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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني،   
وبعد، فانطالًقا من الروؤية امللكية ال�سامية، ت�ستمر وزارة الرتبية والتعليم يف اأداء ر�سالتها املتعلقة بتط�ير 
املناهج الدرا�سية؛ بغية حتقيق التعليم الن�عي املتميز على نحٍ� يالئم حاجات الطلبة، واإعداد جيل من 
الع�سرية  احلياة  متطلبات  مع  للتكيف  الالزمة  الأ�سا�سية  املهارات  يف  الكفاءة  من  قدر  على  املتعلمني 
دين مبعارف ومهارات وقيم ت�ساعد على بناء �سخ�سياتهم ب�س�رة مت�ازنة �سليمة؛ ليك�ن�ا  وحتدياتها، ُمزوَّ
منتمني اإلى وطنهم واأمتهم، وقادرين على بناء عالقات اإن�سانية يف اإطار من التعاون والنفتاح على العامل، 
ف�ساًل عن الإفادة من املعرفة والقت�ساد والتكن�ل�جيا يف ممار�سات ت�سهم يف حت�سني ن�عية احلياة؛ ما 

يع�د بالفائدة على اأنف�سهم وجمتمعهم.     

وتاأ�سي�ًسا على ذلك، ي�سعى هذا املنهاج اإلى النه��ص باملعرفة املالية واإدارة املال؛ اإذ ينهي طلبتنا   
املراحل التعليمية من دون ح�س�لهم على املعرفة واملفاهيم والأدوات واملهارات الكافية التي ُتِعينهم على 
اإدارة �س�ؤونهم املالية. ول �سكَّ يف اأن اإدراج مادة الثقافة املالية يف مناهج التعليم املدر�سي ه� اأكرث الطرائق 
لتح�سني  يكفي  وا�سع، مبا  املختلفة على نطاق  املجتمع  ال�سباب وقطاعات  اإلى  ال��س�ل  وفاعليًة يف  كفاءًة 
�سد  الأولى  التعليمي  النظام  م�س�ؤولية  كانت  وملّا  وامل�ستقبلية.  احلالية  لالأجيال  املالية  والعادات  املفاهيم 
الفروق  الكتاب  هذا  تاأليف  يف  روعي  فقد  املختلفة،  الثقافية  املجالت  يف  الطلبة  لدى  املعرفية  الثغرات 
الفردية بني الطلبة، وذلك بتن�يع الأن�سطة والأمثلة مبا يتالءم مع قدراتهم املختلفة والإمكانات املت�افرة، 
ال�اقع  اإلى  اأقرب  تك�ن  بحيث  امل��س�عات  واختيار  الإبداعي،  بالتفكري  املتعلقة  اجل�انب  على  والرتكيز 

زهم ويحثُّهم على العمل التعاوين. احلياتي الي�مي للطلبة؛ ما ُيحفِّ

جاء هذا الكتاب من�سجًما مع خطة وزارة الرتبية والتعليم يف اإدراج مادة الثقافة املالية - ب��سفها    
مبحًثا اأ�سا�سيًّا- يف املناهج املدر�سية لل�سف�ف من ال�سابع حتى الثاين ع�سر. ولتحقيق اأهداف الكتاب؛ فقد 
ا�ستمل على خم�ص وحدات درا�سية، ترتكز كلٌّ منها على حم�ر رئي�ص، ه� ن�سر الثقافة املالية، وروعي التن�ع 

يف هذه ال�حدات جميعها، بحيث ت�سهم يف ت��سيح مفاهيم جديدة مل ي�سبق للطالب تعلُّمها.
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نت الدرو�ص الآتية: مفه�م املحا�سبة  اأّما ال�حدة الأولى فكانت مدخاًل اإلى املحا�سبة، وت�سمَّ  
والفرو�ص  الدفاتر،  وم�سك  املالية  والإدارة  املحا�سبة  بني  والفروق  وخ�سائ�سها،  اأهدافها  واأهم 
واملبادئ املحا�سبية، وحتليل العمليات املالية وت�سجيلها، ومعادلة امليزانية واأثر العمليات املالية فيها.

حتليل  الآتية:  الدرو�ص  نت  وت�سمَّ املحا�سبية،  الدورة  م��س�ع  فتناولت  الثانية  ال�حدة  اأما   
العمليات املالية وت�سجيلها، مراحل الدورة املحا�سبية، دفرت الأ�ستاذ، والرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ، 

ميزان املراجعة، والت�س�يات املحا�سبية اجلردية. 

نت الدرو�ص الآتية: اأن�اع الق�ائم  واأّما ال�حدة الثالثة فتناولت م��س�ع الق�ائم املالية، وت�سمَّ  
املالية )قائمة الدخل، وقائمة املركز املايل(، وقي�د اإقفال احل�سابات، والتدفقات النقدية، وق�ائم 

التدفق النقدي واإعدادها.

مفه�م  الآتية:  الدرو�ص  نت  وت�سمَّ املالية،  الإدارة  اإلى  مدخاًل  فكانت  الرابعة  ال�حدة  واأّما   
املالية  الق�ائم  وقراءة  املايل،  املحلل  ووظيفة  املايل  والتحليل  واأهدافها،  ووظيفتها  املالية  الإدارة 
التحليل  وتطبيقات  املايل،  التحليل  وحمددات  املالية،  الن�سب  وحتليل  املقارن،  والتحليل  وفهمها، 

املايل.

الآتية: اخلطر،  الدرو�ص  نت  وت�سمَّ والتاأمني،  اإدارة اخلطر  فتناولت  ال�حدة اخلام�سة  واأّما   
والتاأمني، ومفه�م التاأمني وعقد التاأمني وعنا�سره الأ�سا�سية، التاأمني يف الأردن.

  وقد ا�ستمل الكتاب على الكثري من الأمثلة الت��سيحية والأن�سطة والتطبيقات العملية التي 
ت�سهم يف حتقيق اأهداف الدرو�ص، وت��سيح املحت�ى بفاعلية. وللمعلم اأن يجتهد يف ت��سيح الأفكار، 
والع�س�ائية؛  الرجتال  الأجزاء خالية من  وفق خط�ات حمددة منظمة مرتابطة  الأن�سطة  وتطبيق 
واإمكاناتها،  التعلُّمية  التعليمية  البيئة  للمادة مبا يتالءم مع ظروف  الأهداف اجلزئية  بغية حتقيق 

واختيار الطرائق التي ت�ساعد على ر�سم اأف�سل املمار�سات وحتديدها لتنفيذ الدرو�ص وتقييمها.

زمالئنا  من  نرج�  لذا  م�ستمرة؛  عملية  املدر�سية  والكتب  املناهج  تط�ير  عملية  باأن  علَما   
املعلمني واأولياء الأم�ر تزويدنا باأي مالحظات ُتغني الكتاب وُت�سهم يف حت�سينه، مبا يلبي حاجات 

الطلبة وطم�حات املجتمع الأردين.

واهلل ويل التوفيق





الفصل الدراسي األول
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مدخل اإلى املحا�سبة

١الَوحدُة األولى

رت يف ذلك؟ � رت يوًما اأن ت�سبح مديًرا مالًيا اأو  ُما�ِسًبا؟ ملاذا  فكَّ هل فكَّ
براأيك، ما اأهمية تدوين خمتلف العمليات املالية التي  حتدث يف املوؤ�س�سة؟ �
ما �سعورك اإذا علمت اأن املوؤ�س�سة التي تعمل فيها تعتمد يف  اإ�سدار قراراتها على     �

مه من بيانات ومعلومات؟               ما ُتقدِّ
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ُتَعدُّ املحا�سبة اإحدى العمليات املهمة التي ت�ساعدك على تقييم اأداء م�سروعك الريادي،   
نك من تعرُّف طبيعة امل�سكالت التي ت�اجهه، وحتديد نقاط  مه وجناحه، وُتكِّ وحتديد مدى تقدُّ
الق�ة ل�ستثمارها ب�س�رة اأف�سل، وكذا نقاط ال�سعف ملعاجلتها واحلد منها، وجتعلك - ب��سفك 

مديًرا للم�سروع - اأقدر على اتخاذ القرارات املالية املنا�سبة.

املحا�سبية  واملبادئ  والفرو�ص  املحا�سبة،  مفه�م  بيان  على  ال�حدة  هذه  ز  ُتركِّ لذا،   
وامل�سطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة، وحتليل العمليات املالية وت�سجيلها، ومعادلة امليزانية واأثر 

العمليات املالية فيها.

نتاجات التعلم من الوحدة.

ع من الطالب بعد درا�سة هذه ال�حدة اأن يك�ن قادًرا على: ُيت�قَّ

ف مفه�م املحا�سبة.    تعرُّ
ت��سيح املق�س�د بالعمليات املالية.   
التمييز بني املحا�سبة، وم�سك الدفاتر، والإدارة املالية.   
تييز الفرو�ص املحا�سبية.   
حتديد املبادئ املحا�سبية.   
حتديد ت�ازن معادلة امليزانية.   
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ف مو�سوعات متعلقة باملحا�سبة. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

اأوًل: مفهوم املحا�سبة.

ُيطِلق معظم الباحثني على املحا�سبة م�سطلح لغة الأعمال؛ وذلك اأن املحا�سبة تخت�ص بتجميع البيانات   
م للم�ستفيدين من خدماتها املعل�مات التي تلزم  القت�سادية عن ال�سركة بق�سد ت�فري تقارير مالية ُتقدِّ
لتخاذ القرارات املالية يف املجالت املختلفة. وقد ظهرت الكثري من املفاهيم املرتبطة باملحا�سبة، مثل: 
الإدارة املالية، وم�سك الدفاتر. وحتى ن�ستطيع التمييز بني هذه املفاهيم؛ ل ُبدَّ من درا�ستها، وال�ق�ف على 

اأهم املحاوراملرتبطة بها.

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.	 
انظر اجلدول )1-1(.	 
امالأ العم�د الأول: ماذا اأعرف عن املحا�سبة؟	 
امالأ العم�د الثاين: ماذا اأريد اأن اأعرف عن املحا�سبة؟	 
اترك العم�د الثالث )ماذا تعلَّْمُت عن املحا�سبة؟( فارًغا، ول تالأه اإل يف نهاية ال�حدة.	 
ل اإليها.	  ناق�ص - باإيجاز- املعلم يف الأفكار التي تت��سَّ

الدرس األول
المحاسبة  ١

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

ماذا تعرف عن املحا�سبة؟
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ماذا اأعرف؟
)what do I Know(

ماذا اأريد اأن اأعرف؟
)What do I want to Know(

ماذا تعلَّْمُت؟
)what have I Learned(

اجلدول )1-1(: ماذا تعرف عن املحا�سبة؟
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املحا�سبة:

يق�سد بها ت�سجيل العمليات املالية التي حدثت يف �سركة ما خالل وقت معني، وتب�يبها وترتيبها يف   
جمم�عات مرتابطة، ثم تلخي�سها وعر�سها على الأطراف امل�ستفيدة منها، ثم حتليلها وتف�سريها، والإفادة 

من التحليل والتف�سري يف عملية اتخاذ القرارات.
لها ال�سكل )1-1(.  يتبنيَّ من التعريف ال�سابق وج�د ثالثة اأن�سطة رئي�سة للمحا�سبة ُيثِّ

ال�سكل )1-1(: اأن�سطة املحا�سبة الرئي�سة.
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ويف ما ياأتي ت��سيح لهذه الأن�سطة:
تاأثرًيا ماليًّا  ر فيها  ُت�ؤثِّ د بها جميع العمليات التي تخ�ص ال�سركة، والتي  ُيق�سَ املالية:  1. العمليات   
الأثاث  �سراء  مثل:  ال�سركة(،  النقدي يف  الأثر  )ذات  املالية  العمليات  بني  التمييز  يجب  وهنا  مبا�سًرا.  
واملعدات، ودفع رواتب امل�ظفني، وبيع الب�ساعة للزبائن، ودفع ف�اتري املاء والكهرباء، والعمليات غري املالية 

)التي لي�ص لها اأثر نقدي يف ال�سركة(، مثل: اأداء امل�ظفني، ومر�ص اأحد امل�ظفني، ون�عية املُنَتج.

2. ت�سجيل العمليات املالية: يجب اأن يك�ن لكل عملية مالية ذات اأثر نقدي يف ال�سركة اأوراٌق ثب�تية   
فها يف الدرو�ص  )م�ستندات( خا�سة بها؛ بغية اإثباتها وت�سجيلها يف �سجالت خا�سة، بطريقة منظمة �ستتعرَّ

الالحقة.

     ُتق�َسم امل�ستندات ق�سمني، هما:
- م�ستندات داخلية: اأوراق ثب�تية تن�ساأ داخل ال�سركة، وُيحتَفظ بها لإثبات قيامها بن�ساط معني، مثل:     

          ف�اتري البيع، وا�ستالم الب�ساعة، وك�س�ف الرواتب والأج�ر.
- م�ستندات خارجية: اأوراق ثب�تية تن�ساأ خارج ال�سركة ل�ستخدامها يف اإثبات تعامالتها مع الآخرين،    

           مثل: ف�اتري ال�سراء، وك�س�ف البنك، وال�سيكات.

امل�سجلة  املالية  العمليات  ت�سنيف  الن�ساط  هذا  ن  يت�سمَّ وتلخي�سها:  املالية  البيانات  ت�سنيف   .3  
وتلخي�سها، بهدف عر�سها على اجلهات امل�ستفيدة من هذه املعل�مات؛ لتخاذ القرارات املنا�سبة، علًما 
ا الق�ائم  باأن ت��سيلها يك�ن غالًبا على �س�رة تقارير حما�سبية )Accounting Reports(، ت�سمى اأي�سً

لًة يف الدرو�ص الالحقة. املالية )Financial statements (، و�س�ف نتناولها ُمف�سَّ
عة للعمليات املالية؛ فالعمليات اخلا�سة باملبيعات - مثاًل-  ُيذَكر اأن الق�ائم املالية حت�ي معل�مات جُممِّ  

ع يف قيمة واحدة، ثم يظهر جمم�عها يف الق�ائم املالية. التي حدثت يف وقت معني جُتمَّ

ثانًيا: الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر والإدارة املالية.

الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر:

ي�جد خطاأ �سائع يتمثَّل يف اأن املحا�سبة وم�سك الدفاتر هما �سّيان. وال�سحيح اأن م�سك الدفاتر ي�سري   
فقط اإلى فن ت�سجيل العمليات املالية، اأّما املحا�سبة فت�سمل حتديد العمليات املالية، وت�سجيلها، وتلخي�سها، 
الأهم  والفرق  الدفاتر ه� جزء من املحا�سبة،  فاإن م�سك  امل�ستفيدة. وعلى هذا،  اإلى اجلهات  واإي�سالها 
بينهما يتمثَّل يف اأن املحا�سبة ل تقت�سر فقط على ت�سجيل العمليات، وا�ستخراج نتائج الأعمال، واإمنا ت�سمل 
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رها م�سك الدفاتر. تف�سري هذه النتائج، وتزويد متخذي القرارات مبعل�مات اأكرث من املعل�مات التي ُي�فِّ

الفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية:

يعتقد الكثريون خطاأً اأن الإدارة املالية واملحا�سبة ت�ؤديان ال�ظائف نف�سها. �سحيح اأنه ت�جد عالقة   
ر املحا�سبة املدخالت الرئي�سة ل�ظيفة الإدارة املالية، بيد اأنه  وثيقة بني الإدارة املالية واملحا�سبة؛ اإذ ُت�فِّ
ي�جد اختالف كبري بني واجبات املدير املايل وواجبات املحا�سب. فاملحا�سب يق�سي معظم وقته يف جتميع 
تقييم  يعمل على  فه�  املحا�سب؛  ينتهي  يبداأ من حيث  فاإنه  املايل  املدير  اأّما  اأو عر�سها،  املالية  البيانات 
ها املحا�سب، وُينّمي بيانات اإ�سافية، ويتخذ القرارات املبنية على حتليل البيانات  الق�ائم املالية التي ُيِعدُّ
ب�سه�لة عن ما�سي  تف�سريها  التي يكن  املنا�سبة  البيانات  ت�فري  املحا�سب على  يعمل  وبينما  ودرا�ستها. 
عمليات ال�سركة وحا�سرها - واأحياًنا م�ستقبلها- فاإن املدير املايل ي�ستخدم هذه البيانات يف عملية اتخاذ 

القرارات املالية. 

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

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

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

-   �ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات.
-   اقراأ معل�مات الن�ساط ال�سابقة، ثم ناق�سها مع زمالئك يف املجم�عة. 

ع املعلم على املجم�عات اأوراق عمل على النح� الآتي: -   �سُي�زِّ
املجم�عتان الأولى والثانية تناق�سان الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر، وذلك بالإجابة عن الأ�سئلة 	 

ال�اردة يف ورقة العمل )1-1(.
املجم�عتان الثالثة والرابعة تناق�سان الفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية، وذلك بالإجابة عن الأ�سئلة 	 

ال�اردة يف ورقة العمل )2-1(.
- ناق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك الإجابات اأمام املجم�عات الأخرى.
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اأوًل: �سنِّف املعل�مات الآتية اإلى )املحا�سبة(، اأو )م�سك الدفاتر(:
1. ت�سجيل العمليات املالية فقط.                                                           -------------------
2. حتديد العمليات املالية وت�سجيلها.                                                    -------------------
3. تلخي�ص العمليات املالية.                                                                  -------------------
4. ت��سيل املعل�مات املحا�سبية اإلى اجلهات امل�ستفيدة منها.              --------------------
5. تف�سري النتائج.                                                                                --------------------
6. تزويد الإدارة باملعل�مات الالزمة لتخاذ القرار.                            --------------------

ر اإجابتك.  ثانًيا: اأيُّهما اأ�سمل: املحا�سبة اأم م�سك الدفاتر؟ برِّ

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

ثالًثا: اأيُّهما ُيَعدُّ جزًءا من الآخر؟ ملاذا؟

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

ورقة العمل )1-1(: الفرق بني املحا�سبة وم�سك الدفاتر.

ح اخلطاأ يف ما ياأتي: اأوًل: اأجب بـِ )نعم( اأو )ل(، ثم �سحِّ
الإدارة املالية واملحا�سبة ت�ؤديان ال�ظيفة نف�سها.                                                               )        (  .1
ر املدخالت الرئي�سة ل�ظيفة الإدارة املالية.                                                  )        ( املحا�سبة ُت�فِّ  .2

املدير املايل يجمع البيانات املالية، ويعر�سها.                                                                   )        (    .3
رها.                                                   )        ( ر البيانات املنا�سبة عن ال�سركة، وُيف�سِّ املحا�سب ُي�فِّ  .4
املحا�سب يعمل على تقييم الق�ائم املالية.                                                                          )        (  .5

ثانًيا: اأيُّهما يعتمد عمله على عمل الآخر: املحا�سب اأم املدير املايل؟ ملاذا؟

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

ورقة العمل )1-2(: الفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية.
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ثالًثا: اأهداف املحا�سبة وخ�سائ�سها.

فنا �سابًقا مفه�م املحا�سبة، والفرق بني املحا�سبة والإدارة املالية وم�سك الدفاتر. اأّما يف هذا الدر�ص  تعرَّ
ف اأهداف املحا�سبة، واجلهات امل�ستفيدة من العمليات )املعل�مات( املحا�سبية، واخل�سائ�ص التي  ف�سنتعرَّ

تت�سف بها املعل�مات املحا�سبية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد اأهداف املحا�سبة.

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

اأهداف املحا�سبة.

�ستعمل �سمن جمم�عة.	 
الع على اأن�سطة املحا�سبة الرئي�سة يف 	  د اأنَت وزمالوؤك يف املجم�عة اأهداف املحا�سبة، وذلك بالطِّ حدِّ

ال�سكل )1-1(.
ل اإليه املجم�عة من معل�مات.	  ناق�ص معلمك يف ما تت��سَّ
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اأهداف املحا�سبة:

ة، اأهمها: ت�ستخدم ال�سركات النظام املحا�سبي لتحقيق اأهداف عدَّ
الحتفاظ ب�سجالت مكتملة منتظمة دائمة ملختلف العمليات املالية لل�سركة.	 
حتديد نتيجة اأعمال ال�سركة من ربح اأو خ�سارة.	 
حتديد مركز ال�سركة املايل يف حلظة زمنية معينة )ما لها، وما عليها(.	 
ت�فري البيانات واملعل�مات الالزمة للتخطيط، واتخاذ القرارات، ور�سم ال�سيا�سات للفرتات القادمة.	 
ت�فري البيانات واملعل�مات الالزمة لعمليات الرقابة على اأعمال ال�سركة.	 

ف امل�ستفيدين من املعلومات املحا�سبية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

الن�ساط )2(

الهدف:

التعليمات:

امل�ستفيدون من املعلومات املحا�سبية.

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
د اأنَت وزمالوؤك يف املجم�عة امل�ستفيدين من املعل�مات املحا�سبية، وذلك مبلء اجلدول  )2-1(.    حدِّ

ل�ن اإليه من معل�مات اأمام املجم�عات الأخرى.    اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك ما تت��سَّ

امل�ستفيدون من داخل ال�سركة

اجلدول )1-2(: امل�ستفيدون من املعل�مات املحا�سبية.

امل�ستفيدون من خارج ال�سركة
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امل�ستفيدون من املعلومات املحا�سبية )الذين يطلبون معلومات من املحا�سب(:
يكن ت�سنيف امل�ستفيدين من املعل�مات املحا�سبية اإلى �سنفني: 

1. امل�ستفيدون من داخل ال�سركة.

2. امل�ستفيدون من خارج ال�سركة.
علًما باأن لكل جهة ولكل �سخ�ص حاجات خا�سة من املعل�مات املحا�سبية، انظر ال�سكل )2-1(. 

1. اإدارة ال�سركة: تهتم الإدارة - على اختالف م�ست�ياتها- بالتقارير املالية التي تنتجها املحا�سبة؛    
     وذلك اأنها ت�ساعدها على اتخاذ القرارات املنا�سبة للتخطيط امل�ستقبلي ور�سم ال�سيا�سات، اأو حتديد   

     حاجة ال�سركة اإلى ال�سي�لة النقدية، اأو الرقابة على ممتلكات ال�سركة، وج�دة الأداء.
2. املوظفون: يهتم العامل�ن يف ال�سركة بالتقارير املالية ملعرفة مدى جناح ال�سركة التي ينتم�ن اإليها؛  

ر يف اأدائهم وجه�دهم.      ما ُي�ؤثِّ
3. املُّلك: ت�ساعد التقاريُر املالية املاُّلَك على معرفة مدى جناح م�سروعاتهم يف حتقيق الأرباح، ومدى   

     كفاءة اإدارة ال�سركة يف ا�ستثمار ممتلكاتهم وحمايتها.
4. املقر�سون: يهتم املقر�س�ن بالتقارير املالية التي ت��سح مدى قدرة ال�سركة على ال�فاء بالتزاماتها  

    املالية، وذلك مل�ساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق باإمكانية تقدمي قرو�ص لها.
5. الأجهزة احلكومية: ت�ستفيد اجلهات احلك�مية )مثل ال�سريبة( من التقارير املالية يف الرقابة على  

     الأداء، وحت�سيل ال�سريبة، وتقدمي الت�سهيالت لل�سركات.  

امل�ستفيدون من خارج ال�سركةامل�ستفيدون من داخل ال�سركة

الإدارة.	 
امل�ظف�ن.	 

املاُّلك.	 
املقر�س�ن.	 
الأجهزة احلك�مية.	 

ال�سكل )1-2(: امل�ستفيدون من املعل�مات املحا�سبية.
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ف خ�سائ�ص املعلومات املحا�سبية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

الن�ساط )3(

الهدف:

التعليمات:

خ�سائ�س املعلومات املحا�سبية.

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
مها لك املعلم.     لع على ورقة العمل )1-3( التي �سُيقدِّ اطَّ
د اأنَت واأفراد جمم�عتك خ�سائ�ص املعل�مات املحا�سبية، وذلك باختيار اخل�سي�سة من القائمة     حدِّ

الأولى، وامل�ؤ�سر الذي ينا�سبها يف القائمة الثانية.
ل اإليها جمم�عتك.     ناق�ص املعلم يف النتائج التي تت��سَّ
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خ�سائ�س املعلومات املالية:
ة، اأهمها: لال�ستفادة من املعل�مات املالية يف اتخاذ القرارت، يجب اأن تت�سف بخ�سائ�ص عدَّ

املالءمة )Relevance(: يتعنيَّ على امل�س�ؤول احل�س�ل على املعل�مات املنا�سبة اخلا�سة بامل�سكلة التي ( 1
يجب اتخاذ القرار بخ�س��سها.

ال��س�ح )Clarity(: يجب عر�ص املعل�مات املالية املهمة اخلا�سة بامل�سكلة - التي يجب اتخاذ القرار  ( 2
طة وا�سحة، وا�ستبعاد املعل�مات غري املهمة من اأجل اتخاذ القرار    بخ�س��سها - بطريقة �سهلة مب�سَّ

ال�سحيح. 

امل��س�عية )Objectivity(: يتعنيَّ على ُمِعدِّ املعل�مات املالية اأن يبتعد عن التقدير ال�سخ�سي، ويعتمد  ( 3
على البيانات احلقيقية يف اأثناء اإعداده التقرير املايل، ويلتزم احلياد يف اختيار املعل�مات املالية.

الدقة )Accuracy(: كلما قلَّت ن�سبة اخلطاأ يف املعل�مات املالية كانت اأكرث فائدة يف اتخاذ القرارات  ( 4
ال�سحيحة.

ة الزمنية )Timeliness(: احل�س�ل على املعل�مة املالية احلديثة يف ال�قت املنا�سب ُي�سِهم بفاعلية ( 5 املدَّ
يف اتخاذ القرارات املنا�سبة؛ فاملعل�مة املتاأخرة لي�ص لها قيمة يف عملية اتخاذ القرار. 
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اإليها مدير ال�سركة اإعداد تقرير مايل  تعمل �سل�ى حُما�ِسبًة يف �سركة ا�ست�سارات هند�سية، وقد طلب 
ح طبيعة ال��سع العام لل�سركة. ما اأهم الن�سائح التي يكنك تقديها ل�سل�ى، والتي ت�ساعدها على  ُي��سِّ

اإعداد هذا التقرير؟

ن�ساط بيتي:
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اأ�سئلة الدر�س:

ح املق�سود مبفهوم املحا�سبة. ١. و�سِّ

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

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

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

2. توجد ثالثة اأن�سطة رئي�سة للمحا�سبة، اذكرها، وهاِت مثاًل على كل ن�ساط منها. 

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

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

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

3. هاِت مثاًل واحًدا على كلٍّ مّما ياأتي: 
      اأ- العمليات املالية ذات الأثر النقدي يف ال�سركة.

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

     ب- العمليات املالية التي لي�ص لها اأثر نقدي يف ال�سركة.

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

4. علِّل ما ياأتي:
      اأ- ت�جد عالقة وثيقة بني الإدارة املالية واملحا�سبة. 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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ب- ل ُتَعدُّ املحا�سبة وم�سك الدفاتر �سّيان.                                                      
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ح فوائد املعلومات املحا�سبية يف ال�سركة لكل فئة من الفئات الآتية:  5. و�سِّ
      اأ- اإدارة ال�سركة. 

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

     ب- امل�ظف�ن. 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

     ج- املاُّلك.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

    د- املقر�س�ن. 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

    هـ - الأجهزة احلك�مية. 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ة، اذكر اأربعًة منها.  6.  ت�ستخدم ال�سركات النظام املحا�سبي لتحقيق اأهداف عدَّ

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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7. يف ما ياأتي اأهم خ�سائ�س البيانات املالية، �سع كالًّ منها اإزاء العبارة التي تنا�سبها 
مّما يلي:

ة الزمنية     املالءمة     امل��س�عية     ال��س�ح. الدقة     املدَّ

اأ-  تعلُّق املعل�مات بامل��س�ع اأو امل�سكلة التي يراد اتخاذ قرار بخ�س��سها.                    )                         (

ب- عر�ص املعل�مات بطريقة ب�سيطة �سهلة الفهم.                                                        )                         (

ج- التزام احلياد والبتعاد عن التقدير ال�سخ�سي.                                                       )                         (

د- مدى خل� املعل�مات من اخلطاأ.                                                                                 )                         (

هـ- احل�س�ل على املعل�مات يف ال�قت املنا�سب.                                                            )                         (
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- �ستعمل �سمن جمم�عة من املجم�عات الرباعية.
- �سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات الأم.

ع املُعلم على كل طالب يف املجم�عة ال�احدة من املجم�عات الأم بطاقًة حتمل رقًما من )1( اإلى )4(. - �سُي�زِّ
ع يف جمم�عة    - �سيطلب املعلم اإلى الطلبة الذين يحمل�ن الرقم نف�سه تْرك جمم�عاتهم الأم، والتجمُّ

    جديدة فرعية.
- �سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات اخلبرية، بحيث ُيثِّل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم )1( 

    املجم�عة الأولى، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )2( املجم�عة الثانية، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم    

اأوًل : الفرو�س واملبادئ املحا�سبية

      يجب أن يتَّبع المحاسب أسًسا ثابتًة؛ لتكون البيانات المالية التي تنشرها الشركات متشابهة، 
ويمكن المقارنة بينها. وهذه األسس تشتمل على مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية التي 

يجب بها معالجة البيانات المالية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على متييز الفرو�ص املحا�سبية. الهدف:

خرباء املحا�سبة )١(. الن�ساط )١(

التعليمات:

الدرس الثاني
الفروض والمبادئ والمصطلحات المحاسبية ٢
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    )3( املجم�عة الثالثة، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )4( املجم�عة الرابعة.
ع املعلم بطاقات اخلرباء على املجم�عات كالآتي: - �سُي�زِّ

• بطاقة اخلبري )1(: فر�ص ال�حدة املحا�سبية امل�ستقلة للمجم�عة الأولى.
• بطاقة اخلبري )2(: فر�ص ال�ستمرارية للمجم�عة الثانية.

• بطاقة اخلبري )3(: فر�ص الفرتة املحا�سبية للمجم�عة الثالثة. 
• بطاقة اخلبري )4(: فر�ص ال�حدة النقدية للمجم�عة الرابعة.

باع التعليمات التي وردت يف بطاقة اخلبري خا�ستها. - يتعنيَّ على كل جمم�عة من املجم�عات اخلبرية اتِّ
ة )10( دقائق. - �ستعمل يف جمم�عتك اخلبرية مدَّ

- بعد انتهاء ال�قت �سيطلب اإليك املعلم الع�دة اإلى جمم�عتك الأم.
- �ستعمل داخل جمم�عتك الأم على:

• نقل اخلربة التي اكت�سبتها - يف اأثناء عملك خبرًيا �سمن املجم�عات اخلبرية- اإلى زمالئك يف 
املجم�عة الأم.

لت اإليها. •  مناق�سة اأفراد جمم�عتك يف املعل�مات التي ت��سَّ
• الإجابة عن ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت التي يطرحها زمالوؤك يف املجم�عة الأم.

- ينح املعلم كل خبري )3( دقائق لنقل خربته اإلى اأفراد املجم�عة، وت��سيح الالزم لهم، بدًءا بخرباء   
املجم�عة الأولى الذين اأُ�سِندت اإليهم مهمة مناق�سة بطاقة اخلبري )1(، ثم خرباء املجم�عة الثانية الذين 
اأُ�سِندت اإليهم مهمة مناق�سة بطاقة اخلبري )2(، وهكذا حتى يكمل باقي اخلرباء نقل خرباتهم، وتكتمل 

امل��س�عات داخل املجم�عات الأم.
لت اإليها. - �سيناق�سك املعلم يف اأهم املعل�مات التي ت��سَّ
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الفرو�س املحا�سبية:

الوحدة املحا�سبية امل�ستقلة: املق�س�د بهذا الفر�ص اأن لل�سركة �سخ�سية معن�ية م�ستقلة عن �سجالتها   ( 1
ا عن ُماّلكها؛ اأي اإن جميع املعامالت املالية اخلا�سة باملالك،  املحا�سبية اخلا�سة بها، وم�ستقلة اأي�سً
ل يف �سجالت ال�سركة، ويجب معاملة  املالك ب��سفه دائًنا مثل  التي لي�ص لها عالقة بال�سركة، ل ُت�سجَّ

غريه من الدائنني، ويك�ن التزام ال�سركة نح�ه مثل التزامها جتاه الآخرين.

ًة   ( 2 العادي، مدَّ لت�ستمر يف ممار�سة ن�ساطها  ُوِجدت  ال�سركة  اأن  املق�س�د بهذا الفر�ص  ال�ستمرارية: 
دة ما مل يثبت عك�ص ذلك؛ ما يعني اإبراز الأ�س�ل الثابتة وتقييمها بكلفها التاريخية     زمنيًة غري حُمدَّ
اإلى اأخرى، ما  )القيمة الفعلية(، وال�ستمرار يف اإهالكها )تخفي�ص قيمتها الفعلية( من �سنة مالية 
تقييم  اإلى  يلجاأون  املحا�سبني ل  فاإن  الأ�س�ل. وعلى هذا،  ا�ستخدام هذه  ال�سركة م�ستمرة يف  دامت 
ة بيع هذه الأ�س�ل، اأو نيَّة ت�سفية ال�ّسركة، ثم التخلُّ�ص  الأ�س�ل الثابتة بقيمها ال�س�قية طاملا انتفت نيَّ

من اأ�س�لها املختلفة. 

ف    ( 3 اإلى ُمَدد زمنية مت�ساوية؛ بغية تعرُّ م عمر ال�سركة - بح�سب هذا الفر�ص-  ُيق�سَّ ة املحا�سبية:  املدَّ
باإ�سدار  ذلك  كان  �س�اء  بانتظام؛  النتائج  بهذه  امل�ستخدمني  وتزويد  دورية،  ب�س�رة  اأعمالها  نتائج 
الع  الطِّ العالقة  واأ�سحاب  للم�ستخدمني  يتيح  ما  غريهما،  اأو  ال�سن�ية،  ن�سف  اأو  ال�سن�ية،  الق�ائم 
ة ط�يلة ملعرفة ذلك، وه�   امل�ستمر على الأو�ساع املالية لل�سركة، ونتائج اأعمالها، بدًل من النتظار مدَّ
على  ت�ساعدهم  دورية  معل�مات  اإلى  بال�سركة  العالقة  ذات  الفئات  ب�سبب حاجة  عمليًّا  اأمًرا  ُيَعدُّ  ما 

عملية اتخاذ القرارات.

الوحدة النقدية: يق�م هذا الفر�ص على اأ�سا�ص اأن النق�د هي اأ�سا�ص املعامالت القت�سادية، فُي�سار  ( 4
اإلى ا�ستخدامها يف القيا�ص والتحليل املحا�سبي. وبناًء على هذا الفر�ص، فاإن جميع العمليات املالية 

التي تق�م بها ال�سركة تعتمد النقد اأ�سا�ًسا لذلك يكن التعبري عنها ب�حدة النقد ) الدينار مثاًل(.
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- �ستعمل �سمن جمم�عة من �سبع  جمم�عات ال�سباعية.
- �سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات الأم.

ع املعلم على كل طالب يف املجم�عة ال�احدة من املجم�عات الأم بطاقًة حتمل رقًما من من )1( اإلى )7(. - �سُي�زِّ
جمم�عة  يف  ع  والتجمُّ الأم،  جمم�عاتهم  تْرك  نف�سه  الرقم  يحمل�ن  الذين  الطلبة  اإلى  املعلم  �سيطلب   -

جديدة فرعية.
-  �سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات اخلبرية، بحيث ُيثِّل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم )1( 
املجم�عة الأولى، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )2( املجم�عة الثانية، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )3( 
املجم�عة الثالثة، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )4( املجم�عة الرابعة، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )5( 
املجم�عة اخلام�سة، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )6( املجم�عة ال�ساد�سة، والطلبة الذين يحمل�ن الرقم 

)7( املجم�عة ال�سابعة.
ع املعلم بطاقات اخلرباء على املجم�عات كالآتي: - �سُي�زِّ

  • بطاقة اخلبري )1(: مبداأ التكلفة التاريخية للمجم�عة الأولى.
  • بطاقة اخلبري )2(: مبداأ املقابلة للمجم�عة الثانية.
  • بطاقة اخلبري )3(: مبداأ الثبات للمجم�عة الثالثة. 

ق الإيرادات للمجم�عة الرابعة.   • بطاقة اخلبري )4(: مبداأ حتقُّ
  • بطاقة اخلبري )5(: مبداأ احليطة واحلذر )التحفظ( للمجم�عة اخلام�سة.

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

خرباء املحا�سبة )2(. الن�ساط )2(

التعليمات:
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• بطاقة اخلبري )6(: مبداأ الإف�ساح للمجم�عة ال�ساد�سة.
• بطاقة اخلبري )7(: مبداأ ال�ستحقاق للمجم�عة ال�سابعة.

باع التعليمات التي وردت يف بطاقة اخلبري خا�ستها. - يتعنيَّ على كل جمم�عة من املجم�عات اخلبرية اتِّ
ة )10( دقائق. - �ستعمل يف جمم�عتك اخلبرية مدَّ

- بعد انتهاء ال�قت �سيطلب اإليك املعلم الع�دة اإلى جمم�عتك الأم.
- �ستعمل داخل جمم�عتك الأم على:

• نقل اخلربة التي اكت�سبتها - يف اأثناء عملك خبرًيا �سمن املجم�عات اخلبرية- اإلى زمالئك يف 
املجم�عة الأم.

لت اإليها. • مناق�سة اأفراد جمم�عتك يف املعل�مات التي ت��سَّ

• الإجابة عن ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت التي يطرحها زمالوؤك يف املجم�عة الأم.
- ينح املعلم كل خبري )3( دقائق لنقل خربته اإلى اأفراد املجم�عة، وت��سيح الالزم لهم، بدًءا بخرباء 
املجم�عة الأولى الذين اأُ�سِندت اإليهم مهمة مناق�سة بطاقة اخلبري )1(، ثم خرباء املجم�عة الثانية الذين 
اأُ�سِندت اإليهم مهمة مناق�سة بطاقة اخلبري )2(، وهكذا حتى يكمل باقي اخلرباء نقل خرباتهم، وتكتمل 

امل��س�عات داخل املجم�عات الأم.
لت اإليها. - �سيناق�سك املعلم يف اأهم املعل�مات التي ت��سَّ
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اأهم املبادئ املحا�سبية:
هي الق�اعد التي حتكم الإجراءات والطرائق املحا�سبية امل�ستخدمة يف عملية ترجمة الأحداث املالية عند 

ت�سجيلها، وتب�يبها، وتلخي�سها. وال�سكل )1-3( ُيبنيِّ اأهم هذه املبادئ.

د بذلك ت�سجيل العمليات املالية يف ال�سجالت على اأ�سا�ص تكلفتها الفعلية.  ( 1 التكلفة التاريخية: ُيق�سَ
ل قيمة املبنى يف ال�سجالت بهذه القيمة، ول ُينَظر  فمثاًل، عند �سراء مبنى مببلغ 100000 دينار، ُت�سجَّ
اأيِّ  اإلى  ا  اأي�سً ُينَظر  ول  منها،  اأقل  اأو  القيمة  هذه  من  اأكرث  تك�ن  قد  التي  ال�س�قية  املبنى  قيمة  اإلى 
تغيريات قد حتدث لقيمة املبنى م�ستقباًل. اأّما هدف هذا املبداأ فه� حتديد قيم العمليات املالية التي 

زة لها. ق من �سحتها م��س�عيًّا نظًرا اإلى ت�افر امل�ستندات املُعزِّ يكن التحقُّ

ال�سكل )1-3(: اأهم املبادئ املحا�سبية.
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ِرف هذا ( 2 ة مبا يخ�سها من اإيراد وم�سروف؛ �س�اء �سُ د بذلك حتميل كل مدَّ ال�ستحقاق: ُيق�سَ
امل�سروف اأو مل ُي�سَرف، وكذا حتميلها باإيراداتها؛ �س�اء جرى حت�سيلها اأو مل يجِر حت�سيلها.

اأ�سهمت يف ( 3 ة املالية وم�سروفاتها التي  اإيرادات املدَّ د بذلك املقارنة واملقابلة بني  املقابلة: ُيق�سَ
حتقيق الإيرادات لها، بغ�صِّ النظر عن دفع هذه امل�سروفات اأو عدم دفعها؛ اأي اأن ُيحمل اإيراد 
ة بامل�سروفات جميعها التي اأ�سهمت يف حتقيق هذا الإيراد، بغ�صِّ النظر عن الت�سديد الفعلي  املدَّ
لهذا امل�سروف، يف ما ُيعَرف مببداأ مقابلة الإيراد بامل�سروف. اأّما هدف هذا املبداأ فه� امل�ساعدة 

على حتديد نتيجة ن�ساط ال�سركة من ربح اأو خ�سارة. 

د بذلك التزام ال�سركة عند ا�ستخدامها اإحدى طرائق املحا�سبة بعدم تغيري الطريقة ( 4 الثبات: ُيق�سَ
دة. فمثاًل، عندما ت�ستخدم ال�سركة طريقة  رة و�سروط حُمدَّ من �سنة اإلى اأخرى اإل يف اأح�ال ُمربَّ
معينة يف تقييم الب�ساعة التي لديها، يجب عليها ال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه الطريقة كل �سنة، 
ولكن، يف حال وجدت  ر ذلك يف �سايف ربحها.  ُي�ؤثِّ ل  اأخرى؛ حتى  اإلى  �سنة  تغيريها من  وعدم 
ال�سركة طريقة اأخرى تتيح تزويد امل�ستخدمني مبعل�مات اأكرث، فيمكنها اعتماد الطريقة اجلديدة 

�سريطة الإف�ساح عن ذلك مل�ستخدمي البيانات. 

ق الإيرادات: يق�م هذا املبداأ على اأ�سا�ص عدم العرتاف بالإيراد وت�سجيله يف ال�سجالت اإل ( 5 حتقُّ
ًقا اإذا ت�افر فيه اأحد ال�سرطني الآتيني:  قه. وُيَعدُّ الإيراد ُمتحقِّ بعد حتقُّ

• وج�د عملية مبادلة بني ال�سركة وجهات اأخرى.
• تقدمي خدمة، اأو ت�سليم مبيعات.

ي�ساعد هذا املبداأ على �سمان الدقة يف حتديد اإيرادات ال�سركة بناًء على الأدلة املادية امل��س�عية.

