورية ،بنا ًء على ن�شاط ال�شركة .ف�أر�صدة احل�سابات التي تظهر يف امليزانية
ي�ستفاد منها على الدوام ،وت�سمى احل�سابات الدائمة.
البطاقة ( :)2قائمة امليزانية العمومية.
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قائمة التدفقات النقدية

(.)Cashflow Statment

أ�سا�سا �إلى تزويد م�ستخدمي البيانات احل�سابية
يهدف �إعداد قائمة التدفقات النقدية � ً
مبعلومات عن النقد امل�ستلم والنقد املدفوع خالل امل َّدة املالية .ولهذا ميكن االعتماد
على هذه املعلومات يف تو ُّقع قدرة ال�شركـة على توفري التمويـل الالزم مـن النقد؛ �إذ
أ�سا�سا لتو ُّقع التدفقات النقدية
ميكن الإفادة من التدفقات النقدية التاريخيـة بو�صفها � ً
ً
م�ستقبل .
�إن �إعداد قائمة التدفقات النقدية ي�ساعد م�ستخدمي البيانات احل�سابية على الإجابة
عن �أ�سئلة ال ميكن �إجابتها بالرجوع �إلى بيانات ح�سابية �أخرى ،ومن هذه الأ�سئلة:
 .1من �أين ح�صلت ال�شركة على النقد خالل امل َّدة املالية؟
� .2أين �أُن ِفق النقد خالل امل َّدة املالية؟
فقائمة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ُﺗﻈﻬﺮ م�صدر اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠ�ﺸﺮكة ،و�أوجه �إنفاقه و�صرفه� ،ضمن
م َّدة زﻣﻨﻴﺔ معينة (ﻣﺜﻞ :ال�شهر� ،أو ال�سنة)� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ولأن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ُﺗ ِّﺒﻴ ﻟﻨﺎ ﻣ�ﺼﺎدر النقد املتنوعة ،وكيف ُي�ص َرف لت�سيري
�أعمال اﻟ�ﺸﺮكة؛ ﻓ�إﻧﻪ ﻤﻳﻜﻦ الإفادة منها يف:
ً
م�ستقبل.
1)1معرفة التو ُّقعات ( )forecastingبخ�صو�ص م�صادر اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
�2)2إظهار كيفية ا�ﺳﺘﺜﻤﺎر الإدارة ﻟﻠﻨﻘﺪ ُم َّثل ًة يف امل�ستثمرين واملُ ّلك ،مثل اﻣﺘﻼك
اﻤﻟﻌﺪات وا�ﻷ �ﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
 3)3توفري النقد يف ال�شركة م َّد ًة زمني ًة ُم َّدد ًة.

البطاقة ( :)3قائمة التدفقات النقدية.
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ثان ًيا :التحليل املايل با�ستخدام التحليل املقارن

(.)Comparative Financial Statement Analysis

تع َّرفنا �ساب ًقا �أن قائمة املركز املايل ُت ِّثل و�ضع ال�شركة املايل يف حلظة معينة ،و�أن قائمة الدخل ُت ِّثل
ك�ش ًفا ُي ِّبي الدخل املتحقق ،وامل�صروفات املرتبطة بهذا الدخل ،وما �آل �إليه و�ضع ال�شركة من ربح �أو
خ�سارة خالل م َّدة معينة .وال َّ
�شك يف �أن حتليل البيانات املالية لهاتني القائمتني ي�ساعد املحلل على تع ُّرف
حقيقة الو�ضع املالـي يف ال�شركة خالل امل َّدة املُح َّددة.
�أ ّما الو�صول �إلى قرارات حتافظ على م�سرية ال�شركة ،وتكفل لها ال�سري ُق ُد ًما نحو حتقيق �أهدافها ،فيكون
با�ستخدام الإدارة املالية لل�شركة الأ�ساليب التحليلية املنا�سبة التي ُت ِّكنها من احل�صول على املعلومات
الالزمة التخاذ القرار.
ميكن تطبيق التحليل املايل املقارن عن طريق مقارنة ع َّدة قوائم مالية ل�سنوات خمتلفة؛ �إذ ُي ِّبي هذا
التحليل التغريات التي تطر�أ على كل بند من بنود القوائم املالية من �سنة �إلى �أخرى خالل �سنوات عديدة.
فاملقارنة بني بنود القوائم املالية ل�سنني ع َّدة ت�ساعد على تع ُّرف مدى التق ُّدم (�أو الرتاجع) يف الربح الذي
ُت ِّققه ال�شركة طوال م�سريتها العملية.
� )1أهمية التحليل املقارن:

الن�شاط ()1

ف ِّكر ،ناق�ش� ،شارك.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف �أهمية التحليل املقارن للقوائم املالية.

التعليمات:
ف ِّكر يف الأ�سئلة الآتية ،ثم �أجب عنها:
�أ) هل يعتمد املحلل املايل يف احلكم النهائي على قوائم مالية تخ�ص م َّد ًة واحد ًة؟ ملاذا؟
ب) ملاذا يلج�أ �إلى مقارنة القوائم املالية ملُدد مالية متتالية؟
ج) هل ميكنه حتليل القوائم املالية ل�شركات �أو م�ؤ�س�سات خمتلفة؟ ملاذا؟
ناق�ش زميلك يف �إجاباتك.تو�صلتما �إليه.
� -شارك زمالءك يف ال�صف يف ما َّ
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ُيذ َكر �أن املحلل املايل ال ميكنه احلكم على و�ضع ال�شركة املايل اعتما ًدا على حتليل القوائم املالية التي
مما حتويه من معلومات ،وذلك للأ�سباب الآتية :
تخ�ص م َّد ًة زمني ًة واحد ًة فقط بالرغم ّ
1)1عدم متثيل قوائم امل َّدة الواردة �أداء ال�شركة املعتاد دائ ًما.
2)2عدم الدقة يف النتائج ،بحيث َّ
يتعذر على املحلل �إطالق حكم �صحيح دائ ًما على و�ضع ال�شركة املايل،
مما كان عليه يف املا�ضي �أو �أ�سو�أ منه.
وتقرير �أنه �أف�ضل ّ
ظهرها
3)3عدم الإ�شارة �إلى االجتاه املتعلق ب�أداء ال�شركة ،عل ًما ب�أن االجتاه �أهم بكثري من النتائج التي ُت ِ
القائمة الواحدة.
لهذا يلج�أ املحللون �إلى مقارنة القوائم املالية لل�شركاتً ،
و�صول �إلى تع ُّرف املنحى الذي يتخذه �أدا�ؤها .و�إذا
كانت املقارنة بني القوائم املالية للم�ؤ�س�سة نف�سها ،ف�إنها ت�سمى مقارنة داخلية� .أ ّما �إذا ت�ض َّمنت قوائم مالية
مل�ؤ�س�سات �أخرى ،ف�إنها ت�سمى مقارنة خارجية .
 )2املقارنة الداخلية للقوائم املالية :
يعمل التحليل املقارن على التح ُّقق من و�ضع قوائم املركز املايل (امليزانيات العمومية)� ،أو قوائم الدخل
املُم ِّثلة لل�شركة نف�سها خالل ُمدد مالية ل�سنوات خمتلفة م ًعا ،ثم يبد�أ مراقبة التغريات التي طر�أت على كل
بند على مدار هذه ال�سنوات .
�أ) التحليل املقارن بني ميزانيتني عموميتني:
تنعك�س الآثار املرتتبة على قيـام ال�شركة بن�شاطها يف ميزانياتها العمومية ،عن طريق الزيادة �أو النق�ص
يف خمتلف بنودهــا .وميكن للمحلل مالحظـة هــذه التغريات باملقارنة بني ميزانيتني عموميتني متتاليتني،
�أو ع ـ َّدة ميزانيات .
�إن املقارنة بني ميزانيتني عموميتني متتاليتني مرتبتني ترتي ًبا عمود ًّيا وفق الت�سل�سل نف�سه (كما هو ُم َّ
و�ضح
يف ورقة العمل ( ))1-4تهدف لتحقيق ما ي�أتي :
1)1املقارنة ال�سريعة بني خمتلف البنــود ،ومالحظة التغريات التي طر�أت على ٍّ
كل منها.
2)2حتديد مقدار الزيادة �أو النق�ص يف كل بند من بنود امليزانية للوقوف على الأهمية الن�سبية لهذا التغري.
3)3حتديد الأهمية الن�سبية للتغيري احلا�صل يف كل بند؛ لأن التغري ال َك ِّمي قد ال ُي ِّعب ب�صورة دقيقة عن
�أهمية التغيري احلا�صل
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الن�شاط ()2

التحليل املقارن مليزانيتني عموميتني
(اجلزء الأول).

ً
حتليل مقار ًنا.
الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتليل امليزانية العمومية

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (.)1-4
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك الأ�سئلة الوارد ذكرها يف ورقة العمل.
 ناق�ش � َتتو�صل �إليها جمموعتك.
 -ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّ
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ُي ِّثل اجلدول الآتي البيانات املالية عن قائمتي املركز املايل (امليزانية العمومية) ل�شركة النخبة يف
نهاية عامي 2014م ،و 2015مَّ .
اطلع على املعلومات الواردة فيها ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها.
قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية) املقارنة
2014

2015
8000
31000
33000
72000
58000
130000
51000
15000
64000
130000

مقدار التغري الن�سبة
 )-( +املئوية للتغري

2000
5000
7000
14000
6000
20000
20000
()6000
6000
20000

%33
%19
%27
%24
%11.5
%18
%64.5
(% )28.6
%10
%18

6000
ال�صندوق
26000
املدينــون
26000
الب�ضاعـة
58000
جمموع الأ�صول املتداولة
52000
الأ�صول الثابتة
110000
املجمـــوع
31000
الديون الق�صرية الأجل
21000
الديون الطويلة الأجل
58000
حقوق امللكية
110000
املجمـــوع
 .1كم بلغت قيمة ال�صندوق عام 2014م؟
 .2كم بلغت قيمة ال�صندوق 2015م؟
 .3ما ناجت الفرق يف قيمة ال�صندوق بني العامني؟
 .4هل كان ناجت الفرق يف قيمة ال�صندوق بني العامني موج ًبا �أم �سال ًبا؟ ملاذا؟
 .5كم بلغت قيمة الديون الطويلة الأجل عام 2014م؟
 .6كم بلغت قيمة الديون الطويلة الأجل عام 2015م؟
 .7ما ناجت الفرق بني الديون الطويلة الأجل يف هذين العامني؟
 .8ما داللة الأرقام التي تظهر يف خانة مقدار التغري؟
 .9ما داللة الأقوا�س التي حت�صر قيمة التغري يف بند الديون الطويلة الأجل؟
 .10هل ُت ِّثل ن�سبة التغري املئوية يف بند (ال�صندوق) تغ ًريا لقيمة ال�صندوق عام 2014م �أم تغ ًريا
لقيمة ال�صندوق عام 2015م؟ ملاذا؟
ورقة العمل ( :)1-4حتليل قائمتي امليزانية العمومية ل�شركة النخبة.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)1-4
1)1قيمة ال�صندوق عام 2014م بلغت  6000دينار.
2)2قيمة ال�صندوق عام 2015م بلغت  8000دينار.
3)3ناجت الفرق يف قيمة ال�صندوق بني العامني 2000 = 6000 - 8000 :دينار.
4)4ناجت الفرق يف قيمة ال�صندوق بني العامني موجب؛ لأن قيمة ال�صندوق عام 2015م �أكرب منها عام
2014م.
5)5قيمة الديون الطويلة الأجل عام 2014م بلغت  21000دينار.
6)6قيمة الديون الطويلة الأجل عام 2015م بلغت  15000دينار.
7)7ناجت الفرق بني الديون طويلة الأجل يف هذين العامني ي�ساوي  6000 -دينار.
8)8الأرقام التي تظهر يف خانة مقدار التغري ُت ِّثل الفرق بني القيم يف بنود امليزانية العمومية عامي 2015م،
و2014م ،وذلك بطرح قيمة ال�صندوق عام 2014م من قيمة ال�صندوق عام 2015م.
9)9الأقوا�س التي حت�صر قيمة التغري يف بند الديون الطويلة الأجل تدل على �أن القيمة الناجتة �سالبة.
1010ن�سبة التغري املئوية يف بند (ال�صندوق) ُت ِّثل تغ ًريا لقيمة النقد عام 2014م؛ لأن هذا العام هو الأ�صل
التي ُي ِّثل العام الذي ا�س ُت ِند �إليه يف عملية املقارنة مع امل َّدة املالية احلالية (عام الأ�سا�س) ،فتح�سب
الن�سبة املئوية للتغري كالآتي:
%33 = %100 x 6000 ÷ 2000
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الن�شاط ()٣

التحليل املقارن مليزانيتني عموميتني
(اجلزء الثاين).