قها، ( 6 عة باحُل�سبان اإل عند حتقُّ د بذلك عدم اأخذ الأرباح املُت�قَّ ظ(: ُيق�سَ احليطة واحلذر )التحفُّ
فيتمثَّل يف عدم  املبداأ  ا هدف هذا  اأمَّ قبل حدوثها.  باحُل�سبان  عة  املُت�قَّ اخل�سائر  ت�ؤخذ  يف حني 
ت�سخيم اأرباح ال�سركة، واإظهار اأرباحها احلقيقية، وال�ستعداد - يف ال�قت نف�سه- لأيِّ خ�سائر 

عة. ُمت�قَّ

د بذلك اإظهار جميع املعل�مات التي َتلزم امل�ستفيدين، والتي ت�ساعدهم على اتخاذ ( 7 الإف�ساح: ُيق�سَ
القرارات. يهدف هذا املبداأ اإلى �سمان ال�سفافية يف اأداء ال�سركة، بحيث ل حُتَجب اأيُّ معل�مات 

قد يحتاج اإليها امل�ستفيدون يف عملية اتخاذ القرارات ذات ال�سلة بال�سركة.
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ثانًيا: امل�سطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة.

ي�جد الكثري من امل�سطلحات املحا�سبية التي ي�ستخدمها املتخ�س�س�ن يف هذا املجال لتمثُّل معاين   
دة متفق عليها، والتي يكن قيا�سها وفًقا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها التي تناولناها �سابًقا.  حُمدَّ

- �ستعمل �سمن جمم�عة من خم�ص جمم�عات.
ح امل�سطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة. - �سيطلب اإليك املعلم �سحب بطاقة واحدة من البطاقات التي ُت��سِّ

-  ناق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعل�مات ال�ارد ذكرها يف البطاقة.
ل�ن اإليه من معل�مات اأمام املجم�عات الأخرى. - اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك ما تت��سَّ

ف امل�سطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ الهدف:

امل�سطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة. الن�ساط )١(

التعليمات:
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امل�سطلحات الأ�سا�سية يف املحا�سبة:

الأ�سول )Assets(: كل ما تلكه ال�سركة من م�ج�دات، واأم�ال، وذي قيمة نقدية، اأو اأيُّ �سيء يكنه ( 1
ت�فري اخلدمات اأو املنافع لل�سركة م�ستقباًل. ُت�سنَّف الأ�س�ل اإلى اأربع جمم�عات، هي: 

اأ. الأ�سول الثابتة )Fixed Assets(: ما تلكه ال�سركة من م�ج�دات ت�ساعد على عملية الإنتاج، ل 
ة ط�يلة، مثل: املباين، وال�سيارات، والأثاث. ع اأن ي�ستفاد من خدماتها مدَّ اإعادة البيع، وُيت�قَّ

ع حت�يلها اإلى نقٍد،  ب. الأ�سول املتداولة )Current Assets(: النق�د واملمتلكات الأخرى التي ُيت�قَّ
اأو بيعها، اأو ا�ستخدامها يف اأثناء ال�سنة، مثل: ال�سندوق، والبنك، والعمالء )املدينني(، واملخزون 
ة(، وال�ستثمارات الق�سرية الأجل، واأوراق القب�ص )م�ستند ر�سمي يثبت مدي�نية  )ب�ساعة اآخر املدَّ
م  ُتقدِّ اأو  لأجل،  ال�سركة  تبيع  عندما  ر  وُيحرَّ ال�سند،  اأو  الكمبيالة  مثل  لل�سركة،  امل�ستحقة  الآخرين 

خدمة لأجل(.
ملم��ص،  مادي  كيان  لها  لي�ص  التي  املمتلكات   :)Intangible Assets( امللمو�سة  الأ�سول غري  ج. 
الخرتاع،  )براءة(  وحق�ق  الن�سر،  وحق�ق  املحل،  �سهرة  مثل:  ال�سركة،  ن�ساط  يف  ُت�سِهم  لكنها 

والعالمة التجارية.
د. ال�ستثمارات الطويلة الأجل: مثل الأ�سهم وال�سندات.

ال�سركة جتاه ( 2 التزامات  اأو  ال�اجبة الأداء،  ال�سركة  )Liabilities(: حق�ق الآخرين جتاه  اللتزامات 
الآخرين التي يكن قيا�سها وفًقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها. وهذه اللتزامات ُتق�َسم ق�سمني، 

هما:
جتاه  ال�سركة  التزامات   :)Long Term Liabilities( )الثابتة(  الأجل  الطويلة  اللتزامات  اأ. 
ة اأكرث من �سنة مالية، مثل القر�ص البنكي الذي ي�ستغرق �سداده  الآخرين التي ي�ستحق �سدادها مدَّ

ع�سر �سن�ات.
ب. اللتزامات الق�سرية الأجل )املتداولة( )Current Liabilities(: اللتزامات التي على ال�سركة 
ا  جتاه الآخرين التي ي�ستحق �سدادها خالل �سنة. ومن اأمثلتها: الدائن�ن، والأق�ساط امل�ستحقة �سن�يًّ
مثل  لالآخرين،  ال�سركة  مدي�نية  يثبت  ر�سمي  )م�ستند  الدفع  واأوراق  الأجل،  الط�يلة  الدي�ن  على 

م خدمة لأجل(. ر عندما ت�سرتي ال�سركة لأجل، اأو ُتقدِّ الكمبيالة اأو ال�سند، وُيحرَّ
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حقوق امللكية )Owner’s Equity(: التزامات ال�سركة جتاه ُماّلكها، وهي امل�ارد التي ي�ستثمرها ( 3
جميعها.  اللتزامات  منها  مطروًحا  الأ�س�ل  جميع  ت�ساوي  والتي  ال�سركة،  يف  املاُّلك  اأو  املالك 
العام  نهاية  قت يف  التي حتقَّ الأرباح  اإليه  ال�سركة، م�ساًفا  ُماّلك  دفعه  الذي  املال  راأ�ص  وت�سمل 

)�سايف الربح(، والتي ُيطَرح منها امل�سح�بات ال�سخ�سية.

ح ما تلكه ال�سركة من ( 4 قائمة املركز املايل، اأو امليزانية العمومية ) Balance Sheet (: قائمة ُت��سِّ
ا جلميع الأ�س�ل واللتزامات  �سً ن ملخَّ اأ�س�ل، وما عليها من التزامات وقت اإعدادها. وهي تت�سمَّ

وحق�ق امللكية اخلا�سة بال�سركة.

ح ما اآَل اإليه ن�ساط ال�سركة من ربح اأو خ�سارة، ( 5 قائمة الدخل )Income Statement(: قائمة ُت��سِّ
ة املحا�سبية. عن طريق مقابلة الإيرادات بامل�سروفات املرتبطة بها خالل ال�سنة اأو املدَّ

الإيرادات )Revenues(: جميع ما حت�سل عليه ال�سركة من اإيرادات لقاء بيع الب�سائع، وتقدمي ( 6
دت اأم ل، اإ�سافًة اإلى اأرباح ال�ستثمارات.  اخلدمات؛ �س�اء اأ�ُسدِّ

امل�سروفات )Expenses( : جميع التكاليف التي تتحملها ال�سركة لقاء ح�س�لها على الإيرادات، ( 7
ال�سركة  ُتزاِولها  التي  الأن�سطة  تنفيذ  يف  امل�ستخدمة  واخلدمات  وال�سلع،  الب�سائع  تكلفة  مثل 

للح�س�ل على الإيرادات، مثل: الإيجارات، والرواتب، والكهرباء، واملطب�عات.

ن جميع ح�سابات دفرت الأ�ستاذ واأر�سدتها. وُيَعدُّ ( 8 ميزان املراجعة )Trial Balance(: قائمة تت�سمَّ
وج�د  عدم  على  قاطًعا  دلياًل  لي�ص  لكنه  احل�سابات،  هذه  اأر�سدة  ل�سحة  م�ؤ�سًرا  امليزان  ت�اُزن 

ف دفرت الأ�ستاذ لحًقا(. اأخطاء فيها )�ستتعرَّ

دليل احل�سابات )Accounting Manual(: قائمة ت�سم اأ�سماء جميع ح�سابات دفرت الأ�ستاذ، وهي ( 9
ح�سابات ُترتَّب غالًبا بح�سب ت�سل�سلها يف قائمة املركز املايل وقائمة الدخل.
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- فر�ص ال�ستمرارية.

- فر�ص ال�حدة املحا�سبية امل�ستقلة.

- مبداأ التكلفة التاريخية.

- مبداأ الإف�ساح.

ُم�ستعيًنا باأحد العاملني يف مهنة املحا�سبة، هاِت مثاًل على التطبيق العملي لكلٍّ من الفرو�ص واملبادئ 
املحا�سبية الآتية:

ن�ساط بيتي:
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اأ�سئلة الدر�س:

ح املق�سود باملفاهيم وامل�سطلحات الآتية: 1. و�سِّ
     اأ- الأ�سول: 

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

     ب- اللتزامات: 
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

     ج- حقوق امللكية: 
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

     د- امليزانية العمومية: 
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

     هـ- قائمة الدخل:
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

ح ذلك.  2. قائمة املركز املايل هي قائمة ُتبنيِّ ما لل�سركة وما عليها وقت اإعدادها، و�سِّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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3. ما الفرق بني اللتزامات الثابتة واللتزامات املتداولة؟ هاِت مثاًل على كلٍّ منهما.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

4. اذكر الفر�ص املحا�سبي الدال على كلٍّ مّما ياأتي:
اأ- تقييم الأ�سول الثابتة، مثل ال�سيارة، بكلفها التاريخية، واإهلكها من �سنة مالية اإلى اأخرى، ما  

دامت ال�سركة ت�ستخدم هذه الأ�سول.
ب- ترجمة جميع العمليات املالية التي تقوم بها ال�سركة على اأ�سا�ص النقد.

ج- معاملة املالك مثل غريه من الدائنني، والتزام ال�سركة نحوه مثل التزامها جتاه الآخرين.  
د- اإ�سدار قوائم �سنوية، اأو ن�سف �سنوية، اأوغري ذلك؛ لتمكني امل�ستخدمني واأ�سحاب العلقة من 

لع امل�ستمر على الأو�ساع املالية لل�سركة. الطِّ

د املبداأ املحا�سبي املُطبَّق يف كل حالة من احلالت الآتية:  5. حدِّ
اأ- �سراء �سيارة مببلغ 10000 دينار، وت�سجيل ثمنها بهذه القيمة يف �سجلت ال�سركة. 

------------------------------------------------------------------------
ب - تقدمي �سركة الفي�سل للربجمة خدمات برجمة لأحد الزبائن يف �سهر اأيلول من عام 2016م، 
رواتب  دفعت  ال�سركة  باأن  علًما  العام،  هذا  من  الأول  ت�سرين  �سهر  يف  بالدفع  الزبون  قيام  ثم 
�سهر  الربجمة يف  الإيراد مقابل خدمات  و�سجلت  نف�سه،  الأول  ت�سرين  �سهر  املربجمني مطلع 
اأيلول، بالرغم من �سداد الزبون ما ا�ستحق عليه يف �سهر ت�سرين الأول، وكذا ت�سجيلها م�سروف 

رواتب املوظفني يف هذا ال�سهر، بالرغم من �سدادها الرواتب يف �سهر ت�سرين الأول.
   ------------------------------------------------------------------------
ًما  ج - توقيع اإحدى ال�سركات عقًدا بتاريخ 2016/12/1م، دفعت مبوجبه مبلغ 2400 دينار ُمقدَّ
ت�سجيل  على  عملت  ثم  ا،  �سهريًّ دينار   100 بواقع  �سهًرا،   24 ة  مدَّ ملوظفيها  الطبي  التاأمني  لقاء 

م�سروف 100 دينار يف �سجلت عام 2016م ل�سهر كانون الأول فقط. 
------------------------------------------------------------------------



39

ا�ستخدمتها  التي  املحا�سبية  الطريقة  اإلى تغيري  التجارية  املجد للخدمات  �سركة  ا�سطرار   - د 
ر للم�ستخدمني معلومات مالية ب�سورة   خم�ص �سنوات متتالية بعدما وجدت طريقة اأخرى ُتوفِّ

اأف�سل.
                       ------------------------------------------------------------------------
اآب من عام   ا�ستثمارية ل�سركة الأمل على احل�ساب يف �سهر  الفدوى خدمات  هـ - تقدمي �سركة 
2016م، ثم ت�سجيل ال�سركة هذا اليراد يف �سجلتها ل�سهر اآب من العام نف�سه، علًما باأن �سركة 

الأمل قامت بال�سداد يف �سهر ت�سرين الأول من عام 2016م.
------------------------------------------------------------------------

ًبا لأيِّ خ�سائر م�ستقبلية، وعدم و�سعها خطًطا  و - اإعداد �سركة الفار�ص خطًطا احتياطيًة حت�سُّ
عة.  م�ستقبليًة بناًء على الأرباح املُتوقَّ

------------------------------------------------------------------------
ز - تقدمي �سركة الإميان جميع املعلومات التي َتلزم املقر�سني، والتي ت�ساعدهم على اتخاذ القرار 

اللزم للتمويل والإقرا�ص لل�سركة.
----------------------------------------------------------------------------

ح اخلطاأ اإن ُوِجد يف ما ياأتي:  6. �سحِّ
اأ- قائمة املركز املايل هي قائمة ُتبنيِّ ما يوؤول اإليه ن�ساط ال�سركة من ربح اأو خ�سارة. -----------
ح ما لل�سركة وما عليها يف تاريخ اإعدادها. ------------------ ب- قائمة الدخل هي قائمة ُتو�سِّ
ج- دليل احل�سابات هو قائمة ت�سم جميع ح�سابات دفرت الأ�ستاذ واأر�سدتها. ------------------
د- حقوق امللكية ت�ساوي جميع اللتزامات مطروًحا منها الأ�سول جميًعا. -------------------
هـ- ُتَعدُّ اأرباح ال�ستثمارات مثاًل على امل�سروفات. -------------------------------------
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اأوًل: فكرة معادلة امليزانية.

ُتَعدُّ معادلة امليزانية الأ�سا�ص الذي ي�ساعد على فهم ق�اعد الت�سجيل املحا�سبي للمعامالت املالية التي   
ح الأ�س�ل التي تلكها ال�سركة، وم�سادر ت�يل هذه الأ�س�ل.  ُت�ؤثِّر يف خمتلف عنا�سر امليزانية، فهي ُت��سِّ
حت�سل ال�سركة على اأ�س�لها من م�سدرين رئي�سني؛ اأولهما املاُّلك، وذلك يف �س�رة ما ي�سمى حق�ق امللكية. 
وثانيهما الآخرون، يف ما ُيعَرف باللتزامات. ويجب دائًما ت�ساوي جمم�ع الأ�س�ل مع جمم�ع كلٍّ من حق�ق 
امللكية واللتزامات، ويكن التعبري عن ذلك يف �س�رة معادلة ريا�سية يك�ن طرفها الأين م�ساويًا لطرفها 

الأي�سر وفق املعادلة الآتية:

 الأ�سول = حقوق امللكية + اللتزامات.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
- �سارك جمم�عتك يف اختيار قائد لها.

- ناق�ص املعلم يف ما ياأتي:

الدرس الثالث
معادلة الميزانية 3

ف فكرة معادلة امليزانية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ الهدف:

فكرة معادلة امليزانية.  الن�ساط )١(

التعليمات:
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معادلة امليزانية: تق�م هذه املعادلة على فكرة ب�سيطة مفادها اأن ما تلكه من ثروة ي�ساوي م�سدر 
ن من الآتي:  هذه الرثوة. فاإذا كانت ثروتك مثاًل تتك�َّ

50000  دينار نقًدا يف البنك،      

و 20000  دينار ثمن �سيارة،     

و  100000دينار ثمن منزل،      

فاإن اإجمايل ما تلكه يتمّثل يف جمم�ع قيمة املبالغ ال�سابقة )يف هذه احلالة( كالآتي:

م�سدر الرثوة )يف هذه احلالة( = قيمة النقد يف البنك + قيمة ال�سيارة + قيمة املنزل 

 100000 + 20000 + 50000 =                                    

                          =    170000 دينار.

ومهما كان م�سدر هذه الرثوة )اأم�الك اخلا�سة، اأو القرتا�ص من الآخرين، اأو الثنان مًعا(، فاإن 
دة هي اأن م�سدرها يجب اأن يت�ساوى مع ا�ستخداماتها، يف ما يكن التعبري عنه بال�سيغة  النتيجة املُ�ؤكَّ

الآتية: 

ا�ستخدامات الأموال = م�سادر الأموال.
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- ناق�ص املعلم يف ما ياأتي:

لع على ال�سكل )1-4( الذي ُيبنيِّ معادلة امليزانية. - اطَّ

اتُِّفق يف علم املحا�سبة على الت�سميات الآتية:

اللتزام جتاه املاُّلك --------- حق�ق امللكية.
اللتزام جتاه الآخرين -------   اللتزامات. 

ا�ستخدامات الأم�ال --------    الأ�س�ل.

ُتثِّل ا�ستخدامات الأم�ال الأوجه التي ُتنَفق فيها النق�د. فمثاًل، عند تاأ�سي�ص �سركة براأ�ص مال مقداره 
30000 دينار ي�َدع يف البنك، فاإن ا�ستخدامات الأم�ال يف هذه احلالة هي النقدية بالبنك.

 
وعليه، ت�سبح معادلة امليزانية على النح� الآتي:

الأ�س�ل = راأ�ص املال + اللتزامات.
ا: واأي�سً

الأ�س�ل = )راأ�ص املال + الإيرادات - امل�سروفات( + اللتزامات.
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ال�سكل )1-4(: معادلة امليزانية.

ورقة العمل )1-4(: اأمثلة تطبيقيه.

ق الت�ازن بني طرفيها. - ناق�ص املعلم يف معادلة امليزانية، وكيفية حتقُّ
- ت�سلَّم من املعلم ورقة العمل )4-1(.

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف حل اأ�سئلة ورقة العمل.
ل اإليها جمم�عتك. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ

معادلة امليزانية

ا�ستخدامات الأموال                           =  م�سادر الأموال.
ا�ستخدامات الأموال                           =  اللتزام جتاه املُّلك + اللتزام جتاه الآخرين.

ا�ستخدامات الأموال )الأ�سول(         =  حقوق امللكية + اللتزامات.
ا�ستخدامات الأموال )الأ�سول(         =  )راأ�ص املال + الإيرادات - امل�سروفات( +  اللتزامات.
الأ�سول                                               =  )راأ�ص املال + الإيرادات - امل�سروفات( + اللتزامات.

 
ُيطلَق على ما �سبق ا�سم توازن معادلة امليزانية.

املثال رقم )١(: 
بلغ جمم�ع الأ�س�ل يف اإحدى ال�سركات 150000 دينار، وجمم�ع اللتزامات 100000 دينار. 

املطل�ب:
حتديد حق�ق امللكية.

املثال رقم )2(:
 بلغ جمم�ع اللتزامات يف اإحدى ال�سركات 80000 دينار، وحق�ق امللكية 60000 دينار.

املطل�ب:
 حتديد قيمة الأ�س�ل.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )١-4(: 
املثال رقم )١(: 

بلغ جمم�ع الأ�س�ل يف اإحدى ال�سركات 150000 دينار، وجمم�ع اللتزامات 100000 دينار. 
املطل�ب:

حتديد حق�ق امللكية.
بناًء على معادلة امليزانية، فاإن:

الأ�س�ل = اللتزامات + حق�ق امللكية
150000 = 100000 + حق�ق امللكية

                              
حق�ق امللكية    = 150000  - 100000

= 50000 دينار. 

املثال رقم )2(:
بلغ جمم�ع اللتزامات يف اإحدى ال�سركات 80000 دينار، وحق�ق امللكية 60000 دينار. 

املطل�ب:
 حتديد قيمة الأ�س�ل.

بناًء على معادلة امليزانية، فاإن:
الأ�س�ل =  اللتزامات + حق�ق امللكية

الأ�س�ل = 80000 + 60000 
= 140000 دينار.
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ثانًيا: اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية.

من  ما تتلكه  اأن  تتمثَّل يف  ب�سيطة  منطقية  عملية  ب��سفها  امليزانية  معادلة  فكرة  �سابًقا  فنا  تعرَّ  
ثروة ي�ساوي م�سدر الرثوة. ولكن، بالرغم من حتقيق ت�ازن معادلة امليزانية بطرفيها )الأ�س�ل، اأو حق�ق 
ر العمليات املالية يف املعادلة بحيث  امللكية واللتزامات(، فاإن الت�ساوؤل الذي يت�ارد اإلى الذهن ه�: هل ُت�ؤثِّ

تف�سي اإلى خلل يف ت�ازنها؟ 
ر يف معادلة امليزانية، وقد يك�ن التاأثري يف طريف املعادلة، اأو يف  ل �سكَّ يف اأن العمليات املالية لل�سركة ُت�ؤثِّ

اأحدهما فقط. ويف الأح�ال كلها، فاإن هذا التاأثري لن ي�ؤدي اإلى الإخالل يف ت�ازنها. 

- �ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات.
ع املعلم على املجم�عات ورقتي عمل كالآتي: - �سُي�زِّ

    •  ورقة العمل )1-5( للمجم�عتني: الأولى، والثالثة.
    •  ورقة العمل )1-6( للمجم�عتني: الثانية، والرابعة.

-  �سارك اأفراد جمم�عتك يف الإجابة عن اأ�سئلة ورقة العمل خا�ستكم.
ل اإليها جمم�عتك. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ

يف  املالية  العمليات  اأثر  متييز  على  الن�ساط  هذا  �سي�ساعدك 
طريف معادلة امليزانية.

الهدف:

اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة 
امليزانية.

الن�ساط )١(

التعليمات:
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اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية
يف  املبلغ  هذا  اأُوِدع  وقد  دينار،   20000 قدره  مال  براأ�ص  العمل  بالل  �سركة  بداأت  2016/1/1م،  بتاريخ 

ال�سندوق. 
ًنا اأثر ذلك يف طريف املعادلة.        - ناق�ص اأفراد املجم�عة يف حتليل معادلة امليزانية، ُمبيِّ

       - امالأ الفراغ يف اجلدول الآتي:

اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية

بتاريخ 2016/1/13م، دفعت ال�سركة للدائنني مبلغ 2000 دينار نقًدا. 
ًنا اأثر ذلك يف طريف املعادلة.         -  ناق�ص اأفراد املجم�عة يف حتليل معادلة امليزانية، ُمبيِّ

        - امالأ الفراغ يف اجلدول الآتي:

حقوق امللكية اللتزامات الأ�سول التاريخ

حقوق امللكية اللتزامات الأ�سول التاريخ

ورقة العمل )1-5(: زيادة الأ�سل يقابلها زيادة يف اللتزام.

ورقة العمل )1-6(: نق�ص الأ�سل يقابله نق�ص يف اللتزام.
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اإجابات اأ�سئلة ورقتي العمل )١-5(، و )١-6(:
1. زيادة الأ�سل يقابلها زيادة يف اللتزام:

بتاريخ 2016/1/1م، بداأت �سركة بالل العمل براأ�ص مال قدره 20000 دينار جرى اإيداعه يف ال�سندوق. 
التحليل:

ا احل�سابات التي تاأثَّرت فهي: يف هذه احلالة، تاأثَّر طرفا معادلة امليزانية. اأمَّ
ال�سندوق )اأ�سل( ــــــــــــ  زاد ـــــــــــ   20000 دينار.

راأ�ص املال )حق�ق ملكية(ـــــــــــ   زاد ـــــــ   20000 دينار.

2. نق�ص الأ�سل يقابله نق�ص يف اللتزام:
بتاريخ 2016/1/13م، دفعت ال�سركة للدائنني مبلغ 2000 دينار نقًدا.

التحليل:
احل�سابات التي تاأثَّرت هي: 

ال�سندوق ـــــــــ  اأ�سل ــــــ نق�ص ــــــــ 2000 دينار.
الدائن�ن ـــــــــــ التزام ــــــــ نق�ص ــــــــ 2000 دينار.

حق�ق امللكية اللتزامات الأ�س�ل

راأ�ص املالال�سندوق
التاريخ

+ 20000+ 2016/1/120000م

اجلدول )1-3(: معادلة امليزانية )زيادة الأ�سل يقابلها زيادة يف اللتزام(.

ح يف اجلدول )3-1(. اإذن، ت�سبح معادلة امليزانية كما ه� ُم��سَّ
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حق�ق امللكية اللتزامات الأ�س�ل

راأ�ص املالالدائن�نال�سندوق
التاريخ

2016/1/1م
2016/1/13م

20000 +
2000 -

    =    18000 دينار                                 = 18000 دينار.
2000 -

20000 +

اجلدول )1- 4(: معادلة امليزانية )نق�ص الأ�سل يقابله نق�ص يف اللتزام(.

ح يف اجلدول )4-1(. اإذن، ت�سبح معادلة امليزانية كما ه� ُم��سَّ

لِحظ اأن:
القاعدة العامة لأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية هي:

ا؛ اأي اإذا زاد  اإذا كان اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية فاإن التاأثري يكون طرديًّ
اأحد ح�سابات الأ�سول فاإنه يجب زيادة اأحد ح�سابات اللتزامات، اأو حقوق امللكية بالتبعية، 

والعك�ص �سحيح.
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ثالًثا: اأثر العمليات املالية يف اأحد طريف معادلة امليزانية.

ف الآن اأثر  فنا �سابًقا اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية، مُمثَّاًل يف �سركة بالل، و�سنتعرَّ تعرَّ
هذه العمليات يف طرف واحد فقط من طريف معادلة امليزانية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد اأثر العمليات املالية يف طرف واحد فقط 
من طريف معادلة امليزانية.

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

املالية يف طرف واحد فقط من طريف معادلة  اأثر العمليات 
امليزانية.

- �ستعمل �سمن جمم�عة ثنائية، بحيث تبحث مع زميلك م��س�ع التاأثري يف طرف الأ�س�ل.
لع اأنَت وزميلك على ورقة العمل )1-7(، و�ساركه يف الإجابة عن اأ�سئلتها. - اطَّ

الن اإليها. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ

بتاريخ 2016/1/1م، بداأت �سركة بالل العمل براأ�ص مال قدره 20000 دينار، وقد اأُوِدع هذا املبلغ 
احل�ساب  على  دينار   4000 مببلغ  �سيارة  ال�سركة  ا�سرتت  وبتاريخ 2016/1/3م،  ال�سندوق.  يف 
دت مبلغ 2000 للدائنني نقًدا يف 2016/1/13م، ثم  من �سركة اجل�د لتجارة ال�سيارات، ثم �سدَّ

ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا مببلغ 1000 دينار نقًدا يف 2016/1/17م.
         - ناق�ص زميلك يف حتليل معادلة امليزانية. ما اأثر ذلك يف طرف املعادلة؟

�ص يف دفرتك املعل�مات التي �ستناق�سها واأفراد جمم�عتك اأمام املجم�عات الأخرى.          - خلِّ

ورقة العمل )1-7(: زيادة الأ�سل يقابله نق�ص يف اأ�سل اآخر.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )١-7(:
التاأثري يف طرف الأ�سول:

بتاريخ 2016/1/17م، ا�سرتت �سركة بالل اأثاًثا مببلغ 1000 دينار نقًدا.
التحليل:

احل�سابات التي تاأثَّرت هي:
ال�سندوق ـــــــــــــــ اأ�سل ــــــــــــ نق�ص ـــــــــــ   1000 دينار.

الأثاث ــــــــــــــــــــ اأ�سل ــــــــــ زيادة ــــــــــ   1000 دينار.

ح يف اجلدول )5-1(.  اإذن، ت�سبح معادلة امليزانية كما ه� ُم��سَّ

لِحظ اأن:
التاأثري اقت�سر على طرف واحد )الأ�سول( من طريف معادلة امليزانية؛ اإذ زاد الأثاث )اأ�سل( بقيمة 
1000 دينار، يف حني نق�ص ال�سندوق )اأ�سل( بقيمة 1000 دينار، فاأ�سبح جمموع الطرف الأمين 
البالغ  واللتزامات(  امللكية  الأي�سر )حقوق  الطرف  م�ساٍو ملجموع  وهو  دينار،   22000 )الأ�سول( 

22000 دينار.

حق�ق امللكية اللتزامات الأ�س�ل

ال�سندوق راأ�ص املالالدائن�نال�سياراتالأثاث
التاريخ

2016/1/1م
2016/1/3م

2016/1/13م

20١6/١/١7م

الر�سيد

20000 +

2000 -2000 -
4000 +

١000 +

١000 4000 2000 20000 ١7000 

١000 -

4000 +
20000 +

               = 22000 دينار.                            = 22000 دينار.
اجلدول )1-5(: معادلة امليزانية ل�سركة بالل.
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رابًعا: تطبيق اأثر العمليات املالية على معادلة امليزانية. 
 تعرفنا �سابًقا اأثر العمليات املالية يف اأحد طريف معادلة امليزانية، والآن �سنعر�ص لبع�ص الأمثلة العملية 

على ذلك.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة 
امليزانية. 

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

اأثر العمليات املالية  يف  معادلة امليزانية.

- �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
عها املعلم على طلبة ال�سف. - ُحلَّ اأ�سئلة ورقة العمل )1-8( التي وزَّ

نا  - بعد النتهاء من احلل، تبادل اأنَت وزميلك ورقتي العمل، ثم لينظر كلٌّ منكما يف اإجابة الآخر، ثم َدوِّ
     مالحظاتكما عليهما.

- بعد النتهاء من تدوين مالحظاتك، تبادل ورقتي العمل مرة اأخرى، وانظرا يف املالحظات التي كتبها  
    كلٌّ منكما على ورقة الآخر. 

- ناق�ص املعلم يف اإجاباتك. 
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يف ما ياأتي بع�ص العمليات املالية املتعلقة ب�سركة �سعيد ل�سيانة اأجهزة احلا�س�ب:

1 ) 50000 قدره  مال  براأ�ص  2014/1/1م،  بتاريخ  التجاري  ن�ساطها  �سعيد  �سركة  بداأت 
دينار،    وقد اأُوِدع املبلغ يف البنك.

ال�سركة �سيارًة مببلغ 10000 دينار ب�سيك م�سح�ب على ( 2 بتاريخ 2014/1/5م، ا�سرتت 
البنك. 

بتاريخ 2014/1/6م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا مببلغ 2000 دينار من مفرو�سات زينة بالآجل.( 3

ب�سيك ( 4 دينار   600 تبلغ  التي  الهاتف  فات�رة  قيمة  �سداد  جرى  2014/1/10م،  بتاريخ 
م�سح�ب على البنك.

مكتبة ( 5 دينار من  القرطا�سية مببلغ 400  بع�ص  ال�سركة  ا�سرتت  بتاريخ 2014/1/12م، 
الأمل بالآجل.

بتاريخ 2014/1/15م، عملت ال�سركة �سيانة لأجهزة احلا�س�ب اخلا�سة باأحد العمالء ( 6
مببلغ   1600 دينار، وت�سلَّمت منه املبلغ ب�سيك اأُوِدع يف البنك.

املطل�ب:
حتليل العمليات املالية با�ستخدام معادلة امليزانية.

ورقة العمل )1-8(: مثال تطبيقي على اأثر العمليات املالية يف معادلة امليزانية.
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اإجابات اأ �سئلة ورقة العمل )١-8(: 
بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري بتاريخ 2014/1/1م. 

العملية الأولى:
بداأت ال�سركة ن�ساطها براأ�ص مال قيمته 50000 دينار، وقد اأُوِدع املبلغ كاماًل يف البنك.

التحليل:
املال  راأ�ص  البنك بقيمة 50000 دينار، وح�ساب  باأن ظهر ح�ساب  امليزانية  العملية يف معادلة  اأثَّرت هذه 

ح يف اجلدول )6-1(.  بالقيمة نف�سها، فاأ�سبحت معادلة امليزانية كما ه� ُم��سَّ

العملية الثانية: 
بتاريخ 2014/1/5م، ا�سرتت ال�سركة �سيارًة مببلغ 10000 دينار ب�سيك م�سح�ب على البنك.

التحليل:
اأثَّرت هذه العملية يف معادلة امليزانية باأن ظهر اأ�سل جديد ه� ال�سيارة بقيمة 10000 دينار، ونق�ص اأ�سل 

ح يف اجلدول )7-1(.  اآخر بالقيمة نف�سها ه� البنك، فاأ�سبحت معادلة امليزانية كما ه� ُم��سَّ

حق�ق امللكية

حق�ق امللكية

اللتزامات

اللتزامات

الأ�س�ل

الأ�س�ل

البنك

البنك ال�سيارة

راأ�ص املال

راأ�ص املال

التاريخ

التاريخ

2014/1/1م

2014/1/1م

2014/1/5م

50000 +

50000 +

10000 +10000 -

50000 +

50000 +

                                = 50000 دينار.                                    = 50000 دينار.

                                = 50000 دينار.                                    = 50000 دينار.

اجلدول )1-6(: معادلة امليزانية )1( ل�سركة �سعيد.

اجلدول )1-7(: معادلة امليزانية )2( ل�سركة �سعيد.
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العملية الثالثة: 
بتاريخ 2014/1/6م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا مببلغ 2000 دينار من مفرو�سات زينة بالآجل.

التحليل:
ا  اأي�سً الأثاث بقيمة 2000 دينار، وظهر  اأ�سل جديد ه�  باأن ظهر  امليزانية  العملية يف معادلة  اأثَّرت هذه 
ح يف اجلدول  ُم��سَّ امليزانية كما ه�  فاأ�سبحت معادلة  نف�سها،  بالقيمة  التزام جديد ه� مفرو�سات زينة 

.)8-1(

العملية الرابعة:
 بتاريخ 2014/1/10م، جرى �سداد قيمة فات�رة الهاتف التي تبلغ 600 دينار ب�سيك م�سح�ب على البنك.

التحليل: 
اأثَّرت هذه العملية يف معادلة امليزانية باأن ظهر م�سروف جديد ه� فات�رة الهاتف بقيمة 600 دينار يف 
نف�سها ه�  بالقيمة  اآخر  اأ�سل  ونق�ص  واللتزامات(،  امللكية  للميزانية )حق�ق  )الدائن(  الأي�سر  الطرف 

ح يف اجلدول )9-1(.  البنك، ومل يتغري اإجمايل امليزانية، فاأ�سبحت معادلة امليزانية كما ه� ُم��سَّ

لِحظ اأن عملية تواُزن معادلة امليزانية ما زالت م�ستمرة.

لِحظ اأن عملية تواُزن معادلة امليزانية ما زالت م�ستمرة.

حق�ق امللكية اللتزامات

الدائن�ن 

الأ�س�ل

البنك ال�سيارة راأ�ص املالالأثاث
التاريخ

2014/1/1م

2014/1/5م

2014/1/6م

50000 +

10000 +

2000 +

10000 -

50000 +

                                = 52000 دينار.                                    = 52000 دينار.
اجلدول )1-8(: معادلة امليزانية )3( ل�سركة �سعيد.

)مفرو�سات زينة(
2000 +
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حق�ق امللكية اللتزامات
امل�سروفاتالدائن�ن 

الأ�س�ل
البنك ال�سيارة راأ�ص املالالأثاث التاريخ

2014/1/1م

2014/1/5م

2014/1/6م

2014/1/10م

50000 +

10000 +

2000 +

10000 -

600 -

50000 +

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

)مفرو�سات زينة(
2000 +

)فات�رة الهاتف(
600-

ا الإيرادات. ت لت�سمل امل�سروفات، وقد ت�سمل اأي�سً لِحظ اأن معادلة امليزانية امتدَّ

العملية اخلام�سة: 
بتاريخ 2014/1/12م، ا�سرتت ال�سركة بع�ص القرطا�سية مببلغ 400 دينار من مكتبة الأمل بالآجل.

التحليل: 
باأن زادت امل�سروفات م�سروًفا جديًدا ه� م�سروف القرطا�سية  اأثَّرت هذه العملية يف معادلة امليزانية 
بقيمة 400 دينار، وزاد التزام )الدائن�ن(، ومل يتغري اإجمايل امليزانية، فاأ�سبحت معادلة امليزانية كما ه� 

ح يف اجلدول )10-1(.  ُم��سَّ



56

حق�ق امللكية اللتزامات
امل�سروفاتالدائن�ن 

الأ�س�ل
البنك ال�سيارة راأ�ص املالالأثاث

التاريخ

2014/1/1م

2014/1/5م

2014/1/6م

2014/1/10م

2014/1/12م

50000 +

10000 +

2000 +

10000 -

600 -

50000 +

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

)مفرو�سات زينة(
2000 +

)مكتبة الأمل(
400+

)م�سروف 
القرطا�سية(

400-

)فات�رة الهاتف(
600-

العملية ال�ساد�سة:
 بتاريخ 2014/1/15م، عملت ال�سركة �سيانة لأجهزة احلا�س�ب اخلا�سة باأحد العمالء مببلغ 1600 دينار، 

وت�سلَّمت منه املبلغ ب�سيك اأُوِدع يف البنك.

التحليل:
اأثَّرت هذه العملية يف معادلة امليزانية باأن زادت الأ�س�ل )البنك( بقيمة 1600 دينار، وظهر بند جديد ه� 
الإيرادات يف الطرف الأي�سر )الدائن( للميزانية )حق�ق امللكية واللتزامات( بالقيمة نف�سها، ومل يتغري 

ح يف اجلدول )11-1(.  اإجمايل امليزانية، فاأ�سبحت معادلة امليزانية كما ه� ُم��سَّ
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حق�ق امللكية اللتزامات
الإيراداتامل�سروفاتالدائن�ن 

الأ�س�ل
البنك ال�سيارة راأ�ص املالالأثاث

التاريخ

2014/1/1م

2014/1/5م

2014/1/6م

2014/1/10م

2014/1/12م

2014/1/15م

50000 +

10000 +

2000 +

10000 -

1600+

600 -

50000 +

                               = 53000 دينار.                                     = 53000 دينار.

اجلدول )1-11(: معادلة امليزانية )6( ل�سركة �سعيد.

)مفرو�سات زينة(
2000 +

)مكتبة الأمل(
400+

)م�سروف 
القرطا�سية(

400-
)اإيراد 

�سيانة اأجهزة 
احلا�س�ب(

1600 +

)فات�رة الهاتف(
600-
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ملحظات مهمة على معادلة امليزانية:

معادلة امليزانية دائًما متوازنة؛ فالعمليات املالية ل ُتوؤثِّر يف توازنها. 	

الأ�سول تزيد بزيادة اأ�سل، اأو اأ�سول اأخرى، اأو زيادة حقوق امللكية، اأو اللتزامات، اأو كليهما. 	

اأثر  	 اأخرى )اإذا كان   اأ�سول  اأو  اأ�سل،  اأو نق�سان  اإجمايل امليزانية ل يتغري يف حال زيادة الأ�سول، 
العمليات املالية يف طرف واحد فقط من امليزانية فاإن التاأثري يف ح�سابات هذا الطرف يكون عك�سيًّا؛ 

اأي اإذا زاد اأحد احل�سابات يف هذا الطرف فل ُبدَّ اأن ينق�ص ح�ساب اآخر يف الطرف نف�سه(.

اإجمايل امليزانية يزداد يف حال زيادة الأ�سول، وذلك بزيادة حقوق امللكية، اأو اللتزامات، اأو كليهما. 	

كيف تزيد احل�سابات املدينة والدائنة اأو تنق�ص؟

احل�سابات التي طبيعتها مدينة )اأي التي تاأخذ من ال�سركة( تزيد يف حال ُقيِّدت يف الطرف املدين،  	
وتنق�ص يف حال ُقيِّدت يف الطرف الدائن.

الدائن،  	 ُقيِّدت يف الطرف  ال�سركة( تزيد يف حال  التي تعطي  التي طبيعتها دائنة )اأي  احل�سابات 
وتنق�ص يف حال ُقيِّدت يف الطرف املدين.

امل�سروفات التي طبيعتها مدينة )اأي التي تاأخذ من ال�سركة( تزيد يف حال ُقيِّدت يف الطرف املدين،  	
وتنق�ص يف حال ُقيِّدت يف الطرف الدائن.

الإيرادات التي طبيعتها دائنة )اأي التي تعطي ال�سركة( تنق�ص يف الطرف املدين، وتزيد يف الطرف  	
الدائن.

بناًء على معادلة امليزانية الآنف ذكرها، ميكن تلخي�ص احل�سابات التي تزيد وتنق�ص بح�سب مكانها يف  	
القيود، على النحو الآتي:

معادلة امليزانية:

مدين

دائن

الأ�سول =

+

+++

+ -

--

--

اللتزاماتامل�سروفات( +الإيرادات -)راأ�ص املال +
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ا؛ اإّما اأ�سل يزيد  	 اإذا كان اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية فاإن التاأثري يكون طرديًّ
والتزام يزيد، واإّما اأ�سل ينق�ص والتزام ينق�ص.

اإذا اقت�سر اأثر العمليات املالية على اأحد طريف معادلة امليزانية فاإن التاأثري يكون عك�سيًّا؛ اأي  	
اأ�سل يزيد واأ�سل اآخر ينق�ص.

اأن ر�سيد احل�ساب  	 ُتَعدُّ الأ�سول وامل�سروفات من احل�سابات ذات الطبيعة املدينة، وهذا يعني 
يجب اأن يكون مديًنا بوجه عام.

ُتَعدُّ اللتزامات وحقوق امللكية والإيرادات من احل�سابات ذات الطبيعة الدائنة، وهذا يعني اأن  	
ر�سيد احل�ساب يجب اأن يكون دائًنا بوجه عام.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج جميع املعلومات التي تعلَّمتها عن 
املحا�سبة يف نهاية الوحدة.

الن�ساط )2(

الهدف:

التعليمات:

ماذا تعلَّمت عن املحا�سبة؟

- �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
- هل تذكر الن�ساط )1(: ماذا تعرف عن املحا�سبة؟ الذي َحَلْلَتُه يف بداية ال�حدة؛ مبلء الفراغ يف  

   العم�دين: الأول )ماذا اأعرف عن املحا�سبة؟(، والثاين )ماذا اأريد اأن اأعرف عن املحا�سبة؟(.
- الآن، ويف نهاية ال�حدة، امالأ الفراغ يف العم�د الثالث )ماذا تعلَّْمُت عن املحا�سبة؟(.

ل اإليها. - ناق�ص املعلم يف الأفكار التي تت��سَّ

ماذا اأعرف؟
)what do I Know(

ماذا اأريد اأن اأعرف؟
)What do I want to Know(

ماذا تعلَّْمُت؟
)what have I Learned(

اجلدول )1-1(: ماذا تعرف عن املحا�سبة؟
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املطلوب:
بيان اأثر العمليات املالية الآتية يف معادلة امليزانية لل�سركة:

اأ- �سراء اأثاث مببلغ 500 دينار مب�جب �سيك م�سح�ب على البنك.  
ب- �سراء �سيارة مببلغ 5000 دينار على احل�ساب من �سركة ال�سيارات احلديثة.  

ج- دفع مبلغ 600 دينار نقًدا ل�سركة ليلى.  
د- دفع رواتب امل�ظفني البالغة 1700 دينار مب�جب �سيك م�سح�ب على البنك.  

هـ- قب�ص ال�سركة اإيراًدا مببلغ 1200 دينار نقًدا.  