ً
حتليل مقار ًنا.
الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتليل امليزانية العمومية

التعليمات:
 َّاطلع على اجلدول (.)1-4

الدخل ال�صايف
ال�ضرائب
�أوراق الدفع
�أوراق القب�ض

2013

2014

()4500
2000
0
10000

1500
()1000
8000
0

مقدار التغري الن�سبة املئوية
للتغري
)-( +

6000
()3000
8000
()10000

%133
()٪١٥٠
%100

اجلدول ( :)1-4التحليل املقارن.
ناق�ش املعلم يف الأ�سئلة الآتية:1)1عندما تكون قيمة البند �سالبة يف عام الأ�سا�س ،وموجبة يف العام التايل �أو العك�س ،ف�إن التغري الن�سبي
يف هذه احلالة ال يكون ذا معنى ،ملاذا؟
2)2عندما يكون البند موجو ًدا يف عام الأ�سا�س ،وغري موجود يف العام التايل ،ف�إن ن�سبة النق�ص احلا�صل
تبلغ  ،%100ملاذا؟
3)3عندما ال يكون البند موجو ًدا يف عام الأ�سا�س ،ويكون مقابله موجو ًدا يف العام التايل ،ف�إنه ال ميكن
ح�ساب قيمة التغري ،ملاذا؟
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�إجابات �أ�سئلة الن�شاط:
 .1عندما تكون قيمة البند �سالبة يف عام الأ�سا�س ،وموجبة يف العام التايل �أو العك�س ،ف�إن التغري الن�سبي
يتبي لنا عند ح�ساب قيمة التغري لبند الدخل ال�صايف عامي 2013م،
يف هذه احلالة ال يكون ذا معنى؛ لأنه َّ
و 2014م ،وح�ساب ن�سبة التغري للبند نف�سه� ،أن ن�سبة التغري كانت  ،%133وهي �أكرب من %100؛ لذا فال
معنى للتغري الن�سبي يف هذا البند.
 .2عندما يكون البند موجو ًدا يف عام الأ�سا�س ،وغري موجود يف العام التايل ،ف�إن ن�سبة النق�ص احلا�صل
يتبي لنا عند ح�ساب قيمة التغري لبند �أوراق القب�ض عامي 2013م ،و2014م ،ون�سبة
تبلغ %100؛ لأنه َّ
التغري للبند نف�سه� ،أن قيمة التغري ُتا ِثل قيمة البند يف عام الأ�سا�س ،وهذا يعني �أن ناجت ق�سمة قيمة التغري
على قيمة عام الأ�سا�س ي�ساوي  ،1و�أن �ضربه يف  %100يجعل تغريه الن�سبي ي�ساوي .%100
 .3عندما ال يكون البند موجو ًدا يف عام الأ�سا�س ،ويكون مقابله موجو ًدا يف العام التايل ،ف�إنه ال ميكن
يتبي لنا عند ح�ساب قيمة التغري لبند �أوراق الدفع عامي 2013م ،و2014م،
ح�ساب قيمة التغري؛ لأنه َّ
ون�سبة التغري للبند نف�سه� ،أن ح�ساب ن�سبة التغري يكون بق�سمة قيمة التغري على القيمة يف عام الأ�سا�س
للبند .وملَّا كان البند غري موجود يف عام الأ�سا�س فهذا يعني �أن قيمته ت�ساوي �صف ًرا .وعليه ،ف�إنه ال ميكن
ح�ساب التغري الن�سبي لعدم جواز الق�سمة على �صفر.

ب -التحليل املقارن بني قائمتي دخل:
ميكن تطبيق التحليل املقارن على قوائم الدخل لل�شركات املختلفة با�ستخدام نف�س �أدوات التحليل املقارن
للميزانيات العمومية ،مثل املقارنة بني قائمتي دخل خالل م َّدتني متتاليتني بعد ترتيبهما عمود ًّيا وفق
الت�سل�سل نف�سه لتحقيق املقارنة ال�سريعة بني خمتلف البنود ،ومالحظة التغريات التي طر�أت على ٍّ
كل منها،
ولتحديد مقدار الزيادة يف كل بند ،وحتديد الأهمية الن�سبية للتغري احلا�صل يف كل بند.
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الن�شاط ()٤

التحليل املقارن لقائمتي دخل.

ً
حتليل مقار ًنا.
الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتليل قائمتي دخل

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من خم�س جمموعات. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (.)2-4
اطلع � َ
 �شارك �أفراد جمموعتك يف حل �أ�سئلة ورقة العمل. اعر�ض الإجابات �أمام املجموعات الأخرى. -ناق�ش املعلم يف هذه الإجابات.
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البيانات املالية التالية ُت ِّثل بنود قائمتي الدخل ل�شركة ها�شم لال�ست�شارات املحا�سبية عامي
2013م ،و2014مَّ .
اطلع على بيانات هاتني القائمتني ،ثم:
 )1جد مقدار التغري بني القائمتني يف هذين العامني.
ِّ )2بي الأهمية الن�سبية للتغري احلا�صل يف ال�شركة لكل بند من البنود الواردة يف قائمة الدخل.
قائمــة الدخـــل
قائمة الدخل
�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
م�صروفات البيع والتوزيع
اال�ستهالك
�صايف الربح

2013

2014

250
()160
90
()35
()10
45

300
()184
116
()41
()10
65

مقدار التغري الن�سبة
 )-( +املئوية للتغري

ورقة العمل ( :)2-4املقارنة بني قائمتي دخل.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (:)2-4
قائمة الدخل
�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
م�صروفات البيع والتوزيع
اال�ستهالك
�صايف الربح

2013

2014

250
()160
90
()35
()10
45

300
()184
116
()41
()10
65

مقدار التغري الن�سبة املئوية
للتغري
)-( +

50
()24
26
()6
�صفر
20

%20
(%)15
%29
(%)17
�صفر
%44

اجلدول ( :)2-4املقارنة بني قائمتي الدخل ل�شركة ها�شم لال�ست�شارات املحا�سبية.
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ثال ًثا :التحليل املقارن للميزانية (تطبيق).
تع َّرفنا �آن ًفا التحليل املقارن للميزانية العمومية ،و�سنتع َّرف الآن ً
مثال عمل ًّيا على التحليل املقارن للميزانية
العمومية ل�شركة اجلود.

الن�شاط ()1

حتليل امليزانية العمومية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق التحليل املقارن للميزانية العمومية
تطبي ًقا عمل ًّيا.

التعليمات:
 �ستعمل يف هذا الن�شاط على نح ٍو فردي. َّاطلع على اجلدول (.)3-4
 ح ِّلل امليزانية العمومية ل�شركة اجلود ًحتليل مقار ًنا.
تتو�صل �إليه.
 ناق�ش املعلم يف ما َّ َّاطلع على اجلدول (.)4-4
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امليزانية العمومية للم َّدة املنتهية يف 2014/12/31م ،و 2015/12/31م
الأ�صـــــول

٢٠١٤

الإلتزامات

٢٠١٥

٢٠١٥ ٢٠١٤

االلتزامات املتداولة:

الأ�صول املتداولة:
ال�صندوق

3500

3700

الدائنون

4000

4200

البنك

1500

1000

احل�سابات الدائنة املختلفة

1800

2000

املخزون

2000

1300

القرو�ض الق�صرية الأجل

1300

1250

املدينون

3000

4000

�أ�صول متداولة �أخرى

800

850

جمموع الأ�صول املتداولة

10800

10850

جمموع االلتزامات املتداولة

7100

7450

االلتزامات الطويلة الأجل:

الأ�صول الثابتة:
الأرا�ضي

2000

2200

القر�ض الطويل الأجل

5000

6000

املباين

3000

3200

جمموع االلتزامات الطويلة الأجل

5000

6000

الآالت واملعدات

3100

2800

جمموع االلتزامات

12100

13450

ال�سيارات

1800

2600

حقوق امللكية ور�أ�س املال:

الأثاث

700

900

ر�أ�س املال املدفوع

5200

4200

�أ�صول ثابتة �أخرى

900

900

�صايف الربح

5000

5800

جمموع الأ�صول الثابتة

11500

12600

جمموع الأ�صول

22300

23450

جمموع االلتزامات وحقوق امللكية

22300

23450

اجلدول ( :)3-4امليزانية العمومية ل�شركة اجلود.
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�إجابات �أ�سئلة الن�شاط:
ُي ِّبي اجلدول ( )4-4التحليل املقارن للميزانية العمومية ل�شركة اجلود.
الأ�صـــــول

مقدار
التغري

ن�سبة
التغري
املئوية

الإلتزامات

مقدار �أهمية
التغري التغري
الن�سبية

االلتزامات املتداولة:

الأ�صول املتداولة:

200

%5.0

البنك

()500

( %)33.3احل�سابات الدائنة املختلفة

200

%11.1

املخزون

()700

( %)35.0القرو�ض الق�صرية الأجل

()50

(%)3.8

املدينون

1000

%33.3

�أ�صول متداولة �أخرى

50

%6.3

جمموع الأ�صول املتداولة

50

%0.5

200

ال�صندوق

%5.7

الدائنون

350

جمموع االلتزامات املتداولة

%4.9

االلتزامات الطويلة الأجل:

الأ�صول الثابتة:
الأرا�ضي

200

%10.0

القر�ض الطويل الأجل

1000

%20.0

املباين

200

%6.7

جمموع االلتزامات الطويلة الأجل 1000

%20.0

()300

(%)9.7

جمموع االلتزامات

1350

%11.2

ال�سيارات

800

%44.4

حقوق امللكية ور�أ�س املال:

الأثاث

200

%28.6

ر�أ�س املال املدفوع

0

%0.0

�صايف الربح

جمموع الأ�صول الثابتة

1100

%9.6

جمموع الأ�صول

1150

%5.2

الآالت واملعدات

�أ�صول ثابتة �أخرى

(%)19.2( )1000

جمموع االلتزامات وحقوق امللكية

اجلدول ( :)4-4التحليل املقارن للميزانية العمومية ل�شركة اجلود.
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800
1150

%16.0
%5.2

ُي ِّبي اجلدول ال�سابق التغريات التي طر�أت على بنود امليزانية؛ فالنقدية زادت مبقدار 200دينار ،وهذا يدل
على الزيادة يف املبيعات النقدية� ،أو ال�سيا�سة الناجحة يف التح�صيل� ،أو عدم الت�ساهل يف منح االئتمان
التجاري� ،أو �سحب نقدية من البنك؛ �إذ نق�ص ح�ساب البنك مبقدار  500دينار ،ونق�ص املخزون مبقدار
 700دينار؛ ما يعني �أن ال�شركة ا�ستطاعت ت�صريف (بيع) جزء من املخزون ،وهو ما �أ�سهم يف زيادة
النقدية.
�أ ّما الزيادة يف الأرا�ضي واملباين مبقدار  200دينار فت�شري �إلى �أن ال�شركة تتمتع مبركز مايل جيد يتيح لها
التو�سع يف �أعمالها.
�شراء الأرا�ضي واملباين ،و�أنها ت�سعى �إلى ُّ
ولو نظرنا �إلى بند (الدائنون) لوجدنا �أن ر�صيده قد ارتفع؛ ما ي�شري �إلى ح�صول ال�شركة على االئتمان
وحما�سا؛ لتتم َّكن
ويتعي على الإدارة يف هذه احلالة �أن تكون �أكرث جدي ًة
التجاري (�شراء على احل�ساب)َّ .
ً
من حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من هذا االئتمان ،واحل�صول على خ�صم ال�سداد املبكر.
وباملثل ،فقد زاد بند (املدينون) مبقدار  1.000دينار؛ ما ُي�ؤ ِّكد �أن ال�شركة قد زادت مبيعاتها بالأجل� ،أو
رغبتها يف حتويل املخزون �إلى مبيعات يتم �سدادها جمي ًعا.
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ن�شاط بيتي:

يف ما ي�أتي البيانات املالية التي ُت ِّثل بنود قائمتي الدخل ل�شركة �أمين للدرا�سات عام 2011م ،وعام
2012م.
قائمة الدخل
�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
م�صروفات البيع والتوزيع
اال�ستهالك
�صايف الربح

2011

2012

500
()200
300
()75
()20
٢٠٥

700
()270
430
()95
()30
٣٠٥

مقدار التغري الن�سبة املئوية
للتغري
)-( +

املطلوب:
�أ) �إيجاد مقدار التغري بني القائمتني يف هذين العامني.
ب) ح�ساب الأهمية الن�سبية للتغري احلا�صل يف ال�شركة لكل بند من البنود الواردة يف قائمة الدخل.
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�أ�سئلة الدر�س
 .1ع ِّلل ما ي�أتي:
�أ) ال ي�ستطيع املحلل املايل تقييم و�ضع ال�شركة املايل بنا ًء على حتليل القوائم املالية خالل م َّدة زمنية
مما حتويه من معلومات.
واحدة فقط بالرغم ّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب) عندما تكون قيمة البند �سالبة يف �سنة الأ�سا�س وتكون قيمته موجبة يف ال�سنة التالية �أو العك�س ف�إن
قيمة التغري الن�سبي يف هذه احلالة ال تعني �شي ًئا.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2يف ما ي�أتي البيانات املالية التي ُت ِّثل بنود قائمتي املركز املايل ل�شركة ب�سام عام 2015م ،وعام
ً
حتليل مقار ًناُ ،مب ِّي ًنا مقدار التغري ،ون�سبة التغري املئوية.
2016م .ح ِّلل امليزانية العمومية لل�شركة
امليزانية العمومية

2015م

2016م

ال�صندوق
املدينــون
البنك
الب�ضاعة
جمموع الأ�صول املتداولة
الأ�صول الثابتة
جمم ــوع الأ�صول
الديون الق�صرية الأجل
الديون الطويلة الأجل
حقوق امللكية
جمم ــوع االلتزامات وحقوق امللكية

5000
3000
10000
1000
19000
72000
91000
7500
5000
78500
91000

6000
4000
12000
1500
23500
105000
128500
9000
6000
113500
128500
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4

الدرس الرابع
التحليل المالي باستخدام النسب المالية

� ً
أول� :أهمية التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية (.)Ratio Analysis
الن�سب املالية هي طريقة منا�سبة لتلخي�ص َك ٍّم وافر من املعلومات املحا�سبية واملالية من �أجل مقارنة
�أداء ال�شركاتُ .تع َّرف الن�سبة ب�أنها العالقة بني بندين �أو �أكرث من بنود القوائم املالية املراد حتليلها ،بحيث
ميكن ن�سبة � ِّأي رقم يف القائمة املالية �إلى رقم �آخر يف القائمة املالية لل�سنة احلالية� ،أو القوائم املالية
لل�سنوات ال�سابقةً ،
و�صول �إلى داللة ذات معنى تفيد املحللني املاليني يف تقدمي البيانات املطلوبة والتقارير
الالزمة للإدارة العليا؛ لكي ت�ستند �إليها يف اتخاذ � ِّأي قرارات تتيح لها اختيار الأف�ضل من بني بدائل ع َّدة
لتنفيذ �أن�شطتهاً ،
ف�ضل عن القرارات املتعلقة بالعمل ،مثل:
 )1اال�ستمرار يف تنفيذ مهمة العمل الرئي�سة �أو جزء منها� ،أو �إيقاف تنفيذها كل ًّيا �أو جزئ ًّيا.
 )2ت�صنيع مواد معينة ل�صناعة املنتج� ،أو �شرا�ؤها مثل املواد اخلام.
� )3شراء �آالت ومعدات معينة لإنتاج ال�سلع� ،أو ا�ستئجارها.
 )4ا�ستثمار ر�أ�س املال� ،أو �إقرا�ضه.
يقوم هـذا التحليل على �أ�سا�س تقييم مك ِّونات القوائم املالية بنا ًء على عالقة بع�ضها ببع�ض� ،أو ا�ستنا ًدا
�إلى معايري ُم َّددة بهدف توفري معلومات عن امل�ؤ�شرات و�أعرا�ض الأحوال ال�سائدة يف ال�شركة مو�ضوع
التحليل.
بوجه عام ،يعقد املحللون املاليون مقارنة بني الن�سب املالية امل�ستخرجة من القوائم املالية الرئي�سة؛ بغية
تع ُّرف قدرة ال�شركة على اكت�ساب الدخل (الربحية) ،والوفاء بالتزاماتها للدائنني ،واحلفاظ على تدفق
نقدي �إيجابي (ال�سيولة) ،والقدرة على اال�ستمرار يف العمل ً
طويل (اال�ستقرار) ،وذلك اعتما ًدا على:
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 )1الأداء ال�سابق :قيا�س الأداء على مدار ُمدد زمنية �سابقة لل�شركة (�آخر خم�س �سنوات ً
مثل).
 )2الأداء امل�ستقبلي :قيا�س �أداء ال�شركة الفعلي بالأداء املُتو َّقع منها.
 )3الأداء املُقا َرن :املقارنة بني �شركات مت�شابهة.
جتدر الإ�شارة هنا �إلى حقيقتني مهمتني ال ميكن �إغفالهما:
• الن�سبة املالية من دون معنى ال قيمة لها :ف� ُّأي ن�سبة م�ستخرجة يجب �أن يكون لها معنى
وا�ضح لنتم َّكن من قراءة مناحي ال�ضعف �أو القوة لدى ال�شركة.
• لي�س هناك ما ي�سمى ن�سب منطية لكل ال�شركات� :أي �أنه ال توجد م�ؤ�شرات منطية ميكن
ا�ستخدامها كمعايري للحكم على جودة �أو �ضعف الن�سبة ،ولكن يتم ا�ستخدام م�ؤ�شرات لل�شركات
الناجحة فى القطاع الذي تعمل به ال�شركة عن نف�س الفرتة ،ويتم ا�ستخدامه للحكم على الن�سبة ،كما
يتم ا�ستخدام تلك الن�سبة لنف�س ال�شركة عن فرتات �سابقة ملتابعة تطور الن�سبة بال�سلب �أو بالإيجاب.
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ثان ًيا� :أ�ساليب التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.
تع َّرفنا �سابقا �أهمية التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية ،و�سنتع َّرف الآن ً
مثال عمل ًّيا على ذلك.
ميكن ت�صنيف الن�سب املالية �إلى �أربع فئات رئي�سة ،هي:
 )1ن�سب الربحية.
 )2ن�سب ال�سيولة.
 )3ن�سب الكفاءة.
 )4ن�سب الرفع املايل.
ولكننا �سنكتفي هنا بالإ�شارة �إلى ن�سب الربحية ،ون�سب ال�سيولة.

الن�شاط ()1

ن�سب الربحية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتليل ن�سب الربحية ب�صورة عملية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات. َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول (.)5-4
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك بطاقات ن�سب الربحية من املعلم.
 ت�س َّلم � َ �شارك �أفراد جمموعتك يف �إيجاد الن�سبة املالية املطلوبة وف ًقا للمعادلة املُ َّو�ضحة يف البطاقة.
 َد ِّون الإجابة يف دفرتك. �سيتبادل �أفراد املجموعتني الأولى والثالثة البطاقات فيما بينهم. �سيتبادل �أفراد املجموعتني الثانية والرابعة البطاقات فيما بينهم. �شارك �أفراد جمموعتك يف �إيجاد الن�سبة املالية املطلوبة يف البطاقة الثانية للمجموعة الأخرى. َد ِّون الإجابة يف دفرتك. بعد االنتهاء من احللِّ ،أنت و�أفراد جمموعتك ً
نقا�شا مع املعلم بخ�صو�ص الإجابات التي
نظم � َ
تو�صلتم �إليها.
َّ
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قائمة الدخل
�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
م�صروفات البيع والتوزيع
�صايف الربح

2014

2015

250
()160
90
()35
55

300
()184
116
()41
75

امليزانية العمومية 2014
6
ال�صندوق
26
املدينــون
الب�ضاعـة
26
جمموع الأ�صول املتداولة 58
الأ�صول الثابتة
52
110
املجم ــوع
الديون الق�صرية الأجل 31
الديون الطويلة الأجل
21
58
حقوق امللكية
املجم ــوع
110

2015
8
31
33
72
58
130
51
15
64
130

اجلدول ( :)5-4القوائم املالية ل�شركة �ألفا.
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 )1ن�سب الربحية (.)Profitability Ratios

يكون الرتكيز يف حتليل ن�سب الربحية على جمموعتني ،هما:

 جمموعة الن�سب التي تربط الأرباح باملبيعات:ُت ِّعب هذه املجموعة عن مدى قدرة ن�شاط البيع على توليد الأرباح ،وت�شمل الن�سب املالية الآتية:
�أ) هام�ش �صايف الربح (:)Net Profit Margin
ميكن ح�ساب هام�ش �صايف الربح با�ستخدام املعادلة الآتية:
هام�ش �صايف الربح = �صايف الربح ÷ �صايف املبيعات
تقي�س هذه الن�سبة �صايف الربح املُح َّقق على كل دينار من املبيعات ،وت�شري �إلى ن�سبة ما ُت ِّققه املبيعات من
�أرباح بعد ح�ساب تكلفتها ،وتكلفة جميع امل�صروفات الأخرى؛ �سواء كانت �إدارية� ،أو عمومية� ،أو متويلية؛ �أو
جيدا.
غري ذلك .وكلما ارتفعت هذه الن�سبة كان ذلك ً
وعودة �إلى �شركة �ألفا ،ف�إن:
هام�ش �صايف الربح = �صايف الربح ÷ �صايف املبيعات.
هام�ش �صايف الربح لعام 2014م = .%22 = 250 ÷ 55
هام�ش �صايف الربح لعام 2015م = .%25 = 300 ÷ 75
الحظ �أن كل دينار من املبيعات ح َّقق �صايف ربح مقداره ً 22
قر�شا عام 2014م ،و�أن هذه الن�سبة قد ارتفعت
ِ
عام 2015م ،بحيث ح َّقق كل دينار من املبيعات �صايف ربح مقداره ً 25
قر�شا.
هام�ش جممل الربح (:)Gross Profit Margin

ب)
ميكن ح�ساب هام�ش جممل الربح با�ستخدام املعادلة الآتية:
هام�ش جممل الربح = جممل الربح ÷ �صايف املبيعات.
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ُت ِّ
و�ضح هذه الن�سبة العالقة بني جممل الربح و�صايف املبيعات ،ويجب مقارنة هذه الن�سبة مبتو�سط الن�سب
ارتفاعا ُمبا َل ًغا فيه يف تكلفة املواد اخلام
املُح َّققة فى ال�شركات املناف�سة؛ فقد ُي ِّثل انخفا�ض الن�سبة
ً
امل�ستخدمة فى الإنتاج� ،أو يف العمالة املبا�شرة� ،أو غري ذلك.
وعودة �إلى �شركة �ألفا ،ف�إن:
هام�ش جممل الربح = جممل الربح ÷ �صايف املبيعات.
هام�ش جممل الربح لعام 2014م = .%36 = 250 ÷ 90
هام�ش جممل الربح لعام 2015م = .%38.7 = 300 ÷ 116
ت�شري هذه الن�سب �إلى �أن كل دينار من املبيعات ح َّقق جممل ربح مقداره ً 36
قر�شا عام 2014م ،و�أن هذه
الن�سبة قد ارتفعت عام 2015م ،بحيث ح َّقق كل دينار من املبيعات جممل ربح مقداره ً 38
قر�شا و  7فل�سات.
 جمموعة الن�سب التي تربط الأرباح بالأموال امل�ستثمرة يف ال�شركة:تعمل هذه املجموعة على متويل موجودات ال�شركة؛ �سواء كان م�صدر التمويل هو املالكني� ،أو االقرتا�ض� ،أو
االثنني م ًعا .ت�شمل هذه املجموعة الن�سب املالية الآتية:
�أ) العائد على املوجودات (:)Return On Assets

ميكن ح�ساب هذا العائد با�ستخدام املعادلة الآتية:

العائد على املوجودات = �صايف الربح ÷ �إجمايل الأ�صول.
ت�شري هذه الن�سبة �إلى قدرة ال�شركة على ا�ستخدام �أ�صولها يف توليد الربح .وكلما ارتفعت هذه الن�سبة دل
وح ْ�سن ا�ستثمار �أ�صولها.
ذلك على كفاءة ال�شركة ُ
وعودة �إلى �شركة �ألفا ،ف�إن:
العائد على املوجودات = �صايف الربح ÷ �إجمايل الأ�صول.
العائد على املوجودات لعام 2014م = .%50 = 110 ÷ 55
العائد على املوجودات لعام 2015م = .%57.7 = 130 ÷ 75
الحظ �أن كل دينار من الأ�صول ح َّقق �صايف ربح مقداره ً 50
قر�شا عام 2014م ،و�أن هذه الن�سبة قد ارتفعت
ِ
عام 2015م ،بحيث ح َّقق كل دينار من الأ�صول �صايف ربح مقداره ً 57
قر�شا و 7فل�سات.
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ب) معدل العائد على حقوق امللكية (:)Return on Owner’s Equity: ROE

ميكن ح�ساب هذا املعدل با�ستخدام املعادلة الآتية:

العائد على حقوق امللكية = �صايف الربح ÷ حقوق امللكية.
ُت ِّعب هذه الن�سبة عن العائد الذى ُيح ِّققه املُ ّلك من ا�ستثمار �أموالهم يف ال�شركة ،وهي ُت َع ُّد من �أهم ن�سب
الربحية امل�ستخدمة ؛ فبنا ًء على هذه الن�سبة ،قد ُيق ِّرر املُ ّلك اال�ستمرار يف الن�شاط� ،أو حتويل الأموال �إلى
عائدا منا�س ًبا.
ا�ستثمارات �أخرى ُت ِّقق ً
وعودة �إلى �شركة �ألفا ،ف�إن:
العائد على حقوق امللكية = �صايف الربح ÷ حقوق امللكية.
العائد على حقوق امللكية لعام 2014م = .%94.8 = 58 ÷ 55
العائد على حقوق امللكية لعام 2015م = .%117= 64 ÷ 75
عائدا مقداره ً 94
قر�شا و  8فل�سات ،و�أن هذه الن�سبة قد
الحظ �أن كل دينار ا�ستثمره املُ ّلك ح َّقق لهم ً
ِ
عائدا لهم مقداره ً 117
قر�شا.
ارتفعت عام 2015م ،بحيث ح َّقق كل دينار ا�ستثمره املالك ً
)Liquidity Ratios(.