ن�ساط بيتي:

يف ما ياأتي معادلة امليزانية ل�سركة حمم�د التجارية بتاريخ 2015/12/31م.

حق�ق امللكية اللتزامات
الإيراداتامل�سروفاتالدائن�ن 

الأ�س�ل
البنكال�سندوقاملدين�ن ال�سيارات راأ�ص املالالأثاث

التاريخ

2015/12/31م
�سركة اأحمد

500 + �سركة ليلى+ 4000+ 5000+ 1500
 1000 +

4000 +14000 +

                            = 15000 دينار.                                                    = 15000 دينار.           
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اأ�سئلة الدر�س:

ح طبيعة الر�سيد العادي لكل ح�ساب من احل�سابات الآتية )مدين، اأم دائن(: 1. و�سِّ
     اأ. ال�سيارة: ----------------------.

    ب. الدائنون: ---------------------.
    جـ. م�سروف الكهرباء: --------------.
     د. ال�سندوق: ---------------------.
     هـ. اإيراد اخلدمات: ----------------.
     و. راأ�ص املال: ---------------------.

قت ال�سركة العديد من الأرباح  2. بداأت �سركة الأمل اأعمالها التجارية بتاريخ 2016/1/1م، وقد حقَّ
     خلل �ستة اأ�سهر. اأجب عّما ياأتي:

اإذا قامت ال�سركة ب�سداد مبلغ 1000 دينار للدائنني نقًدا، فكيف اأثَّرت هذه العملية يف معادلة أ ( 
امليزانية لدى ال�سركة؟

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

اإذا ا�سرتت ال�سركة مكاتب مببلغ 1000 دينار نقًدا، فكيف اأثَّرت هذه العملية يف معادلة امليزانية ب ( 
لدى ال�سركة؟

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------
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     3. �سع اإ�سارة )P( اإزاء العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )O( اإزاء العبارة غري ال�سحيحة يف ما ياأتي،  
ًحا اخلطاأ اإن ُوِجد:      ُم�سحِّ

ا�ستخدامات الأم�ال = اللتزام جتاه املاُّلك - اللتزام جتاه الآخرين.                            )          (أ ( 

الأ�س�ل = راأ�ص املال + الإيرادات - امل�سروفات + اللتزامات.                                         )          (ب ( 

)          (ج (  حق�ق امللكية = راأ�ص املال + الإيرادات - امل�سروفات.     

)          (د (  اأثر العمليات املالية يف طريف معادلة امليزانية يك�ن عك�سيًّا.    

اأو حق�ق ه (  اللتزامات،  اأحد ح�سابات  زيادة  حُتتِّم  امليزانية  الأ�س�ل يف معادلة  اأحد ح�سابات  زيادة 
امللكية بالتبعية.                )          (

نق�ص التزام يف معادلة امليزانية يقابله زيادة يف التزام.                )          (و ( 

الزيادة يف اأحد الأ�س�ل ت�ؤدي اإلى نق�ص يف اأ�سل اآخر، اأو زيادة يف حق�ق امللكية، اأو اللتزامات، اأو ز ( 
كليهما.                                            )          (

4. بناًء على درا�ستك معادلة امليزانية، اأجب عّما ياأتي:

بلغ جمم�ع الأ�س�ل يف �سركة الأمل ل�سيانة اأجهزة احلا�س�ب 100000 دينار، وبلغ جمم�ع   اللتزامات أ ( 
65000 دينار. ِجد حق�ق امللكية. 

 ِجد جمم�ع الأ�س�ل يف �سركة الراجح، علًما باأن جمم�ع اللتزامات 40000 دينار، وحق�ق امللكية ب ( 
36000 دينار.

اإيراداتها ج (  جمم�ع  وكان  دينار،   135700 مقداره  مال  براأ�ص  التجاري  ن�ساطها  ف�ؤاد  �سركة  بداأت 
ة 20000 دينار. جد جمم�ع التزامات  ة املالية 40800 دينار، وبلغت م�سروفاتها لهذه املدَّ خالل املدَّ

ال�سركة، علًما باأن جمم�ع الأ�س�ل بلغ 190000 دينار.

هـ



64

حق�ق امللكية اللتزامات
القرو�ص الط�يلة الأجل

الأ�س�ل
البنكال�سندوقاملدين�ن ال�سيارات راأ�ص املالالأثاث

التاريخ

2016/12/31م

�سركة 
م�سطفى
5000+

�سركة ب�سام
3000 +

16000 +30000 +20000 +50000 + 16000 +40000 +

                                   = 90000 دينار.                                             = 90000 دينار.

5. يف ما ياأتي معادلة امليزانية ل�سركة فرا�ص التجارية بتاريخ 2016/12/31م:

ما اأثر العمليات املالية الآتية يف معادلة امليزانية لل�سركة: 

�سراء �سيارة مببلغ 6000 دينار نقًدا.أ ( 

�سراء اأثاث مببلغ 3500 دينار مب�جب �سيك م�سح�ب على البنك.ب ( 

حت�سيل مبلغ 2000 دينار نقًدا من �سركة م�سطفى، ومبلغ 1000 دينار نقًدا من �سركة ب�سام.ج ( 

�سداد جزء من القر�ص، وقدره 10000 دينار نقًدا.د ( 

اإ�سافة مبلغ 5000 دينار اإلى راأ�ص املال، واإيداعه يف البنك.ه ( 

دفع رواتب امل�ظفني البالغة 5000 دينار نقًدا.و ( 

هـ
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اأ�سئلة الوحدة

ح املق�سود باملفاهيم الآتية: ال�سوؤال الأول: و�سِّ
      1- العمليات املالية: --------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------       
.----------------------------------------------------------------------       
     2- م�سك الدفاتر: --------------------------------------------------------- 

  -----------------------------------------------------------------------       
.-----------------------------------------------------------------------      

ًحا اإجابتك  ال�سوؤال الثاين: ما الفرق بني امل�ستندات الداخلية لل�سركة وم�ستنداتها اخلارجية، ُمو�سِّ
مبثال على كلٍّ منهما؟ 

امل�ستندات الداخلية لل�سركة: ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------------------------

امل�ستندات اخلارجية لل�سركة: ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------------------------

ال�سوؤال الثالث: علِّل ما ياأتي:

لة، وتلخي�سها.أ (   وج�ب ت�سنيف العمليات املالية املُ�سجَّ
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

 بداأت �سركة نزار ن�ساطها التجاري براأ�ص مال قدره 70000 دينار، اأُوِدعت جميعها يف البنك،    ب ( 
واقت�سار الظه�ر يف العمليات املالية على البنك وراأ�ص املال، من دون ا�سم مالك ال�سركة.

--------------------------------------------------------------------------
.--------------------------------------------------------------------------
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ال�سوؤال الرابع: �سنِّف العمليات الآتية وفًقا ملَن يوؤديها )املحا�سب  ما�سك الدفاتر  املدير املايل(: 

)                      ( أ (  جتميع البيانات املالية اأو عر�سها فقط.      

)                      (ب (  ا�ستخراج نتائج الأعمال فقط.       

)                      ( ج (  تقييم الق�ائم املالية.        

)                      ( د (  اعتماد القرارات املبنية على حتليل البيانات ودرا�ستها.    

)                      ( ه (  ت�فري البيانات التي يكن تف�سريها عن عمليات ال�سركة.    

)                      (و (  حتديد العمليات املالية وت�سجيلها.       

)                      (ز (  ت�سجيل العمليات املالية فقط.       

)                      ( ح (  اإعداد الق�ائم املالية.        

واأ�سول غري ملمو�سة،  واأ�سول متداولة،  ثابتة،  اأ�سول  الى:  الآتية  الأ�سول  ال�سوؤال اخلام�ص: �سنِّف 
وا�ستثمارات طويلة الأجل: 

الأ�سهم، العملء )مدينون(، ال�سندوق، �سهرة املحل، املباين، ال�سندات، الأثاث، حقوق براءة الخرتاع، 
ة )املخزون(، ال�ستثمارات الق�سرية الأجل، حقوق الن�سر.  ال�سيارات، العلمة التجارية، ب�ساعة اآخر املدَّ

الأ�س�ل غري امللم��سة             الأ�س�ل املتداولة          الأ�س�ل الثابتة         ال�ستثمارات الط�يلة الأجل

هـ
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ال�سوؤال ال�ساد�ص: املأ الفراغ مبا ينا�سبه يف ما ياأتي:

عة ه� ----------------------.أ (  املبداأ املحا�سبي الذي ُيِقرُّ باخل�سائر املُت�قَّ

ل، ومراعاة ب (  لت اأو مل حُت�سَّ املبداأ املحا�سبي الذي ين�ص على مراعاة جميع اإيرادات ال�سنة؛ �س�اء ُح�سِّ
جميع م�سروفات ال�سنة؛ �س�اء ُدِفعت اأو مل ُتدَفع ه� -----------------------.

تاأثرًيا -----------------، يف حني      ج (  يك�ن  امليزانية  املالية يف طريف معادلة  العمليات  تاأثري 
يك�ن تاأثري العمليات املالية يف اأحد طرفيها تاأثرًيا -------------------.

ال�سوؤال ال�سابع: اإذا علمت اأن ل�سركة املاجد التزامات جتاه املُّلك، قيمتها 60500 دينار، واأن جمموع 
ا�ستخداماتها للأموال بلغت 140500 دينار، فِجد قيمة التزامها جتاه الآخرين.

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
ال�سوؤال الثامن: بنيِّ اأثر العمليات املالية الآتية يف معادلة امليزانية، لكل عملية من العمليات الآتية، 

ن بني قو�سني: بح�سب ا�سم ال�سركة املُدوَّ

بتاريخ 2016/2/3م، ا�سرتت )�سركة لبنى( اأجهزة حا�س�ب مببلغ 10000 دينار من حمالت البا�سم أ ( 
مب�جب �سيك.

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

بتاريخ 2016/2/4م، دفعت )�سركة ملا( كامل املبلغ نقًدا ل�سركة الفدوى لالإ�سكانات.ب ( 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

 بتاريخ 2016/2/6م، باعت )�سركة ب�سام( اأثاًثا مببلغ 5000 دينار على احل�ساب ل�سركة الرمي.ج ( 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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هل تعاملت يوما مع الدفاتر املحا�سبية؟ وما هي تلك الدفاتر؟ �
براأيك هل احل�سابات تقفل؟ وملاذا؟ �
براأيك ما اأهمية القيام بالت�سويات اجلردية؟  �

٢الَوحدة الثانية
الدورة املحا�سبية
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التي  املالية  العمليات  حتليل  وكيفية  املحا�سبية،  الدورة  مراحل  ت��سيح  على  ال�حدة  هذه  ز  ُتركِّ  
يف  والرت�سيد  الرتحيل  وعمليات  الي�مية،  دفرت  يف  املحا�سبية  القي�د  بكتابة  بدًءا  امل�سروع،  داخل  حتدث 
دفرت الأ�ستاذ، ومروًرا بكتابة قي�د اإقفال احل�سابات، وانتهاًء باإعداد ميزان املراجعة الذي يكفل مل�سروعك 

الت�ازن بني ما اأُنِفق وما جرى حت�سيله.

ن من اإدارة  ا اأمثلة تطبيقية على كل مرحلة من مراحل الدورة املحا�سبية؛ لتتمكَّ            تت�سمن ال�حدة اأي�سً
العمل. �س�ق  ال�ستمرارية يف  لك  يكفل  نحٍ�  على  ماليًّا  الريادي  م�سروعك 

نتاجات التعلم من الوحدة.
ع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على: ُيتوقَّ

- تييز مراحل الدورة املحا�سبية.
- تعرف مفه�م دفرت الي�مية.

- تطبيق عملية الت�سجيل يف دفرت الي�مية.
- حتليل العمليات املالية.

- ت�سجيل العمليات املالية ب��سفها قي�ًدا حما�سبيًة.
- تعرف مفه�م دفرت الأ�ستاذ.

- التمييز بني الرتحيل اإلى دفرت الأ�ستاذ والرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ.
- تطبيق عمليتي الرتحيل والرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ.

- اإعداد ميزان املراجعة.
- اإعداد قي�د الت�س�يات اجلردية.
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اأوًل: حتليل العمليات املالية )نظرية القيد املزدوج(.

تق�م نظرية القيد املزدوج على فكرة �سهلة ب�سيطة، مفادها اأن كل عملية مالية تتكَ�ّن من طرفني؛   
طرف مدين، واآخر دائن. فمثاًل، اإذا اأخْذَت 10 دنانري من زميلك، فاإنك ت�سبح مديًنا، وزميلك ُيَعدُّ دائًنا، 
وهذا يعني اأن القيد ه� ترجمة لأيِّ عملية مالية ب�س�رة طرفني مت�ساويني يف القيمة، هما: املدين، والدائن، 

انظر ال�سكل )2- 1(.

ال�سكل )2-1(: حتليل العملية املالية )نظرية القيد املزدوج(.

ينبغي مراعاة ما ياأتي عند حتليل اأيِّ عملية مالية اإلى طرفيها )املدين، والدائن(: 

ت�سنيف احل�سابات املرتبطة بالعملية املالية اإلى اأ�س�ل والتزامات.( 1

اإذا زادت قيمة ح�سابات الأ�س�ل فاإنها ُتَعدُّ )مديًنا(، اأّما اإذا نق�ست قيمتها فاإنها ُتَعدُّ )دائًنا(.( 2

اإذا زادت قيمة ح�سابات اللتزامات فاإنها ُتَعدُّ )دائًنا(، اأّما اإذا نق�ست قيمتها فاإنها ُتَعدُّ )مديًنا(.( 3

الدرس األول
تحليل العمليات المالية وتسجيلها ١

العملية املالية

الطرف الدائنالطرف املدين
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتليل العمليات املالية.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
- �سارك جمم�عتك يف اختيار قائد لها.

لع على املثال رقم )1( الذي كتبه املعلم على الل�ح. - اطَّ

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

حتليل العمليات املالية.

املثال رقم )١(:
ا�سرتت �سركة اأمرية اأثاًثا من �سركة النخبة مببلغ 5000 دينار، وُدِفعت القيمة نقًدا من ال�سندوق.

حلِّل اأنَت واأفراد جمم�عتك العملية املالية ال�ارد ذكرها يف هذا املثال اإلى طرفيها )املدين  والدائن(،         
مع بيان ال�سبب.

ل�ن اإليها.    يعر�ص قائد املجم�عة النتائج التي تت��سَّ
ناق�ص املعلم يف هذه النتائج.   
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الأثاث ه� طرف العملية املالية الأول، وه� من الأ�س�ل، وقيمته زادت؛ لذا فه� )مدين( مببلغ 5000 دينار.
ال�سندوق ه� طرف العملية املالية الثاين، وه� من الأ�س�ل، وقيمته نق�ست؛ لذا فه� )دائن( مببلغ 5000 

دينار، انظر ال�سكل )2-2(.

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

ملح�ظة: عند حتليل العملية املالية، ينبغي الرتكيز على العنا�سر ذات العالقة بالقيد )الأثاث وال�سندوق 
يف هذا املثال(، من دون النظر اإلى ال�سركة ب��سفها طرًفا يف هذه العملية. 

لع على املثال رقم )2( الذي كتبه املعلم على الل�ح. - اطَّ

عملية �سراء اأثاث نقًدا

اأ�سل زاد

الأثاث

مدين

اأ�سل نق�ص

ال�سندوق

دائن
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املثال رقم )2(:
ا�سرتت ال�سركة �سيارة مببلغ 20000 دينار ل�ستخدامها يف اأعمال ال�سركة، وكان ال�سداد ب�سيك من 

البنك.

حلِّل اأنَت واأفراد جمم�عتك العملية املالية ال�ارد ذكرها يف هذا املثال اإلى طرفيها )املدين والدائن(،    
مع بيان ال�سبب.

ل�ن اإليها.    يعر�ص قائد املجم�عة النتائج التي تت��سَّ
ناق�ص املعلم يف هذه النتائج.   

ال�سيارة هي طرف العملية املالية الأول، وهي من الأ�س�ل، وقيمتها زادت؛ لذا فهي )مدين( مببلغ 20000  
دينار.

البنك ه� طرف العملية املالية الثاين، وه� من الأ�س�ل، وقيمته نق�ست؛ لذا فه� )دائن( مببلغ 20000  
دينار، انظر ال�سكل )3-2(.

ملح�ظة: اإذا كانت عملية الدفع اأو ال�ستالم نقًدا فهذا يعني اأن الطرف �ساحب العالقة ه� ال�سندوق، 
الطرف �ساحب  اأن  يعني  البنك فهذا  ب�سيك من  اإذا كان ذلك  اأّما  املثال رقم )1(،  مثلما ه� ظاهر يف 

العالقة ه� البنك، كما يف املثال رقم )2(.
لع على املثال رقم )3( الذي كتبه املعلم على الل�ح.    اطَّ

ال�سكل )2-3(: حتليل العملية املالية للمثال رقم )2(.

اأ�سل زاد

ال�سيارة

مدين

اأ�سل نق�ص

البنك

دائن

عملية �سراء �سيارة
مبوجب �سيك
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الطرف  يف  تظهر  )الدائن(  اأعطت  التي  ال�سركة  فاإن  بالآجل،  القيمة  �سداد  عملية  كانت  اإذا  ملح�ظة: 
ح يف املثال رقم )3(. الدائن، كما ه� ُم��سَّ

املثال رقم )3(:
ا�سرتت ال�سركة اأجهزة ومعدات مببلغ 2500 دينار من �سركة النخبة، بالآجل )على احل�ساب(؛ اأي  

بتاأجيل �سداد القيمة، وهذا يعني اأن ال�سركة مل تدفع ثمن الأجهزة واملعدات ل�سركة النخبة.

حلِّل اأنَت واأفراد جمم�عتك العملية املالية ال�ارد ذكرها يف هذا املثال اإلى طرفيها )املدين والدائن(،     
مع بيان ال�سبب.

ل�ن اإليها.    يعر�ص قائد املجم�عة النتائج التي تت��سَّ
ناق�ص املعلم يف هذه النتائج.   

الأجهزة واملعدات هي طرف العملية املالية الأول، وهي من الأ�س�ل، وقيمتها زادت؛ لذا فهي )مدين( مببلغ 
2500 دينار.

�سركة النخبة هي طرف العملية املالية الثاين، وهي ُتَعدُّ من اللتزامات، وقيمتها زادت؛ لذا فهي )دائن( 
مببلغ 2500 دينار، انظر ال�سكل )4-2(.

ال�سكل )2-4(: حتليل العملية املالية للمثال رقم )3(.

اأ�سل زاد

الأجهزة واملعدات

مدين

التزام زاد

�سركة النخبة

دائن

عملية �سراء اأجهزة ومعدات 
)على احل�ساب(
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ا. ثانًيا: ت�سجيل العمليات املالية ما�سبيًّ

ف كيفية ت�سجيل            لحظنا مّما �سبق اأن كل عملية مالية حُتلَّل اإلى طرفني )مدين، ودائن(، والآن �سنتعرَّ
ت املحا�سب�ن هذه العمليات يف ال�سجالت املحا�سبية. هذه العمليات املالية يف �سجالت ال�سركة؛ اأي كيف ُيثبِّ

ُيثبِّت املحا�سب�ن العمليات املالية ب�س�رة قي�د حما�سبية على النح� الآتي:

له الطرف املدين. 	 الطرف الأول: ُيثِّ

له الطرف الدائن. 	 الطرف الثاين: ُيثِّ
تك�ن �س�رة القيد كالآتي:

                  من حـ/ ...........                  )ُتقَراأ من ح�ساب...(
اإلى حـ/ ...........                  )ُتقَراأ اإلى ح�ساب...(      

حيث ُيثِّل الطرف الأول من حـ/ ..........)الطرف املدين(.
وُيثِّل الطرف الثاين اإلى حـ/ ..........)الطرف الدائن(.

ُتعَرف هذه العملية با�سم القيد الب�سيط.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ت�سجيل العمليات املالية حما�سبيًّا.

-  �ستعمل يف املجم�عة ال�سابقة نف�سها.
ن العمليات املالية لالأمثلة التي جرى حتليلها ماليًّا يف الن�ساط ال�سابق. - َدوِّ

- اّطلع على الأمثلة ال�سابقة التي �سيكتبها املعلم على الل�ح مرة اأخرى.
ن اأنَت واأفراد جمم�عتك القي�د املحا�سبية لهذه العمليات يف الدفاتر خا�ستكم. - َدوِّ

ل�ن اإليها. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

ا. ت�سجيل العمليات املالية ما�سبيًّ
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املثال رقم )١(:
ا�سرتت �سركة اأمرية اأثاًثا مببلغ 5000 دينار نقًدا من �سركة النخبة.

اأ- التحليل:
الطرف املدين ه� الأثاث مببلغ 5000 دينار.

الطرف الدائن ه� ال�سندوق مببلغ 5000 دينار.
ب- القيد املحا�سبي:

املثال رقم )2(: 
ا�سرتت ال�سركة �سيارة مببلغ 20000 دينار ل�ستخدامها يف اأعمال ال�سركة، وكان ال�سداد ب�سيك من 

البنك.

اأ- التحليل:   
الطرف املدين ه� ال�سيارة مببلغ 20000 دينار.
الطرف الدائن ه� البنك مببلغ 20000 دينار.

ب- القيد املحا�سبي:

مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ
5000                                                   من حـ/ الأثاث

                           5000              اإلى حـ/ ال�سندوق

  20000                                                        من حـ/ ال�سيارة
                          20000                   اإلى حـ/ البنك

مدين    دائن                               البيـــــــــــــــــان                                   التاريخ
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املثال رقم )3(:
ا�سرتت ال�سركة اأجهزة ومعدات مببلغ 2500 دينار من �سركة النخبة، بالآجل )على  احل�ساب(؛ اأي 

بتاأجيل �سداد القيمة.

اأ- التحليل:
الطرف املدين ه� الأجهزة واملعدات مببلغ 2500 دينار.

الطرف الدائن ه� �سركة النخبة مببلغ 2500 دينار.
ب- القيد املحا�سبي:

2500                                        من حـ/ الأجهزة واملعدات
                          2500                اإلى حـ/ �سركة النخبة )دائن�ن(

مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ
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مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ

ثالًثا: ت�سجيل العمليات املالية )التطبيق ١(.

ف  فنا �سابًقا كيف يكن حتليل العمليات املالية، وت�سجيلها ب��سفها قي�ًدا حما�سبيًة، و�سنتعرَّ               تعرَّ
الآن الإجراءات املتعلقة بت�سجيل هذه العمليات، وبع�ص الأمثلة عليها: 

ل ب��سفها قي�ًدا من دون اأْن يظهر ا�سم ال�سركة املالكة، اأو ُماّلكها.( 1 العمليات املالية ُت�سجَّ

ا�سم ( 2 يظهر  ل  وهنا  البنك،  حـ/  اإلى  اأو  ال�سندوق،  حـ/  اإلى  القيد  ل  ُي�سجَّ مبا�سرًة  الإيجار  دفع  عند 
اإلى حـ/  ل  ُي�سجَّ اإذا ظهرت عبارة الإيجار بالآجل )على احل�ساب(، فاإن القيد  اأّما  رة.  ال�سركة املُ�ؤجِّ

رة. ا�سم ال�سركة؛ اأي يظهر ا�سم ال�سركة املُ�ؤجِّ

بالإيرادات، ( 3 الدائن  الطرف  ي�سمى  للعمالء،  بيع  اأو  معينة،  خدمة  تقدمي  ن  تت�سمَّ التي  العمليات  يف 
ل القيد اإلى حـ/ الإيرادات. وبذلك ُي�سجَّ

مها لل�سركات الأخرى، اأو للعمالء مبا�سرًة )اأي حني يبادر العميل اإلى ( 4 عند دفع قيمة اخلدمة التي ُنقدِّ
ل من حـ/ ا�سم العميل اأو ال�سركة يف القيد  �سداد القيمة لل�سركة مبا�سرًة(، فاإن ا�سم العميل ل ُي�سجَّ
ان اأ�س�ًل، وقيمتهما زادت، فيك�ن القيد  املحا�سبي، واإمنا يظهر مكانه البنك اأو ال�سندوق؛ لأنهما ُيَعدَّ
من حـ/ البنك، اأو من حـ/ ال�سندوق. ولكن، اإذا كانت طريقة ال�سداد غري مبا�سرة )اأي مل يجِر �سداد 

ل من حـ/ ا�سم العميل، اأو ال�سركة. القيمة مثل الآجل(، فاإن ا�سم العميل يظهر يف القيد وُي�سجَّ

عند مبا�سرة ال�سركة اأعمالها، ودفعها مبالغ لقاء احل�س�ل على خدمات اأو م�ستلزمات )مثل:  املاء، ( 5
والكهرباء، والهاتف، والقرطا�سية(، فاإن ذلك ي�سمى م�سروفات.

ل يف الطرف املدين على النح� الآتي:( 6 اإذا كان الطرف املدين اأكرث من ح�ساب، فاإن القيد ُي�سجَّ
          من مذك�رين

            حـ/ 
            حـ/

ل القيد يف الطرف الدائن كالآتي:      وحني يك�ن الطرف الدائن اأكرث من ح�ساب ُي�سجَّ
اإلى مذك�رين      

                      حـ/
                      حـ/

ب. وهذا ي�سمى القيد املركَّ
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مثال تطبيقي/ اجلزء الأول:
ُتثِّل العمليات املالية الآتية معامالت �سركة الن�ر يف �سهر حزيران من عام 2016م. حلِّل كل عملية مالية 

ل قيدها املحا�سبي: على ِحَدة، ثم �سجِّ

بداأت �سركة الن�ر للدعاية والإعالن اأعمالها بتاريخ 2016/6/1م، براأ�ص مال قدره 70000 دينار، وقد ( 1
اأُوِدع املبلغ كاماًل يف البنك.

ا لها، وقد بلغت ( 2 بتاريخ 2016/6/5م، ا�ستاأجرت ال�سركة مكاتب من �سركة الرامة العقارية لتك�ن مقرًّ
قيمة الإيجار 4000 دينار �سن�يًّا، ُدِفعت ب�سيك.

اأُوِدع يف ال�سندوق لدفع امل�سروفات ( 3 بتاريخ 2016/6/15م، �ُسِحب مبلغ 3000 دينار من البنك، ثم 
ال�سرورية )الطارئة(. 

بتاريخ 2016/6/20م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا ملكاتبها مببلغ 2000 دينار، ُدِفعت ب�سيك.( 4

بالآجل،      ( 5 دينار   6000 مببلغ  اأعمالها  لت�سيري  �سغرية  �سيارة  ال�سركة  ا�سرتت  2016/6/25م،  بتاريخ 
وذلك من �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات.

     70000                                               من حـ/ البنك                                                                  2016/6/1م
                             70000                          اإلى حـ/ راأ�ص املال

                                                                            )بداية الن�ساط( 

مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ

يكن حتليل كل عملية يف هذا املثال اإلى طرفيها )املدين، والدائن(، وت�سجيل قي�دها املحا�سبية على 
النح� الآتي:

العملية الأولى:
بدء �سركة الن�ر ن�ساطها التجاري براأ�ص مال قدره 70000 دينار، اأُوِدعت كاملًة يف البنك.

التحليل:
الطرف الأول ه� راأ�ص املال الذي ُيَعدُّ من اللتزامات، والذي زادت قيمته؛ فه� )دائن(. 

الطرف الثاين ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي زادت قيمته؛ فه� )مدين(. 
القيد املحا�سبي:
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مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ

العملية الثانية:
ا�ستئجار مقر لل�سركة مببلغ 4000 دينار من �سركة الرامة العقارية، ُدِفعت ب�سيك.

التحليل:
الطرف الأول ه� م�سروف الإيجار الذي ُيَعدُّ من اللتزامات، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )مدين(.

الطرف الثاين ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(.
القيد املحا�سبي:

4000                                                         من حـ/ م�سروف الإيجار                   2016/6/5م
                                       4000              اإلى حـ/ البنك

                                                                   )دفع م�سروفات الإيجار  مب�جب �سيك( 

لِحظ اأن:
الأطراف ذات العلقة يف هذه العملية هما: البنك، وراأ�ص املال، اأّما ا�سم مالك ال�سركة فلم يظهر؛ 

وذلك تطبيًقا لفر�سية الوحدة املحا�سبية امل�ستقلة التي اأ�سرنا اإليها اآنًفا. 

لِحظ اأن:
ى جديًدا قد ظهر يف هذه العملية هو امل�سروفات؛ وذلك اأن ال�سركة تدفع مبالغ معينة لقاء  1. ُم�سمًّ
احل�سول على خدمات اأو م�ستلزمات لت�سيري اأعمالها، مثل: املاء، والكهرباء، والهاتف، والقرطا�سية، 

يف ما ُيعَرف بامل�سروفات.
رة مل يظهر؛ لأن الأجرة ُدِفعت مبا�سرًة. ولكن، لو كان الإيجار بالآجل )على  2. ا�سم ال�سركة املُوؤجِّ

احل�ساب( لظهر ا�سم ال�سركة عند ت�سجيل القيد.

مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ
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العملية الثالثة:
�سحب مبلغ 3000 دينار من البنك، مت اإيداعه يف �سندوق ال�سركة لدفع امل�سروفات ال�سرورية 

)الطارئة(.
التحليل:

الطرف الأول ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(.
الطرف الثاين ه� ال�سندوق الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي زادت قيمته؛ فه� )مدين(.

القيد املحا�سبي:

العملية الرابعة:
�سراء اأثاث مببلغ 2000 دينار لتجهيز مكاتب ال�سركة للعمل، وكان ال�سداد ب�سيك.

التحليل:
الطرف الأول ه� الأثاث الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي زادت قيمته؛ فه� )مدين(.

الطرف الثاين ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(.
القيد املحا�سبي:

    3000                              من حـ/ ال�سندوق                            2016/6/15م
                            3000                   اإلى حـ/ البنك

                           )�سحب من البنك، واإيداع يف ال�سندوق( 

مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ

    2000                                                       من حـ/ الأثاث                                              2016/6/20م
                           2000                اإلى حـ/ البنك

                                                                    )�سراء اأثاث مب�جب �سيك( 

مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ
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مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ

مدين         دائن                               البيـــــــــــــــــان                           التاريخ

العملية اخلام�سة:
�سراء �سيارة مببلغ 6000 دينار ل�ستخدامها يف اأعمال ال�سركة، وكان �سراوؤها بالآجل )على احل�ساب(؛ اأي 

من دون دفع اأيِّ مبلغ.
التحليل:

الطرف الأول ه� ال�سيارة التي ُتَعدُّ من الأ�س�ل، والتي زادت قيمتها؛ فهي )مدين(.
فهي  قيمتها؛  زادت  والتي  اللتزامات،  ُتَعدُّ من  التي  ال�سيارات  لتجارة  الحتاد  �سركة  ه�  الثاين  الطرف 

)دائن(.
القيد املحا�سبي:

             6000                                                 من حـ/ ال�سيارات                                                2016/6/25م 
                               6000                      اإلى حـ/ �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات)دائن�ن(

                                                                              )�سراء �سيارة بالآجل( 

لِحظ اأن: 
ا�سم ال�سركة البائعة )�سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات( قد ُذِكر يف هذه العملية، فظهر بو�سفه طرًفا 

دائًنا؛ وذلك اأن عملية ال�سراء كانت بالآجل )على احل�ساب(، ومل ُتدَفع قيمة ال�سيارة. ولهذا يجب 
اأن يثبت يف �سجلت ال�سركة اأن يف ذمتها ل�سركة الحتاد مبلغ 6000 دينار اإلى اأن يتم ال�سداد.
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رابًعا: ت�سجيل العمليات املالية )التطبيق 2(.

             اأنهينا اآنًفا ت�سجيل العمليات املالية ل�سركة الن�ر يف بداية تاأ�سي�سها، اأّما الآن ف�سن�ستكمل ت�سجيل 
بقية عملياتها املالية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ت�سجيل العمليات املالية بو�سفها قيوًدا 
حما�سبيًة.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
لع على ورقة العمل )1-2(.  - اطَّ

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف حتليل العمليات املالية، وت�سجيلها ب��سفها قي�ًدا حما�سبيًة.
ل اإليها جمم�عتك. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

العمليات املالية بو�سفها قيوًدا ما�سبيًة.
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مثال تطبيقي/ اجلزء الثاين:

ُتثِّل العمليات املالية الآتية بقية معامالت �سركة الن�ر يف �سهر ت�ز من عام 2016م. حلِّل كل عملية 
ل قيدها املحا�سبي: مالية على ِحَدة، ثم �سجِّ

ورقة العمل  )2-1(: مثال تطبيقي.

بتاريخ 2016/7/1م، ا�سرتت ال�سركة معدات مببلغ 25000 دينار، ُدِفع ب�سيك.( 6

ب�سيك، ( 7 ُدِفع  دينار،   14000 مببلغ  الفرح  ل�سركة  دعاية  ال�سركة  عملت  2016/7/10م،  بتاريخ 
واأُوِدع  يف البنك.

بتاريخ 2016/7/15م، دفعت ال�سركة 300 دينار نقًدا قيمة فات�رة الكهرباء. ( 8

 بتاريخ 2016/7/20م، عملت ال�سركة جمم�عة من الدعايات والإعالنات ل�سركة اجل�د  مببلغ ( 9
9000 دينار على احل�ساب.

مب�جب ( 10 الحتاد  �سركة  من  ا�سرتتها  التي  ال�سيارة  ثمن  ال�سركة  دفعت  2016/7/28م،  بتاريخ 
�سيك.

بتاريخ 2016/7/30م، بلغ جمم�ع رواتب العاملني 5000 دينار، ُدِفعت ب�سيك.( 11
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )2-١(: 
يكن حتليل كل عملية يف هذا املثال اإلى طرفيها )املدين، والدائن(، وت�سجيل قي�دها املحا�سبية على النح� 

الآتي:
العملية ال�ساد�سة:

�سراء معدات مببلغ 25000 دينار ل�ستخدامها يف اأعمال ال�سركة، وكان ال�سداد ب�سيك.
التحليل:

الطرف الأول ه� املعدات التي ُتَعدُّ من الأ�س�ل، والتي زادت قيمتها؛ فهي )مدين(.
الطرف الثاين ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(.

القيد املحا�سبي

العملية ال�سابعة:
ت�سمى  العملية  وهذه  دينار.   14000 مببلغ  الفرح  ل�سركة  دعاية  عمل  وهي  العمالء،  لأحد  خدمة  تقدمي 

مة، وقد ُدِفعت القيمة ب�سيك. احل�س�ل على اإيراد مقابل اخلدمة املُقدَّ
التحليل:

الطرف الأول ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي زادت قيمته؛ فه� )مدين(.
الطرف الثاين ه� الإيرادات التي ُتَعدُّ من اللتزامات، والتي زادت قيمتها؛ فهي )دائن(.

القيد املحا�سبي:

           25000                                        من حـ/ املعدات                                      2016/7/1م
                                                  25000          اإلى حـ/ البنك

                                                                            )�سراء معدات مب�جب �سيك( 

14000                                         من حـ/ البنك                                                          2016/7/10م
                                        14000                       اإلى حـ/ الإيرادات

                                                                   )اإيداع �سيك بالبنك  لقاء اإيرادات( 
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العملية الثامنة:
دفع قيمة فات�رة الكهرباء البالغة 300 دينار نقًدا.

التحليل:
الطرف الأول ه� م�سروف الكهرباء التي ُتَعدُّ من اللتزامات، والتي نق�ست قيمتها؛ فهي )مدين(.

الطرف الثاين ه� ال�سندوق الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(.
القيد املحا�سبي:

العملية التا�سعة:
تقدمي خدمة لأحد العمالء، وهي عمل دعاية ل�سركة اجل�د مببلغ 9000 دينار. وهذه العملية ت�سمى احل�س�ل 
مة، بيد اأن احل�س�ل على القيمة هنا مل يتم؛ اأي اإن تقدمي اخلدمة كان على  على اإيراد مقابل اخلدمة املُقدَّ

احل�ساب.
التحليل:

الطرف الأول ه� �سركة اجل�د التي ُتَعدُّ من الأ�س�ل، والتي زادت قيمتها؛ فهي )مدين(.
الطرف الثاين ه� الإيرادات التي ُتَعدُّ من اللتزامات، والتي زادت قيمتها؛ فهي )دائن(.

             300                                                         من حـ/ م�سروف الكهرباء                             2016/7/15م
                                        300            اإلى حـ/ ال�سندوق 

                                                                             )دفع م�سروف الكهرباء نقًدا( 

لِحظ اأن:

ن تقدمي خدمة اأو  ( 1 ى جديًدا قد ظهر يف هذه العملية هو الإيرادات؛ وذلك اأنها عملية تت�سمَّ ُم�سمًّ
بيع للعملء، فيكون الطرف الدائن فيها هو الإيرادات.

ا�سم العميل )�سركة الفرح( ل يظهر؛ نظًرا اإلى دفع قيمة اخلدمة مبا�سرًة، واإمنا يظهر مكانه ( 2
البنك لأنه هو الذي اأخذ القيمة.
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            9000                                    من حـ/ �سركة اجل�د )مدين�ن(             2016/7/20م
                                       9000           اإلى حـ/ الإيرادات

                                                                               )تقدمي خدمات ل�سركة اجل�د على احل�ساب( 

             6000                                                 من حـ/ �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(                    2016/7/28م
                                    6000           اإلى حـ/ البنك

                                                                           )دفع امل�ستحق ل�سركة الحتاد ب�سيك( 

لِحظ اأن:
ل يف العملية ال�سابعة. �سحيح اأن العمليتني مُتثِّلن  القيد يف هذه العملية خمتلف عن القيد املُ�سجَّ
تقدمي خدمة للعملء، غري اأنه يوجد فرق يف ت�سجيل القيد لكلٍّ منهما؛ ففي العملية التا�سعة ظهر 
اأن  وذلك  ال�سداد؛  ب�سبب طريقة  ال�سابعة  العملية  بو�سفه طرًفا مديًنا، ومل يظهر يف  العميل  ا�سم 

القيمة فيها ُدِفعت فوًرا خلًفا لقيمة اخلدمة يف العملية التا�سعة التي مل يجِر دفعها. 

العملية العا�سرة:
دفع ثمن ال�سيارة ل�سركة الحتاد، وه� 6000 دينار. وقد كان الدفع مب�جب �سيك، كما ه� احلال يف العملية 

اخلام�سة من املثال التطبيقي، اجلزء الأول.
التحليل:

ُتَعدُّ من اللتزامات، والتي نق�ست قيمتها؛ فهي  الطرف الأول ه� �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات التي 
)مدين(.

الطرف الثاين ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(.
القيد املحا�سبي:

القيد املحا�سبي:
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             5000                                    من حـ/ م�سروف الرواتب                                      2016/7/30م
                                    5000                  اإلى حـ/ البنك

                                                                              )دفع الرواتب ب�سيك( 

العملية احلادية ع�سرة:
�سرف رواتب م�ظفي ال�سركة البالغة 5000 دينار، ودفعها ب�سيك.

التحليل:
الطرف الأول ه� م�سروف الرواتب التي ُتَعدُّ من اللتزامات، والتي نق�ست قيمتها؛ فهي )مدين(.

الطرف الثاين ه� البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(.
القيد املحا�سبي:

القيد املركَّب:
ر يف العديد من احل�سابات، ولي�ص يف ح�سابني فقط كما مرَّ بنا �سابًقا. ويف هذه  ت�جد عمليات مالية ُت�ؤثِّ

ب. ل جميع احل�سابات ذات العالقة يف قيد واحد ي�سمى القيد املركَّ احلالة، فاإننا ُن�سجِّ
مثال على القيد املركَّب:

ب�سيك،  دينار   16000 دفعت  وقد  دينار،   36000 مببلغ  املجد  �سركة  من  ومعدات  اآلت  ال�سركة  ا�سرتت 
والباقي على احل�ساب.

التحليل:
ُتثِّل هذه العملية �سراء بع�ص الآلت واملعدات من �سركة املجد مببلغ 36000 دينار، حيث ُدِفع جزء من 

املبلغ ب�سيك، والباقي على احل�ساب.
الطرف الأول ه� الآلت واملعدات التي ُتَعدُّ من الأ�س�ل، والتي زادت قيمتها؛ فهي )مدين(.

الطرف الثاين ي�سمل ح�سابني؛ اأولهما البنك الذي ُيَعدُّ من الأ�س�ل، والذي نق�ست قيمته؛ فه� )دائن(. 
وثانيهما �سركة املجد التي ُتَعدُّ من اللتزامات، والتي زادت قيمتها؛ فهي )دائن(.
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                                                                              من حـ/ الآلت واملعدات

                                                                       اإلى مذك�رين
                                                                                      حـ/ البنك

                                                                                      حـ/ �سركة املجد  
                                                                              )دفع جزء من املبلغ ب�سيك ل�سركة املجد، والباقي على احل�ساب(

اأمثلة على احل�سابات ذات الطبيعة املدينة والدائنة:

احل�سابات ذات الطبيعة الدائنة: راأ�ص املال، الدائنون.( 1

احل�سابات ذات الطبيعة املدينة: الأ�سول، املدينون.( 2

ذكر  ورد  الن�ر،  ل�سركة  التطبيقي  املثال  والدائن( يف  )املدين،  اإلى طرفيها  املالية  العمليات  عند حتليل 
ا�سم  عليها  ُيطَلق  امل�سميات  هذه  والإيرادات.  وامل�سروفات،  وال�سندوق،  البنك،  مثل:  ة،  عدَّ م�سميات 
احل�سابات؛ فكل �سركة ت�ستخدم جمم�عة من احل�سابات املتعارف عليها لتنظيم العمليات التي تق�م بها، 

وتب�يبها.

اأنواع احل�سابات:
ي�جد ن�عان من احل�سابات، هما:

احل�سابات احلقيقية: جميع احل�سابات التي مُتثِّل قائمة املركز املايل، وت�سمل: الأ�سول، ( 1
واللتزامات، وحقوق امللكية.

امل�سروفات، ( 2 وت�سمل:  الدخل،  قائمة  مُتثِّل  التي  احل�سابات  جميع  ال�سمية:  احل�سابات 
والإيرادات.

القيد املحا�سبي:

 36000
    

 16000    
20000    
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خ�سائ�س نظرية القيد املزدوج:

	  ،)Debit( لكل عملية مالية طرفان مت�ساويان يف القيمة، وخمتلفان يف الجتاه، اأحـدهما مدين
.)Credit( والآخر دائن

ُيرَمز اإلى املدين بكلمة )ِمن(، وُيرَمز اإلى الدائن بكلمة )اإلى(. 	

لكل عملية مالية اآثار مزدوجة، تتمثَّل يف مديونية اأحد الأطراف الذي ح�سل على القيمة اأو  	
املنفعة، ودائنية الطرف الآخر الذي فقد القيمة اأو املنفعة.

لإثبات العملية املالية؛ يجب ت�سجيل القيد املحا�سبي، بجعل الطرف الذي ح�سل على القيمة  	
مديًنا، والطرف الذي فقدها دائًنا.