 )2ن�سب ال�سيولة
ُتع َّرف ال�سيولة ب�أنها قدرة ال�شركة على توفري النقد .ويف ما يخ�ص ن�سب ال�سيولة ف�إنها تقي�س القدرة على
�سداد االلتزامات عند ا�ستحقاقها .وكلما ارتفعت ن�سب ال�سيولة امتلكت ال�شركة ً
هام�شا �أك َرب من ال�سالمة
للوفاء بااللتزامات .وباملقابل ،ف�إن زيادة ال�سيولة على احلاجة قد ي�ؤدي �إلى تخفي�ض ن�سبة الأرباح نتيجة
عدم توظيف ال�شركة جز ًءا كب ًريا من �أموالها ،و�سيتم الرتكيز يف ن�سب ال�سيولة على حتليل ن�سبة التداول
(.)Current Ratio
ميكن �إيجاد ن�سبة التداول با�ستخدام املعادلة الآتية:
ن�سبة التداول= الأ�صول املتداولة ÷ االلتزامات املتداولة
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ُت ِّثل هذه الن�سبة عدد املرات التى ميكن فيها للأ�صول املتداولة �أن تفي بااللتزامات املتداولة .وكلما زادت
هذه الن�سبة دل ذلك على قدرة ال�شركة على مواجهة خطر �سداد االلتزامات املتداولة املفاجئ من دون
احلاجة �إلى ت�سييل � ِّأي �أ�صول ثابتة� ،أو احل�صول على قر�ض جديد.
كما تقي�س قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها الق�صرية الأجل من �أ�صولها املتداولة ،و ُت ِّبي حجم التمويل
الذي ُتو ِّفره الأ�صول املتداولة لاللتزامات الق�صرية الأجل ،عل ًما ب�أن زيادة هذه الن�سبة ُت َع ُّد م�ؤ�ش ًرا �إيجاب ًّيا
لقدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها الق�صرية الأجل.
مقيا�سا لل�سيولة ،بالرغم
جتدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه من ال�صعب �إيجاد ن�سبة معيارية متفق عليها بو�صفها
ً
من �إمكانية ا�ستعمال معيار متفق عليه ل�صناعة معينة .وعلى ٍّ
كل ،ميكن القول ب�أن الن�سبة املعيارية لن�سبة
التداول هي (.)1:2
وعودة �إلى �شركة �ألفا ،ف�إن:
ن�سبة التداول لعام 2014م = الأ�صول املتداولة ÷ االلتزامات املتداولة.
ن�سبة التداول = .1.9 = 31 ÷ 58
ن�سبة التداول لعام 2015م = الأ�صول املتداولة ÷ االلتزامات املتداولة.
ن�سبة التداول = .1.4 = 51 ÷ 72
ت�شري هذه الن�سب �إلى �أن ال�شركة ا�ستطاعت عام 2014م الوفاء بالتزاماتها الق�صرية الأجل مبقدار 1.9
مرة ،يف حني انخف�ضت هذه الن�سبة �إلى  1.4مرة عام 2015م.
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ثال ًثا :تطبيق التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.
تع َّرفنا �ساب ًقا كيفية �إيجاد الن�سب املالية ل�شركة �ألفا لعامني متتاليني ،و�سنتع َّرف الآن التحليل املايل لهذه
الن�سب املالية مقارن ًة بن�سب ال�شركات املناف�سة وتو ُّقعات ال�شركة.

الن�شاط ()1

التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق عملية التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة العمل ( )3-4من املعلم.
 ت�س َّلم � َ �شارك �أفراد جمموعتك يف حل �أ�سئلة ورقة العمل.أنت و�أفراد املجموعة �إجابات الأ�سئلة �أمام املجموعات الأخرى.
 اعر�ض � َ -ناق�ش املعلم يف هذه الإجابات.
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نجزة يف
يف ما يلي الن�سب املالية ل�شركة املجد عن عامي 2014م ،و 2015م� ،إ�ضاف ًة �إلى الن�سبة املالية املُ َ
ال�شركات املناف�سة ،والن�سب املالية املُتو َّقعة لل�شركة .ادر�س هذه الن�سبُ ،مب ِّي ًنا دالالتها عن طريق مقارنتها بـِ:
 )1ال�سنة ال�سابقة.
 )2ن�سب ال�شركات املناف�سة.
 )3تو ُّقعات ال�شركة.
2014م

2015م

ن�سب ال�شركات
املناف�سة

ُّ
توقعات
ال�شركة

1

هام�ش �صايف الربح

% 8.8

%10.7

%10.0

%11.0

2

هام�ش جممل الربح

%36.0

%38.7

%35.0

%40.0

3

العائد على املوجودات

%20.0

%24.6

%25.0

%25.0

4

العائد على حقوق امللكية

%37.9

%50.0

%40.0

%45.0

5

ن�سبة التداول

1.9

1.4

1.5

2

الن�سبــــــــــة

ورقة العمل ( :)3-4حتليل الن�سب املالية ل�شركة املجد.
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� ً
أول :ن�سب الربحية (:)Profitability Ratios

 .1هام�ش �صايف الربح:
الن�سبــــــــــة

هام�ش �صايف الربح

2014م

2015م

ن�سب ال�شركات
املناف�سة

ُّ
توقعات
ال�شركة

%8.8

% 10.7

% 10.0

% 11.0

التحليل:
هذه الن�سبة مقبولة للأ�سباب الآتية:
الحظ �أن هذه الن�سبة قد ارتفعت من � %8.8إلى  ،%10.7وهذا
	) أمقارنتها بال�سنة ال�سابقة :من املُ َ
م�ؤ�شر جيد.
الحظ �أن هذه الن�سبة كانت �أقل من ن�سب ال�شركات
	) بمقارنتها بن�سب ال�شركات املناف�سة :من املُ َ
حت�سنت عام 2015م لت�صبح  ،%10.7وهي �أعلى من ن�سب
املناف�سة ( )%10يف عام 2014م ،ولكنها َّ
ال�شركات املناف�سة.
الحظ �أن هذه الن�سبة هي �أقل من تو ُّقعات ال�شركة ( )%11بقليل.
	) جمقارنتها بتو ُّقعات ال�شركة :من املُ َ
 )2هام�ش جممل الربح:
الن�سبــــــــــة

هام�ش جممل الربح

2014م

2015م

ن�سب ال�شركات
املناف�سة

ُّ
توقعات
ال�شركة

% 36.0

% 38.7

% 35.0

% 40.0

التحليل:
هذه الن�سبة مقبولة للأ�سباب الآتية:
الحظ �أن هذه الن�سبة قد ارتفعت من � % 36إلى  ،%38.7وهذا
	) أمقارنتها بال�سنة ال�سابقة :من املُ َ
م�ؤ�شر جيد.
الحظ �أن هذه الن�سبة كانت �أعلى من ن�سب ال�شركات
	) بمقارنتها بن�سب ال�شركات املناف�سة :من املُ َ
وحت�سنت لت�صبح  %38.7يف عام 2015م.
املناف�سة ( )%35يف عام 2014مَّ ،
الحظ �أن هذه الن�سبة هي �أقل من تو ُّقعات ال�شركة ()%40.0
	) جمقارنتها بتو ُّقعات ال�شركة :من املُ َ
بقليل.
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 .3العائد على املوجودات:
الن�سبــــــــــة

العائد على املوجودات

2014م

2015م

ن�سب ال�شركات
املناف�سة

ُّ
توقعات
ال�شركة

% 20.0

% 24.6

% 25.0

% 25.0

التحليل:
هذه الن�سبة غري مقبولة للأ�سباب الآتية:
الحظ �أن هذه الن�سبة قد ارتفعت من � % 20إلى  ،%24.6وهذا
	) أمقارنتها بال�سنة ال�سابقة :من املُ َ
م�ؤ�شر جيد.
الحظ �أن هذه الن�سبة كانت �أقل من ن�سب ال�شركات
	) بمقارنتها بن�سب ال�شركات املناف�سة :من املُ َ
حت�سنت عام 2015م لت�صل �إلى  ،%24.6ولكنها ما زالت �أقل
املناف�سة ( )%25يف عام 2014م ،ثم َّ
من ن�سب ال�شركات املناف�سة.
الحظ �أن هذه الن�سبة هي �أقل من تو ُّقعات ال�شركة ( )%25بقليل.
	) جمقارنتها بتو ُّقعات ال�شركة :من املُ َ

 .4العائد على حقوق امللكية:
الن�سبــــــــــة

2014م

2015م

ن�سب ال�شركات
املناف�سة

ُّ
توقعات
ال�شركة

			
العائد على حقوق امللكية

% 37.9

% 50.0

% 40.0

% 45.0

التحليل:
هذه الن�سبة جيدة ج ًّدا للأ�سباب الآتية:
الحظ �أن هذه الن�سبة قد ارتفعت من � % 37.9إلى  ،% 50وهذا
	) أ مقارنتها بال�سنة ال�سابقة :من املُ َ
م�ؤ�شر جيد.
الحظ �أن هذه الن�سبة كانت �أقل من ن�سب ال�شركات
	) بمقارنتها بن�سب ال�شركات املناف�سة :من املُ َ
املناف�سة ( )%40يف عام 2014م ،ولكنها ارتفعت عام 2015م لت�صل �إلى  ،%50وهي �أعلى من ن�سب
ال�شركات ملناف�سة.
الحظ �أن هذه الن�سبة كانت �أقل من تو ُّقعات ال�شركة ( )%45يف
	) جمقارنتها بتو ُّقعات ال�شركة :من املُ َ
حت�سنت عام 2015م لت�صل �إلى  ،%50و�أ�صبحت �أعلى من تو ُّقعات ال�شركة.
عام 2014م ،ولكنها َّ
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ثان ًيا :ن�سب ال�سيولة

)Liquidity Ratios(.

ن�سبة التداول:

الن�سبــــــــــة

ن�سبة التداول

2014م

2015م

ن�سب ال�شركات
املناف�سة

ُّ
توقعات
ال�شركة

1.9

1.4

1.5

2

التحليل:
هذه الن�سبة غري مقبولة للأ�سباب الآتية:
	) أمقارنتها بال�سنة ال�سابقة :انخف�ضت الن�سبة من  1.9مرة يف عام 2014م �إلى  1.4يف عام 2015م،
وهذا م�ؤ�شر غري جيد.
الحظ �أن هذه الن�سبة كانت �أعلى من ن�سب ال�شركات
	) بمقارنتها بن�سب ال�شركات املناف�سة :من املُ َ
املناف�سة ( )1.5يف عام 2014م ،ولكنها �أ�صبحت �أقل من ن�سب ال�شركات املناف�سة يف عام 2015م.
الحظ �أن هذه الن�سبة كانت �أقل من تو ُّقعات ال�شركة ( )2يف عامي
	) جمقارنتها بتو ُّقعات ال�شركة :من املُ َ
2014م ،و 2015م.
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راب ًعا :حمددات التحليل املايل.
تع َّرفنا �ساب ًقا �أن التحليل املايل هو �أداة مهمة؛ لأن املحلل املايل يقرتب من حقيقة الأو�ضاع املالية ال�سائدة
يف ال�شركات التي جرى حتليل بياناتها وقوائمها املالية .ولكن ،هل ُيقدِّ م التحليل املايل نتائج دقيقة عن
طبيعة الو�ضع املايل يف ال�شركة؟ للإجابة ،ال ُب َّد من تنفيذ الن�شاط الآتي.