ُت�سنَّف جميع العمليات املالية لأيِّ �سركة بناًء على اأنواع احل�سابات ال�سابقة؛ فقد تكون اأ�سوًل، اأو 
التزاماٍت، اأو حقوَق ملكيٍة، اأو م�سروفاٍت، اأو اإيراداٍت.

بقيد  تن�ساأ  الدائنة  واحل�سابات  بقيد مدين،  لها(  قيد  )اأول  تن�ساأ  املدينة  الطبيعة  ذات  احل�سابات 
دائن.

اأول قيد )قيد تاأ�سي�ص �سركة بلل( كان اإيداع راأ�ص مال قدره 20000 دينار يف ال�سندوق.
وعليه، فاإن القيد يكون:

  20000  من حـ/ ال�سندوق
          20000  اإلى حـ/ راأ�ص املال

يتبنيَّ من القيد ال�سابق اأن ال�سندوق )اأحد ح�سابات الأ�سول( ن�ساأ بقيد مدين، واأن ح�ساب راأ�ص 
املال )اأحد ح�سابات حقوق امللكية( ن�ساأ بقيد دائن.
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بداأت �سركة فرا�ص للمقاولت ن�ساطها التجاري يف �سهر اأيل�ل من عام 2016م، وذلك بتنفيذ العمليات 
املالية الآتية:

بتاريخ 2016/9/1م، بداأت ال�سركة العمل براأ�ص مال قدره 60000 دينار، بحيث اأُوِدع 50000 دينار  	
يف ال�سندوق، واأُوِدع الباقي يف البنك .

بتاريخ 2016/9/5م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا للمكتب مببلغ 3000 دينار، ُدِفع منها 1200 دينار نقًدا،  	
والباقي ُدِفع مبوجب �سيك م�سحوب على البنك.

بتاريخ 2016/9/10م، ا�سرتت ال�سركة ب�ساعة من �سركة �سميح مببلغ 5000 دينار، ومعدات مببلغ  	
7000 دينار، ُدِفع منها 4000 دينار نقًدا، والباقي ُدِفع مبوجب �سيك م�سحوب على البنك.

املطلوب:
حتليل كل عملية مالية على ِحَدة، ثم ت�سجيل قيدها املحا�سبي.

ن�ساط بيتي:
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اأ�سئلة الدر�س:

1. اأكمل الفراغ مبا ينا�سبه يف كل عبارة من العبارات الآتية: 

 لكل عملية مالية طرفان مت�ساويان يف --------------، وخمتلفان يف -----------؛  أ ( 
اأحدهما مدين، وُيرَمز اإليه بكلمة ----------، والآخر دائن، وُيرَمز اإليه بكلمة --------. 

عند �سراء معدات مببلغ 400 دينار نقًدا، فاإن الطرف املدين ه� --------------، والطرف ب ( 
ل القيد املحا�سبي على النح� الآتي:  الدائن  ه� ---------------، وُي�سجَّ

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

عند بيع اأثاث مببلغ 250 ديناًرا مب�جب �سيك م�َدع يف البنك، فاإن الطرف املدين ه�-------ج ( 
ل القيد املحا�سبي على النح� الآتي: والطرف الدائن ه� --------------، وُي�سجَّ

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

2. يف ما ياأتي بع�ص العمليات املالية ل�سركة الحتاد يف �سهر متوز من عام 2016م:

بتاريخ 2016/7/15م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا مببلغ 5000 دينار نقًدا من �سركة بالل.أ ( 

بتاريخ 2016/7/22م، ا�سرتت ال�سركة معدات من �سركة مهند مببلغ 36000 دينار، ُدِفع جزء ب ( 
منها ب�سيك قيمته 25000 دينار، والباقي على احل�ساب.

بتاريخ 2016/7/25م، دفعت ال�سركة رواتب امل�ظفني البالغة 2500 دينار، واإيجار املكتب البالغ ج ( 
�سيكات م�سح�بة على  الباقي مب�جب  وُدِفع  نقًدا،  املبالغ  ُدِفعت ن�سف هذه  دينار، بحيث   800

البنك.      
  املطلوب:

       حتديد املدين والدائن يف كل عملية مالية، ثم ت�سجيل القيود املحا�سبية اخلا�سة بها.
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احل�سابات احلقيقية                                                احل�سابات ال�سمية   

3. علِّل ما ياأتي:
     ُيَعدُّ راأ�ص املال ح�ساًبا دائًنا، يف حني ُتَعدُّ الأ�س�ل ح�ساًبا مديًنا.

----------------------------------------------------------------------------
.---------------------------------------------------------------------------

4. �سنِّف احل�سابات الآتية اإلى حقيقية وا�سمية: 
اإيراد    الأثاث،  املدين�ن،  الإيجارات،  القرو�ص،  املال،  راأ�ص  ال�سندوق،  املبيعات،  املطب�عات،  املباين، 

ال�ستثمارات، الرواتب. 
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اأوًل: مفهوم الدورة املحا�سبية.

وكيفية  الي�مية،  لدفرت  ومن�ذًجا  ومراحلها،  املحا�سبية  الدورة  مفه�م  الدر�ص  هذا  يف  ف  �ستتعرَّ  
ت�سجيل العمليات املالية داخله ب��سفها قي�ًدا حما�سبية.

الدورة املحا�سبية )Accounting Cycle(: هي دورة حياة العمليات يف الإدارة املالية )احل�سابات(، وبها 
يكن ت�سجيل العمليات املالية منذ ن�ساأة العملية املالية حتى مرحلة اإعداد التقارير املالية املختلفة. حتدث 
نف�سه  ال�قت  يف  وُتَعدُّ  �سابقتها،  على  عملية  كل  تعتمد  بحيث  مرتابط،  متتابع  نحٍ�  على  الت�سجيل  عملية 

تهيًدا للعمليات الالحقة. وال�سكل )2-5( ُيبنيِّ مراحل الدورة املحا�سبية.

ال�سكل )2-5(: مراحل الدورة املحا�سبية.

الدرس الثاني
مراحل الدورة المحاسبية ٢
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حتديد العمليات املالية وحتليلها:
             تتمثَّل اأولى خط�ات الدورة املحا�سبية يف حتديد العملية املالية واإثباتها عن طريق امل�ستندات 

زة لهذه العملية، مثل: فات�رة ال�سراء اأو البيع، واإي�سال املدين، وم�ستندات ال�سرف. املُعزِّ
ي�جد هدفان رئي�سان لتحديد العمليات املالية، هما:

د بذلك ا�ستبعاد العمليات التي لي�ص لها عالقة ( 1 ُيق�سَ حتديد العمليات املالية اخلا�سة بال�سركة: 
بالعمليات املالية لل�سركة )اأي اإن ال�سركة لي�ست طرًفا فيها(، مثل العمليات اخلا�سة مُباّلك ال�سركة.

حتديد العمليات القابلة للقيا�ص )ميكن التعبري عنها بوحدة النقد(: وهي ن�عان: ( 2

ت�سجيلها، مثل: عملية  	 النقد(، ويجب  ب�حدة  التعبريعنها  ال�سركة )يكن  نقدي يف  اأثر  لها  عمليات 
�سراء اآلت ومعدات لل�سركة، و�سراء �ساحنة لنقل الب�سائع.

عمليات لي�ص لها اأثر نقدي يف ال�سركة )ل يكن التعبري عنها ب�حدة النقد(، ول يج�ز ت�سجيلها، مثل:  	
قرارات التعيني، وقرارات نقل امل�ظفني والتغيري يف ال�سيا�سات والأهداف. 
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ثانًيا: دفرت اليومية.

ف دفرت اليومية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
�سارك اأفراد جمم�عتك يف �سياغة تعريف ملفه�م دفرت الي�مية.   
اعر�ص مع زمالئك يف املجم�عة هذا التعريف اأمام املجم�عات الأخرى.   
ناق�ص املعلم يف مفه�م دفرت الي�مية.   
ل فيه املحا�سب قيد العملية املالية.    تخيَّل اأنَت واأفراد جمم�عتك �سكل دفرت الي�مية الذي ُي�سجِّ
ار�سم اأنَت وزمالوؤك من�ذًجا ل�سفحة دفرت الي�مية وفًقا لتخيُّالتكم؛ �سريطة ت�سمينه البن�د الآتية:     

رقم �سفحة الأ�ستاذ، مدين )منه(، دائن )له(، التاريخ، رقم القيد، البيان، رقم امل�ستند.
ناق�ص املعلم يف هذا النم�ذج.   

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

دفرت اليومية.
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ثالًثا: الت�سجيل يف دفرت اليومية.

ل  بعد حتديد العمليات املالية وحتليلها يجب ت�سجيلها يف �سجالت ال�سركة؛ اأي يف دفرت الي�مية، حيث ُي�سجَّ
يف هذا الدفرت جميع العمليات املالية اخلا�سة بال�سركة وفق ت�سل�سلها الزمني، ونظرية القيد املزدوج الآنف 

ن فيها القي�د املحا�سبية. ح البن�د الأ�سا�سية التي ُتدوَّ ذكرها. واجلدول )2-1( ُي��سِّ

�سفحة الأ�ستاذ          التاريخ املبالغ املدينة     املبالغ الدائنة         البيــــــــــــــــــان   رقم القيد 

اجلدول )2-1(: من�ذج �سفحة من دفرت الي�مية.

يراعى عند الت�سجيل يف دفرت الي�مية ما ياأتي: 
     • الت�سجيل وفق الت�سل�سل التاريخي للعمليات املالية .

     • الت�سجيل وفق نظرية القيد املزدوج .
     • تدوين رقم وتاريخ لكل عملية )قيد(؛ على اأن تك�ن الأرقام مت�سل�سلة.

     • كتابة �سرح واٍف عن كل عملية.
     • عدم اإجراء اأيِّ تعديالت على القيد بعد ت�سجيله.

ن فيه القي�د املحا�سبية للعمليات املالية التي جتري داخل ال�سركة. دفرت اليومية: �سجل ُتدوَّ
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رابًعا: الت�سجيل يف دفرت اليومية )تطبيق(.

ف الآن  ن فيها القي�د املحا�سبية، و�سنتعرَّ فنا اآنًفا دفرت الي�مية، والبن�د الأ�سا�سية التي ُتدوَّ               تعرَّ
كيفية ت�سجيل العمليات املالية يف هذا الدفرت.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على الت�سجيل يف دفرت اليومية.

- �ستعمل �سمن جمم�عة تتاألَّف من ثالثة طالب، اأو طالبنِي فقط.
عها املعلم على الطلبة. لع على ورقة العمل )2-2( التي وزَّ - اطَّ

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف ت�سجيل القي�د املحا�سبية التي ورد ذكرها يف ورقة العمل.
ل�ن اإليها، ثم اكتبها على الل�ح. - ناق�ص املعلم واملجم�عات الأخرى يف النتائج التي تت��سَّ

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

ل قيودك اليومية. �سجِّ
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مثال تطبيقي:
يف ما ياأتي العمليات املالية ل�سركة الن�ر يف �سهري حزيران وت�ز من عام 2016م. حلِّل كل عملية 

ل قيدها املحا�سبي يف دفرت الي�مية: مالية على ِحَدة، ثم �سجِّ

بداأت �سركة الن�ر للدعاية والإعالن اأعمالها بتاريخ 2016/6/1م، براأ�ص مال قدره 70000  ( 1
دينار، وقد اأُوِدع املبلغ كاماًل يف البنك.

ا ( 2 مقرًّ لتك�ن  العقارية  الرامة  �سركة  من  مكاتب  ال�سركة  ا�ستاأجرت  بتاريخ 2016/6/5م، 
لها. وقد بلغت قيمة الإيجار 4000 دينار �سن�يًّا، ُدِفعت ب�سيك.

لدفع    ( 3 ال�سندوق  اأُوِدع يف  ثم  البنك،  دينار من  مبلغ 3000  �ُسِحب  بتاريخ 2016/6/15م، 
امل�سروفات ال�سرورية )الطارئة(.

بتاريخ 2016/6/20م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا ملكاتبها مببلغ 2000 دينار، ُدِفعت ب�سيك.( 4

بتاريخ 2016/6/25م، ا�سرتت ال�سركة �سيارة �سغرية لت�سيري اأعمالها مببلغ 6000 دينار ( 5
بالآجل، وذلك من �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات. 

بتاريخ 2016/7/1م، ا�سرتت ال�سركة معدات مببلغ 2500 دينار، ُدِفعت ب�سيك.( 6

وقد ( 7 دينار،   14000 مببلغ  الفرح  ل�سركة  دعاية  ال�سركة  عملت  2016/7/10م،  بتاريخ   
ت�سلَّمته ب�سيك مت اإيداعه يف البنك.

بتاريخ 2016/7/15م، دفعت ال�سركة قيمة فات�رة الكهرباء البالغة 300 دينار نقًدا. ( 8

ل�سركة اجل�د ( 9 والإعالنات  الدعايات  ال�سركة جمم�عة من  بتاريخ 2016/7/20م، عملت 
مببلغ  9000 دينار على احل�ساب.

بتاريخ 2016/7/28م، دفعت ال�سركة ثمن ال�سيارة التي ا�سرتتها من �سركة الحتاد لتجارة ( 10
ال�سيارات ب�سيك م�سح�ب على البنك.

بتاريخ 2016/7/30م، بلغ جمم�ع رواتب العاملني 5000 دينار، ُدِفعت ب�سيك.( 11

ورقة العمل )2-2(: مثال تطبيقي.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )2-2(:
ُيبنيِّ اجلدول )2-2( �سفحة دفرت الي�مية بعد ت�سجيل القي�د املحا�سبية.

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم
�سفحة
الأ�ستاذ

التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

     70000                       من حـ/ البنك                             1                2016/6/1م
               70000            اإلى حـ/ راأ�ص املال        

                          )بداية الن�ساط(           

     4000                                   من حـ/ م�سروف الإيجار                        2                2016/6/5م
                 4000               اإلى حـ/ البنك        

                         )دفع قيمة الإيجار ب�سيك(          

      3000                        من حـ/ ال�سندوق                                  3                2016/6/15م
                 3000            اإلى حـ/ البنك        

                          )تغذية ال�سندوق لدفع
             امل�سروفات ال�سرورية(        

       2000                                   من حـ/ الأثاث                       4                2016/6/20م
                  2000              اإلى حـ/ البنك        
                           )�سراء اأثاث ب�سيك(        

      6000                                   من حـ/ ال�سيارات                            5                                                         2016/6/25م
                  6000            اإلى حـ/ �سركة الحتاد

                                                     لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(       
                          )�سراء �سيارة بالآجل(        

     
      2500                                     من حـ/ املعدات                             6                                                           2016/7/1م

                 2500             اإلى حـ/ البنك        
                           )�سراء معدات ب�سيك(         

     14000                                    من حـ/ البنك                            7                               2016/7/10م
                14000           اإلى حـ/ الإيرادات        

                          )عمل دعاية ل�سركة الفرح(         
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املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم
�سفحة
الأ�ستاذ

التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

         300                        من حـ/ م�سروف الكهرباء                      8                                         2016/7/15م
                    300                اإلى حـ/ ال�سندوق        

                          )دفع قيمة فات�رة الكهرباء نقًدا(        

      9000              من حـ/ �سركة اجل�د )مدين�ن(              9                                                        2016/7/20م
                  9000             اإلى حـ/ الإيرادات        

                          )عمل دعاية ل�سركة اجل�د على 
             احل�ساب/ مدين�ن(       

       6000           من حـ/ �سركة الحتاد لتجارة
                                                     ال�سيارات )دائن�ن(                            10                                                        2016/7/28م

                  6000                 اإلى حـ/ البنك        
                           )دفع امل�ستحق )قيمة ال�سيارة ب�سيك( 

                          ل�سركة الحتاد لتجارة
            ال�سيارات/ دائن�ن(        

      5000                                   من حـ/ م�سروف الرواتب                11                                            2016/7/30م
                  5000           اإلى حـ/ البنك        

           )�سرف رواتب امل�ظفني ب�سيك(       

    ١2١800          ١2١800       املجموع

اجلدول )2-2(: دفرت الي�مية ل�سركة الن�ر.
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املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم
�سفحة
الأ�ستاذ

التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

3000    
10000  

                                   5000   
                                  18000  

         600         من حـ/ اأثاث                       2                              2016/8/10م
               600                  اإلى حـ/ ال�سندوق

                                                           )�سراء اأثاث ومفرو�سات اإ�سافية نقًدا(       
         500           من حـ/ م�سروف اإيجار املكتب                   3                              2016/8/15م

                  500           اإلى حـ/ ال�سندوق
                                                   )دفع اإيجار املكتب نقًدا(       

ن�ساط بيتي:

ا�ستخرج من دفرت الي�مية الآتي: 

الأ�سول الثابتة يف بداية ن�ساطها.( 1

م�سروفات ال�سركة من 2016/8/1م اإلى 2016/8/31م. ( 2

ًنا التفا�سيل وكيفية الدفع.( 3 عمليات ال�سراء لأجل، ُمبيِّ

حقوق امللكية.( 4

 من مذك�رين
حـ/ ال�سندوق

حـ/ اأجهزة حا�س�ب
حـ/ اأثاث

   اإلى حـ/ راأ�ص املال
)بداية الن�ساط يف �سركة

اأحمد للخدمات ال�ست�سارية(  

1                                                        2016/8/1م
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املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم
�سفحة
الأ�ستاذ

التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

من حـ/ الأرا�سي               
     اإلى مذك�رين

    حـ/ البنك
    حـ/ الدائن�ن

 )�سركة فرا�ص لالأرا�سي(
)�سراء اأرا�ٍص من �سركة

فرا�ص، ودفع ن�سف ثمنها
ب�سيك، والباقي على احل�ساب(

  7000 
 

3500             
 3500            

4                                             2016/8/27م
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اأ�سئلة الدر�س:

ح املق�سود بكلٍّ مّما ياأتي: 1. و�سِّ

الدورة املحا�سبية:أ ( 
 ------------------------------------------------------------------------

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

 دفرت الي�مية:ب ( 
  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------

2. اذكر خم�سة �سروط يجب اللتزام بها عند الت�سجيل يف دفرت اليومية.
  ------------------------------------------------------------------------     
 ------------------------------------------------------------------------     
.-----------------------------------------------------------------------     

ن فيها القيد املُحا�سبي يف دفرت اليومية. د البنود الأ�سا�سية التي ُيدوَّ 3. حدِّ
    -----------------------------------------------------------------------    
    -----------------------------------------------------------------------    
.-----------------------------------------------------------------------    

ة مراحل متتالية مرتابطة، اذكرها. 4. متر الدورة املحا�سبية بعدَّ
 -----------------------------------------------------------------------    
  -----------------------------------------------------------------------    
 -----------------------------------------------------------------------    
 -----------------------------------------------------------------------    

   -----------------------------------------------------------------------    
.-----------------------------------------------------------------------    
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5. ميِّز يف ما ياأتي العمليات املالية التي لها اأثر نقدي يف ال�سركة من تلك التي لي�ص لها اأثر نقدي يف  
     ال�سركة: 

�سراء اأثاث، بيع معدات، نقل م�ظفني، �سراء مباٍن، قرار تعيني، التزام بال�سيا�سات والأهداف، بيع   اأجهزة، 
�سراء �سيارة، �سراء اآلت. 

6. يف ما ياأتي العمليات املالية ل�سركة الطارق للخدمات الهند�سية:

اأُوِدع ( 1 براأ�ص مال قدره 20000 دينار، بحيث  التجاري  ن�ساطها  ال�سركة  بتاريخ 2016/10/1م، بداأت 
ن�سفه يف البنك، والن�سف الآخر يف ال�سندوق. 

بتاريخ 2016/10/5م، ا�سرتت ال�سركة اأجهزة ومعدات مببلغ 3000 دينار نقًدا. ( 2

مت ال�سركة خدمات ا�ست�سارية ل�سركة الفردو�ص للهند�سة الكيماوية، مببلغ ( 3 بتاريخ 2016/10/20م، قدَّ
1000 دينار على احل�ساب. 

بتاريخ 2016/10/25م، دفعت ال�سركة 500 دينار نقًدا رواتب للم�ست�سارين الهند�سيني، و 300 دينار ( 4
ب�سيك م�سح�ب على البنك. 

بتاريخ 2016/10/26م، دفعت �سركة الفردو�ص مبلغ 700 دينار نقًدا. ( 5

بتاريخ 2016/10/27م، دفعت ال�سركة بدل اإيجار مكاتب مبلغ 600 دينار ب�سيك. ( 6

بتاريخ 2016/10/30م، دفعت �سركة الفردو�ص باقي املبلغ نقًدا. ( 7

املطلوب: 
ت�سجيل القيود املحا�سبية للعمليات ال�سابقة يف دفرت يومية �سركة الطارق للخدمات الهند�سية.

 العمليات املالية ذات الأثر النقدي يف ال�سركة         العمليات املالية التي لي�ص لها اأثر نقدي يف ال�سركة 
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اأوًل: الرتحيل اإلى دفرت الأ�ستاذ.

           بعد ت�سجيل �سركة الن�ر عملياتها املالية يف دفرت الي�مية، فاإنها تعمل على ت�سنيف هذه العمليات 
وتب�يبها وترحيلها اإلى دفرت الأ�ستاذ للح�س�ل على معل�مات اأكرث دقة عن و�سع ال�سركة.

            يف دفرت الأ�ستاذ، جُتَمع كل العمليات اخلا�سة بح�ساب معني )الطرف املدين، والطرف الدائن( يف 
�سفحة واحدة اأو اأكرث، وُيطَلق على عملية نقل العمليات من دفرت الي�مية اإلى دفرت الأ�ستاذ ا�سم الرتحيل. 
و�سع  ملعرفة  الدائن  بالطرف  املدين  الطرف  ُيقاَرن  جميعها،  العمليات  ترحيل  عملية  من  النتهاء  وبعد 
ح اجلدول )2-3( من�ذًجا لأحد احل�سابات  احل�ساب )اأي ر�سيده(، يف ما ُيعَرف بعملية الرت�سيد. وُي��سِّ

يف دفرت الأ�ستاذ.

ل اإليه جميع حركات دفرت الي�مية اإلى ال�سفحة اخلا�سة بكل ح�ساب  دفرت الأ�ستاذ: �سجل ُترحَّ
على ِحَدة؛ ما يتيح معرفة ر�سيد كل ح�ساب وحده متى لزم الأمر.

             مدين )منه(                                             حـ/                                                 دائن )له(

املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

اجلدول )2-3(: دفرت الأ�ستاذ.

الدرس الثالث
دفرت األستاذ 3
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ة خط�ات مت�سل�سلة؛ لتقليل ن�سبة اخلطاأ يف هذه العملية. ويف ما ياأتي هذه  ترُّ عملية الرتحيل بعدَّ
اخلط�ات: 

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم
�سفحة
الأ�ستاذ

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

         500         من حـ/ الأثاث                      3                                 2016/1/3م
                    500                 اإلى حـ/ ال�سندوق        
                         )�سراء اأثاث نقًدا(         

حتديد قيد الي�مية املراد ترحيله اإلى دفرت الأ�ستاذ.( 1

تخ�سي�ص �سفحتني يف دفرت الأ�ستاذ؛ اإحداهما حل�ساب ال�سندوق، والأخرى حل�ساب الأثاث؛ وذلك ( 2
اأن طريف العملية املالية يف هذا القيد هما: ال�سندوق، والأثاث.

ترحيل الطرف املدين من القيد اإلى الطرف املدين للح�ساب نف�سه يف دفرت الأ�ستاذ.( 3

ترحيل مبلغ 500 دينار يف الطرف املدين ب�سفحة ح�ساب الأثاث، وتدوينه يف خانة املبلغ بدفرت الأ�ستاذ.( 4

خانة ( 5 يف  ل  ُي�سجَّ ال�سابق،  املثال  البيان.ففي  خانة  يف  )الدائن(  القيد  من  الآخر  الطرف  ت�سجيل 
البيان:)اإلى حـ/ ال�سندوق(، يف �سفحة ح�ساب الأثاث.

�سة لذلك.( 6 تدوين رقم قيد الي�مية يف اخلانة املُخ�سَّ

�ص لذلك، فتظهر �سفحة ( 7 ن يف دفرت الي�مية( يف املكان املُخ�سَّ تدوين تاريخ القيد )التاريخ نف�سه املُدوَّ
ح�ساب الأثاث يف دفرت الأ�ستاذ كالآتي:

             مدين                                                   حـ/الأثاث                                                دائن

املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

 500   اإلى حـ/ ال�سندوق    3  2016/1/3م
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             مدين                                                   حـ/ال�سندوق                                                دائن

املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

500      من حـ/ الأثاث              3              2016/1/3م

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على تطبيق عملية الرتحيل اإلى دفرت الأ�ستاذ.

- �ستعمل �سمن جمم�عة تتاألَّف من ثالثة طالب.
لع على املثال الآتي الذي �سيكتبه املعلم على الل�ح: - اطَّ

بتاريخ 2016/1/1م، ا�ستثمر املاُّلك مبلغ 25000 دينار نقًدا يف ال�سركة.( 1
بتاريخ 2016/1/2م، ا�سُت�ؤِجر مقر لل�سركة مببلغ 4000 دينار، وُدِفعت قيمة الإيجار نقًدا.( 2
ي اأثاث مببلغ 3000 دينار نقًدا.( 3 بتاريخ 2016/1/3م، ا�سرُتِ

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف ت�سجيل قي�د العمليات املالية يف دفرت الي�مية.
- اعمل مع جمم�عتك على ترحيل القي�د ال�سابقة من دفرت الي�مية اإلى احل�سابات اخلا�سة بها يف دفرت    

    الأ�ستاذ. 

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

الرتحيل اإلى دفرت الأ�ستاذ.

ل فيها الطرف املدين.( 8 ترحيل الطرف الدائن بالطريقة نف�سها التي ُرحِّ

ترحيل الطرف الدائن من القيد اإلى الطرف الدائن للح�ساب نف�سه يف دفرت الأ�ستاذ، وه� ُيثِّل هنا ( 9
ح�ساب ال�سندوق؛ اأي ترحيل مبلغ 500 دينار اإلى الطرف الدائن يف �سفحة ح�ساب ال�سندوق، وتدوينه 
يف خانة املبلغ، ثم ت�سجيل )من حـ/ الأثاث( يف خانة البيان، ثم تدوين رقم قيد الي�مية، وتاريخ القيد 
�ص لكلٍّ منهما؛ يف الطرف الدائن من �سفحة ح�ساب ال�سندوق يف دفرت الأ�ستاذ،  يف املكان املُخ�سِّ

فتظهر �سفحة ح�ساب ال�سندوق يف دفرت الأ�ستاذ كالآتي:
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اإجابات اأ�سئلة الن�ساط:

بتاريخ 2016/1/1م، ا�ستثمر املاُّلك مبلغ 25000 دينار نقًدا يف ال�سركة.( 1

بتاريخ 2016/1/2م، ا�سُت�ؤِجر مقر لل�سركة مببلغ 4000 دينار، وُدِفعت قيمة الإيجار نقًدا.( 2

ي اأثاث مببلغ 3000 دينار نقًدا.( 3 بتاريخ 2016/1/3م، ا�سرُتِ
ُيبنيِّ اجلدول )2-4( �سفحة دفرت الي�مية بعد ت�سجيل القي�د املحا�سبية.

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

     25000                          من حـ/ ال�سندوق                    1                              2016/1/1م
                 25000           اإلى حـ/ راأ�ص املال        
                          )بداية الن�ساط(        

       4000                                 من حـ/ م�سروف الإيجار                 2                                2016/1/2م
                 4000             اإلى حـ/ ال�سندوق        

                          )دفع قيمة الإيجار نقًدا(        
      3000                                   من حـ/ الأثاث                                3                                                            2016/1/3م

                  3000              اإلى حـ/ ال�سندوق 
                                                    )�سراء الأثاث نقًدا(       

       32000     32000                                                         املجم�ع 

اجلدول )2-4(: دفرت الي�مية.
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ُيبنيِّ اجلدول )2-5( دفرت الأ�ستاذ بعد ترحيل القي�د املحا�سبية.

             مدين                                                   حـ/ال�سندوق                                                دائن

             مدين                                                   حـ/راأ�ص املال                                                دائن

             مدين                                                     حـ/الأثاث                                                دائن

             مدين                                                     حـ/الإيجار                                                دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

  25000       اإلى حـ/ راأ�ص املال      1       2016/1/1   4000            من حـ/ م�سروف
                                                الإيجار       2          2016/1/2م
                                                        3000            من حـ/ الأثاث                 3     2016/1/3م

   

           25000          من حـ/ ال�سندوق       1          2016/1/1م

  3000           اإلى حـ/ ال�سندوق      3           2016/1/3م

  4000           اإلى حـ/ ال�سندوق      2           2016/1/2م

اجلدول )2-5(: دفرت الأ�ستاذ.
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ثانًيا: الرتحيل اإلى دفرت الأ�ستاذ )تطبيق(.

ف الآن عمليًّا كيفية ترحيل العمليات  فنا �سابًقا عملية الرتحيل اإلى دفرت الأ�ستاذ، و�سنتعرَّ تعرَّ  
املالية يف املثال التطبيقي ل�سركة الن�ر اإلى دفرت الأ�ستاذ.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على زيادة مهارتك يف ترحيل العمليات املالية اإلى دفرت 
الأ�ستاذ.

- �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
ل القي�د املحا�سبية اإلى دفرت   لع على اجلدول )2-6( الذي ُيثِّل دفرت الي�مية ل�سركة الن�ر، ثم رحِّ - اطَّ

    الأ�ستاذ.

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

مهارتي يف الرتحيل اإلى دفرت الأ�ستاذ.

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

      70000           من حـ/ البنك                             1                            2016/6/1م
               70000               اإلى حـ/ راأ�ص املال        
                           )بداية الن�ساط(        

     4000            من حـ/ م�سروف الإيجار                     2                              2016/6/5م
                 4000                اإلى حـ/ البنك        

                           )دفع قيمة الإيجار ب�سيك(        
      3000                         من حـ/ ال�سندوق                          3             2016/6/15م

                  3000               اإلى حـ/ البنك        
                            )تغذية ال�سندوق لدفع

            امل�سروفات ال�سرورية(        
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      2000                       من حـ/ الأثاث                    4                      2016/6/20م
                  2000             اإلى حـ/ البنك        
                            )�سراء اأثاث ب�سيك(        

      6000            من حـ/ ال�سيارات                       5               2016/6/25م
                  6000              اإلى حـ/ �سركة الحتاد

                 لتجارة ال�سيارات/ دائن�ن       
                           )�سراء �سيارة بالآجل(        

      2500           من حـ/ املعدات                   6                 2016/7/1م
                 2500             اإلى حـ/ البنك        

                           )�سراء معدات ب�سيك(        
      14000           من حـ/ البنك                           7                              2016/7/10م

                14000            اإلى حـ/ الإيرادات        
                          )عمل دعاية ل�سركة الفرح(         

         300                       من حـ/ م�سروف الكهرباء                    8                               2016/7/15م
                    300              اإلى حـ/ ال�سندوق        

                          )دفع قيمة فات�رة  الكهرباء نقًدا(       
       9000           من حـ/ �سركة اجل�د )مدين�ن(                 9                                            2016/7/20م

                  9000               اإلى حـ/ الإيرادات        
                         )عمل دعاية ل�سركة اجل�د  على

          احل�ساب/ مدين�ن(       
      6000           من حـ/ �سركة الحتاد

           لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(                   10                                                        2016/7/28م
                 6000                اإلى حـ/ البنك        

                        )دفع امل�ستحق )قيمة ال�سيارة ب�سيك(
                                        ل�سركة الحتاد  لتجارة ال�سيارات/

         دائن�ن(        

       5000           من حـ/ م�سروف الرواتب                     11                                           2016/7/30م
                   5000              اإلى حـ/ البنك        

     ١2١800        ١2١800                                                        املجموع

اجلدول )2-6(: دفرت الي�مية ل�سركة الن�ر.
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اإجابات اأ�سئلة الن�ساط: 
ُيبنيِّ اجلدول )2-7( عملية ترحيل القي�د املحا�سبية يف �سركة الن�ر.

             مدين                                                     حـ/البنك                                                دائن

             مدين                                                   حـ/راأ�ص املال                                                دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

2016/6/5م 70000       اإلى حـ/ راأ�ص املال      1   2016/6/1م  4000        من حـ/ م�سروف الإيجار     2 
2016/6/15م  14000        اإلى حـ/ الإيرادات     7  2016/7/10م   3000       من حـ/ ال�سندوق     3 
                                                       2000       من حـ/ الأثاث                     4         2016/6/20م
                                         2500       من حـ/ املعدات                    6  2016/7/1م

                                                   6000     من حـ/ �سركة الحتاد 
2016/7/28م               لتجارة ال�سيارات               10 

                       5000      من حـ/ م�سروف
2016/7/30م               الرواتب                     11 

70000         من حـ/ البنك                     1  2016/6/1م          

             مدين                                             حـ/م�سروف الإيجار                                              دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

  4000          اإلى حـ/ البنك                      2          2016/6/5م

             مدين                                                  حـ/ال�سندوق                                              دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

2016/7/15م    3000        اإلى حـ/ البنك                   3  2016/6/15م     300      من حـ/ م�سروف الكهرباء     8 
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             مدين                                                     حـ/الأثاث                                            دائن

             مدين                                                   حـ/ال�سيارات                                           دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

    2000         اإلى حـ/ البنك      4  2016/6/20م

    6000        اإلى حـ/ �سركة الحتاد
                          لتجارة ال�سيارات

                              )دائن�ن( 

5         2016/6/25م

         مدين                               حـ/�سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(                            دائن

         مدين                                                       حـ/املعدات                                                    دائن

         مدين                                                       حـ/الإيرادات                                                     دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

2016/6/25م      6000        اإلى حـ/ البنك     10  2016/7/28م    6000           من حـ/ ال�سيارات     5 

     2500       اإلى حـ/ البنك                     6    2016/7/1م

2016/7/10م          14000        من حـ/ البنك                    7 
2016/7/20م            9000        من حـ/ �سركة اجل�د     9 



116

         مدين                                             حـ/�سركة اجل�د )مدين�ن(                                       دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

  9000       اإلى حـ/ الإيرادات      9  2016/7/20م

         مدين                                               حـ/م�سروف الكهرباء                                          دائن

         مدين                                               حـ/م�سروف الرواتب                                          دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

    300        اإلى حـ/ ال�سندوق      8  2016/7/15م

  5000            اإلى حـ/ البنك     11  2016/7/30م

اجلدول )2-7(: دفرت الأ�ستاذ ل�سركة الن�ر.
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ن�ساط بيتي:

لديك دفرت اليومية الآتي:

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

   5000      
                                       5000                                

 5000     
                         5000                               

    2000        
                                 2000                               

 6000        
                              6000                               

  1      2016/5/1م

  2        2016/5/15م

  4      2016/5/26م

  3       2016/5/22م

املطلوب:
 ترحيل القيود من دفرت اليومية اإلى دفرت الأ�ستاذ.

من حـ/ البنك
      اإلى حـ/ راأ�ص املال

)بداية الن�ساط(  
من حـ/ م�سروف الإيجار

     اإلى حـ/ البنك
)دفع  قيمة الإيجار ب�سيك( 

من حـ/ الأثاث
     اإلى حـ/ البنك

)�سراء الأثاث ب�سيك( 

 من حـ/ البنك
     اإلى حـ/ الإيرادات

)�سيانة �سركة املراد ب�سيك( 
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اأ�سئلة الدر�س:

ح املق�سود بدفرت الأ�ستاذ. 1. و�سِّ

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

2. ُتنَقل القيود املحا�سبية من دفرت اليومية اإلى دفرت الأ�ستاذ على مرحلتني، بيِّنهما.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

ل القيود املحا�سبية اإلى �سفحات احل�سابات اخلا�سة بها يف   3.  ُم�ستعيًنا بدفرت اليومية الآتي، رحِّ
     دفرت الأ�ستاذ: 

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

15000    
2000     

   1000     
 25000    

43000                         

من مذك�رين 
حـ/ ال�سندوق
حـ/ ال�سيارات

حـ/ الأثاث
حـ/ املباين

         اإلى حـ/ راأ�ص املال
)بداية الن�ساط( 

  1        2016/5/1م

  2        2016/5/3م

  3      2016/5/4م

      5000 
      5000                         

 1500     
1500                             

من حـ/ البنك
        اإلى حـ/ ال�سندوق

)اإيداع نقدي حل�ساب ال�سركة يف البنك( 

من حـ/ م�سروف الرواتب
          اإلى حـ/ ال�سندوق

)�سرف رواتب امل�ظفني نقًدا(

   3300    
  3300                              

 

من حـ/ ال�سندوق
         اإلى حـ/ الإيرادات 

)�سيانة �سركة ج�اد نقًدا(

  4     2016/5/27م
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  1        2016/5/1م

  2        2016/5/3م

  3      2016/5/4م

  4     2016/5/27م

اأوًل: مفهوم الرت�سيد.

بعد النتهاء من عملية الرتحيل من دفرت الي�مية الى دفرت الأ�ستاذ، يجب تر�سيد احل�سابات ملعرفة   
فه يف هذا الدر�ص. اأثر العمليات املالية فيها. وهذا ما �ستتعرَّ

باع اخلط�ات الآتية : لإتام عملية الرت�سيد، يجب اتِّ

املجم�ع ( 1 ذي  الطرف  حتديد  ثم  احل�ساب،  طريف  جمع 
الأكرب.

كتابة املجم�ع الأكرب يف خانة املجم�ع لطريف احل�ساب.( 2

ا�ستخراج الفرق بني الطرفني)ر�سيد احل�ساب(، ثم  كتابة ( 3
الر�سيد يف اجلانب الأ�سغر.

الرت�سيد: ا�ستخراج نتيجة العمليات املالية التي اأثَّرت يف احل�ساب، وذلك باإيجاد الفرق بني 
ا ملا اأثَّر يف احل�ساب. الطرف املدين والطرف الدائن يف احل�ساب، يف ما مُيثِّل تلخي�سً

الدرس الرابع
الرتصيد في دفرت األستاذ ٤
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على تطبيق عملية الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ.

لع على املثال الآتي الذي ُيثِّل بع�ص العمليات املالية ل�سركة خالد التجارية يف �سهر كان�ن الثاين من  - اطَّ
    عام 2015م:

منه   ( 1 اأُوِدع  دينار،   100000 قدره  مال  براأ�ص  التجاري  ن�ساطها  ال�سركة  بداأت  2015م،   /1/1 بتاريخ 
80000 دينار يف البنك، والباقي يف ال�سندوق.

بتاريخ 1/3/ 2015م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا مببلغ 5000 دينار نقًدا. ( 2

بتاريخ 1/4/ 2015م، ا�سرتت ال�سركة مبًنى مببلغ 50000 دينار ب�سيك. ( 3

بتاريخ 1/10/ 2015م، ا�سرتت ال�سركة �سيارة مببلغ 10000 دينار من ال�سركة الأردنية لل�سيارات،      ( 4
د ن�سف ثمنها ب�سيك، والباقي على احل�ساب. �ُسدِّ

املطلوب:

ت�سجيل العمليات املالية يف دفرت الي�مية.أ ( 

ترحيل العمليات  اإلى دفرت الأ�ستاذ وتر�سيدها.ب ( 
ناق�ص املعلم يف العمليات املالية التي حدثت يف �سركة خالد التجارية.   

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

الرت�سيد.
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اإجابات اأ�سئلة الن�ساط، الفرع )اأ(:
ُيبنيِّ اجلدول )2-8( عملية ت�سجيل العمليات املالية يف دفرت الي�مية ل�سركة خالد التجارية.

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

                                                      من مذك�رين 
      80000               حـ/ البنك       

      20000             حـ/ ال�سندوق       
                             100000                    اإلى حـ/ راأ�ص املال       

                            )بداية الن�ساط(       

       5000            من حـ/ الأثاث 
                  5000                     اإلى حـ/ ال�سندوق 

                            )�سراء اأثاث نقًدا( 
     50000                          من حـ/ املباين 

                 50000                     اإلى حـ/ البنك 
                            )�سراء مبنى ب�سيك( 

     10000             من حـ/ ال�سيارات 
                                      اإلى مذك�رين

                  5000                حـ/ البنك 
                  5000                     حـ/ الدائن�ن )ال�سركة الأردنية

        لل�سيارات( 
                           )�سراء �سيارة، ودفع ن�سف ثمنها  ب�سيك،

              والن�سف الآخر على احل�ساب( 

   1            2015/1/1م

   2             2015/1/3م

  3       2015/1/4م

  4       2015/1/10م

    ١65000       ١65000                                                       املجموع 

اجلدول )2-8(: دفرت الي�مية ل�سركة خالد التجارية.
- �ساعد معلمك على ترحيل العمليات املالية اخلا�سة بالبنك وتر�سيدها يف دفرت الأ�ستاذ.

لع على اجلدول )2-9( الذي ُيثِّل �سفحة البنك يف دفرت الأ�ستاذ ل�سركة خالد التجارية. -اطَّ
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         مدين                                                          حـ/البنك                                         دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

      80000     اإلى حـ/ راأ�ص املال               1      2015/1/1م    50000       من حـ/ املباين        3         2015/1/4م
                 5000        من حـ/ ال�سيارات        4   2015/1/10م
2015/12/31م ل                                 25000   ر�سيد مرحَّ

   80000    املجموع               80000                    املجموع 
ر       2016/1/1م ر�سيد مدوَّ   25000    

- اأّما الآن ف�ستعمل �سمن جمم�عة.
- �سارك اأفراد جمم�عتك يف ترحيل بقية العمليات املالية  لل�سركة وتر�سيدها.

اجلدول )2-9(: دفرت الأ�ستاذ ل�سركة خالد التجارية )�سفحة البنك(.
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اإجابات اأ�سئلة الن�ساط، الفرع )ب(: 
ُيبنيِّ اجلدول )2-10( عملية ترحيل العمليات املالية وتر�سيدها يف دفرتالأ�ستاذ ل�سركة خالد التجارية.

         مدين                                                      حـ/ال�سندوق                                         دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

    20000      اإلى حـ/ راأ�ص املال         1          2015/1/1م         5000          من حـ/ الأثاث                   2     2015/1/3م
ل                            2015/12/31م                                                         15000             ر�سيد مرحَّ

    20000        املجموع                    20000        املجموع 
ر        2016/1/1م      15000    ر�سيد مدوَّ

         مدين                                                      حـ/راأ�ص املال                                        دائن

         مدين                                                        حـ/الأثاث                                        دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

           100000       من مذك�رين                      1      2015/1/1م
ل      2015/12/31م    100000   ر�سيد مرحَّ

  100000        املجموع                  100000       املجموع
ر                             2016/1/1م ر�سيد مدوَّ    100000          

      5000        اإلى حـ/ ال�سندوق        2          2015/1/3م
ل     2015/12/31م                      5000    ر�سيد مرحَّ

      5000           املجموع                          5000          املجموع
ر        2016/1/1م         5000   ر�سيد مدوَّ
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         مدين                                                         حـ/املباين                                        دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

      50000           اإلى حـ/ البنك         3           2015/1/4م  
ل      2015/12/31م                  50000    ر�سيد مرحَّ

   50000     املجموع                          50000        املجموع
ر        2016/1/1م ر�سيد مدوَّ   50000      

         مدين                                                      حـ/ال�سيارات                                                   دائن

         مدين                               حـ/ال�سركة الأردنية لل�سيارات )دائن�ن(                               دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

     10000         اإلى مذك�رين                           4           2015/1/10م
ل     2015/12/31م                 10000   ر�سيد مرحَّ

  10000                 املجموع          ١0000      املجموع
ر        2016/1/1م ر�سيد مدوَّ   10000     

              5000           من حـ/ ال�سيارات                   4     2015/1/10م
ل       2015/12/31م       5000    ر�سيد مرحَّ

     5000     املجموع             5000    املجموع
ر        2016/1/1م                     5000                   ر�سيد مدوَّ

اجلدول )2-10(: دفرت الأ�ستاذ ل�سركة خالد التجارية.
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ثانًيا: الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ )تطبيق(.

ف الآن عمليًّا كيفية تر�سيد العمليات  فنا �سابًقا كيفية الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ، و�سنتعرَّ             تعرَّ
املالية يف املثال التطبيقي ل�سركة الن�ر.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على تطبيق عملية الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ.

- �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
لع على اجلدول )11-2(. - اطَّ

- اعمل على تر�سيد احل�سابات امل�ج�دة يف دفرت الأ�ستاذ ل�سركة الن�ر.
ل اإليها. - ناق�ص املعلم يف النتائج التي تت��سَّ

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

تر�سيد العمليات املالية.
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         مدين                                                        حـ/ البنك                              دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

        70000          اإلى حـ/ راأ�ص املال          1         2016/6/1م           4000         من حـ/ م�سروف الإيجار              2        2016/6/5م
       14000          اإلى حـ/ الإيرادات             7        2016/7/10م          3000          من حـ/ ال�سندوق         3       2016/6/15م
                2000          من حـ/ الأثاث                   4       2016/6/20م
                2500           من حـ/ املعدات                  6         2016/7/1م

                6000            من حـ/ �سركة الحتاد     
                                                   لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(

               5000           من حـ/ م�سروف الرواتب           11             2016/7/30م

10              2016/7/28م

         مدين                                                      حـ/راأ�ص املال                                                    دائن

         مدين                                               حـ/م�سروف الإيجار                                                    دائن

         مدين                                                      حـ/ال�سندوق                                                   دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

            70000         من حـ/ البنك                         1     2016/6/1م

       4000          اإلى حـ/ البنك           2       2016/6/5م

       3000         اإلى حـ/ البنك                          3     2016/6/15م        300            من حـ/ م�سروف
                 الكهرباء     

       8          2016/7/15م
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10              2016/7/28م

       8          2016/7/15م

         مدين                                                        حـ/الأثاث                                                    دائن

         مدين                                حـ/�سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(                         دائن

         مدين                                                        حـ/املعدات                                                        دائن

         مدين                                                      حـ/ال�سيارات                                                       دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

      2000          اإلى حـ/ البنك           4        2016/6/20م

     6000           اإلى حـ/ البنك                         10         2016/7/28م      6000            من حـ/ ال�سيارات        5    2016/6/25م

       2500         اإلى حـ/ البنك                          6       2016/7/1م  

       6000         اإلى حـ/ �سركة الحتاد
                                لتجارة ال�سيارات

                   )دائن�ن(

5           2016/6/25م  
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         مدين                                                       حـ/الإيرادات                                                    دائن

         مدين                                             حـ/�سركة اجل�د )مدين�ن(                                         دائن

         مدين                                             حـ/م�سروف الكهرباء                                                  دائن

         مدين                                                 حـ/م�سروف الرواتب                                              دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

            14000         من حـ/ البنك             7    2016/7/10م
           9000            من حـ/ �سركة اجل�د        9    2016/7/20م

      9000          اإلى حـ/ الإيرادات         9     2016/7/20م

       300          اإلى حـ/ ال�سندوق         8      2016/7/15م

     5000           اإلى حـ/ البنك                         11     2016/7/30م

اجلدول )2-11(: دفرت الأ�ستاذ ل�سركة الن�ر.
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اإجابات اأ�سئلة الن�ساط:
ُيبنيِّ اجلدول )2-12( عملية تر�سيد احل�سابات يف دفرت الأ�ستاذ ل�سركة الن�ر.

         مدين                                                        حـ/ البنك                              دائن

         مدين                                                      حـ/ راأ�ص املال                              دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

        70000          اإلى حـ/ راأ�ص املال               1         2016/6/1م         4000          من حـ/ م�سروف الإيجار         2       2016/6/5م
      14000     اإلى حـ/ الإيرادات          7    2016/7/10م     3000        من حـ/ ال�سندوق       3   2016/6/15م
           2000        من حـ/ الأثاث        4   2016/6/20م
           2500        من حـ/ املعدات        6     2016/7/1م

                          6000       من حـ/ �سركة الحتاد   
                    لتجارة ال�سيارات  

            5000       من حـ/ م�سروف الرواتب       11   2016/7/30م
ل   2016/12/31م ر�سيد مرحَّ  61500           

    84000         املجموع                             84000     املجموع
ر       2017/1/1م ر�سيد مدوَّ  61500     

            70000         من حـ/ البنك                          1           2016/6/1م
ل    2016/12/31م       70000  ر�سيد مرحَّ

      70000      املجموع                70000     املجموع
ر      2017/1/1م             70000  ر�سيد مدوَّ

 

10        2016/7/28م



130

         مدين                                                حـ/ م�سروف الإيجار                                    دائن

         مدين                                                      حـ/ ال�سندوق                                    دائن

         مدين                                                        حـ/ الأثاث                                                      دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

        4000        اإلى حـ/ البنك            2        2016/6/5م

ل   2016/12/31م            4000              ر�سيد مرحَّ
      4000    املجموع         4000                 املجموع

ر       2017/1/1م        4000  ر�سيد مدوَّ

       3000         اإلى حـ/ البنك                           3      2016/6/15م          300         من حـ/ م�سروف 
             الكهرباء

ل                  2016/12/31م            2700               ر�سيد مرحَّ

     3000                  املجموع          3000     املجموع

ر       2017/1/1م     2700               ر�سيد مدوَّ

       2000         اإلى حـ/ البنك                          4     2016/6/20م

ل    2016/12/31م ر�سيد مرحَّ  2000             

       2000                     املجموع           2000                      املجموع

ر        2017/1/1م       2000  ر�سيد مدوَّ

 8           2016/7/15م
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         مدين                                                       حـ/ ال�سيارات                                                      دائن

         مدين                               حـ/ �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(                     دائن

         مدين                                                        حـ/ املعدات                                              دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

        6000        اإلى حـ/ �سركة الحتاد
                 لتجارة ال�سيارات

ل                               2016/12/31م ر�سيد مرحَّ  6000               
     6000     املجموع              6000     املجموع

ر       2017/1/1م      6000                ر�سيد مدوَّ

        6000          اإلى حـ/ البنك         10      2016/7/28م           6000               من حـ/ ال�سيارات         5     2016/6/25م
     6000                    املجموع                6000     املجموع

         2500         اإلى حـ/ البنك          6        2016/7/1م
ل    2016/12/31م ر�سيد مرحَّ  2500             

       2500       املجموع            2500                      املجموع
ر       2017/1/1م      2500                 ر�سيد مدوَّ

5            2016/6/25م
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         مدين                                                      حـ/ الإيرادات                               دائن

         مدين                                                    حـ/ �سركة اجل�د                         دائن

         مدين                                                حـ/ م�سروف الكهرباء                                 دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

             14000        من حـ/ البنك                           7    2016/7/10م
             9000       من حـ/ �سركة اجل�د        9       2016/7/20م

ل                   31/ 12/ 2016م ر�سيد مرحَّ  23000      
     23000    املجموع         23000      املجموع

ر      2017/1/1م            23000   ر�سيد مدوَّ

        9000         اإلى حـ/ الإيرادات          9      2016/7/20م
ل    2016/12/31م              9000  ر�سيد مرحَّ

        9000                  املجموع                    9000                      املجموع
ر       2017/1/1م       9000              ر�سيد مدوَّ

        300             اإلى حـ/ ال�سندوق          8      2016/7/15م
ل                    2016/12/31م                300                  ر�سيد مرحَّ

       300                    املجموع                         300        املجموع
ر       2017/1/1م        300                 ر�سيد مدوَّ
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         مدين                                                حـ/ م�سروف الرواتب                                 دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

        5000         اإلى حـ/ البنك                          11      2016/7/30م
ل     2016/12/31م              5000               ر�سيد مرحَّ

        5000      املجموع                 5000                        املجموع
ر         2017/1/1م          5000  ر�سيد مدوَّ

اجلدول )2-12(: الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ ل�سركة الن�ر.

املثال  	 اإليه. ففي  ينتمي  الذي ل  املقابل  الطرف  الر�سيد على  الرت�سيد، يظهر  عند 
لكي  الدائن  الطرف  يف  ظهر  ولكنه   ،61500 مببلغ  مديًنا  البنك  ر�سيد  كان  ال�سابق، 

يت�ساوى الطرفان.

املقفل، كما هو احلال يف  	 ي�سمى احل�ساب  فاإن احل�ساب  الطرفني،  ت�ساوى جمموع  اإذا 
ح�ساب �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات.

احل�سابات التي لها اأر�سدة ت�سمى احل�سابات املفتوحة.  	

لحظ اأن:
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ن�ساط بيتي:

لديك دفرت اليومية الآتي:

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

  من حـ/ ال�سندوق
        اإلى حـ/ الإيرادات

)�سيانة �سركة املراد نقًدا(

 من حـ/ م�سروف القرطا�سية
       اإلى حـ/ ال�سندوق

)�سراء قرطا�سية نقًدا(

من حـ/ ال�سندوق
       اإلى حـ/ البنك

)اإيداع يف ال�سندوق(

من حـ/ م�سروف الإيجار
        اإلى حـ/ ال�سندوق

)دفع اإيجار نقًدا(

 6000   
6000             

 2000   
2000             

 2000  
2000              

    5000  
5000             

1         2016/7/1م

2       2016/7/12م

3    2016/7/23م

4    2016/7/29م

املطلوب: 
- ت�سميم �سفحة حل�ساب ال�سندوق يف دفرت الأ�ستاذ.

- ترحيل العمليات اخلا�سة به وتر�سيدها
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اأ�سئلة الدر�س:

ح املق�سود مبفهوم الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ. 1 . و�سِّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------------------------

د اخلطوات اللزمة لإمتام عملية الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ. 2. عدِّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------------------------

3. يف ما ياأتي دفرت اليومية ل�سركة كمال التجارية:

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

من حـ/ البنك
       اإلى حـ/ راأ�ص املال

)اإيداع راأ�ص املال يف البنك(
من حـ/ م�سروف الإيجار

        اإلى حـ/ البنك
)دفع الإيجار ب�سيك(

من حـ/ الأثاث
         اإلى حـ/ البنك

)�سراء الأثاث مب�جب �سيك من البنك(

 15000  
15000            

 1200  
1200            

 1500   
1500             

1      2016/10/1م

2      2016/10/5م

3      2016/10/7م

من حـ/ ال�سندوق
           اإلى حـ/ البنك

)اإيداع مبلغ �سحب من البنك نقًدا( 

 1000     
1000                

4     2016/10/10م
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املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

من حـ/ امل�سرتيات
        اإلى حـ/ البنك

)قيمة امل�سرتيات مب�جب �سيك(

 3000   
3000             

5      2016/10/12م

من حـ/ م�سروف الدعاية والإعالن
        اإلى حـ/ ال�سندوق

)م�سروف الدعاية والإعالن نقًدا(

 200   
  200              

6      2016/10/15م

من مذك�رين
حـ/ ال�سندوق

حـ/ �سركة رمزي )مدين�ن(
         اإلى حـ/ املبيعات

)املبيعات نقًدا، وعلى احل�ساب(

 
600   

 400    
1000              

7      2016/10/20م

من مذك�رين
حـ/ م�سروف رواتب امل�ظفني

حـ/ م�سروف القرطا�سية
حـ/ م�سروف الكهرباء

         اإلى حـ/ ال�سندوق
)دفع امل�سروفات نقًدا(

150    
  50     
 20     

220                            

11      2016/10/27م

من حـ/ ال�سندوق
         اإلى حـ/ املبيعات

)املبيعات نقًدا(

   800    
800               

8      2016/10/22م

من حـ/ �سركة �سمري )مدين�ن(
          اإلى حـ/ املبيعات

)مبيعات �سركة �سمريعلى احل�ساب(

 300    
300              

9      2016/10/24م

من حـ/ امل�سرتيات
         اإلى حـ/ البنك

)امل�سرتيات مب�جب �سيك(

 2000  
2000             

10      2016/10/25م

املطلوب: 
- ت�سميم �سفحة لكل ح�ساب من احل�سابات ال�سابقة كما �ستظهر يف دفرت الأ�ستاذ.

- ترحيل العمليات اخلا�سة بكل ح�ساب وتر�سيدها.
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اأوًل: اإعداد ميزان املراجعة.

ف يف  فت �سابًقا كيفية الت�سجيل يف دفرت الي�مية، والرتحيل والرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ، و�ستتعرَّ تعَرّ  
د اأن جميع العمليات املالية الآنف ذكرها �سحيحة.  هذا الدر�ص ماهية ميزان املراجعة وكيفية اإعداده للتاأكُّ

ف مفهوم ميزان املراجعة. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�سارك املعلم يف مناق�سة الأ�سئلة الآتية:   

 ماذا تعني لك كلمة )ميزان(؟( 1

اأيُّكم يعرف �سيًئا عن ميزان املراجعة؟( 2
ر اأنَت وزميلك يف البيانات التي يجب اأن يحت�يها ميزان املراجعة.( 3 بناًء على درا�ستك دفرت الأ�ستاذ، فكِّ
ق من �سحة احل�سابات التي َفَرْغنا من ت�سجيلها؟( 4 كيف يكننا التحقُّ
دفرت ( 5 ك�سف،  ت�ازن،  الآتية:  املفتاحية  الكلمات  با�ستخدام  املراجعة  مليزان  تعريف  ذكر  يكنه  اأيُّكم 

الأ�ستاذ، اأر�سدة مدينة، اأر�سدة دائنة؟
 ناق�ص املعلم يف مفه�م ميزان املراجعة.   

الن�ساط )١(

الهدف:

التعليمات:

مفهوم ميزان املراجعة.

الدرس الخامس
ميزان المراجعة 5
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على التمييز بني نوعي ميزان املراجعة.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
لع على ال�سكل )6-2(.  - اطَّ

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف حتديد الفروق بني اجلدولني )اأ( و )ب( يف ال�سكل )6-2(. 

الن�ساط )2(

الهدف:

التعليمات:

اأنواع ميزان املراجعة.

ميزان املراجعة: قائمة اأو ك�سف يحوي جميع ح�سابات ال�سركة يف دفرت الأ�ستاذ، ويهدف اإعداده 
ق من �سلمة عملية الت�سجيل يف دفرت اليومية ودفرت الأ�ستاذ. وُيَعدُّ توازن امليزان  اإلى التحقُّ

موؤ�سًرا ل�سحة اأر�سدة ال�سركة.

اجلدول )ب(اجلدول )اأ(

الأر�سدة
املدينة

جمموع 
الطرف
املدين

الأر�سدة
الدائنة

جمموع 
الطرف
 الدائن

ا�سم احل�سابا�سم احل�ساب

الإجمايلالإجمايل

ال�سكل )2-6(: ميزان املراجعة.
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ر اأنَت واأفراد جمم�عتك يف ا�سم لكلٍّ من اجلدولني.     فكِّ
لتم اإليه اأمام املجم�عات الأخرى.    اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك ما ت��سَّ
ناق�ص املعلم يف ما ياأتي:   

ي�جد ن�عان من ميزان املراجعة، هما:

جميعها، ( 1 للح�سابات  املدينة  الأر�سدة  على  املدين  الطرف  يحت�ي  وفيه  بالأر�سدة:  املراجعة  ميزان 
ويحت�ي الطرف الدائن على الأر�سدة الدائنة للح�سابات جميعها. يتاز هذا امليزان بت�ساوي جمم�ع 
اأر�سدة املبالغ املدينة للح�سابات جميعها مع جمم�ع اأر�سدة املبالغ الدائنة. واجلدول )2-13( ُيثِّل 

من�ذًجا لهذا الن�ع من امل�ازين.

جمموع الطرف
املدين

جمموع الطرف
�سفحة الأ�ستاذا�سم احل�ساب الدائن

الأر�سدة
املدينة

الأر�سدة
�سفحة الأ�ستاذا�سم احل�سابالدائنة

الإجمايل

الإجمايل

اجلدول )2-13(: ميزان املراجعة بالأر�سدة.

اجلدول )2-14(: ميزان املراجعة باملجاميع.

ح�ساب، ( 2 لكل  املدينة  املبالغ  جمم�ع  على  املدين  الطرف  يحت�ي  باملجاميع:وفيه  املراجعة  ميزان 
بت�ساوي جمم�ع  امليزان  الدائنة لكل ح�ساب. يتاز هذا  املبالغ  الدائن على جمم�ع  ويحت�ي الطرف 
لهذا  ُيثِّل من�ذًجا  واجلدول )14-2(  الدائنة.  املبالغ  للح�سابات جميعها مع جمم�ع  املدينة  املبالغ 

الن�ع من امل�ازين.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد ميزان املراجعة بنوعيه.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على اجلدول )15-2(. - اطَّ

الن�ساط )3(

الهدف:

التعليمات:

ق من �سحة ح�ساباتي.  التحقُّ

         مدين                                                        حـ/ البنك                       دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

       70000            اإلى حـ/ راأ�ص املال          1          2016/6/1م       4000       من حـ/ م�سروف الإيجار          2      2016/6/5م
      14000         اإلى حـ/ الإيرادات         7     2016/7/10م       3000      من حـ/ ال�سندوق                   3        2016/6/15م
            2000      من حـ/ الأثاث                        4   2016/6/20م
            2500      من حـ/ املعدات        6     2016/7/1م

             6000     من حـ/ �سركة الحتاد
              لتجارة ال�سيارات

           5000        من حـ/ م�سروف الرواتب       11   2016/7/30م 
ل                 2016/12/31م            61500             ر�سيد مرحَّ

      84000                    املجموع         84000        املجموع 
ر         2017/1/1م      61500    ر�سيد مدوَّ

10       2016/7/28م
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10       2016/7/28م

         مدين                                                     حـ/ راأ�ص املال                       دائن

         مدين                                               حـ/ م�سروف الإيجار                               دائن

         مدين                                                      حـ/ ال�سندوق                                       دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

            70000        من حـ/ البنك                         1      2016/6/1م
ل                   2016/12/31م      70000  ر�سيد مرحَّ

     70000         املجموع              70000       املجموع
ر      2017/1/1م            70000     ر�سيد مدوَّ

      4000           اإلى حـ/ البنك                           2         2016/6/5م
ل   2016/12/31م             4000               ر�سيد مرحَّ

        4000          املجموع                   4000        املجموع
ر        2017/1/1م        4000                    ر�سيد مدوَّ

       3000            اإلى حـ/ البنك          3      2016/6/15م            300         من حـ/م�سروف الكهرباء        8    2016/7/15م
ل   2016/12/31م             2700                ر�سيد مرحَّ

       3000          املجموع                  3000        املجموع
ر       2017/1/1م       2700  ر�سيد مدوَّ
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         مدين                                                         حـ/ الأثاث                       دائن

         مدين                                                      حـ/ ال�سيارات                       دائن

         مدين                             حـ/ �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(                        دائن

         مدين                                              حـ/ املعدات                                     دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

        2000          اإلى حـ/ البنك          4      2016/6/20م
ل    2016/12/31م              2000  ر�سيد مرحَّ

        2000         املجموع                   2000         املجموع
ر         2017/1/1م       2000                 ر�سيد مدوَّ

        6000          اإلى حـ/ �سركة الحتاد
                 لتجارة ال�سيارات 

ل   2016/12/31م             6000                ر�سيد مرحَّ
       6000          املجموع                                 6000        املجموع

ر       2017/1/1م      6000     ر�سيد مدوَّ

       6000          اإلى حـ/ البنك                          10         2016/7/28م      6000           من حـ/ ال�سيارات         5     2016/6/25م

     6000         املجموع             6000         املجموع

       2500           اإلى حـ/ البنك          6        2016/7/1م
ل    2016/12/31م             2500                ر�سيد مرحَّ

       2500          املجموع                 2500        املجموع
ر       2017/1/1م ر�سيد مدوَّ  2500      

5           2016/6/25م
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         مدين                                                      حـ/ الإيرادات                          دائن

         مدين                                                    حـ/ �سركة اجل�د                             دائن

         مدين                                               حـ/ م�سروف الكهرباء                                   دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

            14000        من حـ/ البنك                          7          2016/7/10م
            9000        من حـ/ �سركة اجل�د        9        2016/7/20م

ل     2016/12/31م ر�سيد مرحَّ  23000     
      23000           املجموع               23000        املجموع

ر        2017/1/1م            23000                    ر�سيد مدوَّ

       9000          اإلى حـ/ الإيرادات          9      2016/7/20م
ل     2016/12/31م ر�سيد مرحَّ  9000             

       9000          املجموع                   9000        املجموع
ر       2017/1/1م      9000     ر�سيد مدوَّ

        300              اإلى حـ/ ال�سندوق            8      2016/7/15م
ل    2016/12/31م              300               ر�سيد مرحَّ

       300              املجموع                        300          املجموع
ر        2017/1/1م       300                 ر�سيد مدوَّ
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         مدين                                               حـ/ م�سروف الرواتب                                   دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

       5000            اإلى حـ/ البنك         11      2016/7/30م
ل                  2016/12/31م             5000               ر�سيد مرحَّ

       5000          املجموع                   5000        املجموع
ر       2017/1/1م      5000                ر�سيد مدوَّ

اجلدول )2-15(: الرت�سيد يف دفرت الأ�ستاذ ل�سركة الن�ر.

انظر النم�ذج املر�س�م على الل�ح الذي ُيثِّل ميزان املراجعة باملجاميع.   
ناق�ص اأفراد جمم�عتك يف املجاميع املدينة والدائنة التي ينبغي ت�سجيلها يف ميزان املراجعة باملجاميع.   
ل�ن اإليها، والتي �سيكتبها على الل�ح.    ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ
انظر النم�ذج املر�س�م على الل�ح الذي ُيثِّل ميزان املراجعة بالأر�سدة.   
املراجعة     ميزان  يف  ت�سجيلها  ينبغي  التي  والدائنة  املدينة  الأر�سدة  يف  جمم�عتك  اأفراد  ناق�ص 

بالأر�سدة.
ل�ن اإليها، والتي �سيكتبها على الل�ح.    ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ
لع على اجلدول )2-16( الذي ُيبنيِّ جمم�ع الطرف املدين والطرف الدائن يف ميزان املراجعة      اطَّ

باملجاميع.
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ميزان املراجعة باملجاميع
  جمم�ع الطرف املدين      جمم�ع الطرف الدائن                   ا�سم احل�ساب                     �سفحة الأ�ستاذ

          84000                                       22500          البنك
                  70000           راأ�ص املال

              4000                م�سروف الإيجار
             3000              300                ال�سندوق

             2000                الأثاث
             6000                ال�سيارات

            6000                            6000          �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات )دائن�ن(
            2500               املعدات

                   23000          الإيرادات
            9000                �سركة اجل�د )مدين�ن(

                 300                م�سروف الكهرباء
           5000                م�سروف الرواتب 

121800                       121800            الإجمايل        

اجلدول )2-16(: ميزان املراجعة باملجاميع.
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ميزان املراجعة بالأر�سدة
              الأر�سدة املدينة            الأر�سدة الدائنة                      ا�سم احل�ساب

 61500               البنك
               70000           راأ�ص املال

  4000                 م�سروف الإيجار
  2700                   ال�سندوق

  2000                   الأثاث
  6000                   ال�سيارات

  2500                     املعدات
                     23000              الإيرادات

  9000                     �سركة اجل�د )مدين�ن(
   300                       م�سروف الكهرباء
  5000                   م�سروف الرواتب 

  93000                                            93000                 الإجمايل

اجلدول )2-17(: ميزان املراجعة بالأر�سدة.

لع على اجلدول )2-17( الذي ُيبنيِّ الأر�سدة املدينة والدائنة يف ميزان املراجعة بالأر�سدة. - اطَّ

لِحظ اأن ح�ساب �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات مل يظهر يف ميزان املراجعة بالأر�سدة؛ لأن ر�سيده 
مقفل، ما يعني ت�ساوي الطرفني: املدين، والدائن.

ناق�ص املعلم يف ال�س�ؤالني الآتيني:   

ملاذا يجب اأن يتوازن ميزان املراجعة؟( 1

علَم يدل عدم توازن هذا امليزان؟ ( 2
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عدم توازن ميزان املراجعة:
اإن عدم ت�ازن ميزان املراجعة ي�سري اإلى وج�د خطاأ يف امليزان، اأو دفرت الأ�ستاذ، اأو دفرت الي�مية. ولتحديد 
ُيبَحث عنه يف دفرت  ُيعرَث على اخلطاأ  املراجعة، ويف حال مل  اأوًل يف ميزان  البحث  ل  ُيف�سَّ مكان اخلطاأ، 

الأ�ستاذ، واإذا مل ُيعرَث عليه ُيبَحث عنه يف دفرت الي�مية.

الأخطاء يف ميزان املراجعة:( 1

 خطاأ يف عملّية جمع اإجمايّل الطرف املدين اأو الدائن يف ميزان املراجعة. أ ( 

 حذف اأحد احل�سابات من امليزان.ب ( 

 خطاأ يف مبلغ اأو اأكرث حل�ساب اأو اأكرث يف امليزان، فمثاًل ورد يف ميزان املراجعة اأنَّ ر�سيد ال�سندوق    ج ( 
1500 دينار بينما الر�سيد ال�سحيح ه� 15000 دينار.

 و�سع اأحد اأر�سدة احل�سابات يف املكان اخلطاأ، فمثاًل و�سع الر�سيد املدين مكان الر�سيد الدائن.د ( 

الأخطاء يف دفرت الأ�ستاذ:( 2

اخلطاأ يف عملية اجلمع اأو الرت�سيد لأيٍّ من احل�سابات يف دفرت الأ�ستاذ.أ ( 

ل املبالغ املدينة اإلى الطرف الدائن من احل�ساب، ب (  اخلطاأ يف عملية ترحيل احل�سابات، بحيث ُترحَّ
اأو  العك�ص.

 عدم ترحيل اأحد طريف القيد اإلى ح�سابه يف دفرت الأ�ستاذ.ج ( 

ل مثاًل مبلغ 1500 دينار اإلى الطرف املدين د (  ل اإلى دفرت الأ�ستاذ، بحيث ُيرحَّ اخلطاأ يف املبلغ الذي ُرحِّ
من ح�ساب البنك، يف حني اأن املبلغ ال�سحيح ه� 15000 دينار.

الأخطاء يف دفرت اليومية:( 3

اخلطاأ يف ت�سجيل قيمة العملية املالية.أ ( 

ب.ب (  اخلطاأ يف جمع القيد املركَّ

اخلطاأ يف ا�سم احل�ساب.ج ( 

اخلطاأ الفني يف ن�ع احل�ساب، مثل ت�سجيل �سراء �سيارة يف ح�ساب امل�سرتيات.د ( 
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ثانًيا: اإعداد ميزان املراجعة )تطبيق(.

ف الآن عمليًّا كيفية اإعداد  فنا �سابًقا كيف يكن اإعداد ميزان املراجعة بن�عيه، و�سنتعرَّ             تعرَّ
ميزان املراجعة ل�سركة الطاهر ل�سيانة املباين.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد ميزان املراجعة بنوعيه اإعداًدا دقيًقا.

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
�سارك جمم�عتك يف اختيار قائد لها.   
الأ�ستاذ     دفرت  يف  الرت�سيد  عملية  ُيبنيِّ  الذي   )18-2( اجلدول  على  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  لع  اطَّ

اإلى   ة من 2015/3/1م  ل�سركة الطاهر، مُمثَّلًة يف جمم�عة من العمليات املالية لل�سركة خالل املدَّ
2015/5/31م.

�سارك اأفراد جمم�عتك يف اإعداد ميزان املراجعة باملجاميع ل�سركة الطاهر.   
�سارك اأفراد جمم�عتك يف اإعداد ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة الطاهر.   
ن احلل النهائي يف ورقة خارجية من دفرته.     يتعنيَّ على كل قائد جمم�عة اأن ُيدوِّ
املجم�عات       اأمام  نتائجها  تعر�ص كل جمم�عة  املجم�عات،  للعمل �سمن  د  املُحدَّ ال�قت  انتهاء  عند 

الأُخرى.

الن�ساط )3(

الهدف:

التعليمات:

اأر�سدتي دقيقة.
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         مدين                                                      حـ/راأ�ص املال                                                دائن

         مدين                                                      حـ/ال�سندوق                                                دائن

         مدين                                                      حـ/ال�سيارات                                                دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

              112400      من مذك�رين                           1       2015/3/1م
ل      2015/12/31م     112400   ر�سيد مرحَّ

    112400      املجموع                            112400     املجموع
ر     2016/1/1م            112400              ر�سيد مدوَّ

      16000        اإلى حـ/ راأ�ص املال                     1        2015/3/1م       3000          من حـ/ الآلت واملعدات            2       2015/3/5م
      3600        اإلى حـ/ الإيرادات               5       2015/4/15م         50        من حـ/ م�سروف م�اد

            النظافة 
     10000      اإلى حـ/ الإيرادات                6       2015/5/16م      7000       من حـ/ البنك          4      2015/3/8م
                    1300       من حـ/م�سروف الرواتب         8    2015/5/29م
ل     2015/12/31م               18250   ر�سيد مرحَّ

      29600         املجموع                      29600         املجموع 
ر          2016/1/1م        18250     ر�سيد مدوَّ

        4000        اإلى حـ/ راأ�ص املال           1         2015/3/1م
ل     2015/12/31م                    4000                ر�سيد مرحَّ

         4000         املجموع                                        4000         املجموع
ر        2016/1/1م ر�سيد مدوَّ      4000     

               3         2015/3/6م
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         مدين                                                         حـ/الأثاث                                                دائن

         مدين                                                         حـ/املباين                                                دائن

         مدين                                                   حـ/الآلت واملعدات                                                 دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

         2400         اإلى حـ/ راأ�ص املال                    1        2015/3/1م
ل                  2015/12/31م                  2400                ر�سيد مرحَّ

          2400         املجموع                            2400          املجموع
ر       2016/1/1م       2400   ر�سيد مدوَّ

       90000       اإلى حـ/ راأ�ص املال           1         2015/3/1م
ل       2015/12/31م                90000              ر�سيد مرحَّ

         90000         املجموع                       90000         املجموع
ر        2016/1/1م      90000           ر�سيد مدوَّ

       10000       اإلى  مذك�رين                            2         2015/3/5م

ل     2015/12/31م                 10000   ر�سيد مرحَّ
       10000        املجموع                                   10000        املجموع

ر         2016/1/1م      10000      ر�سيد مدوَّ
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         مدين                                             حـ/�سركة الزاهر )دائن�ن(                                         دائن

         مدين                                             حـ/م�سروف م�اد النظافة                                           دائن

         مدين                                                         حـ/البنك                                                            دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

                     7000        من حـ/ الآلت واملعدات             2       2015/3/5م
ل      2015/12/31م        7000   ر�سيد مرحَّ

         7000          املجموع                                         7000          املجموع
ر      2016/1/1م                   7000                 ر�سيد مدوَّ

         50            اإلى حـ/ ال�سندوق           3         2015/3/6م
ل                   2015/12/31م                           50               ر�سيد مرحَّ

          50              املجموع                               50           املجموع
ر       2016/1/1م        50       ر�سيد مدوَّ

        7000        اإلى حـ/ ال�سندوق           4         2015/3/8م        500           من حـ/ م�سروف
                  �سيانة ال�سيارة 

ل                     2015/12/31م                      6500   ر�سيد مرحَّ
        7000          املجموع                       7000         املجموع

ر         2016/1/1م         6500    ر�سيد مدوَّ

  7          2015/5/17م
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         مدين                                                      حـ/الإيرادات                                                      دائن

         مدين                                          حـ/�سركة الت�سالت )مدين�ن(                                    دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

                     3600        من حـ/ ال�سندوق          5     2015/4/15م
              28000      من مذك�رين                        6    2015/5/16م

ل       2015/12/31م      31600   ر�سيد مرحَّ
      31600           املجموع                   31600          املجموع

ر       2016/1/1م               31600   ر�سيد مدوَّ

       18000       اإلى حـ/ الإيرادات           6         2015/5/16م
ل     2015/12/31م                18000   ر�سيد مرحَّ

       18000          املجموع                      18000         املجموع
ر        2016/1/1م ر�سيد مدوَّ   18000     
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         مدين                                           حـ/م�سروف �سيانة ال�سيارة                            دائن

         مدين                                                حـ/م�سروف الرواتب              دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

       500            اإلى حـ/ البنك           7       2015/5/17م
ل     2015/12/31م ر�سيد مرحَّ          500                      

        500             املجموع                                  500           املجموع
ر           2016/1/1م        500        ر�سيد مدوَّ

         1300        اإلى حـ/ ال�سندوق           8       2015/5/29م
ل      2015/12/31م ر�سيد مرحَّ   1300                   

         1300           املجموع                      1300          املجموع
ر        2016/1/1م ر�سيد مدوَّ   1300      

اجلدول )2-18(: دفرت الأ�ستاذ ل�سركة الطاهر.



154

اإجابات اأ�سئلة الن�ساط:
ُيبنيِّ اجلدول )2-19( ميزان املراجعة باملجاميع ل�سركة الطاهر.

ميزان املراجعة باملجاميع
         جمم�ع الطرف املدين       جمم�ع الطرف الدائن            ا�سم احل�ساب

              112400        راأ�ص املال
                 29600                                11350        ال�سندوق
                            4000               ال�سيارات

                           2400                الأثاث
                         90000                                  املباين

                         10000                الآلت واملعدات
               7000             �سركة الزاهر )دائن�ن(
                            50                     م�سروف م�اد النظافة

                          7000                500           البنك
              31600             الإيرادات

                        18000                  �سركة الت�سالت )مدين�ن(
                          500                                  م�سروف �سيانة ال�سيارة

                          1300                  م�سروف الرواتب 
                         162850                         162850           الإجمايل

اجلدول )2-19(: ميزان املراجعة باملجاميع ل�سركة الّطاهر.
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              112400          راأ�ص املال
                   18250                                 ال�سندوق
                              4000                 ال�سيارات

                              2400                الأثاث
                            90000                                املباين

                            10000                  الآلت واملعدات
                 7000           �سركة الزاهر )دائن�ن(
                              50                  م�سروف م�اد النظافة

                            6500                          البنك
               31600              الإيرادات

                          18000                    �سركة الت�سالت )مدين�ن(
                          500                                   م�سروف �سيانة ال�سيارة

                           1300                    م�سروف الرواتب 
                         151000                           151000           الإجمايل

اجلدول )2-20(: ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة الطاهر.

ُيبنيِّ اجلدول )2-20( ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة الطاهر.

ميزان املراجعة بالأر�سدة
              الأر�سدة املدينة            الأر�سدة الدائنة                      ا�سم احل�ساب
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ن�ساط بيتي:

ُم�ستعيًنا مبيزان املراجعة باملجاميع الآتي، حاول ا�ستخراج م�سروفات ال�سركة واإيراداتها.

                  املدين                              الدائن                      ا�سم احل�ساب
             60000     راأ�ص املال
                                            10400      ال�سندوق
                            20000            ال�سيارات

                              2000            الأثاث
                            45000                            املباين

                              1000            الآلت واملعدات
               5000                �سركة الطارق )مدين�ن(

                              400                                    م�سروف ال�سيانة                  
                                                   البنك      
                                                        الإيرادات     

                                                             �سركة الت�سالت )مدين�ن(
                                                 م�سروف الرواتب 

                           88400                         88400                          الإجمايل

  12000  
6000    

14300  

  700
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اأ�سئلة الدر�س:

ح املق�سود مبيزان املراجعة. 1. و�سِّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

2. براأيك، ملاذا تعمل ال�سركات على اإعداد ميزان املراجعة؟
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

3. يف ما ياأتي العمليات املالية ل�سركة القا�سم لتاأجري ال�سيارات احلديثة:

اأُوِدع مبلغ     اأعمالها براأ�ص مال مقداره 50000 دينار، حيث  بتاريخ 2016/2/1م، بداأت ال�سركة 
15000 دينار يف ال�سندوق، والباقي يف البنك.

بتاريخ 2016/2/16م، ا�سرتت ال�سركة ثالث �سيارات مببلغ 21000 دينار من �سركة املها مب�جب    
�سيك.

رت ال�سركة اإحدى ال�سيارات مببلغ 60 ديناًرا نقًدا.    بتاريخ 2016/2/20م، اأجَّ
منه      ُدِفع  ال�عد،  �سركة  من  دينار   10000 �سيارة مببلغ  ال�سركة  ا�سرتت  2016/2/22م،  بتاريخ 

2000 دينار نقًدا، والباقي على احل�ساب.
رت ال�سركة بع�ص ال�سيارات مببلغ 1000 دينار ل�سركة فرا�ص لل�سياحة      بتاريخ 2016/2/25م، اأجَّ

وال�سفر، واتُِّفق على ا�ستالم املبلغ بتاريخ 2016/5/1م.
بتاريخ 2016/2/26م، عملت ال�سركة �سيانة لإحدى ال�سيارات مببلغ 200 دينار نقًدا.   
بتاريخ 2016/2/27م، دفعت ال�سركة مبلغ 6000 دينار ل�سركة ال�عد مب�جب �سيك.   

املطلوب:
اأ. ت�سجيل القيود يف دفرت يومية ال�سركة. 

ب. ترحيل احل�سابات وتر�سيدها يف ال�سفحات خا�ستها يف دفرت الأ�ستاذ. 
ج. اإعداد ميزان املراجعة باملجاميع.
د. اإعداد ميزان املراجعة بالأر�سدة.
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واإطالع اجلهات  للم�ؤ�س�سة،  املايل احلقيقي  ال��سع  بيان  ه�  املحا�سبة  اأن هدف  �سابًقا  فنا  تعرَّ            
ا مبداأ  فنا اأي�سً املختلفة املهتمة باملحا�سبة على البيانات التي ت�ساعدها على اتخاذ القرارات املنا�سبة. وتعرَّ
الذي  املقابلة   به،  ومبداأ  اأو امل�سروف حال حتققه واللتزام  بالإيراد  يعني العرتاف  الذي  ال�ستحقاق 
يعني مقارنة الإيرادات بامل�سروفات التي اأُنِفقت؛ حتقيًقا للفرتات املالية ب�س�رة �سحيحة عادلة. اأّما الأن 
ف كيفية تطبيق مبداأي ال�ستحقاق واملقابلة، وبيان تاأثريهما يف احل�سابات والق�ائم املالية؛ تهيًدا  ف�سنتعرَّ

للبدء باإعداد الق�ائم املالية. 
ل �سكَّ يف اأن حتقيق الإيراد ومقابلة امل�سروفات بالإيرادات ُي�سِهم يف حتديد �سايف دخل ال�سركة. وتبًعا 
لهذا املبداأ، يكن العرتاف بالإيراد لل�سركة عند حدوث العملية املالية احلقيقية، بغ�ص النظر عن قب�سه، 
قه، بغ�ص النظر عن دفعه، اأو  اأو عدم قب�سه، علًما باأن امل�سروف ُيَعدُّ اأحد م�سروفات ال�سركة حال حتقُّ

عدم دفعه، كما يجب ت�زيع الإيراد على الفرتات املالية امل�ستفيدة منه وكذلك امل�سروف.

الت�سويات اجلردية: هي اإجراءات عملية حما�سبية ختامية تتم يف نهاية الفرتة املالية، بغية التحقق 
من القيمة احلقيقية للح�سابات، ومعرفة النتيجة النهائية واحلقيقية لأعمال امل�سروع من)ربح 

اأو خ�سارة( وبيان املركز املايل.

لتب�سيط املفه�م، انظر الأمثلة الآتية:

املثال رقم )١(: 
اإذا كان اإيراد الإيجار ملبنى جتاري تلكه �سركة التعاون 60000 دينار نقدا �سن�يًّا، وقامت ال�سركة بتاأجري 
م وفق مبداأ ال�ستحقاق اإلى ق�سمني:  ة عام واحد، فاإن مبلغ اإيراد الإيجار ُيق�سَّ املبنى بتاريخ 2015/4/1م مدَّ

ة 9 اأ�سهر(.  ة من 2015/4/1م اإلى 2015/12/31م )اأي مدَّ الأول: املدَّ
ة 3 اأ�سهر(.  ة من 2016/1/1م اإلى 2016/3/31م )اأي مدَّ الثاين: املدَّ

الدرس السادس
التسويات المحاسبية )الجردية( 6
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                x 60000 = 45000 دينار. 

اأّما ح�ساب الإيراد اخلا�ص بعام 2016م فيك�ن كالآتي:
 الإيراد =              x 60000 = 15000 دينار. 

                     

وي�سمى  2016م،  عام  من  اأ�سهر(  ثالثة  )اأي  الأول  الربع  عن  ًما  ُمقدَّ )15000دينار(  املبلغ  هذا  ُيقَب�ص 
ًما. الإيراد املقب��ص ُمقدَّ

ويك�ن ت�سجيل القي�د املالية الي�مية يف دفرت الي�مية على النح� الآتي: 
عند قب�ص الإيجار:أ ( 

 يف نهاية عام 2015م: ب ( 

ُيالَحظ من هذا القيد اأن مبلغ 45000 دينار ُيثِّل ع�ائد عام 2015م من اإيراد الإيجار، وه� املبلغ الذي 
�سيظهر يف قائمة الدخل. اأّما مبلغ 15000 دينار فُيمثِّل اللتزام على ال�سركة، وه� املبلغ الذي �سيظهر يف 

بند اللتزامات من امليزانية.

املبالغ
املدينة

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ

�سفحة
الأ�ستاذ

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

التاريــــــخ

       60000          من حـ/ ال�سندوق                                      2015/4/1م
                  60000              اإلى حـ/ اإيراد الإيجار        

        15000           من حـ/ اإيراد الإيجار                               2015/12/31م
                  15000               اإلى حـ/ اإيراد

ًما                  الإيجار املقب��ص ُمقدَّ

9
12

3
12

وُيح�َسب الإيراد اخلا�ص بعام 2015م كالآتي: 
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املثال رقم )2(:
عت  ن على املبنى من احل�ادث بق�سط �سن�ي مقداره 4500 دينار، واأنها وقَّ لنفر�ص اأن �سركة التعاون ُت�ؤمِّ

وثيقة التاأمني بدًءا من 2015/5/1م، ودفعت الق�سط مب�جب �سيك. 