الن�شاط ()1

حلقة نقا�ش.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف حمددات التحليل املايل.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل خا�صتكم التي ُت ِّثل بع�ض حمددات التحليل املايل.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك ورقة العمل يف ما بينكم.
 ناق�ش � َتو�صلتم �إليها �أمام املجموعات الأخرى.
 -اعر�ض النتائج التي َّ

313

حمددات التحليل املايل:
توجد العديد من املحددات التي حتد من دقة فاعلية التحليل املايل ،منها:
1)1قلة املعلومات امل�ستخدمة عند �إعداد التحليل املايل يف بع�ض الأحيان� ،أو عدم دقتها؛ ما ُي�ؤ ِّثر �سل ًبا
يف دقة النتائج.
2)2الرتكيزعلى جانب واحد من و�ضع ال�شركة املايل ،من دون النظر �إلى اجلوانب الأخرى .ف�إذا �أراد
�أحد الأ�شخا�ص احل�صول على قر�ض ق�صري الأجل ً
مثل ،ف�إن التحليل املايل ُير ِّكز على ال�سيولة
بوجه خا�ص .و�إذا �أردنا احل�صول على متويل من �أحد امل�ستثمرين ،ف�إن التحليل املايل ُير ِّكزعلى
الربحية ،وهذا يعني وجود جوانب �أخرى لل�شركة غري م�شمولة يف كال التحليلني.
3)3التباين امللحوظ �أحيا ًنا يف اهتمام املحلل املايل بال�شركة ،و�شمولية التحليل املطلوب .فمث ًال،
التحليل املايل املطلوب عند رغبة �أحد البنوك �إقرا�ض �شرك ٍة ما مليون دينار يكون �أكرث ً
�شمول من
جيدا على مدار
التحليل املايل عند رغبة البنك نف�سه جتديد ح�ساب جا ٍر مدين �صغري كان ُيدار ً
�سنوات ع َّدة.
4)4التغري يف الأ�ساليب والقواعد املحا�سبية ي�ؤدي �إلى تغري يف النتائج .وعليه ،فال فائدة من مقارنة
القوائم املالية لل�شركة مبثيالتها يف ال�شركات الأخرى من دون توحيد املعلومات والبيانات
املحا�سبية واملالية املتعلقة بها.
5)5نتائج التحليل املايل قد ال تعطي �أحيا ًنا م�ؤ�ش ًرا دقي ًقا الجتاه ال�شركة؛ �إذ لي�س �ضرور ًّيا ا�ستمرار
منط املا�ضي يف امل�ستقبل .ف�إذا تدنت ن�سب ال�سيولة لل�سنوات املا�ضية ،ف�إن ذلك ال يعني ا�ستمرار
ً
م�ستقبل .
هذا االجتاه
6)6اخت�صار البيانات يف القوائم املالية يحد من قدرة املحلل املايل من خارج ال�شركة على اال�ستنتاج
الدقيق يف �أثناء التحليل املايل لها.
مما هي عليه ً
فعل)؛ ما ُي�ص ِّعب
7)7جتميل بع�ض ال�شركات امليزانيات (�إظهار امليزانية ب�صورة �أف�ضل ّ
على املحلل تع ُّرف ذلك .فعندما ترغب ال�شركة يف احل�صول على قر�ض طويل الأجل قبل نهاية
ال�سنة ،وا�ستعماله لغر�ضه املُح َّدد بعد ظهور �أثره يف املوجودات املتداولة عند �إعداد احل�سابات
ظهر �سيولة ال�شركة على نح ٍو �أف�ضل من واقعها.
اخلتامية ،ف�إن هذا ُي ِ
التو�سع ،والعالقات
8)8عدم توفري القوائم املالية �أحيا ًنا معلومات وا�ضحة ُم َّددة عن الإدارة ،وخطط ُّ
قر�ضني.
باملُو ِّردين واملُ ِ
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ن�شاط بيتي:

يف ما ي�أتي البيانات املالية التي ُت ِّثل بنود قائمتي الدخل ل�شركة قي�س للأدوات الطبية عامي
٢٠١٤م ،و ٢٠١٥مَّ .
اطلع على البيانات الواردة يف القائمتني ،ثم جِ د هام�ش �صايف الربحُ ،مب ِّي ًنا ما
تعنيه هذه الن�سب.
قائمة الدخل
�صايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
م�صروفات البيع والتوزيع
�صايف الربح

2014

2015

450
()200
250
()155
95

600
()320
280
()170
110
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�أ�سئلة الدر�س
 .1ملاذا يعمد املحللون املاليون �إلى مقارنة الن�سب املالية امل�ستخرجة من القوائم املالية الرئي�سة؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و�ضح املق�صود ٍّ
ِّ .2
مما ي�أتي:
بكل ّ
�أ) الن�سبة املالية من دون معنى ال قيمة لها------------------------------------- .
--------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------ب) ال وجود ملا ي�سمى الن�سب النمطية لل�شركات كلها------------------------------ .
-------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------ .3يف ما ي�أتي الن�سب املالية ل�شركة لينا عامي 2015م ،و2016م .ادر�س هذه الن�سب ُمب ِّي ًنا ما تعنيه عن
طريق مقارنتها بال�سنة ال�سابقة.
الن�سبــــــــة
هام�ش �صايف الربح
العائد على املوجودات
العائد على حقوق امللكية

٢٠١٥

٢٠١٦

%7
%25
%30

%10
%30
%50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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�أ�سئلة الوحدة
ال�س�ؤال الأول :اذكر ثال ًثا من خ�صائ�ص الإدارة املالية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثاينِّ :
بي الأ�سباب التي جعلت "تعظيم ثروة املالكني" �أحد �أهم �أهداف الإدارة املالية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثالثِّ :
و�ضح عالقة الإدارة املالية بالت�سويق.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الرابعِّ :
و�ضح املق�صود باملفاهيم الآتية:
�أ) التحليل املايل------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------ب) الإدارة املالية احلكومية----------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ج) الرقابة املالية--------------------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د) احل�سابات الدائمة----------------------------------------------------- -:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال اخلام�س :ع ِّلل ما ي�أتي:
	) أ ُت َع ُّد بيانات امليزانية العمومية ُم ِّثل ًة لو�ضع ال�شركة املايل يف حلظة ُم َّددة فقط.
	) بميكن للمحلل املايل تع ُّرف حقيقة و�ضع ال�شركة املايل خالل م َّدة معينة بتحليل البيانات املالية
الوارد ذكرها يف قائمة الدخل وقائمة املركز املايل.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال ال�ساد�سِّ :
بي �أهمية ن�شر نتائج ال�شركة (بو�صفها قائمة دخل) ب�صورة ربع �سنوية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال ال�سابع :اذكر ثالثة �أ�سباب متنع املحلل املايل �أن ُيطلِق ُحك ًما على و�ضع ال�شركة املايل اعتما ًدا
على حتليل القوائم املالية ملدَّة واحدة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

318

ال�س�ؤال الثامنُ :ي ِّثل اجلدول الآتي البيانات املالية الوارد ذكرها يف قائمة امليزانية العمومية وقائمة
اطلع على القائمتني ،ثم ح ِّلل ًّ
الدخل ل�شركة غ�سان يف نهاية عامي 2011م ،و 2012مَّ .
ً
حتليل
كل منهما
مقار ًنا.
امليزانية العمومية

2011م 2012م

ال�صندوق

16000

18000

املدينــون

36000

41000

قائمة الدخل

2012 2011

الب�ضاعـة

36000

43000

�صايف املبيعات

320000

370000

جمموع الأ�صول املتداولة

88000

102000

تكلفة املبيعات

()205000

()225000

الأ�صول الثابتة

52000

58000

جممل الربح

115000

145000

جمم ــوع الأ�صول

140000

160000

م�صروفات البيع والتوزيع

()40000

()46000

الديون الق�صرية الأجل

41000

61000

اال�ستهالك

()10000

()10000

الديون الطويلة الأجل

31000

25000

�صايف الربح

65000

89000

حقوق امللكية

68000

74000

جمم ــوع حقوق امللكية

140000

160000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال التا�سع :اذكر �أربع ًة من املحددات التي حتد من دقة فاعلية التحليل املايل.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الوحدة الخامسة

5

�إدارة اخلطر والت�أمني

 كيف ميكنك حماية ممتلكاتك من املخاطر؟
 ما املق�صود مبفهوم الت�أمني؟ ما �أنواعه؟
 ماذا تعرف عن �شركات الت�أمني يف الأردن؟
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ال تخلو احلياة من املخاطر التي تتع َّدد �أ�سبابها وتتن َّوع ،والتي ُت ِلحق اخل�سائر ب�أ�صحابها؛
لذا �أ�صبحت درا�سة املخاطر و�سبل مواجهتها �ضرورة ملحة للحيلولة دون وقوعها� ،أو احلد من معدالت
تكرارها� ،أو تقليل اخل�سائر التي ترتتب على حدوثها .ويف هذا ال�سياقُ ،ي َع ُّد الت�أمني �إحدى �أهم طرائق
�إدارة املخاطر؛ �إذ ي�سعى املنتفع منه �إلى احل�صول على التعوي�ض املنا�سب ملقدار اخل�سائر التي تلحق به
نتيجة وقوع اخلطر.
تتناول هذه الوحدة مو�ضوعات ع َّدة تتعلق باخلطر ،و�أ�شكاله ،وطرائق التعامل معهً ،
ف�ضل عن مفاهيم
الت�أمني الأ�سا�سية ،و�أنواعه.

نتاجات التعلم من الوحدة:
ُيتو َّقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قاد ًرا على:
 تو�ضيح مفهوم اخلطر. ا�ستنتاج �أركان اخلطر. ا�ستنتاج ُم�س ِّببات اخلطر. تو�ضيح مفهوم الت�أمني. تو�ضيح مفهوم عقد الت�أمني. ا�ستنتاج عنا�صر عقد الت�أمني. -تع ُّرف �أنواع الت�أمني ،و�إجراءاته املُط َّبقة يف الأردن.
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1

الدرس األول
الخطر

تع َّر�ض الإن�سان منذ ال ِقدم ملخاطر متعددة �أف�ضت �إلى الكثري من اخل�سائر املادية واملعنوية .وتختلف هذه
املخاطر يف طبيعتها ،ونوعيتها ،وحجم اخل�سارة املرتتبة عليها؛ فالإن�سان منذ والدته قد يكون عر�ضة
خلطر احلوادث ال�شخ�صيةً ،
ف�ضل عن املخاطر التي ُتهدِّ د ممتلكاته ،مثل :خطر احلريق� ،أو ال�سرقة� ،أو
التلف� ،أو الزالزل ،وغري ذلك من الكوارث الطبيعية.
اخلطر :احتمال وقوع حدث معني ينتج منه خ�سارة مادية �أو معنوية.

323

الن�شاط ()1

�أركان اخلطر.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ا�ستنتاج �أركان اخلطر.