ة عقد التاأمني هي من 2015/5/1م اإلى 2016/4/30م، وهذا يعني وج�د  بتحليل هذه العملية، يتبنيَّ اأن مدَّ
فرتتني: 

ة 8 اأ�سهر(.  الأولى: من 2015/5/1م اإلى 2015/12/31م )اأي مدَّ
ة 4 اأ�سهر(. الثانية: من 2016/1/1م اإلى 2016/4/30م )اأي مدَّ

وعلى هذا، يك�ن ت�زيع ح�ساب امل�سروف كما ياأتي: 

ح�ساب امل�سروف لعام 2015م:
امل�سروف =                    x 4500 = 3000 دينار. 

                            

ح�ساب امل�سروف لعام 2016م: 
امل�سروف =                    x 4500 = 1500 دينار. 

                            

اأّما ت�سجيل القي�د املالية الي�مية يف دفرت الي�مية فيك�ن كالآتي: 

       اأ( عند دفع الق�سط:

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

         4500           من حـ/ م�سروف التاأمني                                    2015/5/1م
                   4500               اإلى حـ/ البنك        

8
12

4
12
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ب( يف نهاية عام 2015م: 

ُيالَحظ من هذا احل�ساب اأن مبلغ 3000 دينار ُيثِّل ح�سة عام 2015م من م�سروف التاأمني، بينما يثل 
املبلغ 1500 دينار اخلا�ص ب�سنة 2016م اأحد الأ�س�ل؛ ما يعني ظه�ره يف بند الأ�س�ل من امليزانية.

املثال رقم )3(:
عًة على اأ�سهر ال�سنة. ويف عام 2015م،  تدفع �سركة التعاون مبلغ 12000 دينار �سن�يًّا رواتب للم�ظفني، ُم�زَّ
دفعت ال�سركة رواتب مل�ظفيها حتى نهاية �سهر 2015/10م، ولكنها مل تدفع رواتب ال�سهرين املتبقيني من 

هذه ال�سنة يف م�عدهما. 
�ص لعام 2015م ه� 12000  عند حتليل هذه العملية املالية ُيالَحظ اأن م�سروف رواتب امل�ظفني املُخ�سَّ
دينار، ولكن ال�سركة مل تدفع �س�ى 10000 دينار، وهذا يعني اأنه ي�ستحق عليها يف نهاية عام 2015م مبلغ 

2000 دينار مل ُتدَفع بعُد. 

يف هذه احلالة، يجب ت�سجيل املبلغ غري املدف�ع عند ت�سجيل القي�د املحا�سبية يف دفرت الي�مية كالآتي:

املبالغ
املدينة

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ

�سفحة
الأ�ستاذ

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

التاريــــــخ

      10000     
    10000                          

        2000  
 2000              

        1500               من حـ/ م�سروف التاأمني
ًما             املدف�ع ُمقدَّ

اإلى حـ/ م�سروف التاأمني              1500

2015/12/31م

  2015/10/31م

2015/12/31م

من حـ/ م�سروف  رواتب امل�ظفني         
      اإلى حـ/ ال�سندوق 

  من حـ/ م�سروف رواتب امل�ظفني
         اإلى حـ/ رواتب امل�ظفني

         امل�ستحقة الدفع
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ُيالَحظ مّما �سبق اأن مبلغ 12000 دينار ُيثِّل م�سروف رواتب امل�ظفني لعام 2015م، الذي �سيظهر يف 
على  التزاًما  )ُتَعدُّ  ال�سركة  على  الدفع  م�ستحقة  رواتب  ُيثِّل  الذي  دينار   2000 مبلغ  اأّما  الدخل.  قائمة 

ال�سركة( ف�سيظهر يف بند اللتزامات من امليزانية.

املثال رقم )4(:
ة �سنة واحدة، بدًءا من 2015/7/1م، وبلغ مقدار الإيجار  رت �سركة التعاون خمزنني ل�سركة حا�س�ب مدَّ اأجَّ
ًما كل ثالثة اأ�سهر، ولكن امل�ستاأجر مل يدفع  ال�سن�ي 7500 دينار. وقد َن�صَّ العقد على اأن الإيجار ُيدَفع ُمقدَّ

اإيجار الربع الثاين. 

وعليه، يك�ن حتليل العملية كالتي:
اإيراد الإيجار لعام 2015م، املُتمثِّل يف �ستة اأ�سهر، من 2015/7/1م اإلى 2015/12/31م: 

الإيراد =                 x 7500 = 3750 ديناًرا. 
                     

اإيراد الإيجار لعام 2016م، املُتمثِّل يف �ستة اأ�سهر، من 2016/1/1م اإلى 2016/6/30م:
الإيراد =                 x 7500 = 3750 ديناًرا.

                     

فيك�ن ح�ساب اإيراد الإيجار عن ثالثة الأ�سهر الأولى على النح� الآتي:

ة من 2015/7/1م اإلى 2015/9/30م )ثالثة اأ�سهر(: اأ- عند ا�ستالم اإيراد الإيجار عن املدَّ
الإيراد =              x  7500 = 1875 ديناًرا. 

                     
ل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي: وُي�سجَّ

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

       1875          من حـ/ ال�سندوق                                                  2015/7/1م
                   1875                 اإلى حـ/ اإيراد الإيجار        

6
12

6
12

3
12
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ب- يف نهاية عام 2015م، يك�ن اإيراد اإيجار ُم�ستحق القب�ص )ثالثة الأ�سهر الثانية( عن الربع الثاين من 
ة من 2015/10/1م اإلى 2015/12/31م كالآتي: له املدَّ العقد، والذي ُتثِّ

 الإيراد =               x 7500 = 1875 ديناًرا.
                      

 
ل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي: وُي�سجَّ

ُيالَحظ هنا اأن ح�ساب اإيراد الإيجار ي�ساوي 3750 ديناًرا، ويظهر يف قائمة الدخل، يف حني يظهر ح�ساب 
اإيراد الإيجار امل�ستحق القب�ص )ي�ساوي 1875 ديناًرا( يف بند الأ�س�ل من امليزانية. 

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

 1875      
 

   1875                 

2015/12/31م    من حـ/ اإيراد اإيجار         
      م�ستحق القب�ص

          اإلى حـ/ اإيراد الإيجار 

3
12
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لِحظ اأن:

الت�سويات    	 قيود  قيد من  واأن كل  وامل�سروفات،  الإيرادات  الت�سويات اجلردية تخ�ص ح�سابات 
اجلردية ينتج من تاأثري يف ح�ساب واحد من ح�سابات قائمة الدخل، وح�ساب واحد من ح�سابات 

امليزانية.

 الإيراد امل�ستحق القب�ص يظهر بو�سفه اأ�سًل يف بند الأ�سول من امليزانية، واأن الإيراد املقبو�ص  	
ًما يظهر بو�سفه التزاًما يف بند اللتزامات من امليزانية.  ُمقدَّ

اإيراد الإيجار، واإيراد الفوائد، واإيراد اخلدمات؛ كلها اأمثلة على الإيرادات. 	

الدفع  	 امل�ستحق  امل�سروف  واأن  امليزانية،  من  الأ�سول  بند  يف  يظهر  ًما  ُمقدَّ املدفوع  امل�سروف 
يظهر يف بند اللتزامات من امليزانية. 

والكهرباء،  	 والإعلن،  واللوازم،  والقرطا�سية،  والنقل،  والتاأمني،  والإيجارات،  الرواتب، 
والهاتف؛ كلها اأمثلة على امل�سروفات.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على كتابة قيود الت�سويات اجلردية.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-2(. - اطَّ

ل اإليها جمم�عتك. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ

الهدف:

التعليمات:

اأمثلة تطبيقية.

املثال رقم )1(: 
ا،  عت �سركة الأمان للحافالت عقد تاأجري 10 حافالت ل�سركة حملية مببلغ 30000 دينار �سهريًّ وقَّ
ة )�ستة اأ�سهر(  بدًءا من 2015/9/1م اإلى 2016/2/29م؛ �سريطة اأن ُيدَفع الإيجار عن كامل املدَّ

ًما مب�جب �سيك ي�َدع يف البنك. ُمقدَّ
املطلوب: 

ت�سجيل قي�د الي�مية الالزمة يف احلالتني الآتيتني: 
عند قب�ص قيمة الإيجار يف 2015/9/1م. أ ( 

 عند اإجراء الت�س�يات اجلردية يف 2015/12/31م. ب ( 

املثال رقم )2(: 
اأ�سهر   6 ة  مدَّ اإيجار مكاتبها  قيمة  دينار  مبلغ 3000  ال�سروق  �سركة  بتاريخ 2015/10/1م، دفعت 

مب�جب �سيك. 
املطلوب: 

ت�سجيل قي�د الي�مية الالزمة، وقي�د الت�س�يات اجلردية يف نهاية العام؛ لتحديد م�سروف الإيجار 
اخلا�ص بعام 2015م، وعام 2016م. 

ورقة العمل )2-3(: اأمثلة تطبيقية

الن�ساط )١(
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )3-2(: 
املثال رقم )1(: 

عت �سركة الأمان للحافالت عقد تاأجري 10 حافالت ل�سركة حملية مببلغ 30000 دينار �سهريًّا، بدًءا من  وقَّ
ًما مب�جب �سيك  ة )�ستة اأ�سهر( ُمقدَّ 2015/9/1م وملدة �ستة �سه�ر؛ �سريطة اأن ُيدَفع الإيجار عن كامل املدَّ

ي�َدع يف البنك.
املطلوب: 

ت�سجيل قي�د الي�مية الالزمة يف احلالتني الآتيتني: 

عند قب�ص قيمة الإيجار يف 2015/9/1م. أ ( 

عند اإجراء الت�س�يات اجلردية يف 2015/12/31م. ب ( 

احلل: 

 عند قب�ص الإيجار بتاريخ 2015/9/1م، يك�ن ح�ساب اإيراد اإيجار احلافالت كالآتي:أ ( 

ة العقد هي 6 اأ�سهر، وقيمة الإيجار 30000 �سهريًّا.             مدَّ
ة )�ستة اأ�سهر(:            اإذن، قيمة العقد كامل املدَّ

ة العقد x اإيراد الإيجار ال�سهري            اإيراد الإيجار الكامل للحافالت = مدَّ
30000 x  6 =                                                             

                                              =  180000 دينار. 

ل القيد يف دفرت الي�مية على النح� الآتي: ُي�سجَّ

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

     180000         من حـ/ البنك                                                2015/9/1م
                180000                 اإلى حـ/ اإيراد اإيجار احلافالت        



167

 يف عام 2016م، يك�ن اإيراد اإيجار احلافالت من 2016/1/1م اإلى 2016/2/29م )اأي �سهرين(:

اإيراد اإيجار احلافالت عام 2016م =              x 180000 = 60000 دينار. 
                                                    

ل القيد يف دفرت الي�مية بتاريخ 2015/12/31 على النح� الآتي: ُي�سجَّ

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

 60000     
   60000                  

2015/12/31م من حـ/ اإيراد اإيجار احلافالت               
      اإلى حـ/ اإيراد اإيجار احلافالت

ًما  املقب��ص ُمقدَّ
   

املثال رقم )2(: 
ة 6 اأ�سهر مب�جب  بتاريخ 2015/10/1م، دفعت �سركة ال�سروق مبلغ 3000 دينار قيمة اإيجار مكاتبها مدَّ

�سيك. 
املطلوب: 

ت�سجيل قي�د الي�مية الالزمة، وقي�د الت�س�يات اجلردية يف نهاية العام؛ لتحديد م�سروف الإيجار اخلا�ص 
بعام 2015م، وعام 2016م. 

احلافالت ب (  اإيجار  اإيراد  ح�ساب  يك�ن  2015/12/31م،  بتاريخ  اجلردية  الت�س�يات  اإجراء  عند 
كالآتي: يف عام 2015م، يك�ن اإيراد اإيجار احلافالت من 2015/9/1م اإلى 2015/12/31م )اأي 

اأربعة اأ�سهر(: 
 4    اإيراد اإيجار احلافالت عام 2015م =               x 180000 = 120000 دينار. 

6

2 
6
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احلل: 
يف عام 2015م، يك�ن م�سروف اإيجار املكاتب من 2015/10/1م اإلى 2015/12/31م )اأي ثالثة اأ�سهر(:

م�سروف اإيجار املكاتب عام 2015م =               x 3000 = 1500 دينار. 
                                                       

 
يف عام 2016م، يك�ن م�سروف اإيجار املكاتب من 2016/1/1م اإلى 2016/3/31م )اأي ثالثة اأ�سهر(:

م�سروف اإيجار املكاتب عام 2016م =               x 3000 = 1500 دينار. 
                                                         

ل القيد يف دفرت الي�مية على النح� الآتي: ُي�سجَّ

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

        3000          من حـ/ م�سروف اإيجار املكاتب                                                       2015/10/1م
                  3000             اإلى حـ/ البنك        

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

  1500      
  

1500   

2015/12/31م من حـ/ م�سروف  اإيجار املكاتب 
ًما املدف�ع   ُمقدَّ

      اإلى حـ/ م�سروف  اإيجار املكاتب  

3 
6

3 
6
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يهدف هذا الن�ساط اإلى م�ساعدتك يف اإعداد ميزان املراجعة بعد الت�سوبات 
اجلردية.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
- اطلع على ورقة العمل )2-4(: �سركة التعاون.

- قم واأفراد جمم�عتك بحل الأ�سئلة يف ورقة العمل )4-2(.
- ناق�ص مع املعلم الإجابات التي ت��سلتم اإليها.

الهدف:

التعليمات:

ميزان املراجعة بعد الت�سويات اجلردية.
الن�ساط )2(



170

فيما ياأتي ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة التعاون كما يف 2016/12/31م:

البيان        ر�سيد مدين          ر�سيد دائن
13000
2500
6500

63000
13000
12000

800
8000

5200
8000

132000

116000

10000
6000

           
132000

البنك
ال�سندوق

ذمم مدينة
املبيعات

امل�سرتيات
ب�ساعة اأول املدة

م�ساريف البيع والت�زيع
م�ساريف التاأمني

رواتب واأج�ر
راأ�ص املال

اإيراد اإيجار املحالت
م�سروفات النقل

اإيجار امل�ست�دعات
املجموع

و فيما يلي معل�مات اإ�سافية عن ن�ساط ال�سركة: 
1( تبلغ م�ساريف اإيجار امل�ست�دعات التي تدفعها ال�سركة �سن�يًا 12000 دينار. 

2( الرواتب ال�سن�ية للعاملني 10000 دينار.
3( م�ساريف البيع والت�زيع ال�سن�ية 9000 دينار. 

4( م�ساريف النقل ال�سن�ية 6000 دينار. 
5( تبلغ م�ساريف التاأمني ال�سن�ية 600 دينار. 

6( يبلغ اإيراد اإيجار املحالت امل�ؤجرة للغري 4500 دينار �سن�يًا. 
7( بلغت ب�ساعة اآخر املدة 2500 دينار. 

املطلوب: 
1( اإجراء القي�د ال�سن�ية الالزمة.

2( اإعداد ميزان املراجعة بعد الت�س�يات اجلردية.
ورقة العمل )2-4(: ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة التعاون.
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اإجابات ورقة العمل )4-2(:

1( اإجراء القي�د الالزمة.
1- اإيجار امل�ست�دعات ال�سن�ي  12000 

     املبلغ املدف�ع                         8000
     الفرق                                    4000 

 
وي�سجل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي:

2- الرواتب ال�سن�ية           10000
   الرواتب املدف�عة             8000
   الفرق                               2000

وي�سجل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي:

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

 4000      
4000                   

2016/12/31

2016/12/31     

 من حـ/ م�سروف اإيجار   امل�ست�دعات
         اإلى حـ/ م�سروف اإيجار م�ستحق

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

       2000           من حـ/ م�سروف الرواتب                      
                               2000               اإلى حـ/ رواتب م�ستحقة  
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3- م�ساريف البيع والت�زيع ال�سن�ية      9000 
      امل�ساريف املدف�عة                          12000
      الفرق                                                3000

وي�سجل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي:

4- م�ساريف النقل ال�سن�ية    6000
      امل�ساريف املدف�عة            5200
      الفرق                                   800

وي�سجل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي:

5- م�ساريف التاأمني ال�سن�ية          600
      امل�ساريف املدف�عة                      800
      الفرق                                           200

املبالغ
املدينة

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ

�سفحة
الأ�ستاذ

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

التاريــــــخ

3000      
  

3000                 

800      
800                  

2016/12/31

2016/12/31

  من حـ/ م�ساريف البيع    والت�زيع      
  مدف�عة    مقدما

         اإلى حـ/ م�ساريف البيع

  من حـ/ م�ساريف النقل
          اإلى حـ/ م�ساريف نقل  م�ستحقة      

        الدفع
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املبالغ
املدينة

املبالغ
املدينة

املبالغ
املدينة

املبالغ 
الدائنة

املبالغ 
الدائنة

املبالغ 
الدائنة

رقم 
القيد

رقم 
القيد

رقم 
القيد

رقم 
امل�ستند

رقم 
امل�ستند

رقم 
امل�ستند

�سفحة
الأ�ستاذ

�سفحة
الأ�ستاذ

�سفحة
الأ�ستاذ

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دفرت الي�مية

دفرت الي�مية

دفرت الي�مية

التاريــــــخ

التاريــــــخ

التاريــــــخ

200       

 200                   

     1500      

 1500                  

     2500     
 2500                 

2016/12/31

2016/12/31

2016/12/31

   من حـ/ م�ساريف التاأمني  مدف�عة        
    مقدمًا

          اإلى حـ/ م�ساريف التاأمني

من حـ/ اإيراد اإيجار
       اإلى حـ/ اإيراد اإيجار مقب��ص     

      مقدمًا

من حـ/ ب�ساعة اآخر املدة
       اإلى حـ/ ملخ�ص الدخل

6- اإيراد الإيجار ال�سن�ي           4500 
    املقب��ص                                6000
    الفرق                                    1500

وي�سجل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي:

7- ب�ساعة اآخر املدة:
ي�سجل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي

وي�سجل القيد يف دفرت الي�مية كالآتي:
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2( اإعداد ميزان املراجعة بالأر�سدة بعد الت�س�يات اجلردية:

البيان                مدين                   دائن

13000
2500
6500

63000
13000
9000
3000
600
200

10000

6000

12000

2500

141300

116000

2000
10000
4500
1500

800

4000

2500

141300

البنك
ال�سندوق

ذمم مدينة
املبيعات

امل�سرتيات
ب�ساعة اأول املدة

م�ساريف البيع والت�زيع
م�ساريف بيع مدف�عة مقدمًا

م�ساريف التاأمني
م�ساريف تاأمني مدف�عة مقدمًا

الرواتب
رواتب م�ستحقة 

راأ�ص املال
اإيراد اإيجار

اإيراد اإيجار مقب��ص مقدمًا
م�ساريف النقل

م�ساريف نقل م�ستحقة 
م�سروف اإيجار م�ست�دعات

م�سروف اإيجار م�ستحق 
ب�ساعة اآخر املدة

ملخ�ص الدخل

املجموع 

�سركة التعاون
ميزان املراجعة بالأر�سدة كما يف 2016/12/31بعد الت�سويات اجلردية

اجلدول )2-21(: ميزان املراجعة بالأر�سدة بعد الت�س�يات اجلردية.
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يالحظ على ميزان املراجعة ما يلي: 
1- بقي احل�ساب مت�ازن رغم قي�د الت�س�يات اجلردية. 

2- دخ�ل ح�سابات جديدة اإلى ميزان املراجعة ب�سبب الت�س�يات اجلردية. 
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ن�ساط بيتي:

فيما ياأتي ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة األوان للدهانات:

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

10000
20000
14000

166000

1200
2000

12000
34000

18800

14000

3500
1900
800

1800

300000

240000

30000
10000

19000

1000

300000

ال�سندوق
�سندات ا�ستثمارية

ب�ساعة اأول املدة
امل�سرتيات

املبيعات
م�ساريف نقل م�سرتيات

م�ساريف التاأمني
اأوراق القب�ص

ال�سيارات واملعدات
قرو�ص بنكية

ذمم دائنة
اأثاث ومكاتب

راأ�ص املال
م�ساريف الرواتب

اإيراد ال�سندات
الف�ائد املدينة

م�ساريف دعاية واإعالن
قرطا�سية ول�ازم

م�ساريف عم�لت املبيعات

املجموع
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واإليك املعل�مات التالية اخلا�سة بن�ساط ال�سركة: 
1- بلغت ب�ساعة اآخر املدة 20000 دينار. 

2- تبلغ م�ساريف نقل امل�سرتيات ال�سن�ية 2500 دينار. 
3- تبلغ قيمة عقد التاأمني ال�سن�ي 3000 دينار ي�سدد 250 �سهريًا اعتبارًا من 2016/4/1

4- تبلغ الرواتب ال�سهرية للعاملني 1000 دينار. 
5- بلغت الف�ائد البنكية املدينة على قرو�ص ال�سركة لعام2016 مبلغ 3800 دينار. 

6- م�ساريف الدعاية والإعالن ال�سن�ية 1500 دينار. 

املطلوب: 
1( اإجراء قي�دالت�س�يات اجلردية الالزمة يف 2016/12/31. 

2( حتديد احل�سابات اجلديدة التي �س�ف تظهر يف ميزان املراجعة بعد الت�س�يات. 
3( اإعداد ميزان املراجعة بالأر�سدة بعد الت�س�يات
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اأ�سئلة الدر�س:

د نوع كل ح�ساب من احل�سابات الآتية )اإيراد، م�سروف، اأ�سل، التزام(:  2- حدِّ

اإيجار مقب��ص مقدمًا. أ ( 
 رواتب م�ستحقة الدفع. ب ( 
 ق�سط تاأمني م�ستحق الدفع. ج ( 
 ر�س�م اإعالنات. د ( 
ًما.ه (  ر�س�م خدمات مدف�عة ُمقدَّ
اإيجار م�ستحق غري مدف�ع. و ( 
 رواتب عمال. ز ( 
 نفقات �سفر وتنقالت. ح ( 

 نفقات �سيافة غري مدف�عة. ط ( 
 �سريبة م�ستحقة. ي ( 
 اإيراد عقار.ك ( 

ًما، وم�سروف م�ستحق الدفع، واإيراد مقبو�ص  1- �سنِّف احل�سابات الآتية اإلى م�سروف مدفوع ُمقدَّ
ًما،  واإيراد م�ستحق القب�ص:  ُمقدَّ

 رواتب م�ستحقة للم�ظفني مل ُتدَفع بعُد. أ ( 
 اإيراد اإيجار مل ُيقَب�ص بعُد.ب ( 
 �سريبة دخل م�ستحقة مل ُتدَفع بعُد.ج ( 
ر�س�م طلبة املدر�سة التي ُقِب�ست �سلًفا من اأولياء الأم�ر. د ( 
 فات�رتا هاتف وكهرباء م�ستحقتان، لكنهما مل ُتدَفعا بعُد. ه ( 
ًما. و (  ر�س�م تاأمني مدف�عة ُمقدَّ

هـ

هـ
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البيان          الر�سيد املدين                الر�سيد الدائن

14000
6000

150000

8000
15000
55000

1500
1800

12000

280000

50000

ال�سندوق 
البنك 

رة  اإيراد عقارات ُم�ؤجَّ
امل�سرتيات 

املبيعات 
م�سروف الإيجار 

م�سروف الرواتب 
ة  ب�ساعة اأول املدَّ

راأ�ص املال
م�سروفات النقل واملبيعات

م�سروف التاأمني

علًما باأن:
رة بلغت 10000 دينار.  - الإيرادات ال�سن�ية للعقارات املُ�ؤجَّ

- الإيجار ال�سن�ي ملكاتب ال�سركة وم�ست�دعاتها بلغ 6000 دينار. 
- الرواتب ال�سهرية مل�ظفي ال�سركة بلغت 1500 دينار. 

- م�سروفات النقل واملبيعات غري املدف�عة بلغت 600 دينار. 
- الف�ائد امل�ستحقة لل�سركة عن ح�ساباتها لدى البنك بلغت 375 ديناًرا. 

- يغطي عقد التاأمني ال�سن�ي البالغ 1800 دينار الفرتة من 2015/8/1 اإلى 2016/7/31.

املطلوب: 

 اإعداد قي�د الت�س�يات اجلردية الالزمة.أ ( 

 اإعداد ميزان املراجعة بعد الت�س�يات اجلردية، وبيان التاأثري احلا�سل على احل�سابات بعد الت�س�ية ب ( 
اجلردية.

نة يف ميزان املراجعة لل�سركة املوحدة لتجارة احلا�سبات، بتاريخ  3- يف ما ياأتي بع�ص احل�سابات املُدوَّ
2015/12/31م قبل الت�سويات اجلردية: 
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اأ�سئلة الوحدة

ال�سوؤال الثالث: املأ الفراغ مبا ينا�سبه يف ما ياأتي:

فاإن  أ (  لالإلكرتونيات،  الفالح  �سركة  دينار على احل�ساب من  تلفاز مببلغ 1000  �سراء جهاز  عند 
الطرف املدين ه� -------------------، والطرف الدائن ه� ----------------،   
ل كالآتي: ------------------------------------ ---- والقيد املحا�سبي ُي�سجَّ

.-----------------------------------------------------------
وبعد   ب (   .-------------- ت�سمى  الأ�ستاذ  دفرت  اإلى  الي�مية  دفرت  من  العمليات  نقل  عملية 

النتهاء منها، ُيقاَرن الطرف املدين بالطرف الدائن ملعرفة و�سع احل�ساب، يف ما ُيعَرف بعملية 
.---------------

م فيها خدمة اأو بيع للعمالء ه� --------------------.ج (  الطرف الدائن يف اأيِّ عملية ُتقدَّ

ح املق�سود باملفاهيم الآتية: ال�سوؤال الأول: و�سِّ

ميزان املراجعة: -------------------------------------------------------- أ ( 
  -----------------------------------------------------------------------       
.----------------------------------------------------------------------       

 الت�س�يات اجلردية: -----------------------------------------------------ب ( 
 -----------------------------------------------------------------------       
.----------------------------------------------------------------------       

ًحا اإجابتك مبثال على كلٍّ منهما؟  ال�سوؤال الثاين: ما الفرق بني القيد الب�سيط والقيد املركب، ُمو�سِّ
القيد الب�سيط: ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.------------------------------------------------------------------------

القيد املركب: ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------
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ال�سوؤال الرابع: يف ما ياأتي دفرت اليومية ل�سركة املها للخدمات املعمارية:

املطلوب: 
درا�سة القيود ال�سابقة، ثم ترحيل كل ح�ساب اإلى �سفحته اخلا�سة يف دفرت الأ�ستاذ، وتر�سيده فيها. 

اأثناء عمليات الت�سجيل والرتحيل والرت�سيد يف دفرت اليومية ودفرت الأ�ستاذ،  ال�سوؤال اخلام�ص: يف 
ًل القيد  ظهرت بع�ص الأخطاء املحا�سبية. ادر�ص هذه العمليات، ثم ا�ستخرج اخلطاأ الوارد فيها، ُم�سجِّ

ال�سحيح:
العملية الأولى:

بتاريخ 2015/8/1م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا مببلغ 3500 دينار مب�جب �سيك م�سح�ب على البنك.
القيد املحا�سبي:

مدين

مدين

دائن

دائن

رقم 
القيد

رقم 
القيد

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

التاريــــــخ

التاريــــــخ

      25000         
 25000                 

      3500         
 3500                  

4000         
4000                   

3000        
3000                   

املجم�ع      32000           32000

من حـ/ ال�سندوق 
      اإلى حـ/ راأ�ص املال 

)بداية الن�ساط(

من حـ/ امل�سرتيات
      اإلى حـ/ البنك

)�سراء اأثاث ب�سيك(

من حـ/ م�سروف الإيجار 
       اإلى حـ/ ال�سندوق 

) دفع الإيجار نقًدا( 

من حـ/ الأثاث 
       اإلى حـ/ ال�سندوق 

) �سراء الأثاث نقًدا( 

       1          2016/1/1م

   1           2015/8/1م

       2         2016/1/20م

       3         2016/1/25م
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العملية الثانية:
  بتاريخ 2014/6/15م، ا�سرتت ال�سركة �سيارة مببلغ 50000 دينار نقًدا.

القيد املحا�سبي:

العملية الثالثة:
بتاريخ 2016/11/13م، ا�سرتت ال�سركة مباين مببلغ 250000 دينار، دفعت منه 137000 دينار نقًدا، 

والباقي مب�جب �سيك م�سح�ب على البنك.
القيد املحا�سبي:

العملية الرابعة:
لت العملية يف دفرت الأ�ستاذ  بتاريخ 2015/5/6م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا مببلغ 3500 دينار نقًدا، وقد ُرحِّ

كالآتي:

مدين

مدين

دائن

دائن

رقم 
القيد

رقم 
القيد

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

التاريــــــخ

التاريــــــخ

      5000          
  5000                 

   250000     
   

137000                   
123000                  

من حـ/ ال�سيارة
       اإلى حـ/ ال�سندوق

)�سراء �سيارة نقًدا(

من حـ/ مباٍن
       اإلى مذك�رين

       حـ/ ال�سندوق
       حـ/ البنك

)�سراء مباٍن، ُدِفع جزء منها نقًدا، والباقي مب�جب �سيك(

          2                2014/6/15م

    3         2016/11/13م
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          2                2014/6/15م

    3         2016/11/13م

العملية اخلام�سة:
 بتاريخ 2016/11/25م، عملت ال�سركة �سيانة لل�سيارة مببلغ 1000 دينار، دفعته مب�جب �سيك م�سح�ب 

على البنك.
ل القيد كالآتي: وقد �ُسجِّ

1000 من حـ/ البنك
       1000 اإلى حـ/ م�سروف �سيانة ال�سيارة

العملية ال�ساد�سة: 
بتاريخ 2015/11/26م، باعت ال�سركة ب�ساعة مببلغ 2000 دينار على احل�ساب ل�سركة جمال.

ل القيد كالآتي: وقد �ُسجِّ
2000 من حـ/ املدين�ن )�سركة جميل(

           2000 اإلى حـ/ املبيعات

         مدين                                                         حـ/الأثاث              دائن

         مدين                                                      حـ/ال�سندوق              دائن

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

البيـــان

البيـــان

البيـــان

البيـــان

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

دفرت الأ�ستاذ

            3500         اإلى حـ/ ال�سندوق

       3500            من حـ/ الأثاث
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ال�سوؤال ال�ساد�ص: يف ما ياأتي بع�ص العمليات التجارية ل�سركة اأحمد:

بتاريخ 2016/10/1م، ا�سرتت ال�سركة اأجهزة حا�س�ب مببلغ 4000 دينار على احل�ساب من �سركة    
بالل لالإلكرتونيات.

بالل     ل�سركة  نقًدا  دينار   1000 مببلغ  اإلكرتونية  معدات  ال�سركة  باعت  2016/10/5م،  بتاريخ   
لالإلكرتونيات.

ثمن     لالإلكرتونيات  بالل  ل�سركة  نقًدا  دينار   3000 مبلغ  ال�سركة  دفعت  /2016م،   10/10 بتاريخ 
اأجهزة احلا�س�ب، والباقي مب�جب �سيك م�سح�ب على البنك.

بتاريخ 2016/10/15م، باعت ال�سركة اأجهزة حا�س�ب ل�سركة ها�سم مببلغ 2000 دينار نقًدا.   

املطلوب:
اأ- ت�سجيل القيود اليومية اللزمة للعمليات ال�سابقة يف دفاتر �سركة اأحمد؟
ب- ت�سجيل القيود اليومية اللزمة للعمليات ال�سابقة يف دفاتر �سركة بلل؟

اأيلول لعام  ال�سوؤال ال�سابع: يف ما ياأتي بع�ص العمليات التي متت يف �سركة وداد القت�سادية يف �سهر 
2016م:

 بتاريخ 2016/9/3م، ا�سرتت ال�سركة ب�ساعة من �سركة فادي مببلغ 1800 دينار نقًدا.   
بتاريخ 2016/9/12م، باعت ال�سركة ب�ساعة ل�سركة يا�سر مببلغ 2200 دينار نقًدا.   
بتاريخ 2016/9/16م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا من �سركة اأمية مببلغ 1000 دينار نقًدا.   
بتاريخ 2016/9/26م، ا�سرتت ال�سركة ب�ساعة من �سركة فار�ص مببلغ 1500 دينار مب�جب �سيك    

م�سح�ب على البنك.
ُقِب�ص منه 1600     بتاريخ 2016/9/30م، باعت ال�سركة ب�ساعة ل�سركة �س��سن مببلغ 3000 دينار، 

دينار نقًدا، والباقي على احل�ساب.

املطلوب:
ت�سوير ح�ساب ال�سندوق عن �سهر اأيلول من عام 2016م، علًما باأن ر�سيد ال�سندوق كان 2700 دينار يف 

2016/9/1م.
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رقم دائنمدين
القيد التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

4000        
4000                 

1500       
1500                 

   

   2000       
2000                 

      

500        
 500                  

1200       
 1200                 

      

من حـ/ البنك
       اإلى حـ/ املبيعات

)مبيعات مب�جب �سيك م�َدع يف البنك(

من حـ/ ال�سندوق
       اإلى حـ/ املبيعات

)مبيعات نقًدا(

من حـ/ الأثاث
       اإلى حـ/ البنك

)�سراء اأثاث مب�جب �سيك(

من حـ/ امل�سرتيات
      اإلى حـ/ البنك

)م�سرتيات مب�جب �سيك(

من حـ/ امل�سرتيات
       اإلى حـ/ ال�سندوق

)م�سرتيات نقًدا(

   1         2016/12/1م

   2          2016/12/5م

  3         2016/12/10م

   4         2016/12/20م

   5         2016/12/22م

ال�سوؤال الثامن: يف ما ياأتي �سفحة من دفرت اليومية ل�سركة اأمين التجارية:

املطلوب: 

  ت�سميم �سفحة حل�ساب البنك يف دفرت الأ�ستاذ، ثم ترحيل القيود اليومية اخلا�سة بح�ساب أ ( 
البنك.

تر�سيد ح�ساب البنك الناجت يف دفرت الأ�ستاذ.ب ( 
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ال�سنة  عن  العقارية  دمية  �سركة  دفاتر  من  امل�ستخرجة  الأر�سدة  بع�ص  ياأتي  ما  يف  التا�سع:  ال�سوؤال 
املنتهية يف 2016/12/31م:

العقارات: 55000 دينار.   
رواتب امل�ظفني: 8500 دينار.   
راأ�ص املال: 60000 دينار.   
ال�سندوق: 12800 دينار.   
امل�سح�بات ال�سخ�سية: 12000 دينار.   
ملخ�ص الدخل )�سايف الربح(: 11000 دينار.   
الدائن�ن: 17300دينار.   

املطلوب: 
اإعداد ميزان مراجعة بالأر�سدة كما يظهر يف 2016/12/31م.



الفصل الدراسي الثاني
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القوائم املالية

3الوحدة الثالثة

رت يوًما يف اإعداد قائمة دخل لأ�سرتك؟ � هل فكَّ
هل ميكنك اإعداد تقرير عن تدفقاتك النقدية ال�سخ�سية؟ �
ا؟ � هل لديك رغبة يف اأن ت�سبح ُملِّاًل ماليًّ
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تعلَّمت �سابًقا كيف يكن ت�سجيل العمليات املالية يف �سجالت ال�سركة، التي ت�سمل دفرت الي�مية،   
ودفرت الأ�ستاذ، وميزان املراجعة، والتي ُتَعدُّ مدخاًل يعتمد عليه يف اإعداد التقارير املالية، اإل اأنها وحدها 
ونتائج  املالية،  ة  املدَّ نهاية  لل�سركة يف  املايل  ال��سع  ُتبنيِّ ملخ�ص  ق�ائم  اإعداد  دون  بالغر�ص من  تفي  ل 

ة املنتهية يف ذلك التاريخ. اأعمالها، وتدفقاتها النقدية عن املدَّ

 وعلى هذا، فاإن اإعداد التقارير املالية يتطلَّب اأوًل اإعداد ما ي�سمى الق�ائم املالية التي ُتبنيِّ مركز ال�سركة 
د، ف�ساًل عن ت�فري معل�مات مالية مفيدة مل�ستخدمي هذه الق�ائم؛ �س�اء  املايل وربحيتها يف تاريخ حُمدَّ
من داخل ال�سركة، اأو خارجها. ولهذا �سن�ستعر�ص يف هذه ال�حدة مفه�م الق�ائم املالية، وكيفية اإعدادها.

ملّا كانت الق�ائم املالية اأحد اأهم حمت�يات التقرير املايل ال�سن�ي اأو الدوري الذي ت�سدره ال�سركة، فقد 
ُعِهد اإلى املحا�سبة مهمة اإعداد هذه الق�ائم، يف ظل جمم�عة من املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها، علًما 
باأن الق�ائم املالية ل ُبدَّ اأن ُتعتمد من رئي�ص جمل�ص الإدارة، اأو اأحد اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة املف��سني 

لهذا ال�ساأن.
ة   يهدف اإعداد الق�ائم املالية اإلى تقدمي �س�رة دقيقة عن و�سع ال�سركة املايل ونتائج عملياتها خالل مدَّ
زيف هذه ال�حدة على كيفية اإعداد قائمة الدخل، وقائمة املركز املايل، وقائمة التدفقات  معينة؛ لذا �سُنكِّ
ة املحا�سبية يف تاريخ معني؛ ما ي�ساعد �سّناع القرار  ف كيفية اإقفال احل�سابات يف نهاية املدَّ النقدية، وتعرُّ

ف املعل�مات الالزمة لإعداد التقارير. على تعرُّ

نتاجات التعلم من الوحدة:
ع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على: ُيتوقَّ

ف مفه�م الق�ائم املالية.    تعرُّ
اإعداد قائمة الدخل.   
اإعداد قائمة املركز املايل )امليزانية العم�مية(.   
اإقفال احل�سابات املختلفة.   
التمييز بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة.   
اإعداد قائمة التدفق النقدي.   
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اأوًل: قائمة الدخل.

حق�ق  قائمة  العم�مية"  املايل"امليزانية  املركز  قائمة  الدخل،  )قائمة  املالية  الق�ائم  اإلى  ُينَظر   
امللكية( ب��سفها املخرج النهائي للنظام املحا�سبي، وال��سيلة الفاعلة لت��سيل املعل�مات اإلى اجلهات ذات 

العالقة التي ُتعنى بتقييم اأداء ال�سركة، واتخاذ القرارات املالية.
اإعداد  فبعد  اجلردية.  الت�س�يات  بعد  املراجعة  ميزان  يف  نة  املُدوَّ الأر�سدة  على  بناًء  املالية  الق�ائم  ُتَعدُّ 
امليزان، ُتنَقل اأر�سدة ح�سابات امل�سروفات والإيرادات اإلى قائمة الدخل، وُتنَقل اأر�سدة الأ�س�ل واللتزامات 
وحق�ق امللكية اإلى قائمة املركز املايل، وُتنَقل خال�سة )نتيجة( قائمة الدخل من ربح اأو خ�سارة اإلى قائمة 

املركز املايل حتت بند حق�ق امللكية.

الدرس األول
أنواع القوائم المالية ١
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ف مفهوم قائمة الدخل. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
ُم�ستفيًدا مّما تعلَّمت يف الدرو�ِص ال�سابقة، �سارك اأفراد جمم�عتك يف �سياغة تعريف ملفه�م قائمة      

الدخل، ُم�ستخِدًما الكلمات املفتاحية الآتية: ك�سف، الإيرادات، امل�سروفات، الأرباح، اخل�سائر.
لتم اإليه اأمام املجم�عات الأخرى.    اعر�ص التعريف الذي ت��سَّ
ناق�ص املعلم يف هذا التعريف.    

الهدف:

التعليمات:

مفهوم قائمة الدخل.  الن�ساط )١(
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:)Income Statement( قائمة الدخل
الربح   حيث  من  النهائي  ال�سركة  و�سع  ُتبنيِّ  قائمة 
بامل�سروفات  الإيرادات  مبقابلة  وذلك  واخل�سارة، 
ة املحا�سبية )مبداأ  املرتبطة بها خالل ال�سنة اأو املدَّ

مقابلة الإيرادات بامل�سروفات(. 

اإن زيادة الإيرادات عن امل�سروفات ي�ؤدي 
اإلى حتقيق ربح.

اإن زيادة امل�سروفات عن الإيرادات ي�ؤدي 
اإلى خ�سارة.

ن قائمة الدخل من جزاأين رئي�سني، هما: تتك�َّ

ة زمنية معينة، وامل�سروفات التي  يتَّ�سح مّما �سبق اأن قائمة الدخل ت�سمل عنا�سر الإيرادات اخلا�سة مبدَّ
ة نف�سها.  اأف�ست اإلى هذه الإيرادات يف املدَّ

الإيرادات         ما يدخل ال�سركة )نتيجة بيع �سلعة، اأو تقدمي خدمة(.

          ما يخرج من ال�سركة )نتيجة �سراء �سلعة، اأو خدمة(،
                               مبا يف ذلك التكاليف، والنفقات.

امل�سروفات
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ف منوذج قائمة الدخل. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
اعلم ما ياأتي:   

ُتَعدُّ قائمة الدخل على �س�رة تقرير يبداأ بالإيرادات، ثم ُيطَرح منها امل�سروفات؛ لتقرير ما اآلت 
اإليه اأعمال ال�سركة من ربح اأو خ�سارة. واجلدول )3-1( ُيثِّل من�ذًجا ُمقرَتًحا لقائمة دخل على 

�س�رة  تقرير ل�سركة ال�سف�ة.

الهدف:

التعليمات:

منوذج قوائم الدخل.  الن�ساط )2(
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الإيرادات:

اإيرادات ال�ست�سارات الهند�سية
الإيرادات الأخرى
اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات:

م�سروف الرواتب 
م�سروف الإيجار 

م�سروف الكهرباء
م�سروف املياه

م�سروف املطب�عات
اإجمايل امل�سروفات

�سايف الربح

�سركة ال�سفوة
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م

اجلدول )3-1(: قائمة دخل على �س�رة تقرير ل�سركة ال�سف�ة.

لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )1-3(. اطَّ
�سارك اأفراد جمم�عتك يف حل اأ�سئلة ورقة العمل.   
لتم اإليها.    ناق�ص اأفراد جمم�عتك يف الإجابات التي ت��سَّ
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ورقة العمل )3-1(: �سركة امل�سرية.

قت �سركة امل�سرية اإيراًدا من بيع اأحد اأ�س�ل ال�سركة، مقداره 25000 دينار، وقد اأُوِدع كاماًل يف  حقَّ
مت جلهات خارجية، مقدارها 5000 دينار،  ا اإيراًدا من ا�ست�سارات فنية ُقدِّ قت اأي�سً ال�سندوق، وحقَّ

وذلك �سمن ال�سنة املالية 2015م. وكانت م�سروفات ال�سركة على النح� الآتي:
- م�سروف اأج�ر العمال: 8000 دينار.

- م�سروف الكهرباء: 1500 دينار.
- م�سروف اأج�ر الت�زيع والنقل: 1200 دينار.

املطلوب: 

 اإعداد قائمة دخل على �س�رة تقريرلل�سركة.أ ( 

قت  ب (  ًنا اإذا كانت ال�سركة قد حقَّ عر�ص قائمة الدخل التي اأعددتها اأنَت واأفراد جمم�عتك، ُمبيِّ
ربًحا اأم خ�سارة، واأ�سباب ذلك.

لتم اإليه.    ناق�ص املعلم يف ما ت��سَّ
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )3-١(:

30000

10700

19300

25000
5000

8000
1500
1200

الإيرادات:

اإيرادات بيع اأحد اأ�س�ل ال�سركة
اإيرادات ال�ست�سارات الفنية

اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات:

م�سروف اأج�ر العمال
م�سروف الكهرباء 

م�سروف اأج�ر الت�زيع والنقل

اإجمايل امل�سروفات

�سايف الربح

�سركة امل�سرية
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م

اجلدول )3-2(: قائمة الدخل ل�سركة امل�سرية.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد قائمة دخل.

�ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات حتمل الأرقام من 1 اإلى 4.   
ل�سركة     بالأر�سدة  املراجعة  ميزان  ُيثِّل  الذي   )3-3( اجلدول  على  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  لع  اطَّ

ال�سرق  للخدمات ال�ست�سارية الهند�سية.
اأعد اأنَت واأفراد جمم�عتك قائمة دخل ت�سمل الإيرادات وامل�سروفات.   
م املعلم الل�ح اإلى اأربعة اأعمدة مت�ساوية، بحيث تكتب كل جمم�عة اإجاباتها يف العم�د اخلا�ص       �سُيق�سِّ

بها.
اكتب يف ثالث دقائق اإجابات جمم�عتك يف العم�د اخلا�ص بها ح�سب الرقم.   
ل�ن اإليها.    ناق�ص اأفراد جمم�عتك يف الإجابات التي تت��سَّ

الهدف:

التعليمات:

اإعداد قائمة دخل.  الن�ساط )3(
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ميزان املراجعة بالأر�سدة
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120000

 

 

 

 

755000

3110000

البنك

راأ�ص املال

ال�سندوق

اأوراق الدفع

املدينون

اأوراق القب�ص

القرو�ص الطويلة الأجل

الأرا�سي

امل�سروفات اخلدمية والت�سويقية

املباين

الآلت واملعدات

الدائنون

الأثاث

براءة الخرتاع

�سهرة املحل

امل�سروفات الإدارية والعمومية

اإيرادات ال�ست�سارات الهند�سية

الإجمايل

      الر�سيد املدين           الر�سيد الدائن          ا�سم احل�ساب

اجلدول )3-3(: ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة ال�سرق للخدمات ال�ست�سارية الهند�سية.
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755000
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385000

 

 755000
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250000

 

 

 

الإيرادات:

اإيرادات ال�ست�سارات الهند�سية
اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات:

امل�سروفات اخلدمية والت�س�يقية
امل�سروفات الإدارية والعم�مية

اإجمايل امل�سروفات

 
�سايف الربح

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م

اجلدول )3-4(: قائمة الدخل ل�سركة ال�سرق للخدمات ال�ست�سارية الهند�سية.

لِحظ اأن:
واأنه ميكن احل�سول عليها من ميزان  الإيرادات وامل�سروفات،  ن كلًّ من   قائمة الدخل تت�سمَّ

املراجعة. اأّما قائمة الدخل ملثالنا ال�سابق )�سركة ال�سرق( فُيمثِّلها اجلدول )4-3(.
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ثانًيا: قائمة املركز املايل )امليزانية العمومية(.

ن قائمة املركز املايل )امليزانية العم�مية( احل�سابات الآتية: تت�سمَّ

 الأ�سول )Assets(: ممتلكات ال�سركة من م�ج�دات واأم�ال.   
اللتزامات )Liabilities(: حق�ق الآخرين جتاه ال�سركة.    

حقوق امللكية )Owner’s Equity(: التزامات ال�سركة جتاه ُماّلكها.    

ن من ثالثة اأجزاء رئي�سة، هي: بعبارة اأخرى، فاإن قائمة املركز املايل تتك�َّ

بناًء على املعادلة املحا�سبية التي اأ�سرنا اإليها �سابًقا، والتي تن�صُّ على اأن:
 

 

ا با�سم امليزانية؛ نظًرا اإلى ت�ساوي  فاإن طريف قائمة املركز املايل يك�نان مت�ساويني دائًما، وهي ُتعَرف اأي�سً
طرفيها، اأو ت�ازنهما. 

الأ�سول = اللتزامات + حقوق امللكية.

ما الذي لدى ال�ّسركة؟
ما متلكه ال�ّسركة؟

)الأ�سول(
اجلزء الأول

اجلزء الثاين

اجلزء الثالث

ما الذي على ال�ّسركة لالأطراف
اخلارجّية؟

)اللتزامات(

ما الذي على ال�ّسركة ملاّلك
ال�ّسركة؟

)حقوق امللكّية(



202

ثالًثا: اإعداد قائمة املركز املايل )امليزانية العمومية(.

�ص فيه الطرف املدين )الأين( لالأ�س�ل، والطرف  ُتَعدُّ قائمة املركز املايل على �س�رة ح�ساب، ُيخ�سَّ
الدائن )الأي�سر( لاللتزامات وحق�ق امللكية. يجب اأن يت�ساوى الطرفان يف هذا احل�ساب، واإل دلَّ ذلك 

على وج�د خطاأ ما، انظر اجلدول )5-3(. 
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الأ�سول املتداولة:

البنك
ال�سندوق
املدين�ن 

اأوراق القب�ص
اإجمايل الأ�سول املتداولة

الأ�سول الثابتة:

الأرا�سي
املباين

الآلت واملعدات
الأثاث

اإجمايل الأ�سول الثابتة

الأ�سول غري امللمو�سة:

براءة الخرتاع

اإجمايل الأ�سول غري امللمو�سة

اإجمايل الأ�سول

 
اللتزامات املتداولة:

اأوراق الدفع
الدائن�ن

اإجمايل اللتزامات املتداولة

 
اللتزامات الثابتة:

القرو�ص الط�يلة الأجل
اإجمايل اللتزامات الثابتة

 
حقوق امللكية:

راأ�ص املال
�سايف الربح

اإجمايل حقوق امللكية

 
 
 
 
 

اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية

قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م

اجلدول )3-5(: قائمة املركز املايل ل�سركة ما على �س�رة ح�ساب.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط يف اإعداد قائمة املركز املايل.

�ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات حتمل الأرقام من 1 اإلى 4.   
ل�سركة     بالأر�سدة  املراجعة  ميزان  ُيثِّل  الذي   )6-3( اجلدول  على  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  لع  اطَّ

ال�سرق للخدمات ال�ست�سارية الهند�سية.
اأعد اأنَت واأفراد جمم�عتك قائمة املركز املايل ل�سركة ال�سرق.   
م املعلم الل�ح اإلى اأربعة اأعمدة مت�ساوية، بحيث تكتب كل جمم�عة اإجاباتها يف العم�د اخلا�ص       �سُيق�سِّ

بها.
اكتب يف ثالث دقائق اإجابات جمم�عتك يف العم�د اخلا�ص بها ح�سب الرقم.   
ل�ن اإليها.    ناق�ص اأفراد جمم�عتك يف الإجابات التي تت��سَّ

الهدف:

التعليمات:

قائمة املركز املايل.  الن�ساط )١(
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ميزان املراجعة بالأر�سدة.
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755000

3110000

البنك

راأ�ص املال

ال�سندوق

اأوراق الدفع

املدينون

اأوراق القب�ص

القرو�ص الطويلة الأجل

الأرا�سي

امل�سروفات اخلدمية والت�سويقية

املباين

الآلت واملعدات

الدائنون

الأثاث

براءة الخرتاع

�سهرة املحل

امل�سروفات الإدارية والعمومية

اإيرادات 

الإجمايل

      الر�سيد املدين           الر�سيد الدائن          ا�سم احل�ساب

اجلدول )3-6(: ميزان املراجعة بالأر�سدة ل�سركة ال�سرق للخدمات ال�ست�سارية الهند�سية.
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ن كالًّ من الأ�س�ل واللتزامات وحق�ق امللكية، واأنه يكن احل�س�ل  لِحظ اأن قائمة املركز املايل تت�سمَّ
عليها من ميزان املراجعة. وهنا، ل ُبدَّ من اإيجاد قيمة الأرباح لإ�سافتها اإلى حق�ق امللكية، اأو اخل�سائر 
نها قائمة الدخل. اأّما قائمة املركز املايل ملثالنا ال�سابق )�سركة  خل�سمها من قيمة حق�ق امللكية التي تت�سمَّ

لها اجلدول )7-3(. ال�سرق( فُيمثِّ
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الأ�سول املتداولة:

البنك
ال�سندوق

املدين�ن
اأوراق القب�ص

اإجمايل الأ�سول املتداولة

 
الأ�سول الثابتة:

الأرا�سي
املباين

الآلت واملعدات
الأثاث

اإجمايل الأ�سول الثابتة

 
الأ�سول غري امللمو�سة:

براءة الخرتاع
�سهرة املحل

اإجمايل الأ�سول غري امللمو�سة

 
اإجمايل الأ�سول

اللتزامات املتداولة:

اأوراق الدفع
الدائن�ن

 
 

اإجمايل اللتزامات املتداولة

 
اللتزامات الثابتة: 

القرو�ص الط�يلة الأجل
 
 
 

اإجمايل اللتزامات الثابتة

 
حقوق امللكية: 

راأ�ص املال
�سايف الربح

اإجمايل حقوق امللكية

 
اإجمايل اللتزامات  وحقوق امللكية

قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م

اجلدول )3-7(: قائمة املركز املايل ل�سركة ال�سرق للخدمات ال�ست�سارية الهند�سية.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد قائمة الدخل وقائمة املركز املايل.

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على اجلدول )3-8(: ميزان املراجعة ل�سركة الن�ر.    اطَّ
اأعد اأنَت واأفراد جمم�عتك قائمة دخل ل�سركة الن�ر.   
اأعد اأنَت واأفراد جمم�عتك قائمة مركز مايل ل�سركة الن�ر.   

الهدف:

التعليمات:

اإعداد قائمة الدخل وقائمة املركز املايل.  الن�ساط )2(

61500

4000
2700
2000
6000
2500

9000
300

5000
93000

70000

23000

93000

البنك
راأ�ص املال

م�سروف الإيجار
ال�سندوق

الأثاث
ال�سيارات

املعدات
الإيرادات

�سركة اجل�د )مدين�ن(
م�سروف الكهرباء
م�سروف الرواتب 

الإجمايل

      الر�سيد املدين           الر�سيد الدائن          ا�سم احل�ساب

ميزان املراجعة بالأر�سدة

اجلدول )3-8(: ميزان املراجعةبالأر�سدة ل�سركة الن�ر.
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الإيرادات
امل�سروفات:

م�سروف الإيجار
م�سروف الكهرباء
م�سروف الرواتب 

اإجمايل امل�سروفات
�سايف الربح

الأ�سول

الأ�سول املتداولة:

البنك
ال�سندوق

املدين�ن )�سركة اجل�د(
اإجمايل الأ�سول املتداولة

الأ�سول الثابتة:

املعدات
الأثاث

ال�سيارات
اإجمايل الأ�سول الثابتة

اإجمايل الأ�سول

اللتزامات وحقوق امللكية

اللتزامات:

اللتزامات الق�سرية الأجل
اللتزامات الط�يلة الأجل

اإجمايل اللتزامات

حق�ق امللكية:
راأ�ص املال

�سايف الربح
اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م

قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م

اجلدول )3-9(: قائمة الدخل ل�سركة الن�ر.

اجلدول )3-10(: قائمة املركز املايل ل�سركة الن�ر.

اإجابات اأ�سئلة الن�ساط:
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لِحظ اأن:
قائمة  يف  ظهرت  التي  ال�سركة  اأعمال  نتيجة  هو  املايل  املركز  قائمة  يف  ظهر  الذي  الربح  �سايف 

الدخل.

رابًعا: اإعداد قائمتي الدخل واملركز املايل )تطبيق(. 
اأعددنا اآنًفا ق�ائم الدخل واملركز املايل ل�سركتي ال�سرق والن�ر، و�سُنِعدُّ الآن قائمتي الدخل واملركز املايل 

ل�سركة الظاهر.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد قائمة الدخل، وقائمة املركز املايل.

- �ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات حتمل الأرقام من 1 اإلى 4.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-2( التي ُتثِّل اأر�سدة احل�سابات لدى �سركة الظاهر. -اطَّ

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف حل اأ�سئلة ورقة العمل.
ن رقم املجم�عة يف اأعلى ي�سار ورقة الإجابة. ن اإجابة جمم�عتك يف ورقة بي�ساء، ثم َدوِّ - َدوِّ

- �ستتبادل املجم�عات اأوراق الإجابات كالآتي:
    تتبادل املجم�عتان الأولى والثانية اأوراقهما مًعا.

    تتبادل املجم�عتان الثالثة والرابعة اأوراقهما مًعا.
ح اأنَت وزمالوؤك يف املجم�عة ورقة احلل للمجم�عة الأخرى. - �سحِّ
نتني على الل�ح. لع على قائمة الدخل وقائمة املركز املايل املُدوَّ - اطَّ
�ص ورقة احلل للمجم�عة الأخرى، ثم �سع العالمة املنا�سبة. - تفحَّ

- �سلِّم املعلم اأوراق الإجابات بعد و�سع العالمات عليها.

الهدف:

التعليمات:

اإعداد القوائم املالية.  الن�ساط )١(
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ورقة العمل )3-2(: اأر�سدة احل�سابات ل�سركة الّظاهر.

فيما ياأتي الأر�سدة املُ�ستخرجة بالدينار من دفاتر �سركة الّظاهر لال�ست�سارات املالّية يف 
2015/12/31 م:

اإيرادات   90000 دائن�ن،   3700 ندوق،  ال�سّ يف  نقدية   12000 واأج�ر،  رواتب   50000
 3000 اأخرى،  اإيرادات   5000 اإيجار،  م�ساريف   24000 قرطا�سّية،   3000 ا�ست�سارات، 
�سّيارات،   14000 الأجل،  ط�يل  قر�ص   12000 اأثاث،   4000 وعم�مّية،  اإدارّية  م�ساريف 

20000 نقدية يف البنك، 3300 مدين�ن، 22600 راأ�ص املال.
املطلوب:

1. اإعداد قائمة الّدخل عن ال�سنة املالّية 2015/12/31 م 
2. اإعداد قائمة املركز املايّل عن ال�سنة املالّية 2015/12/31 م 
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حل الن�ساط )١( اإعداد القوائم املالية: 

95000

80000

15000

 

90000
5000

50000
24000
3000
3000

الإيرادات:

اإيرادات ال�ست�سارات
الإيرادات الأخرى
اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات:

م�سروف الرواتب 
م�سروف الإيجار

امل�سروفات الإدارية والعم�مية
م�سروف القرطا�سية

اإجمايل امل�سروفات

�سايف الربح

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م

اجلدول )3-11(: قائمة الدخل ل�سركة الظاهر.
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الأ�سول املتداولة:

البنك
ال�سندوق

املدين�ن
اإجمايل الأ�سول املتداولة

 
الأ�سول الثابتة:

الأثاث
ال�سيارات

اإجمايل الأ�سول الثابتة

 

 
 

 
اإجمايل الأ�سول

اللتزامات املتداولة:

الدائنون

 
 

اإجمايل اللتزامات املتداولة

 
اللتزامات الثابتة:

القرو�ص الط�يلة الأجل
 

اإجمايل اللتزامات الثابتة

 
حقوق امللكية: 

راأ�ص املال
�سايف الربح

اإجمايل حقوق امللكية

 
اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية

قائمة املركز املايل يف 2015/12/31م

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

يف ما ياأتي قائمة املركز املايل ل�سركة ما حتى تاريخ 2016/12/31م: 

املطلوب:

حتديد و�سع ال�سركة من حيث الربح اأو اخل�سارة، وبيان اأ�سباب ذلك.

10000
5000

15000

60000
5000

65000
80000

 

60000
7000
4000
71000

2000
2000
5000
9000

80000

الأ�سول

الأ�سول املتداولة:

البنك
ال�سندوق

املدين�ن )�سركة الحتاد(
اإجمايل الأ�سول املتداولة

الأ�سول الثابتة:

املعدات
الأثاث

ال�سيارات
اإجمايل الأ�سول الثابتة

اإجمايل الأ�سول

اللتزامات وحقوق امللكية

اللتزامات:

اللتزامات الق�سرية الأجل
اللتزامات الط�يلة الأجل

اجمايل اللتزامات

حقوق امللكية:

راأ�ص املال
�سايف الربح

اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية

قائمة املركز املايل كما هي يف تاريخ 2016/12/31م
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اأ�سئلة الدر�س:

قت �سركة مراد اإيراًدا من بيع �سقة �سكنية من اأ�سول ال�سركة، مقداره 25000 دينار، وقد اأُوِدع  4. حقَّ
مت جلهات خارجية، مقداره   ُقدِّ تدريبية  ا�ست�سارات  اإيراًدا من  ا  اأي�سً قت  ال�سندوق، وحقَّ كامًل يف 
 6000 العمال  اأجور  يف  ال�سركة  2016م. ومتثَّلت م�سروفات  املالية  ال�سنة  وذلك �سمن  دينار،   5000

دينار، وم�سروف الكهرباء 2500 دينار، واأجور التوزيع والنقل 1500 دينار: 

ة املحا�سبية املنتهية يف 2016/12/31م.أ (  اأعد قائمة دخل لل�سركة عن املدَّ
ح اإجابتك.ب (  قت �سركة مراد ربًحا اأم خ�سارًة؟ و�سِّ  هل حقَّ

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

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

ح املق�سود بكلٍّ مّما ياأتي: 1. و�سِّ

 قائمة الدخل: ---------------------------------------------------------- أ ( 
  -----------------------------------------------------------------------      

.----------------------------------------------------------------------      

 قائمة املركز املايل: ----------------------------------------------ب ( 
  -----------------------------------------------------------------------      
.-----------------------------------------------------------------------      

2. براأيك، ملاذا يجب اإعداد قائمة الدخل قبل قائمة املركز املايل؟
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------

ن قائمة املركز املايل من ثلثة اأجزاء رئي�سة، اذكرها. 3. تتكوَّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------



214

5. يف ما ياأتي جمموعة من الأر�سدة املُ�ستخَرجة من دفاتر موؤ�س�سة منى بتاريخ 2015/12/31م:

     • مبلغ 10000 دينار رواتب.
     • مبلغ 4000 دينار نقدية يف ال�سندوق.

     • مبلغ 3000 دينار دائنون.
     • مبلغ 15000 دينار اإيرادات ا�ست�سارات.

     • مبلغ 3000 دينار قرطا�سية.
     • مبلغ 16000 دينار م�سروف اإيجار.

     • مبلغ 2000 دينار اإيرادات اأخرى.
     • مبلغ 3000 دينار م�سروفات اإدارية وعمومية.

     • مبلغ 6000 دينار اأثاث.
     • مبلغ 8000 دينار قر�ص طويل الأجل.

     • مبلغ 14000 دينار �سيارات.
     • مبلغ 31000 دينار نقدية يف البنك.

     • مبلغ 5000 دينار مدينون.
     • مبلغ 64000 دينار راأ�ص مال.

املطلوب:

اإعداد قائمة دخل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 20١5/١2/3١م. أ ( 

اإعداد قائمة مركز مايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 20١5/١2/3١م. ب ( 
---------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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عند انتهاء الدورة املحا�سبية احلالية يجب جتهيز العمليات املحا�سبية للدورة التي تليها، وه� ما ُيعَرف 
بعملية اإقفال احل�سابات.

 ترُّ عملية اإقفال احل�سابات بثالث مراحل، هي:

ت�سنيف احل�سابات بغر�ص الإقفال.( 1
اإعداد قي�د الإقفال.( 2
اإعداد ميزان املراجعة بعد الإقفال.( 3

اأوًل: ت�سنيف احل�سابات بغر�س الإقفال. 
تنق�سم احل�سابات تبًعا لغر�ص الإقفال اإلى ن�عني رئي�سني، هما:

ة حما�سبية واحدة فقط، بحيث أ (  احل�سابات امل�ؤقتة:  ح�سابات تقت�سر منافعها القت�سادية على مدَّ
ح�سابات  من  كالًّ  ن  تت�سمَّ وهي  لل�سفر.  م�ساوية  اأر�سدتها  وُت�سِبح  الدائمة،  احل�سابات  يف  ُتقَفل 

قائمة الدخل )الإيرادات، وامل�سروفات(، وامل�سح�بات ال�سخ�سية.

ة حما�سبية اأو اأكرث، بحيث ل ب (   احل�سابات الدائمة: ح�سابات تتد منافعها القت�سادية لت�سمل مدَّ
لها ح�سابات قائمة املركز املايل  ة حما�سبية لحقة، وُتثِّ ل اأر�سدتها اإلى مدَّ يتم اإقفالها، واإمنا ُترحَّ

)الأ�س�ل، واللتزامات،  وراأ�ص املال(، وال�سكل )3-1( يبني ت�سنيف اأن�اع احل�سابات.

احل�سابات الدائمة احل�سابات املوؤقتة     

ح�سابات الأ�سول ح�سابات الإيرادات      

ح�سابات اللتزامات ح�سابات امل�سروفات     

ح�سابات راأ�ص املال امل�سحوبات ال�سخ�سية     

ال�سكل )3-1(: ت�سنيف احل�سابات.

الدرس الثاني
قيود إقفال الحسابات ٢
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ت�سنيف احل�سابات اإلى موؤقتة ودائمة.

�ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات.   
ع املعلم على املجم�عات ن�سًخا من ورقة العمل )3-3(.    �سُي�زِّ
ع املعلم على كل جمم�عة بطاقتني؛ اإحداهما حتمل عن�ان )ح�سابات دائمة(، والأخرى عن�ان      �سُي�زِّ

)ح�سابات م�ؤقتة(.
فها اإلى ح�سابات     نتها ورقة العمل، ثم �سنِّ �سارك اأفراد جمم�عتك يف درا�سة احل�سابات التي ت�سمَّ

م�ؤقتة ودائمة.
وتدوين     الدائمة،  احل�سابات  بطاقة  خلف  الدائمة  احل�سابات  تدوين  يف  جمم�عتك  اأفراد  �سارك 

احل�سابات امل�ؤقتة خلف بطاقة احل�سابات امل�ؤقتة.
اإلى املجم�عتني     بالن�سبة  تتبادل بطاقاتهما، وكذا احلال  اأن  الأولى والثانية  يتعنيَّ على املجم�عتني 

الثالثة والرابعة.
ل اإليها جمم�عتك.    ناق�ص املعلم يف النتائج التي تت��سَّ
اإزاء     اإ�سارة )√(  بعد مناق�سة كل ح�ساب، وبيان ت�سنيفه ال�سحيح، تعمل كل جمم�عة على و�سع 

ا�سم  احل�ساب اإذا كان ت�سنيفه �سحيًحا، اأو و�سع اإ�سارة )x( اإذا كان ت�سنيفه خطاأً.
للمجم�عة     عالمة  جمم�عة  كل  ت�سع  العمل،  ورقة  يف  احل�سابات  جميع  مناق�سة  من  النتهاء  بعد 

الأخرى،  وذلك بجمع عدد املرات التي ظهرت فيها اإ�سارة )√(.
د املجم�عة التي     �سلِّم البطاقات للمعلم بعد و�سع العالمات عليها، ليعلن عالمة كل جمم�عة، وُيحدِّ

ح�سلت على اأعلى النقاط.

الهدف:

التعليمات:

احل�سابات الدائمة، واحل�سابات املوؤقتة. الن�ساط )١(
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املحا�سبية  ة  املدَّ نهاية  يف  والربجمية  الهند�سية  للخدمات  اإينا�ص  ل�سركة  اخلتامية  الأر�سدة  ياأتي  ما  يف 
فها اإلى دائمة اأو م�ؤقتة: 2015/12/31م. ادر�ص احل�سابات فيها، ثم �سنِّ
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م�سروف التاأمني ال�سحي
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م�سروف الهاتف
م�سروف الكهرباء

ال�سندوق
املدين�ن
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املجموع

      الأر�سذة املدينة           الأر�سذة الدائنة          ا�سم احل�ساب

ورقة العمل )3-3(: ح�سابات دائمة، وح�سابات م�ؤقتة.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )3-3(: 
ُيبنيِّ ال�سكل )3-2( ت�سنيف احل�سابات ال�سابقة اإلى م�ؤقتة ودائمة. 

احل�سابات الدائمةاحل�سابات املوؤقتة

• اإيرادات اخلدمات الهند�سية.

• اإيرادات اخلدمات الربجمية.
• م�سروف الرواتب.
• م�سروف الإيجار.

• م�سروف التاأمني ال�سحي.
• م�سروف ال�سيانة.

• م�سروف الهاتف.
• م�سروف الكهرباء.

• امل�سح�بات ال�سخ�سية.

• ال�سندوق.
• املدين�ن.
• الأرا�سي.
• الدائن�ن.
• راأ�ص املال

ال�سكل )3-2(: احل�سابات الدائمة، واحل�سابات امل�ؤقتة.

 ناق�ص املعلم يف الأ�سئلة الآتية:   

متى يجب عمل قي�د اإقفال للح�سابات؟( 1

اإلَم يهدف اإعداد قي�د الإقفال.؟( 2

كيف يكن اإعداد قي�د الإقفال؟( 3
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ثانيا:  اإعداد قيود الإقفال:

تتمثَّل عملية اإعداد قي�د الإقفال يف اخلط�ات الآتية:

ترحيل اأر�سدة ح�سابات الإيرادات جميًعا اإلى ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعل ح�سابات الإيرادات مدينة، ( 1
وح�ساب ملخ�ص الدخل دائًنا باإجمايل مبلغ الإيرادات.

        
من حـ/ الإيرادات  

                    اإلى حـ/ ملخ�ص الدخل
)اإقفال ح�ساب الإيرادات يف ح�ساب ملخ�ص الدخل(  

ترحيل اأر�سدة ح�سابات امل�سروفات جميًعا اإلى ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعل ح�ساب ملخ�ص الدخل ( 2
مديًنا مببلغ اإجمايل امل�سروفات، وح�سابات امل�سروفات دائنة.

         
من حـ/ ملخ�ص الدخل  
                   اإلى حـ/ امل�سروفات

)اإقفال ح�ساب امل�سروفات يف ح�ساب ملخ�ص الدخل(  

اأهداف اإعداد قيود الإقفال، ووقت اإعدادها:
ة املحا�سبية، وبعد اإعداد الق�ائم املالية؛ حتقيًقا للهدفني الآتيني: يجب عمل قي�د الإقفال عند نهاية املدَّ

جعل اأر�سدة احل�سابات امل�ؤقتة )الإيرادات، وامل�سروفات، وامل�سح�بات ال�سخ�سية( م�ساوية لل�سفر، ( 1
ة حما�سبية لحقة. بحيث تك�ن جاهزة لت�سجيل العمليات املالية ملدَّ

اإذ   ( 2 ة كالًّ من الإيرادات، وامل�سروفات، وامل�سح�بات ال�سخ�سية؛  ُيثل ح�ساب راأ�ص املال يف نهاية املدَّ
يجب اإقفال هذه احل�سابات يف ح�ساب راأ�ص املال )ح�ساب دائم(. نظًرا اإلى كرثة ح�سابات الإيرادات 
ل  وامل�سروفات؛ فاإنه ُي�ستخَدم ح�ساب و�سيط لعملية الإقفال، ي�سمى ح�ساب ملخ�ص الدخل، بحيث ُيرحَّ
ال�سخ�سية مبا�سرًة يف  امل�سح�بات  وُيقَفل ح�ساب  املال،  راأ�ص  اإلى ح�ساب  اأو خ�سارة  ربح  ر�سيده من 

ح�ساب راأ�ص املال.
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ترحيل ر�سيد ح�ساب ملخ�ص الدخل يف حالة الربح؛ بجعله مديًنا، وجعل ح�ساب راأ�ص املال دائًنا. اأّما ( 3
ل ر�سيد ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعله دائًنا، وجعل ح�ساب راأ�ص املال مديًنا  يف حالة اخل�سارة فرُيحَّ

باملبلغ نف�سه.

يف حالة الربح:  
من حـ/ ملخ�ص الدخل  

            اإلى حـ/ راأ�ص املال
)اإقفال �سايف الربح يف ح�ساب راأ�ص املال(  

يف حالة اخل�سارة:  
من حـ/ راأ�ص املال  

            اإلى حـ/ ملخ�ص الدخل
         )اإقفال �سايف اخل�سارة يف ح�ساب راأ�ص املال(

ترحيل ر�سيد ح�ساب امل�سح�بات ال�سخ�سية؛ بجعله دائًنا، وجعل ح�ساب راأ�ص املال مديًنا باملبلغ نف�سه.( 4
من حـ/ راأ�ص املال  

          اإلى حـ/ امل�سحوبات ال�سخ�سية
)اإقفال ح�ساب امل�سحوبات ال�سخ�سية يف ح�ساب راأ�ص املال(  

ًطا لعملية قي�د الإقفال.  وال�سكل )3-3( ُيثِّل خُمطَّ
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ال�سكل )3-3(: قي�د الإقفال.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ت�سجيل قيود الإقفال للح�سابات.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )4-3(.  - اطَّ

الهدف:

التعليمات:

اإقفال احل�سابات. الن�ساط )2(
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ة املحا�سبية  يف ما ياأتي الأر�سدة اخلتامية ل�سركة اإينا�ص للخدمات الهند�سية والربجمية يف نهاية املدَّ
2015/12/31م:

 
 

9000
4000
1500
1000
200
300

8000
10000
21000

 
5000

 
60000

15000
10000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000
 

20000
60000

اإيرادات اخلدمات الهند�سية
اإيرادات اخلدمات الربجمية

م�سروف الرواتب
م�سروف الإيجار

م�سروف التاأمني ال�سحي
م�سروف ال�سيانة

م�سروف الهاتف
م�سروف الكهرباء

ال�سندوق
املدين�ن
الأرا�سي
الدائن�ن

امل�سح�بات ال�سخ�سية
راأ�ص املال

املجموع

      الأر�سدة املدينة           الأر�سدة الدائنة          ا�سم احل�ساب

ورقة العمل )3-4(: اإقفال احل�سابات.

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف ت�سجيل قي�د الإقفال للح�سابات ال�اردة يف ورقة العمل.
لتم اإليها اأمام املجم�عات الأخرى. - ناق�ص اأفراد جمم�عتك يف النتائج التي ت��سَّ
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )4-3(: 
 قيد اإقفال ح�سابات الإيرادات كما يف اجلدول )13-3(.( 1

قيد اإقفال ح�سابات امل�سروفات كما يف اجلدول )14-3(.( 2

املبالغ 
املدينة

املبالغ 
املدينة

املبالغ 
الدائنة

املبالغ 
الدائنة

البيـــــــــــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــــــــــان

التاريــــــخ

التاريــــــخ

   
   15000     
   10000     

 25000                
   

   16000       
   

    9000                 
 4000                 
 1500                  
 1000                  
    200                  

300                 

 من مذك�رين 
 حـ/ اإيرادات اخلدمات الهند�سية 
 حـ/ اإيرادات اخلدمات الربجمية 

         اإلى حـ/ ملخ�ص الدخل 
 )قيد اإقفال ح�سابات الإيرادات( 

 من حـ/ ملخ�ص الدخل 
           اإلى مذك�رين

            حـ/ م�سروف الرواتب 
            حـ/ م�سروف الإيجار 

            حـ/ م�سروف التاأمني ال�سحي 
            حـ/ م�سروف ال�سيانة 

            حـ/ م�سروف الهاتف 
             حـ/ م�سروف الكهرباء 

 )قيد اإقفال ح�سابات امل�سروفات( 

 2015/12/31م

 2015/12/31م

اجلدول )3-13(: قيد اإقفال ح�سابات الإيرادات ل�سركة اإينا�ص.

اجلدول )3-14(: قيد اإقفال ح�سابات امل�سروفات ل�سركة اإينا�ص.
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 2015/12/31م

 9000 قدره  ربح  وج�د  دينار   16000 وامل�سروفات  دينار   25000 الإيرادات  بني  الفرق  ُيظِهر 
كالآتي: املال  راأ�ص  ح�ساب  اإلى  الدخل  ملخ�ص  ح�ساب  ر�سيد  ترحيل  يجب  ذلك،  على  وبناًء  دينار. 

3( قيد ترحيل ر�سيد ح�ساب ملخ�ص الدخل )حالة الربح(: مُيثِّل اجلدول )3-16( هذا القيد.

بعد ذلك، ُيَعدُّ قيد ترحيل ر�سيد ح�ساب ملخ�ص الدخل الذي يك�ن ر�سيده م�ساوًيا لل�سفر، انظر اجلدول 
.)17-3(

اجلدول )3-15(: ح�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ ل�سركة اإينا�ص.

اجلدول )3-16(: قيد ملخ�ص الدخل )حالة الربح(.

         مدين                                                  حـ/ملخ�ص الدخل                             دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

       16000       اإلى مذك�رين                        2015/12/31م     25000         من  مذك�رين                                     2015/12/31م
      9000        ر�سيد دائن قبل الإقفال

   25000         املجموع                    25000         املجموع

املبالغ 
املدينة

املبالغ 
الدائنة

التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

    9000     
    9000              

   

 من حـ/ ملخ�ص الدخل 
         اإلى حـ/ راأ�ص املال 

        )قيد اإقفال ملخ�ص الدخل( 

 2015/12/31م

ح�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ ل�سركة اإينا�ص
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اجلدول )3-17(: ح�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ.

اجلدول )3-18(: قيد اقفال ح�ساب امل�سح�بات ال�سخ�سية.

         مدين                                                  حـ/ملخ�ص الدخل                             دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

       16000       اإلى مذك�رين             2015/12/31م       25000       من  مذك�رين                                      2015/12/31م
      9000        اإلى حـ/ راأ�ص املال    

    25000        املجموع                      25000       املجموع

املبالغ 
املدينة

املبالغ 
الدائنة

التاريــــــخالبيـــــــــــــــــــــــــــان

   5000        
       5000                   

   

 من حـ/ راأ�ص املال 
       اإلى حـ/ امل�سح�بات ال�سخ�سية 

 )قيد اإقفال امل�سح�بات ال�سخ�سية( 

 2015/12/31م

4. قيد اإقفال ح�ساب امل�سحوبات ال�سخ�سية:

فت �سابًقا اأن امل�سح�بات ال�سخ�سية ُتقَفل مبا�سرًة يف ح�ساب راأ�ص املال، انظر اجلدول )18-3(. تعرَّ

مبا�سرًة  اإقفالها  ويتم  بطبيعتها،  مدينة  ح�سابات  هي  ال�سخ�سية  امل�سح�بات  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
راأ�ص  بند  حتت  املايل  املركز  قائمة  يف  تظهر  واأنها   ،)18-3( اجلدول  يف  كما  املال  راأ�ص  ح�ساب  يف 
اأو  الربح،  �سايف  ُيجَمع  ثم  املال،  راأ�ص  ح�ساب  من  م  ُتخ�سَ ال�سخ�سية  امل�سح�بات  اأن  وذلك  املال؛ 
امللكية. حق�ق  قائمة   :)19-3( اجلدول  يف  كما  املال  راأ�ص  ح�ساب  من  اخل�سارة  �سايف  م  ُيخ�سَ

م�سح�بات  دينار   5000 مبلغ  منه  م  ُخ�سِ ثم  دينار،   20000 ي�ساوي  املال  راأ�ص  كان  ال�سابق،  املثال  ففي 
املال،   راأ�ص  اإلى  دينار   9000 الربح  اأُ�سيف  ثم  دينار،   15000 ي�ساوي  املال  راأ�ص  فاأ�سبح  �سخ�سية، 
امللكية. حق�ق  قائمة   :)19-3( اجلدول  انظر  دينار،   24000 املال  لراأ�ص  اجلديد  الر�سيد  فاأ�سبح 
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 2015/12/31م

ة املالية                                 20000 راأ�ص املال يف بداية املدَّ

خ�سم امل�سح�بات ال�سخ�سية             )5000(

اإ�سافة الربح، اأو خ�سم اخل�سارة )ملخ�ص الدخل(            9000

ة املالية)�سايف حقوق امللكية(                   24000 راأ�ص املال يف نهاية املدَّ

اجلدول )3-19(: قائمة حق�ق امللكية.

بعد النتهاء من عملية اإقفال احل�سابات، يتبنيَّ ما ياأتي:

جميع اأر�سدة احل�سابات امل�ؤقتة وح�ساب ملخ�ص الدخل ت�ساوي �سفًرا.( 1

ة، ويك�ن ح�ساب راأ�ص املال يف دفرت    الأ�ستاذ العام ( 2 ح�ساب راأ�ص املال ُيثِّل حق�ق امللكية يف نهاية املدَّ
كما يف اجلدول )20-3(.

اجلدول )3-20(: ح�ساب راأ�ص املال يف دفرت الأ�ستاذ.

         مدين                                                      حـ/راأ�ص املال                             دائن
املبلغاملبلغ البيـــانالبيـــان التاريخالتاريخ رقم قيد 

الي�مية
رقم قيد 
الي�مية

دفرت الأ�ستاذ

 5000       

 24000       

 اإلى حـ/ امل�سح�بات  2015/12/31م        20000       من حـ/ ال�سندوق                      2015/1/1م
        ال�سخ�سية

راأ�ص املال يف نهاية 
ة املالية املدَّ

      9000       من حـ/ ملخ�ص الدخل                    2015/12/31م

  29000          املجموع             29000       املجموع 
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ن�ساط بيتي:

ح�ساب الإيرادات البالغ جمم�عها 65000 دينار.( 1

ح�ساب امل�سروفات البالغ جمم�عها 48000 دينار.( 2

نتائج اأعمال ال�سركة؛ �س�اء اأكانت ربًحا اأم خ�سارًة.( 3

امل�سح�بات ال�سخ�سية البالغ جمم�عها 1900 دينار.( 4

اكتب قيد الإقفال اخلا�ص بكل ح�ساب من احل�سابات الآتية ل�سركة الإيهاب لتجارة العقارات:
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اأ�سئلة الدر�س:

1. مترُّ عملية اإقفال احل�سابات بثلث مراحل متتالية، اذكرها.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

ياأتي،  العبارة غري ال�سحيحة يف ما  اإزاء   )O( واإ�سارة العبارة ال�سحيحة،  اإزاء   )P( اإ�سارة 2. �سع 
ًحا اخلطاأ اإن ُوِجد: ُم�سحِّ

ُتَعدُّ امل�سح�بات ال�سخ�سية من احل�سابات الدائمة.                 )           (أ ( 

ُتَعدُّ الإيرادات من احل�سابات امل�ؤقتة.                              )           (ب ( 

ُتَعدُّ اللتزامات من احل�سابات امل�ؤقتة.                              )           (ج ( 

ُيَعدُّ راأ�ص املال من احل�سابات الدائمة.                                          )           (د ( 

ُيقَفل ح�ساب امل�سح�بات ال�سخ�سية با�ستخدام ح�ساب و�سيط ي�سمى ملخ�ص الدخل.       )           (ه ( 

ُيقَفل ح�ساب الإيرادات مبا�سرًة من ح�ساب راأ�ص املال.                                    )          (و ( 

هـ
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املطلوب:

ت�سنيف احل�سابات ال�سابقة اإلى دائمة وم�ؤقتة.أ ( 
كتابة قيد اإقفال ح�ساب الإيرادات.ب ( 
كتابة قيد اإقفال ح�ساب امل�سروفات.ج ( 
حتديد نتائج اأعمال ال�سركة من حيث الربح اأم اخل�سارة.د ( 
كتابة قيد ترحيل ر�سيد ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ.ه ( 
اإعداد �سفحة حل�ساب ملخ�ص الدخل يف دفرت الأ�ستاذ.و ( 
كتابة قيد اإقفال ح�ساب امل�سح�بات ال�سخ�سية.ز ( 
ة. ح (  ح�ساب ر�سيد راأ�ص املال يف نهاية هذه املدَّ

ة.ط (  اإعداد �سفحة حل�ساب راأ�ص املال يف دفرت الأ�ستاذ يف نهاية هذه املدَّ

25000
1500
2000

17700
30800
45000

6500

128500

20000
35700
2500

30100

40200

128500

اإيرادات اخلدمات ال�ست�سارية
اإيرادات خدمات ال�سيانة
اإيرادات اخلدمات الفنية

م�سروف اإيجار املكاتب
م�سروف الكهرباء

م�سروف املياه
م�سروف التاأمني ال�سحي
م�سروف رواتب امل�ظفني

املدين�ن
الدائن�ن

امل�سح�بات ال�سخ�سية
راأ�ص املال

املجموع

             املدين                   الدائن          ا�سم احل�ساب

ة املحا�سبية 2015/12/31م: 3. يف ما ياأتي الأر�سدة اخلتامية ل�سركة هل التجارية يف نهاية املدَّ

هـ
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.)Cash Flow(  اأوًل: التدفق النقدي

يكن اإيجاد قيمة التدفق النقدي )�سايف التدفق النقدي( بح�ساب الفرق بني النقد الذي ت�سلَّمته   
امل�سروف  والنقد  وغريذلك،  �سابقة،  دي�ن  حت�سيل  اأو  خدمات،  تقدمي  اأو  منتجات،  بيع  من  ال�سركة 
اأو لحقة، وغري ذلك(  �سابقة  دي�ن، وم�سروفات  و�سداد  ا�ستثمارية،  ت�سغيل، وم�سروفات  )م�سروفات 

ة زمنية معينة قد تك�ن �سهًرا، اأو ثالثَة اأ�سهر، اأو �سنًة. خالل مدَّ
 اأّما الناجت فقد يك�ن م�جًبا اأو �سالًبا، فاإذا كان م�جًبا ُوِجد فائ�ص يف النقدية، واأّما اإذا كان �سالًبا فهذا 

يعني وج�د عجز يف النقدية.
للتدفقات  ي�مية  �سجالت  يف  مبا�سرًة  املعامالت  ت�سجيل  يف  يتمثَّل  النقدية  للتدفقات  تتبُّعنا  فاإن  وعليه، 
النقدية، بحيث تعطي هذه ال�سجالت �س�رة دقيقة ملتخذي القرار يف ال�سركة عن و�سعها املايل، ومدى 

ا الإفادة منها يف حت�سني و�سع ال�سركة املايل. ا�ستقراره، ويكن اأي�سً

ثانًيا: اأهمية التدفق النقدي.
تفيد بيانات التدفقات النقدية لل�سركة �سّناع القرار فيها وم�ستخدمي البيانات املالية مبا ياأتي:

ف قدرة ال�سركة على ت�ليد النقدية، وتلبية حاجات امل�سروع يف ما يخ�ص ا�ستخدام هذه النقدية.( 1 تعرُّ
ف قدرة ال�سركة على ال�فاء بالدين، والتكيُّف مع الفر�ص املتغرية.( 2 تعرُّ
وت�قيتها، ( 3 امل�ستقبلية،  النقدية  التدفقات  ملبالغ  م�ؤ�سًرا  التاريخية  النقدي  التدفق  بيانات  ا�ستخدام 

ودرجة تاأكيدها، ف�ساًل عن اختبار دقة التقديرات ال�سابقة للتدفقات النقدية، والنظر يف العالقة بني 
الربح و�سايف التدفق النقدي .