التعليمات:
 ناق�ش مع معلمك �إجابات الأ�سئلة الآتية والتي �ست�ساعدك �إجاباتها يف ا�ستنتاج �أركان اخلطر:مبوقف �شع ْر َت فيه بخطر داهم نتيجة تفاعلك مع هذا املوقف؟ ما نوع هذا اخلطر؟
يوما
ٍ
• هل مر ْر َت ً
هل كان وقوع اخلطر ُم�ؤ َّك ًدا؟
تعم ًدا ب�أحد ممتلكاته ،فهل ُي َع ُّد هذا خط ًرا؟ ِّ
و�ضح
• بر�أيك� ،إذا �أحلقْ �أحد الأ�شخا�ص ال�ضرر ُم ِّ
�إجابتك.
• �إذا كانت ن�سبة احتمال وقوع اخلطر  ،%0فهل ُي َع ُّد هذا خط ًرا؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
• �إذا كانت ن�سبة احتمال وقوع اخلطر  ،%100فهل ُي َع ُّد هذا خط ًرا؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
• ما نوع اخل�سائر الناجمة عن خطر ما؟ هل ميكن قيا�سها وتعوي�ضها؟
تتو�صل �إليها.
 ناق�ش املعلم يف الإجابات التي َّ� -شارك املعلم وزمالءك يف ا�ستنتاج �أركان اخلطر بنا ًء على �إجاباتكم.
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• �أركان اخلطر الذي ميكن تعوي�ضه:
يعتمد تعوي�ض اخلطر على توافر الأركان الأ�سا�سية الآتية فيه:
ً
م�ستقبل ،فال يكون حدوثه ُم�ؤ َّك ًدا
ق�صد بذلك احتمال وقوع اخلطر
1)1االحتمالية وعدم الت�أ ُّكدُ :ي َ
ً
م�ستحيل؛ ما ُيو ِّلد لدى ال�شخ�ص تقديرات غري ُم�ؤ َّكدة للنتائج املتوقعة �أو املحتملة نتيجة
وال
موقف معني� ،أو اتخاذ قرار ما ،بحيث ترتاوح ن�سبة احتمالية اخلطر بني ال�صفر والواحد .وهذا
يعني �أنه �إذا كانت ن�سبة احتمال وقوع اخلطر  %0وبذلك فهو ال يعترب خطر ًا كونه لن يحدث � ًأبدا،
يوجب التعوي�ض.
�أو بن�سبة  %100وبذلك ف�إن حدوثه م�ؤكد بن�سبة  ،%100ف�إن ذلك ال ُي َع ُّد خط ًرا ِ
�أ ّما �إذا كان احتمال وقوع اخلطر بني هاتني الن�سبتني املئويتني فالتعوي�ض واجب.
2)2الواقعية وعدم الت�ص ُّنع� :أي �أن يكون اخلطر ناج ًما عن حادث ع َر�ضي (ال �إرادي) ،غري ُمتع َّمد
من جانب ال�شخ�ص نف�سه.
3)3اخل�سارة املالية :يت�س َّبب اخلطر عاد ًة يف حدوث خ�سائر مادية ومعنوية� .أ ّما اخل�سائر املادية
فيمكن تعوي�ضها خال ًفا للخ�سائر املعنوية التي ي�صعب قيا�سها َك ِّم ًّيا (حتديد قيمتها).
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الن�شاط ()2

ُم�س ِّببات اخلطر.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ا�ستنتاج ُم�س ِّببات اخلطر.

التعليمات:
 ف ِّكر وحدك يف �أهم ُم�س ِّببات اخلطر الطبيعية وال�شخ�صية.تتو�صل �إليه.
 ناق�ش زميلك يف ما َّتو�صلتما �إليه.
 �شارك � َأنت وزميلك بقية الزمالء يف ما َّ
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ُم�س ِّببات اخلطر:
جمموعة العوامل والظواهر واحلوادث التي ُت�س ِّبب وقوع اخلطر؛ ما ي�ؤدي �إلى حدوث خ�سارة
معنوية ومادية.
ميكن ت�صنيف ُم�س ِّببات اخلطر �إلى نوعني رئي�سني ،هما:
	) أ ُم�س ِّببات اخلطر الطبيعية :جمموعة الظواهر الطبيعية التي ُت�ؤ ِّثر ت�أث ًريا مبا�ش ًرا �أو غري
مبا�شر يف الأ�شخا�ص �أو ممتلكاتهم ،مثل :الزالزل ،والرباكني ،واحلرائق ،والفي�ضانات،
والأعا�صري ،وكل ظاهرة تن�ش�أ بفعل العوامل الطبيعية فقط.
	) ب ُم�س ِّببات اخلطر ال�شخ�صية :جمموعة احلوادث والعوامل الناجتة من ُّ
تدخل الإن�سان
وت�س ُّببه يف حدوث اخلطر والت�أثري فيه؛ �سواء كان ذلك بق�صد �أو من دون ق�صد ،مثل:
�إ�شعال احلرائق ،وا�صطدام ال�سيارات ،وعمليات ال�سطو وال�سرقة ،والبطالة ،واملر�ض،
وال�شيخوخة ،والوفاة.
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن خماطر ناجمة عن ُم�س ِّببات اخلطر الطبيعية ،و�أخرى ناجمة عن
تتو�صل �إليه.
ُم�س ِّببات اخلطر ال�شخ�صية ،ثم �شارك زمالءك يف ما َّ
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ )1
و�ضح املق�صود باخلطر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ )2ع ِّلل ما ي�أتي:
�إهمال اخل�سارة املعنوية عند تعوي�ض اخلطر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ف�سر �سبب رف�ض تعوي�ض اخلطر لكل حالة من احلاالت الآتية:
ِّ -3
�أ) تع َّمد بالل �إ�شعال حريق يف م�صنعه للح�صول على تعوي�ض مادي-------------------
ب) �سكنت �سلوى يف منطقة ُيحت َمل تع ُّر�ضها خلطر انفجار الرباكني بن�سبة -----------%100
ج) �أُ�صيب ف�ؤاد بانهيار ع�صبي �إثر �سرقة �ألبوم ال�صور الذي يحوي �صور ذكرياته مع
والده املتوفى--------------------------------------------------- .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� )4ص ِّنف ُم�س ِّببات اخلطر الآتية �إلى طبيعية و�شخ�صية:
الزالزل ،ال�سرقة ،البطالة ،الرباكني ،احلريق ،املر�ض
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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٢

الدرس الثاني
الت�أمني

� ً
أول :مفهوم الت�أمني.
تع َّرفنا �ساب ًقا العديد من املخاطر التي قد يتع َّر�ض لها الإن�سان يف حياته ،والتي تت�س َّبب يف حدوث
خ�سائر مادية .وبع�ض هذه املخاطر حتدث نتيجة ظواهر طبيعية لي�س للإن�سان يد فيها ،وال ميكنه �إيقافها،
�أو حت ُّمل نتائجها وحده؛ لذا �أخذ الإن�سان يبحث عن و�سائل فاعلة حتد من هذه املخاطر ،و ُتخ ِّفف من
وط�أة اخل�سائر الناجمة عنها ،فاهتدى �إلى فكرة الت�أمني التي تقوم على �أ�سا�س جتميع املخاطر ،وتوزيع
خ�سائرها املادية على كل ُمت�ض ِّرر منها.
الت�أمني :و�سيلة لتعوي�ض الفرد عن اخل�سارة املادية (املالية) التي حتيق به نتيجة وقوع خطر ما.
ثان ًيا :عقد الت�أمني.
يت�ضح من التعريف ال�سابق �أن الت�أمني يكون بني طرفني رئي�سني؛ �أولهما الطرف الذي يدفع
التعوي�ض ،وثانيهما الطرف الذي ي�ستفيد من التعوي�ض .وعليه ،فال ُب َّد من وجود اتفاق م�سبق بني الطرفني
ل�ضمان حقوق ٍّ
كل منهما.
عقد الت�أمني :اتفاق مكتوب يلتزم مبقت�ضاه الطرف الأول املُ� ِّؤمن (هيئة الت�أمني) بدفع مبلغ من
املال� ،أو �إيراد� ،أو � ِّأي عو�ض مايل �آخر (مبلغ الت�أمني) �إلى الطرف الثاين املُ�ؤ َّمن له (امل�ستفيد)؛
وذلك يف حال وقوع احلادث� ،أو حت ُّقق اخلطر املُ َّبي يف العقد ،لقاء ق�سط مايل يدفعه الطرف
الثاين �إلى الطرف الأول.
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ثال ًثا :عنا�صر عقد الت�أمني.
لتع ُّرف عنا�صر عقد الت�أمني ،ن ِّفذ الن�شاط الآتي.

الن�شاط ()1

عنا�صر عقد الت�أمني.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ا�ستنتاج عنا�صر عقد الت�أمني.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة. ت�أمل تعريف عقد الت�أمني ،وا�ستنتج من خالله العنا�صر املكونة له. اكتب تلك العنا�صر يف قائمة ،ثم حاول وزمالءك و�ضع تعريف بلغتكم اخلا�صة بكل عن�صر منها.تتو�صلون �إليها �أمام املجموعات الأخرى.
 اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
 -ناق�ش املعلم يف هذه النتائج.
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عنا�صر عقد الت�أمني

يتك َّون عقد الت�أمني من العنا�صر الأ�سا�سية الآتية:
1)1املُ�ؤ َّمن له :ال�شخ�ص املُع َّر�ض للخطر؛ �سواء يف �شخ�صه� ،أو ممتلكاته� ،أو ذمته املالية ،وهو
طالب الت�أمني الذي يلتزم بدفع ق�سط الت�أمني �إلى �شركة الت�أمني.
2)2املُ�ؤ ِّمن :ال�شركة التي تكفل ت�أمني الأفراد ،والتي تلتزم بدفع التعوي�ض �أو مبلغ الت�أمني لهم يف
حال تع ُّر�ضهم للخطر املُح َّدد يف عقد الت�أمني.
3)3امل�ستفيد :ال�شخ�ص الذي ت�ؤول �إليه املنفعة املرتتبة على عقد الت�أمني؛ �أي ال�شخ�ص الذي
يقب�ض مبلغ الت�أمني يف حال حت ُّقق اخلطر املُح َّدد يف عقد الت�أمني .وقد يكون امل�ستفيد املُ�ؤ َّمن
له نف�سه� ،أو � َّأي �شخ�ص �آخر.
4)4ق�سط الت�أمني :املبلغ الذي يدفعه املُ�ؤ َّمن له �إلى املُ� ِّؤمن (�شركة الت�أمني) لقاء التزام املُ� ِّؤمن
بتح ُّمل نتائج اخلطر املُ َّت َفق عليه يف عقد الت�أمني.
5)5مبلغ الت�أمني :املبلغ الذي يلتزم املُ� ِّؤمن بدفعه �إلى املُ�ؤ َّمن له �أو �إلى امل�ستفيد عند حت ُّقق
اخلطر املُح َّدد يف عقد الت�أمني.
6)6املُ�ؤ َّمن منه :اخلطر� ،أو امل�صلحة املُ�ؤ َّمن عليها مبقت�ضى عقد الت�أمني؛ �شريطة �أن تكون
جيدا بحيث ميكن تع ُّرفها ب�سهولة من دون � ِّأي التبا�س قد ُيف�ضي �إلى حدوث
ُم َّددة
حتديدا ً
ً
نزاع بني املُ�ؤ َّمن له واملُ� ِّؤمن.
7)7املُ�ؤ َّمن عليه :ال�شيء املُع َّر�ض للخطر ،وقد يكون ال�شخ�ص نف�سه �أو ممتلكاته.
ﺍﻤﻟﺩﺓ التي تبد�أ من ﺘﺎﺭﻴﺦ توقيع ﺍلعقد حتى ُّ
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﺨﻟﻁﺭ ﺍﻤﻟُ َّ�ﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ،ﻭﺩﻓﻊ
8)8مﺩَّﺓ ﺍﻟﺘ�ﺄﻤﻴﻥَّ :
التعوي�ض� ،ﺃﻭ حلول الأجل ﺍﻤﻟﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ؛ �أي �إنها ُت ِّثل ﺍﻟم َّدة الزمنية التي ﻴﻜﻭﻥ فيها ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﺘ�ﺄﻤﻴﻥ �ﺴﺎﺭي ﺍﻤﻟﻔﻌﻭل.
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ال�شكل (� :)1-5أنواع الت�أمني.

رابع ًا� :أنواع الت�أمني.
ي�صنف الت�أمني �إلى �أنواع متعددة ،وال�شكل (� :)1-5أنواع الت�أمني يو�ضح �أهم هذه الت�صنيفات.
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�أنواع الت�أمني

ُي�ص َّنف الت�أمني تب ًعا للغر�ض �إلى نوعني ،هما:
ق�صد بعن�صر التعاقد اجلهة التي تتو ّلى القيام بعملية
1)1الت�أمني بح�سب عن�صر التعاقدُ :ي َ
ق�سم الت�أمني يف هذه احلالة ق�سمني ،هما:
الت�أمني ،و ُي َ
	) أالت�أمني االختياري (اخلا�ص) :ي�شمل جميع �أنواع الت�أمني التي يختار فيها ال�شخ�ص
طواعي ًة نوع الت�أمني الذي يرغب دون �إلزام من � ِّأي جهة ،مثل :الت�أمني البحري ،والت�أمني على
احلياة ،والت�أمني من احلوادث ،والت�أمني من احلرائق ،والت�أمني من ال�سطو وال�سرقة.
	) بالت�أمني الإلزامي (احلكومي) :ي�شمل جميع �أنواع الت�أمني التي ي�شرتك فيها ال�شخ�ص
اجباري ًا؛ �إ َّما بحكم القانون ،و�إ ّما ب� ِّأي حكم �آخر؛ خدم ًة لقطاعات وا�سعة من املواطنني،
مثل العمال واملوظفني ،وحماي ًة لهم من املخاطر ،و�ضما ًنا مل�ستقبل عائالتهم ،مثل :ت�أمني
ال�شيخوخة والعجز والوفاة ،والت�أمني من البطالة ،والت�أمني ال�صحي ،وت�أمني �إ�صابة العمل،
والت�أمني من حوادث ال�سيارات.

 2)2الت�أمني بح�سب املو�ضوع (اخلطر املُ�ؤ َّمن منه):
أق�ساما ثالث ًة ،هي:
ق�سم هذا النوع من الت�أمني � ً
ُي َ

	) أت�أمني الأ�شخا�ص :يكون اخلطر امل� َؤمن �ضده يتعلق ب�شخ�ص امل�ؤ ّمن له ،حيث يقوم امل� َؤمن
له بت�أمني نف�سه من الأخطار التي تهدد حياته �أو �سالمة ج�سمه �أو �صحته وقدرته على
العمل مثل:الت�أمني على احلياة (ت�أمني الوفاة) ،الت�أمني �ضد املر�ض ،الت�أمني �ضد احلوادث
ال�شخ�صية ،الت�أمني �ضد البطالة.
	) بت�أمني املمتلكات :وفيه يتعلق اخلطر املُ�ؤ َّمن منه ب�أموال املُ�ؤ َّمن له (ممتلكاته) ،مثل:
الت�أمني من احلرائق ،والت�أمني البحري ،والت�أمني من ال�سرقة وال�سطو ،والت�أمني من الزالزل
والرباكني.
	) جت�أمني امل�س�ؤولية املدنية :يتعلق هذا الت�أمني باملخاطر التي ت�صيب الغري ،والتي ميكن
لل�شخ�ص املُ�ؤ َّمن له �أن يكون م�س� ًؤول عنها ،بحيث يتح َّمل تبعات الأ�ضرار املادية واجل�سدية
التي ُي�س ِّببها للآخرين ،مثل :م�س�ؤولية رب العمل عن �سالمة موظفيه ،وم�س�ؤولية �صاحب
ال�سيارة ع ّما ُت�س ِّببه �سيارته من �أ�ضرار للآخرين.
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ن�شاط بيتي:

بادر عادل �إلى الت�أمني على الب�ضاعة املوجودة يف خمزن ال�شركة من خطر ال�سرقة؛ وذلك بتوقيع
عقد مع �إحدى �شركات الت�أمني قيمته  10000دينار مدَّة �سنتني؛ على �أن يدفع مبلغ  100دينار
�شهر ًّيا.
املطلوب:
بيان عنا�صر عقد الت�أمني الوارد ذكرها يف ذلك الن�ص.
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�أ�سئلة الدر�س
 -1ما املق�صود مبفهوم الت�أمني؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------� -2أ َّمنت فداء على منزلها من خطر احلريق لدى �إحدى �شركات الت�أمني مببلغ  50000دينار مدَّة
� 10سنوات .وقد ت�ض َّمن االتفاق �أن تدفع فداء مبلغ  500دينار �سنو ًّيا لل�شركة.
ا�ستخرج من الن�ص ما ي�أتي:
 الطرف املُ�ؤ َّمن له.--------------- : الطرف املُ�ؤ ِّمن.----------------- : مبلغ الت�أمني.------------------ : املُ�ؤ َّمن عليه.------------------- : املُ�ؤ َّمن منه.------------------- : مدَّة الت�أمني.------------------ : ق�سط الت�أمني.----------------- :ق�سم الت�أمني تب ًعا لعن�صر التعاقد �إلى ق�سمني ،اذكرهما مع التو�ضيح.
ُ -3ي َّ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------
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3

الدرس الثالث
الت�أمني في األردن

ُي ِّثل قطاع الت�أمني �أحد �أهم القطاعات االقت�صادية يف الدول النامية واملتقدمة يف � ٍآن م ًعا ،و ُي َع ُّد
فر�صا متعدد ًة لال�ستثمار؛
رئي�سا من م�صادر االدخار لتمويل الأن�شطة االقت�صادية املختلفة ،و ُيو ِّفر ً
م�صد ًرا ً
ما يدفع عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية ُق ُد ًما �إلى الأمام ،وذلك بتجميعه املدخرات الوطنية الهائلة
التي م�صدرها �أق�ساط الت�أمني التي يدفعها الأ�شخا�ص املُ�ؤ َّمن لهم ،والتي ت�ستثمرها �شركات الت�أمني يف
خمتلف م�شروعات اخلطط االقت�صادية للدولً ،
ف�ضل عن �إ�سهامها الفاعل يف احلفاظ على حياة الأفراد
حدثه ذلك من �أثر �إيجابي يبعث على الراحة والطم�أنينة يف النف�س.
العاملني ،وما ُي ِ
ويف ما ي�أتي �أنواع الت�أمني املنت�شرة يف الأردن:
 .1الت�أمني البحري.
 .2الت�أمني من احلرائق.
 .3ت�أمني احلوادث العامة.
 .4الت�أمني الهند�سي.
 .5ت�أمني احلياة.
 .6الت�أمني ال�صحي.
 .7ت�أمني ال�سيارات.
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الن�شاط ()1

�أنواع الت�أمني يف الأردن.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف �أنواع الت�أمني امل�ستخدمة يف الأردن.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة من �ست جمموعات. ا�ستلم و�أع�ضاء جمموعتك البطاقة اخلا�صة بكم والتي تبني نوعا من �أنواع الت�أمني املطبقة يف الأردن. ِّأنت و�أفراد جمموعتك املعلومات التي ح�صلتم عليها.
خل�ص � َ
 -ناق�ش املعلم يف هذه املعلومات.
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�أنواع الت�أمني يف الأردن:
يف ما ي�أتي بيان لكل نوع من �أنواع الت�أمني امل�ستخدمة يف الأردن:
1)1الت�أمني البحري :ي�شمل هذا النوع ت�أمني الب�ضائع امل�شحونة بح ًرا� ،أو ج ًّوا� ،أو ب ًّرا� ،أو بو�ساطة
�سكك احلديد ،بحيث ُيع َّو�ض �أ�صحابها عن اخل�سائر التي تلحق بب�ضاعتهم بعد تع ُّر�ضها
للمخاطر التي ي�شملها الت�أمني يف �أثناء النقل �أو ال�شحن .يت�ض َّمن عقد الت�أمني البحري ثالث
جمموعات من ال�شروط ،هي :جمموعة �شروط الت�أمني من خماطر النقل ،وجمموعة �شروط
الت�أمني من خماطر احلرب ،وجمموعة �شروط الت�أمني من خماطر اال�ضطرابات.
2)2الت�أمني من احلرائق :ي�شمل هذا النوع من الت�أمني تعوي�ض اخل�سائر والأ�ضرار التي تلحق
باملمتلكات ،والتي تنجم عن خطر احلرائق ،واالنفجارات ،وال�صواعق.
أنواعا ع َّد ًة من هذا الت�أمني،
3)3الت�أمني من احلوادث العامة :تعتمد �شركات الت�أمني الأردنية � ً
�أهمها :الت�أمني من ال�سرقة ،وت�أمني امل�س�ؤولية املدنية ،والت�أمني من ك�سر الزجاج ،والت�أمني
املتعلق بتعوي�ض العمال.
4)4ت�أمني احلياة :ي�شمل هذا النوع من الت�أمني توفري احلماية للأفراد من خماطر الوفاة� ،أو
�أمرا�ض ال�شيخوخة ،وتع ُّر�ض الدخل للنق�صً ،
ف�ضل عن م ْنح املرء مبل ًغا من املال يف حال بلغ
�س ًّنا معين ًة� ،أو م ْنح الورثة ً
تعوي�ضا يف حال وفاة معيلهم.
 5)5الت�أمني ال�صحيُ :يو ِّفر الت�أمني ال�صحي لل ُم�ؤ َّمن له خدمات العناية والرعاية الطبية الالزمة،
وما يتعلق بها من نفقات ،تب ًعا لنوع وثيقة الت�أمني املُتَّفق عليها ،التي قد ت�شمل العالج داخل
امل�ست�شفى (�أجور الإقامة ،والأطباء ،واجلراحة ،والفحو�صات)� ،أو خارجه (زيارة الطبيب،
والأدوية ،والفحو�صات)� ،أو العالج ال�شامل (نفقات املعاجلة داخل امل�ست�شفى وخارجه).
6)6الت�أمني الهند�سي :ي�شمل هذا النوع من الت�أمني الأعمال املدنية والهند�سية التي تت�ض َّمن
�إن�شاء املواقع ،والآالت التي تكفل احلماية للمقاولني منذ اليوم الأول لبدء العمل ،وتوريد
أنواعا ع َّد ًة
املواد �إلى املواقع حلني اكتمال امل�شروع وت�سليمه .وتعتمد �شركات الت�أمني الأردنية � ً
(ن�صب) الرافعات واملعدات الهند�سية،
من هذا الت�أمني� ،أهمها :الت�أمني من خماطر تثبيت ْ
والت�أمني من َعطب ا َمل ِكنات.
 7)7ت�أمني ال�سيارات� :سنتعرف على هذا النوع الح ًقا.
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الن�شاط ()2

ت�أمني ال�سيارات.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف �أنواع ت�أمني ال�سيارات امل�ستخدمة يف الأردن.

التعليمات:
 �ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك احلالة الآتية ،ثم �أجب ع ّما يليها من �أ�سئلة:
 اقر�أ � َتوج ًها �إلى العمل .ويف �أثناء انعطافه ب�سرعة على الطريق
" يف �صباح �أحد الأيام ،ا�ستقل رائد �سيارته ُم ِّ
ا�صطداما عني ًفا �أدى �إلى �إحلاق
امل�ؤدي �إلى مكان عمله ،تفاج�أ بظهور �سيارة �أخرى �أمامه ،فا�صطدم بها
ً
ال�ضرر بال�سيارة الأخرى ،و�إ�صابة �سائقها بك�سور .وبعد نقل ال�سائق امل�صاب �إلى امل�ست�شفى لتلقي العالج
الالزم ،و�إثبات رجال الأمن �أن رائد هو املُ�س ِّبب الرئي�س للحادث ،تك َّفل رائد بجميع امل�صروفات املرتتبة
على عالج ال�سائق حينها.
راجع رائد �شركة الت�أمني املتعاقد معها بعد م َّدة من الزمن لت�سلُّم مبلغ الت�أمني؛ ً
تعوي�ضا له عن امل�صروفات
التي دفعها لعالج ال�سائق ،يف حني راجع ال�سائق �شركة الت�أمني نف�سها للح�صول على التعوي�ض الالزم لقاء
ال�ضرر الذي �أ�صاب �سيارته يف �أثناء احلادث".
 )1ما املخاطر الناجمة عن هذا احلادث؟
َ )2من الطرف املُت�س ِّبب يف احلادث؟
 )3ما نوع اخل�سائر التي جرى تعوي�ضها؟
َ )4من تك َّفل بدفع تكاليف عالج ال�سائق امل�صاب؟ ملاذا؟
 )5هل ا�سرتد رائد املال الذي دفعه لعالج ال�سائق؟ ملاذا؟
 )6من �أين ح�صل ال�سائق على تعوي�ض ال�ضرر الذي حلق ب�سيارته؟
 )7هل يقت�صر الت�أمني على املمتلكات؟ ملاذا؟
 )8هل يوجد نوع من الت�أمني ي�شمل حوادث املركبات؟
 )9ماذا تعرف عن ت�أمني ال�سيارات يف الأردن؟
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�أنواع ت�أمني ال�سيارات يف الأردن:
يف ما ي�أتي بيان لكل نوع من �أنواع ت�أمني ال�سيارات يف الأردن:
1)1الت�أمني الإلزامي (ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية جتاه الآخرين) :ت�أمني واجب بح�سب
القانون؛ �إذ ُيلزَ م كل �صاحب مركبة بعمل ت�أمني لها عند الرتخي�ص .ي�شمل هذا النوع من
الت�أمني امل�س�ؤولية املدنية الناجمة عن ا�ستعمال املُ�ؤ َّمن له (�سائق) املركبة ،وما قد ُي�س ِّببه
للآخرين من �إ�صابات ج�سدية �أو �أ�ضرار مادية.
2)2الت�أمني التكميلي :ت�أمني اختياري لهيكل املركبة التي ت�س َّببت يف احلادث ،والتي ال ي�شملها
الت�أمني الإلزامي ،بحيث تتع َّهد �شركة الت�أمني بتعوي�ض املُ�ؤ َّمن له عن ال�ضرر الذي �أ�صاب
املركبة ،وملحقاتها ،وقطع غيارها امل�شمولة بالت�أمني ،وميكن تو�سيع نطاق التغطية لت�شمل
ال�سائق والركاب.
3)3الت�أمني ال�شامل :يجمع هذا النوع بني الت�أمني الإلزامي والت�أمني التكميلي ،وميكن احل�صول
عليه مبا�شر ًة من �شركات الت�أمني .يت�ض َّمن عقد الت�أمني ال�شامل وثيقتني؛ �إحداهما تخ�ضع
لقوانني الت�أمني الإلزامي و�شروطه ،والأخرى تخ�ضع ل�شروط وثيقة الت�أمني التكميلي .وقد
ي�شمل احلوادث ال�شخ�صية التي ُت ِلحق ال�ضرر بال�سائق والركاب ،وذلك �ضمن �شروط معينة
ُي َّت َفق عليها ،وق�سط �إ�ضايف ينا�سبها.
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�إجراءات �إ�صدار وثائق الت�أمني:

 )1يف حال الت�أمني الإلزامي:
�شرف على �إ�صدار هذه الوثائق مكتب الت�أمني الإلزامي املوحد يف االحتاد الأردين ل�شركات الت�أمني ،وذلك
ُي ِ
عن طريق مكاتبه املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة الأردنية الها�شمية� ،ضمن مراكز الرتخي�ص التابعة
لدائرة ال�سري .وفيها يطبع املوظف النموذج املوحد (عقد ت�أمني املركبات لتعوي�ض �أ�ضرار الغري) ،ثم يدفع
املُ�ؤ َّمن له املبلغ املُح َّدد بح�سب التعليمات ال�صادرة عن النظام ،وبح�سب �شكل املركبة ،وطبيعة ا�ستعمالها.
عطي املُ�ؤ َّمن له احلق يف اختيار �شركة الت�أمني التي يرغب يف التعاقد معها.
وحدي ًثا� ،أُ ِ
 )2يف حال الت�أمني التكميلي والت�أمني ال�شامل:
يطلب املُ�ؤ َّمن له (العميل) هذا الت�أمني من ال�شركة مبا�شر ًة� ،أو عن طريق مندوبيها ووكالئها املعتمدين،
ثم يختار قيمة التعوي�ض والتغطية التي تنا�سبه ( ُيح َّدد ق�سط الت�أمني تب ًعا لنوع التغطية ،وال�شروط التي
تن�ص عليها وثيقة الت�أمني) ،و ُيد ِّون املعلومات التف�صيلية عن املركبة ،ثم تفح�ص �شركة الت�أمني املركبة
�صدر ال�شرك ُة
للتح ُّقق من �سالمتها ،ور�صد عيوب هيكلها ،و� ِّأي نق�ص يف حمتوياتها �إن ُو ِجد .بعد ذلكُ ،ت ِ
الوثيق َةُ ،وتدِّ د ق�سط الت�أمني وف ًقا للمبلغ املُ َّت َفق عليه ،ثم يدفع املُ�ؤ َّمن له قيمة الق�سط ،ويت�س َّلم ن�سخة من
وثيقة الت�أمني.
�إجراءات التعوي�ض:
1)1الإبالغ عن احلادث ،وتقدمي امل�ستندات املطلوبة ،وهي :تقرير ال�شرطة ،ورخ�ص ال�سياقة واملركبة،
وعقد الت�أمني ال�ساري املفعول وقت وقوع احلادث.
2)2دفع املُ�ؤ َّمن له (�صاحب املركبة) مبلغ الإعفاء املُق َّررعن نوعي الت�أمني :التكميلي ،وال�شامل� .أ ّما يف حال
الت�أمني الإلزامي فال يوجد �إعفاء.
3)3ك�شف مندوب �شركة الت�أمني عن املركبة املت�ضررة ،ثم �إعداد ك�شف يحوي الأ�ضرار والأجزاء التي َيلزم
�إ�صالحها �أو ا�ستبدالها.
�4)4إ�صالح املركبة بالتن�سيق مع ال�شركة ،ووكالئها لقطع الغيار ،وحمال الت�صليح املعتمدين ،وخ�صم ن�سب
الإعفاءات �أو اال�ستهالك املُح َّددة يف العقد يف حال ا�ستبدال الأجزاء املت�ضررة.
5)5دفع مبلغ التعوي�ض املُتَّفق عليه �إلى املُ�ؤ َّمن له ،وتوقيعه براءة الذمة املتعلقة با�ستالم املبلغ.
 6)6تقدير ن�سبة التعوي�ض عن الأ�ضرار اجل�سدية وف ًقا لنوع الت�أمني ،وال�شروط ،واملبالغ املُتَّفق عليها.
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ن�شاط بيتي:

ُزر املوقع الإلكرتوين لالحتاد العام ل�شركات الت�أمني يف الأردنَّ ،
واطلع على �أنواع الت�أمني و�إجراءاته
تتو�صل �إليه من معلومات.
املُط َّبقة ،ثم �شارك �أ�سرتك وزمالءك يف ما َّ

343

�أ�سئلة الدر�س
 -1اذكر �أنواع الت�أمني امل�ستخدمة يف الأردن.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ -2يوجد ثالثة �أنواع لت�أمني ال�سيارات يف الأردن ،اذكرها ُمب ِّي ًنا الفرق بينها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ -3ما نوع الت�أمني يف كل حالة من احلاالت الآتية:
 ت�أمني الب�ضاعة املنقولة ج ًّوا.----------------------------------------- . ت�أمني املمتلكات من ال�سرقة.------------------------------------------ . ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية الناجمة عن ا�ستعمال املركبة.----------------------- . ت�أمني احلماية على هيكل املركبة.-------------------------------------- . ت�أمني َعطب ا َمل ِكنات.------------------------------------------------ . ت�أمني تعوي�ض العمال.---------------------------------------------- . -4ما الإجراءات الالزمة للح�صول على التعوي�ض يف ت�أمني ال�سيارات؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------
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�أ�سئلة الوحدة
و�ضح املق�صود ٍّ
ال�س�ؤال الأولِّ :
مما ياتي:
بكل ّ
�أ) عقد الت�أمني:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ب) ُم�س ِّببات اخلطر:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثاين :بر�أيك� ،أيُّ �أنواع ت�أمني ال�سيارات �أف�ضل؟ ملاذا؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثالث :باعتقادك ،هل ميكن �أن يكون املُ�ؤ َّم ُن له امل�ستفي َد من التعوي�ض؟ ملاذا؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الرابع :ما �أنواع الت�أمني ال�صحي يف الأردن؟ هاتِ ً
مثال على كل نوع.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال اخلام�س :عدِّد الإجراءات اخلا�صة ب�إ�صدار وثيقة الت�أمني الإلزامي للمركبة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال ال�ساد�س :هاتِ ً
مثال على كل نوع من �أنواع الت�أمني الآتية:
ت�أمني احلوادث العامة:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------ت�أمني احلياة:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------
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الت�أمني الهند�سي:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------
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م�سرد امل�صطلحات
Accounting
Financial Transactions
Financial Statements
Bookkeeping
Financial Management
Accounting Unit
Continuity
Accounting Period
Monetary Unit
Assets
Fixed Assets
Current Assets
Intangible Assets
Liabilities
Owner’s Equity
Statement of Financial Position
Income Statement
Revenues
Expenses
Trail Balance
Chart of Accounts
Double Entry System
Accounting Cycle
Journal
Ledger
Adjusting the Accounts
Closing Entries

املُحا�سبة
العمل ّيات املال ّية
القوائم املال ّية
َ
م�سك الدفاتر
الإدارة املال ّية
الوحدة املُحا�سب ّية
اال�ستمرار ّية
الفرتة املُحا�سب ّية
الوحدة النقد ّية
الأ�صول
الأ�صول الثابتة
الأ�صول املُتداولة
الأ�صول غري امللمو�سة
االلتزامات
حقوق امللك ّية
ّ قائمة املركز املا
يل
قائمة ال ّدخل
الإيرادات
امل�صروفات
ميزان املراجعة
دليل احل�سابات
نظرية القيد املزدوج
ال ّدورة املحا�سب ّية
دفرت اليوم ّية
دفرت الأ�ستاذ
الت�سويات اجلرد ّية
قيود الإقفال
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م�سرد امل�صطلحات
Cash Flow
Cash Flow Plan
Financial Planning
Financial Analysis
Financial Supervision
Credit Analysis
Investment Analysis
Annual Report
Comparative analysis
Risk
Insurance
Insurance Contract
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النقدي
التد ّفق
ّ
النقدي
خطة التد ّفق
ّ
التخطيط املايل
التحليل املايل
الرقابة املالية
التحليل الإئتماين
التحليل اال�ستثماري
التقرير ال�سنوي
التحليل املقارن
اخلطر
الت�أمني
عقد الت�أمني

قائمة املراجع
� ً
أول :املراجع العربية

� -١أحمد ح�سني� ،إعداد وحتليل وتف�سري القوائم املالية املحا�سبية :قائمة الدخل ،امليزانية
العمومية ،قائمة التدفقات النقدية ،التحليل الأفقي ،التحليل الر�أ�سي ،الن�سب املالية ،املكتب
اجلامعي احلديث ،الإ�سكندرية2006 ،م.
 -٢حربي عريقات و�سعيدعقل ،الت�أمني و�إدارة اخلطر (النظرية والتطبيق) ،دار وائل للطباعة والن�شر
والتوزيع ،ع ّمان2008 ،م.
 -٣خلدون �إبراهيم �شديفات� ،إدارة وحتليل مايل ،دار وائل للطباعة والن�شر والتوزيع ،ع ّمان2001 ،م.
 -٤ريت�شارد �شرويدر و�آخرون ،نظرية املحا�سبة ،ترجمة خالد كاجيجي و�آخرون ،دار املريخ للن�شر،
الريا�ض2006 ،م.
� -٥سلمان زيدان� .إدارة اخلطر والت�أمني ،دار املناهج للن�شر والتوزيع ،عمان2016 ،م.
 -٦عبد النا�صر نور و�آخرون� ،أ�صول املحا�سبة املالية ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع والطباعة ،عمان،
2016م.
 -٧علي عبا�س ،الإدارة املالية يف منظمات الأعمال ،مكتبة الرائد العلمية ،عمان2002 ،م.
 -٨عيد �أبو بكر ووليد ال�سيفو� ،إدارة اخلطر والت�أمني ،دار اليازوري العلمية للن�شر والتوزيع ،عمان،
2009م.
 -٩حممد �صالح احلناوي ور�سمية قرياق�س� ،أ�سا�سيات الإدارة املالية ،الدار اجلامعية ،القاهرة،
2001م.
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 -١٠حممد مطر ،االجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واالئتماين :الأ�ساليب والأدوات
واال�ستخدامات العملية ،دار وائل للطباعة والن�شر والتوزيع ،ع ّمان2006 ،م.
 -١١حممد مطر ،مبادئ املحا�سبة املالية ،دار وائل للطباعة والن�شر والتوزيع ،ع ّمان2007 ،م.
 -١٢حممود عبد احلليم اخلاليلة ،التحليل املايل با�ستخدام البيانات املحا�سبية ،ط ،5دار وائل
للطباعة والن�شر والتوزيع  ،عمان2010 ،م.
 -١٣مفلح عقل ،مقدمة يف الإدارة املالية والتحليل املايل ،مكتبة املجتمع العربي للن�شر والتوزيع،
ع ّمان2011 ،م.
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 املراجع الأجنبية:ثان ًيا
1- Horngren, C. and others, Accounting, 6th edition, Pearson Prentice Hall, New
Jersey, 2005.
2- Weygandt J and others, Accounting Principles, 6th edition, John Wiley & Sons,
Inc., U.S.A, 2002.
3- Kieso E., and others, Intermediate Accounting, John Wiley and Sons Inc., USA,
2004.
4- Brigham, E.F., Intermediate Financial Management, 6th edition, The Dryden
Press.,1999.
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تم ِبحمد اهلل
ّ