بيان كيفية ا�ستخدام ال�سركة هذه النقدية.  ( 4
جتنُّب نفاد الر�سيد النقدي من ال�سركة يف اأيِّ وقت.( 5
ح اإذا كان عمالء ال�سركة ( 6 ع )امل�ستقبلي( ُي��سِّ مالحظة حالت البيع؛ وذلك اأن التدفق النقدي املُت�قَّ

يتاأخرون اأكرث مّما يلزم يف ت�سديد الف�اتري امل�ستحقة اأم ل.

الدرس الثالث
التدّفقات النقدية 3
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النجاة لأيِّ �سركة حتر�ص على  ال�سليم وط�ق  بالتخطيط  اأ�سبه  النقدي  التدفق  ُيَعدُّ  وتاأ�سي�ًسا على ذلك، 
اأو العجز يف  اأرباحها. فعن طريق التدفق النقدي )اأي معرفة مقدار الفائ�ص  �سمان ا�ستمرارها وزيادة 
ع، اأو تخرج منه. ولهذا يجب دائًما ت�افر  د م�سري ال�سركة؛ باأن تظل يف ال�س�ق وتت��سَّ التدفق النقدي( يتحدَّ

مبلغ نقدي يف ال�سركة؛ فه� ُيثِّل �سريان احلياة لها.
ُتَعدُّ قائمة التدفق النقدي )Cash flow( اأداة جيدة لالأ�سباب الآتية:

ُت�ستخَدم يف اإعداد خطة م�ستقبلية لتحديد حاجات ال�سركة امل�ستقبلية من النقد، حتى قبل اأن تدع�      
احلاجة اإليه.

ة زمنية معينة.    ح الفرق بني الإيرادات واملدف�عات النقدية ل�سركة ما خالل مدَّ ُت��سِّ
ت�سري اإلى مقدار النقد املت�افر فعاًل؛ ما ي�ساعد ال�سركة على ت�سيري اأعمالها، من: م�سرتيات، وت�سديد    

ف�اتري، والتزامات جارية.

ثالًثا: اأنواع التدفق النقدي.

التدفقات  طبيعة  ُيبنيِّ   )4-3( وال�سكل  داخل،  نقدي  وتدفق  خارج،  نقدي  تدفق  ن�عان:  النقدي  التدفق 
النقدية الداخلة اإلى ال�سركة واخلارجة منها.

التدفق النقدي

املقب��سات النقدية
)النقد الداخل(

- ما مقدار املال الذي �سيدخل ال�سركة؟
- متى �ستجني هذا املال؟

- ما م�سدر هذا املال؟

املدف�عات النقدية
)النقد اخلارج(

- ما مقدار املال الذي �سيخرج من ال�سركة؟
- متى �سُتنِفق هذا املال؟

- على اأيِّ �سيء �سُينَفق هذا املال؟

الفائ�ص = جممل النقد الداخل  اأكرث من  جممل النقد اخلارج.

العجز = جممل النقد الداخل اأقل من جممل النقد اخلارج.

ال�سكل )3-4(: التدفق النقدي.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على متييز نوعي التدفق النقدي.

�سنِّف وحدك العبارات الآتية اإلى نقد داخل، ونقد خارج:   
�سراء اأثاث لل�سركة نقًدا.( 1
تقدمي خدمات ا�ست�سارية لإحدى ال�سركات التجارية نقًدا.( 2
رواتب امل�ظفني يف ال�سركة نقًدا.( 3
اإيجار املكاتب ال�سهري نقًدا.( 4
ف�اتري الكهرباء نقًدا.( 5
بيع اأجهزة حا�س�ب على احل�ساب ل�سركة املروة.( 6
�سيانة اأجهزة حا�س�ب ل�سركة النخبة نقًدا.( 7

�سارك زميلك يف اإجاباتك.   
ناق�ص املعلم يف اإجاباتك.   

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:   
ا؟ ما الفرق بني احلالتني؟( 1 متى ُيَعدُّ التدفق النقدي عجًزا؟ متى ُيَعدُّ فائ�سً
ملاذا ُتَعدُّ قائمة التدفق النقدي اأداة مهمة ل�سّناع القرار يف ال�سركة؟( 2
براأيك، ما خطة التدفق النقدي؟( 3
ما املراحل التي ترُّ بها خطة التدفق النقدي؟( 4

�سارك زميلك يف اإجاباتك.   
ناق�ص املعلم يف اإجاباتك.   

الهدف:

التعليمات:

اأنواع التدفق النقدي. الن�ساط )١(
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  )Cash flow plan(. رابًعا: خطة التدفق النقدي

ة معينة، مثل حركة  د بذلك التنب�ؤ بحركة النق�د اخلارجة من امل�سروع والداخلة اإليه يف غ�س�ن مدَّ ُيق�سَ
النق�د خالل ثالثة اأ�سهر قادمة، من حيث: مقدارها، وبن�دها، وم�سادرها، واأوجه �سرفها، ووقت دخ�لها 

اأو خروجها؛ اأي اإنها عر�ص حلركة النق�د التي تدخل ال�سركة، والتي تخرج منها، من حيث:

اأو النقد الوارد: ما كمية النق�د أ (  اأو املقبو�سات،   )Cash In Flow( التدفق النقدي الداخل 
اأو  اأين �ستدخل؟ ُيثِّل هذا الن�ع من التدفق الدخل،  التي �ستدخل ال�سركة؟ متى يك�ن ذلك؟ من 

عة. ع�ائد املبيعات املتحققة اأو املُت�قَّ

التدفق النقدي اخلارج )Cash Out Flow(، اأو املدفوعات، اأو النقد اخلارج: ما كمية النق�د ب ( 
التي �ستخرج من ال�سركة؟ متى يك�ن ذلك؟ اإلى اأين �ستذهب؟ ُيثِّل هذا الن�ع من التدفق التكاليف، 
اأو النفقات ال�سرورية لعمل ال�سركة، مثل: دفع الإيجار، وم�سرتيات امل�اد، واأج�ر العاملني. ُيذَكر 
اأن وج�د فائ�ص يف النقدية  اأن ال�سركة تخ�سر، كما  اأن وج�د عجز يف النقدية ل يعني بال�سرورة 
ق اأرباًحا؛ وذلك اأن التدفقات النقدية ُتعربِّ فقط عن النقدية ال�اردة  ل يعني بال�سرورة اأنها حُتقِّ
اإيرادات  فُتعربِّ عن  اأو اخل�سارة(  الدخل )الربح،  قائمة  ا  اأمَّ ة زمنية معينة.  واملن�سرفة خالل مدَّ

ال�سركة وم�سروفاتها؛ �س�اء متَّ التح�سيل اأوال�سرف، اأو مل يتم. 

حتليل نتائج اخلطة النقدية :
يكن حتليل النتائج النهائية خلطة التدفق النقدي كما ياأتي:

اإذا كان الناجت �سفًرا دلَّ ذلك على و�سع الت�ازن؛ اأي عدم وج�د نق�ص يف ال�سي�لة النقدية، اأو زيادة  ( 1
عليها.

ة للح�س�ل على اإيرادات ( 2 اإذا كان الناجت م�جًبا دلَّ ذلك على و�سع الفائ�ص، حيث ُي�ستَغل يف ج�انب عدَّ
اإ�سافية، اأو تعزيز م�قف ال�سركة يف ال�س�ق. ومن الأمثلة على ذلك اإقدام ال�سركة على زيادة الإنتاج، 
اأو تقدمي خدمات اإ�سافية لزيادة الدخل، اأو اإيداع هذه املبالغ يف البنك، واحل�س�ل على ف�ائد بنكية 

اإ�سافية. 
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ة، منها: 3(  اإذا كان الناجت �سالًبا دلَّ ذلك على و�سع العجز، حيث يعالج باأ�ساليب عدَّ

احل�س�ل على قر�ص م�سريف لتغطية العجز.أ ( 
تاأجيل املدف�عات النقدية.ب ( 
تعجيل املقب��سات النقدية.ج ( 

خام�ًسا: طرائق حت�سني التدفق النقدي.

فنا �سابًقا مفه�م التدفق النقدي واأهميته، والفرق بني التدفق النقدي الداخل والتدفق النقدي              تعرَّ
ف الآن كيف يكن حت�سني عملية التدفق النقدي لل�سركة. اخلارج، و�سنتعرَّ

ف كيفية حت�سني التدفق النقدي لل�سركة. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.   
التدفق     امل�ستخدمة يف حت�سني  الطرائق  اإحدى  ُتبنيِّ  بطاقة خا�سة  على كل جمم�عة  املعلم  ع  �سُي�زِّ

النقدي لل�سركة.
ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك حمت�يات البطاقة، وناق�س�ا تفا�سيلها فيما بينكم.   
تلم اإليها اأمام املجم�عات الأخرى، وناق�سهم فيها.    اعر�ص اأهم النقاط التي ت��سَّ
ناق�ص املعلم يف الطرائق الآتية لتح�سني التدفق النقدي لل�سركة:   

الهدف:

التعليمات:

حت�سني التدفق النقدي لل�سركة. الن�ساط )١(
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اإن ج�هر الإدارة الناجحة للتدفق النقدي يتمثَّل يف تنظيم النقد ال�ارد اإلى ال�سركة واخلارج منها، علًما باأن 
�ص من مقدار راأ�ص  زيادة التدفق النقدي لل�سركة ُيخفِّ
املال الثابت الذي َيلزم ال�ّسركة، واأن التدفق النقدي 
ل  ُي�سهِّ ما  ًعا؛  ُمت�قَّ منًطا  ا  اأي�سً ي�ِجد  بثبات  املتزايد 
امليزانيات  وو�سع  للم�ستقبل،  التخطيط  ال�سركة  على 

املنا�سبة التي ُت�سِهم يف حتقيق النم� املن�س�د.
لل�سركة  يكن  التي  الطرائق  بع�ص  ياأتي  ما  ويف 

ا�ستخدامها يف زيادة التدفق النقدي:
1( تنظيم جدول الفواتري :

جمال  يف  ُتنِفقها  اأن  يكن  التي  النقد  كمية  ازدادت  املقب��سات  حت�سيل  يف  ال�سركة  اأ�سرعت  كلما 
جدول  بتحديد  وذلك  مبكرة،  ب�س�رة  الف�اتري  اإ�سدار  اإلى  عادًة  تلجاأ  ال�سركات  اأن  واملاُلَحظ  تنميتها. 

لإ�سدارها يعتمد على ت�سنيف اأمد )عمر( ح�سابات 
وا�سحة  �س�رة  ال�سركة  اإدارة  ينح  ما  امل�ستحقات؛ 
اإلى اتخاذ  ر حت�سيلها، فتبادر  عن احل�سابات املُتاأخِّ

قرارات بخ�س��سها.
2( متديد مهلة امل�سروفات )املدفوعات(:

لل�سركة  م�سم�حة  مهلة  اأط�ل  من  الإفادة  يجب 
دين؛ فهذه املهلة تنح ال�سركة ال�قت الالزم  )ترتاوح غالًبا بني 60-90 ي�ًما( يف ت�سديد امل�ستحقات للُم�رِّ

لتح�سيل املقب��سات من دون �سرف الأم�ال على القرو�ص الق�سرية الأجل.
3( طلب دفعة اأولية:

ل اأن يك�ن الدفع على �س�رة ن�سبة مئ�ية من القيمة الإجمالية للفات�رة. فقد تطلب ال�سركة مثاًل دفع  ُيف�سَّ
ما ن�سبته 40% من قيمة الفات�رة، والباقي ُيدَفع عند ا�ستكمال العمل، اأو ت�زيع القيمة الإجمالية للفات�رة 
اأثناء تنفيذه، وُيدَفع  الثلث الثاين يف  ُيدَفع ثلث القيمة قبل بدء العمل، وُيدَفع  على ثالث دفعات، بحيث 

الثلث الأخري بعد ا�ستكماله.

راأ�ص املال الثابت: جزء من راأ�ص 
املال يتمثَّل يف الأبنية، واملن�ساآت، والآلت، 

والأجهزة، وغري ذلك من الأ�س�ل الثابتة التي 
حتتاج اإليها ال�سركة للقيام باأعمالها.

ح�سابات امل�ستحقات: فئة احل�سابات 
التي يقل اأمدها عن 30 ي�ًما، وفئة احل�سابات 

تها بني 30 ي�ًما و 60 ي�ًما، وفئة  التي ترتاوح مدَّ
تها بني 60 ي�ًما و 90  احل�سابات التي ترتاوح مدَّ

ي�ًما...
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4( منح خ�سومات للدفع ال�سريع: 
ا للتدفق النقدي لل�سركة. وعليه، يكن لل�سركة اأن  لة ُتثِّل ا�ستنزاًفا حقيقيًّ الأم�ال امل�ستحقة غري املُح�سَّ
ة زمنية معينة لتعزيز التدفق  ز العمالء اإلى الدفع الف�ري؛ مبنحهم خ�سًما على الدفع يف غ�س�ن مدَّ حُتفِّ

النقدي، علًما باأن منح خ�سم ن�سبته 2% للدفع يف غ�س�ن ع�سرة اأيام ه� الأمر الأكرث �سي�ًعا. 
5( دفع الفواتري فقط وقت ا�ستحقاقها:

داد حتديد م�عد له  دين. فمن �سروط ال�سَّ ق من ت�اريخ ا�ستحقاق الدفعات للُم�رِّ يجب على ال�سركة التحقُّ
داد بدًل من الدفع ف�ًرا. وعلى  )30 ي�ًما، اأو 60 ي�ًما، اأو 90 ي�ًما(. عندئٍذ فقط تلتزم ال�سركة مب�اعيد ال�سَّ
ًة  هذا، فاإن القت�سار على دفع الف�اتري عند ا�ستحقاقها فح�سب ي�ساعد على حفظ النقد داخل ال�سركة مدَّ

اأط�ل.
6( تقلي�ص املخزون: 

د  د مبلًغا كبرًيا من النق�د؛ لذا يجب تدقيق املخزون ب�س�رة م�ستمرة للتاأكُّ املخزون الراكد بالب�سائع قد ُيقيِّ
َيلزمها، ول �سيما حني  اأكرث مّما  اأن تتجنَّب �سراء �سلع  ال�سركة  اأنه �سمن املعدلت املقب�لة، ويتعنيَّ على 
ا  دون بالتخفي�سات الكبرية، فهذا �سي�ؤدي اإلى تقييد اأم�الها النقدية. يتعنيَّ على ال�سركة اأي�سً ُيبِهرها املُ�رِّ
ف الب�سائع التي اأ�سبحت قدية اأو منتهية ال�سالحية، واأن تعمل  �ص خمزونها ب�س�رة دورية لتعرُّ اأن تتفحَّ

على تاأجيل الطلبيات اجلديدة حلني ا�ستعمال هذا املخزون، اأو بيعه من اأجل حت�سني ال�سي�لة النقدية.
7( تف�سيل ال�ستئجار على ال�سراء: 

التدفق  الإيجابي يف  باأثره  ال�سراء، ولكن يكن تربير ذلك  تكلفة من عملية  اأكرث  يك�ن ال�ستئجار غالًبا 
النقدي. وعليه، فاإن ا�ستئجار ال�سركة اأجهزة احلا�س�ب وال�سيارات والأدوات الأخرى التي َتلزمها  لت��سيع 
اأعمالها  اإدارة  يف  ا�ستخدامها  ل  ُيف�سَّ التي  الئتمانية  الت�سهيالت  اأو  ال�سي�لة،  تقييد  بها  �سُيجنِّ ن�ساطها، 

الي�مية. 
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ن�ساط بيتي:

يف ما ياأتي العمليات املالية ل�سركة الفا�سل للمواد التموينية:

�سراء م�اد غذائية مببلغ 15000 دينار نقًدا.( 1

 بيع م�اد ت�ينية مببلغ 25000 دينار نقًدا.( 2

�سراء اأثاث مببلغ 5000 دينار نقًدا.( 3

بيع اأرا�ٍص مببلغ 30000 دينار نقًدا.( 4

دفع اإيجار مكاتب بقيمة 1500 دينار نقًدا.( 5

�سرف رواتب م�ظفني بقيمة 6000 دينار نقًدا.( 6

تقدمي خدمات ا�ست�سارية بقيمة 10000 دينار نقًدا.( 7

دفع �سرائب م�ستحقة بقيمة 5000 دينار نقًدا.( 8

دفع اأق�ساط قرو�ص م�سرفية بقيمة 6000 دينار نقًدا.( 9

حت�سيل اإيجار بقيمة 3000 دينار نقًدا.( 10

حت�سيل ف�ائد ودائع بنكية بقيمة 8000 دينار نقًدا.( 11

املطلوب:

 ت�سنيف احل�سابات الآنف ذكرها اإلى نقد داخل اإلى ال�سركة، ونقد خارج منها.
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اأ�سئلة الدر�س:

ح املق�سود مبفهوم التدفق النقدي. 1. و�سِّ

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

2.  علِّل ما ياأتي: 
ُيَعدُّ التدفق النقدي اأ�سبه بالتخطيط ال�سليم وط�ق النجاة لأيِّ �سركة حتر�ص على �سمان ا�ستمرارها 

وزيادة اأرباحها.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

3. اذكر الطريقة التي مُتكِّن ال�سركة من زيادة تدفقاتها النقدية يف كل حالة من احلالت الآتية:

تك�ين �س�رة وا�سحة عن احل�سابات ذات التح�سيل املتاأخر. ---------------------.أ ( 

منح ال�سركة ال�قت الكايف لتح�سيل املقب��سات من دون �سرف الأم�ال على القرو�ص الق�سرية ب ( 
الأجل. -----------------------------.

طلب ال�سركة دفع ما ن�سبته 35% من قيمة الفات�رة، والباقي ُيدَفع عند النتهاء من العمل.-----.ج ( 

بالتخفي�سات د (  دون  املُ�رِّ ُيبِهرها  �سيما حني  ول  اإليه،  اأكرث مّما حتتاج  �سلع  �سراء  ال�سركة  جتنُّب 
الكبرية.  -----------------------------.

 منح ال�سركة العمالء خ�سًما مقداره 3% يف حال دفعهم امل�ستحقات املرتتبة عليهم يف غ�س�ن 15 ه ( 
ي�ًما. --------------------------------.

هـ
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4. ملعلومات التدفقات النقدية لل�سركة عدة فوائد تفيد �سّناع القرار وم�ستخدمي البيانات املالية. اذكر 
اأربًعا من هذه الفوائد.

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

.--------------------------------------------------------------------------

5.عربِّ بثلثة اأ�سئلة خمتلفة عن كلٍّ مّما ياأتي:

     - التدفق النقدي الداخل اإلى ال�سركة.
   --------------------------------------------------------------------------    
  --------------------------------------------------------------------------     
.-------------------------------------------------------------------------     

     - التدفق النقدي اخلارج من ال�سركة.
         -------------------------------------------------------------------------      
  -------------------------------------------------------------------------      
.-------------------------------------------------------------------------      

6.علَم تدل كل حالة من احلالت الآتية:

اإذا كان ناجت التدفق النقدي م�ساوًيا لل�سفر. أ ( 
  --------------------------------------------------------------------------    
.--------------------------------------------------------------------------    

اإذا كان ناجت التدفق النقدي م�جًبا. ب ( 
  --------------------------------------------------------------------------     
.-------------------------------------------------------------------------     

اإذا كان ناجت التدفق النقدي �سالًبا. ج (     
      --------------------------------------------------------------------------     

.-------------------------------------------------------------------------     
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الدرس الرابع
قوائم التدفق النقدي ٤

اأوًل: قائمة التدفق النقدي.
ف يف هذا الدر�ص كيفية  فنا �سابًقا مفه�م خطة التدفق النقدي وكيف يكن حت�سينها، و�سنتعرَّ تعرَّ  
ح العنا�سر الرئي�سة يف قائمة التدفق  اإعداد قائمة التدفق النقدي لل�سركة، انظر ال�سكل )3-5( الذي ُي��سِّ

النقدي لل�سركات.

1

2

3

4

التدفقات النقدية الداخلة:

القرو�ص
الإيرادات

املبيعات
اأخرى

اإجمايل التدفقات الداخلة

التدفقات اخلارجة:

الآلت واملعدات
م�سروف الرواتب

م�سروف الإيجار املدف�ع
امل�سرتيات النقدية

م�سروف الكهرباء واملاء
م�سروفات اأخرى

اإجمايل التدفقات اخلارجة

�سايف التدفقات النقدية )2-1(

ة التدفقات اأول املدَّ

ة )4+3( التدفقات اآخر املدَّ

ة 2 ة 3  املدَّ ة 2 املدَّ ة 1  املدَّ  م            البيــــــــــــــان                       املدَّ

ال�سكل )3-5(: من�ذج قائمة التدفق النقدي.

ة:  التدفقات النقدية اأول املدَّ
ة  �سايف النقدية يف نهاية املدَّ

ال�سابقة. فمثاًل، اإذا كان 
ر�سيد النقدية يف نهاية �سهر 
اآذار 2000 دينار، فاإن ر�سيد 

ة ل�سهر ني�سان ه�  بداية املدَّ
2000 دينار، وهكذا.

ة:  التدفقات النقدية اآخر املدَّ
حا�سل جمع �سايف التدفقات 

ة مع  النقدية خالل املدَّ
ة،  التدفقات النقدية اأول املدَّ

حيث اإن:
- �سايف التدفقات النقدية 

= النقد الداخل - النقد 
اخلارج.

- �سايف التدفقات = 1- 2
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد قائمة التدفق النقدي.

-  �ستعمل �سمن جمم�عة.
عها املعلم. لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-5( التي وزَّ - اطَّ

- اأعدَّ اأنَت واأفراد جمم�عتك قائمة التدفق النقدي ملحل خالد لإ�سالح ال�سيارات.
- اكتب على الل�ح اإجابة جمم�عتك. 

- ناق�ص املعلم يف هذه الإجابة.

الهدف:

التعليمات:

قائمة التدفق النقدي.  الن�ساط )١(

ورقة العمل )3-5(: حمل خالد لإ�سالح ال�سيارات.

يف ما ياأتي تفا�سيل العمليات املالية ملحل خالد لإ�سالح ال�سيارات:
   1( بداأ خالد م�سروعه بتاريخ 2015/1/1م، مببلغ 10000 دينار اأردين، اأُوِدع كاماًل يف البنك.

   2( بتاريخ 2015/1/5م، ا�سرتى اآلت ومعدات مببلغ 5000 دينار نقًدا.
   3( اإجمايل اإيرادات �سهر كان�ن الثاين 4000 دينار، ا�سُتِلمت نقًدا.

   4( اإجمايل رواتب �سهر كان�ن الثاين 2000 دينار، ُدِفعت نقًدا.
   5( ف�اتري الكهرباء واملاء ل�سهر كان�ن الثاين 200 دينار، ُدِفعت نقًدا.

   6( اإيجار �سهر كان�ن الثاين 200 دينار، ُدِفعت نقًدا.
   7( م�سرتيات نقدية ل�سهر كان�ن الثاين 600 دينار، ُدِفعت نقًدا.

   8( اإجمايل اإيرادات �سهر �سباط 4500 دينار، ا�سُتِلمت نقًدا.
   9( اإجمايل رواتب �سهر �سباط 2000 دينار، ُدِفعت نقًدا.

   10( ف�اتري الكهرباء واملاء ل�سهر �سباط 200 دينار، ُدِفعت نقًدا.
   11( اإيجار �سهر �سباط 200 دينار، ُدِفعت نقًدا.

   12( م�سرتيات نقدية ل�سهر �سباط 600 دينار، ُدِفعت نقًدا.
املطلوب:

 اإعداد قائمة التدفق النقدي ل�سهر كانون الثاين، و�سهر �سباط، و�سهر اآذار.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )5-3(: 

ُيثِّل اجلدول )3-21( قائمة التدفق النقدي ملحل خالد.

1

2

3

4

التدفقات النقدية الداخلة:

القرو�ص
الإيرادات

املبيعات
اأخرى

اإجمايل التدفقات الداخلة

التدفقات اخلارجة:

الآلت واملعدات
م�سروف الرواتب

م�سروف الإيجار املدف�ع
امل�سرتيات النقدية

م�سروف الكهرباء واملاء
م�سروفات اأخرى

اإجمايل التدفقات اخلارجة 

�سايف التدفقات النقدية )2-1(

ة التدفقات اأول املدَّ

ة )4+3( التدفقات اآخر املدَّ
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    م                             البيـــــــــــــــــــــــان                         �سهر كانون الثاين       �سهر �سباط               �سهر اآذار

اجلدول )3-21(: قائمة التدفق النقدي ملحل خالد.
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- ناق�ص املعلم يف ال�س�ؤالني الآتيني:
ة؟ 1( كيف يكن ح�ساب التدفقات النقدية اأول املدَّ

2( كيف ُح�ِسب �سايف التدفقات النقدية يف �سهري �سباط واآذار؟

ة ل�سهر كان�ن الثاين بلغت 10000 دينار، وهي ُتثِّل ما اأُوِدع يف البنك بداية امل�سروع  التدفقات يف اأول املدَّ
ة قبل ذلك؛ فاإن: بتاريخ 2015/1/1م. ونظًرا اإلى عدم وج�د تدفقات اأول املدَّ

ة ل�سهر كان�ن الثاين =  التدفقات بداية امل�سروع + �سايف التدفقات النقدية ال�سابقة التدفقات اأول املدَّ
0 + 10000 =                                             

                                            = 10000 دينار.

ة ل�سهر كان�ن الثاين + �سايف التدفقات ال�سابقة ة ل�سهر �سباط = التدفقات اأول املدَّ التدفقات اأول املدَّ
)4000-( +   10000   =                                    

                                    = 6000 دينار.

ة ل�سهر �سباط + �سايف التدفقات ال�سابقة ة ل�سهر اآذار = التدفقات اأول املدَّ التدفقات اأول املدَّ
1500 +   6000   =                                    

                                   = 7500 دينار. 
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ثانًيا: اإعداد قائمة التدفق النقدي )التطبيق ١(.
ف الآن مثاًل عمليًّا على كيفية اإعدادها.  فنا اآنًفا قائمة التدفق النقدي، و�سنتعرَّ تعرَّ

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد قائمة التدفق النقدي.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )6-3(. - اطَّ

- اكتب على الل�ح اإجابة جمم�عتك. 
- ناق�ص املعلم يف هذه الإجابة.

الهدف:

التعليمات:

التدفق النقدي )التطبيق ١(. الن�ساط )١(
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يف ما ياأتي تفا�سيل العمليات املالية ل�سركة الن�ر للدعاية والإعالن: 

يف   ( 1 كاماًل  اأُوِدع  دينار،   70000 قدره  مال  براأ�ص  2015/6/1م،  بتاريخ  اأعمالها  ال�سركة  بداأت 
البنك.

ا لها، وقد     ( 2 بتاريخ 2015/6/5م، ا�ستاأجرت ال�سركة مكاتب من �سركة الرامة العقارية؛ لتك�ن مقرًّ
بلغت قيمة الإيجار 4000 دينار �سن�يًّا، ُدِفعت ب�سيك.

بتاريخ 2015/6/15م، �ُسِحب مبلغ 3000 دينار من البنك، ثم اأُوِدع يف ال�سندوق لدفع امل�سروفات ( 3
ال�سرورية )الطارئة(.

بتاريخ 2015/6/20م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا للمكاتب مببلغ2000 دينار ب�سيك.( 4
بتاريخ 2015/6/25م، ا�سرتت ال�سركة �سيارة �سغرية لت�سيري اأعمالها مببلغ 6000 دينار بالآجل،  ( 5

وذلك من �سركة الحتاد لتجارة ال�سيارات. 
بتاريخ 2015/7/1م، ا�سرتت ال�سركة معدات مببلغ 25000 دينار، ُدِفع ب�سيك.( 6
ت�سلَّمته   ( 7 وقد  دينار،   14000 مببلغ  الفرح  ل�سركة  دعاية  ال�سركة  عملت  2015/7/10م،  بتاريخ 

ورقة العمل ) 3-6(: التدفق النقدي ل�سركة الن�ر.

ب�سيك.
بتاريخ 2015/7/15م، دفعت ال�سركة قيمة فات�رة الكهرباء البالغة 300 دينار نقًدا.( 8
ل�سركة اجل�د مببلغ   ( 9 الدعايات والإعالنات  ال�سركة جمم�عة من  بتاريخ 2015/7/20م، عملت 

9000 دينار على احل�ساب. 
لتجارة  ( 10 الحتاد  �سركة  من  ا�سرتتها  التي  ال�سيارة  ثمن  ال�سركة  دفعت  2015/7/28م،  بتاريخ 

ال�سيارات ب�سيك م�سح�ب على البنك.
بتاريخ 2015/7/30م، بلغ جمم�ع رواتب العاملني 5000 دينار، ُدِفعت ب�سيك.( 11

 
املطلوب:

 اإعداد قائمة التدفق النقدي لل�سركة يف �سهر حزيران، ومتوز، واآب.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )6-3(: 

1

2

3

4

التدفقات النقدية الداخلة:

القرو�ص
الإيرادات

املبيعات
اأخرى

اإجمايل التدفقات الداخلة

التدفقات اخلارجة:

الآلت واملعدات
الأثاث

ال�سيارات
م�سروف الرواتب

م�سروف الإيجار املدف�ع
امل�سرتيات النقدية

م�سروف الكهرباء 
م�سروفات اأخرى

اإجمايل التدفقات اخلارجة

�سايف التدفقات النقدية )2-1(

ة التدفقات اأول املدَّ

ة )4+3( التدفقات اآخر املدَّ
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    م                             البيـــــــــــــــــــــــان                            �سهر حزيران             �سهر متوز                �سهر اآب

اجلدول ) 3-22(: قائمة التدفق النقدي ل�سركة الن�ر.
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ثالًثا: اإعداد قائمة التدفق النقدي )التطبيق 2(.

اأعددنا اآنًفا قائمة التدفق النقدي ل�سركة الن�ر، و�سُنِعدُّ الآن قائمة التدفق النقدي لكلٍّ من �سركة الطاهر 
و�سركة الن�ر�ص.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد قائمة التدفق النقدي.

- �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
لع على ورقة العمل )7-3(. - اطَّ

- ُحلَّ اأ�سئلة ورقة العمل.
لتما اإليه، بكتابته على الل�ح. - قارن اإجابتك باإجابة زميلك، ثم �سارك باقي املجم�عات يف ما ت��سَّ

الهدف:

التعليمات:

التدفق النقدي )التطبيق 2(. الن�ساط )١(
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ورقة العمل )3-7(: قائمة التدفق النقدي ل�سركة الطاهر.

يف ما ياأتي تفا�سيل العمليات املالية ل�سركة الطاهر:

بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري بتاريخ 2015/3/1م، مببلغ 14000 دينار نقًدا، و 4000 دينار ( 1
قيمة �سيارة، و 2400 دينار قيمة اأثاث، و 90000 دينار قيمة مبنى.

بتاريخ 2015/3/5م، ا�سرتت ال�سركة معدات مببلغ 10000 دينار من �سركة الزاهر، دفعت منه ( 2
3000 دينار نقًدا.

بتاريخ 2015/3/6م، ا�سرتت ال�سركة م�اد نظافة مببلغ 50 دينار نقًدا.( 3

بتاريخ 2015/3/8م، اأودعت ال�سركة مبلغ 7000 دينار يف البنك.( 4

�سيانة ( 5 لقاء  �سامر  ال�سيد  من  نقًدا  دينار   3600 مبلغ  ال�سركة  لت  ح�سَّ 2015/4/15م،  بتاريخ 
املبنى اخلا�ص به.

بتاريخ 2015/5/16م، عملت ال�سركة �سيانة ل�سركة الت�سالت مببلغ 28000 دينار، ت�سلَّمت منه ( 6
10000 دينار نقًدا.

بتاريخ 2015/5/17م، دفعت ال�سركة مبلغ 500 دينار م�سروف �سيانة لل�سيارة ب�سيك.( 7

بتاريخ 2015/5/29م، دفعت ال�سركة رواتب امل�ظفني البالغة 1300 دينار نقًدا.( 8

املطلوب:
 اإعداد قائمة التدفق النقدي لل�سركة يف �سهر اآذار، وني�سان، واأيار وحزيران.
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1

2
3
4

التدفقات النقدية الداخلة:
القرو�ص

الإيرادات )ال�سيد �سامر(
الإيرادات )�سركة الت�سالت(

اأخرى
اإجمايل التدفقات الداخلة

التدفقات اخلارجة:
الآلت واملعدات

الأثاث
م�سروف �سيانة ال�سيارة

م�سروف الرواتب
م�سروف الإيجار املدف�ع

امل�سرتيات النقدية
م�سروف الكهرباء 

م�سروفات اأخرى
اإجمايل التدفقات اخلارجة

�سايف التدفقات النقدية )2-1(
ة التدفقات اأول املدَّ

ة )4+3( التدفقات اآخر املدَّ
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البيــــــــــــــــــان                   �سهر اآذار   �سهر ني�سان     �سهر اأيار        �سهر حزيران     م         

اجلدول )3-23(: قائمة التدفق النقدي ل�سركة الطاهر.

اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )7-3(: 
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على اإعداد قائمة التدفق النقدي.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
عها املعلم . لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-8( التي وزَّ - اطَّ

- ُحّل اأ�سئلة ورقة العمل
-  اكتب على الل�ح اإجابة جمم�عتك.

- ناق�ص املعلم يف هذه الإجابة. 

الهدف:

التعليمات:

التدفق النقدي )التطبيق 3(. الن�ساط )2(

ورقة العمل )3-8(: قائمة التدفق النقدي ل�سركة الن�ر�ص.

يف ما ياأتي تفا�سيل العمليات املالية ل�سركة الن�ر�ص ل�سيانة اأجهزة احلا�س�ب: 

بداأت ال�سركة ن�ساطها بتاريخ 2016/1/1م، براأ�ص مال قدره 50000 دينار، اأوِدع كاماًل يف البنك.( 1

البنك ( 2 على  م�سح�ب  ب�سيك  دينار   10000 مببلغ  �سيارة  ال�سركة  ا�سرتت  2016/1/5م،  بتاريخ 
لت�سيري اأعمالها.

بتاريخ 2016/1/6م، ا�سرتت ال�سركة اأثاًثا من مفرو�سات زين مببلغ 2000 دينار بالآجل.( 3

ب�سيك م�سح�ب ( 4 دينار  البالغة 600  الهاتف  فات�رة  قيمة  ال�سركة  بتاريخ 2016/1/10م، دفعت 
على البنك.

بتاريخ 2016/1/12م، ا�سرتت ال�سركة بع�ص القرطا�سية من مكتبة ال�ستقالل مببلغ 400 دينار ( 5
ب�سيك.

العمالء مببلغ ( 6 باأحد  اخلا�سة  احلا�س�ب  لأجهزة  �سيانة  ال�سركة  عملت  بتاريخ 2016/1/15م، 
1600 دينار، وقد ت�سلَّمت املبلغ ب�سيك.

املطلوب:
 اإعداد قائمة التدفق النقدي لل�سركة يف �سهر كانون الثاين و�سباط.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )8-3(: 

1

2

3

4

التدفقات النقدية الداخلة:

القرو�ص
الإيرادات

املبيعات
اأخرى

اإجمايل التدفقات الداخلة

التدفقات اخلارجة:

الآلت واملعدات
الأثاث

ال�سيارة
م�سروف الرواتب

م�سروف الإيجار املدف�ع
امل�سرتيات النقدية
م�سروف الهاتف 
م�سروفات اأخرى

اإجمايل التدفقات اخلارجة

�سايف التدفقات النقدية )2-1(

ة التدفقات اأول املدَّ

ة )4+3( التدفقات اآخر املدَّ
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    م                     البيــــــــــــــــــان                                           �سهر كانون الثاين        �سهر �سباط

اجلدول )3-24(: قائمة التدفق النقدي ل�سركة الن�ر�ص ل�سيانة اأجهزة احلا�س�ب.
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ن�ساط بيتي:

- �سهر كان�ن الثاين: 
     الإيرادات: 3000 دينار.

     امل�سرتيات النقدية: 200 دينار.
     م�سروف رواتب امل�ظفني: 1000 دينار.

     م�سروف الكهرباء واملاء: 50 ديناًرا.
     م�سروف الإيجار: 100 دينار.

- �سهر �سباط:
     الإيرادات: 3500 دينار.

     امل�سرتيات النقدية: 200 دينار.
     م�سروف رواتب امل�ظفني: 1000 دينار.

     م�سروف الكهرباء واملاء: 50 ديناًرا.
     م�سروف الإيجار: 100 دينار.

اإذا علمت اأن التدفقات يف بداية امل�سروع قد بلغت 2000 دينار، قم باإعداد قائمة التدفق النقدي ل�سهر 
كانون الثاين، و�سباط، واآذار.

يف ما ياأتي احل�سابات التي مُتثِّل التدفقات الداخلة واخلارجة ل�سركة الأمل يف �سهري كانون الثاين 
و�سباط:
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اأ�سئلة الدر�س:

ة؟ ة والتدفقات النقدية اآخر املدَّ 1. ما الفرق بني التدفقات النقدية اأول املدَّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.--------------------------------------------------------------------------
2. يف ما ياأتي احل�سابات التي مُتثِّل التدفقات الداخلة واخلارجة ل�سركة رائد يف �سهر كانون الثاين:

      القرو�ص: �سفر.
      الإيرادات: 3600 دينار.

      املبيعات: 500 دينار.
      �سراء الأثاث: 200 دينار.

      �سراء ال�سيارات: 6000 دينار.
      م�سروف رواتب امل�ظفني: �سفر.

      م�سروف الكهرباء واملاء: 700 دينار.
      م�سروف الإيجار: 100 دينار.

النقدي  التدفق  قائمة  باإعداد  قم  دينار،  بلغت 16000  قد  امل�سروع  بداية  التدفقات يف  اأن  اإذا علمت 
ل�سهري كان�ن الثاين و�سباط. 
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3. قم باإعداد قائمة التدفق النقدي ل�سركة املراد، بناًء على العمليات املالية الآتية لل�سركة: 

بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري بتاريخ 2015/3/1م، مببلغ 72000 دينار نقًدا، و 12000 دينار قيمة ( 1
�سيارة، و 1500 دينار قيمة اأثاث، و 100000 دينار قيمة مبنى ال�سركة.

ُدِفع منها  5000  ( 2 اآلت من �سركة �سميح مببلغ 10000 دينار،  ال�سركة  ا�سرتت  بتاريخ 2015/3/5م، 
دينار نقًدا.

بتاريخ 2015/4/2م، اأودعت ال�سركة مبلغ 50000 دينار يف البنك.( 3

لت ال�سركة مبلغ 4100 دينار نقًدا اإثر خدمات �سيانة ل�سركة اإيان.( 4 بتاريخ 2015/4/15م، ح�سَّ

لت ال�سركة مبلغ 5300 دينار مب�جب �سيك اإثر بيع �سيارة لل�سركة.( 5 بتاريخ 2015/5/5م، ح�سَّ

بتاريخ 2015/5/17م، ا�سرتت ال�سركة �سيارة مببلغ 8000 دينار نقًدا.( 6

الك�ثر ( 7 ل�سركة  ا�ست�سارية  خدمات  لقاء  دينار   1500 مبلغ  ال�سركة  ت�سلَّمت  2016/6/5م،  بتاريخ 
للمفرو�سات.

بتاريخ 2015/7/18م، دفعت ال�سركة  قيمة فات�رة الكهرباء البالغة 50 ديناًرا نقًدا.( 8

لت ال�سركة مبلغ 2000 دينار مب�جب �سيك لقاء نقل اأثاث ل�سركة امل�سطفى.( 9 بتاريخ 2015/7/22م، ح�سَّ

منه        ( 10 ت�سلَّمت  دينار،   28000 مببلغ  الت�سالت  ل�سركة  �سيانة  ال�سركة  عملت  2015/8/21م،  بتاريخ 
10000 دينار نقًدا.

بتاريخ 2015/8/23م، دفعت ال�سركة مبلغ 500 دينار م�سروف �سيانة لل�سيارة ب�سيك.( 11
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اأ�سئلة الوحدة

ح املق�سود بكلٍّ مّما ياأتي: ال�سوؤال الأول: و�سِّ

       اأ- الت�س�يات اجلردية: -----------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------      
.-----------------------------------------------------------------------      

       ب- خطة التدفق النقدي: --------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------       
.----------------------------------------------------------------------       

       ج- راأ�ص املال الثابت: -------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------       

.----------------------------------------------------------------------       

       د- ح�سابات امل�ستحقات: ----------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------       
.----------------------------------------------------------------------       

ال�سوؤال الثاين: اأكمل الفراغ يف العبارات الآتية:

بعد اإعداد ميزان املراجعة ُتنَقل اأر�سدة ح�سابات امل�سروفات والإيرادات اإلى قائمة -------،   أ ( 
وُتنَقل اأر�سدة الأ�س�ل واللتزامات وحق�ق امللكية اإلى قائمة ------------.

ُتنَقل خال�سة قائمة الدخل )ربح، اأو خ�سارة( اإلى قائمة املركز املايل حتت بند ---------.ب ( 

اإذا كان ناجت التدفق النقدي �سالًبا، فهذا يدل على وج�د ------- يف النقدية، واإذا كان م�جًبا      ج ( 
دلَّ ذلك على وج�د ---------- يف النقدية.

ُتَعدُّ ال�سرائب امل�ستحقة د (  ُتَعدُّ ف�ائد ال�دائع البنكية مثاًل على النقد -----------، يف حني 
اأ�سبه بالنقد -----------.
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 ال�سوؤال الثالث: اطلع على  قائمة الدخل ل�سركة فرا�ص لل�ست�سارات الهند�سية، ثم اأجب عن الأ�سئلة 
التي تليها:

الإيرادات:
الإيرادات ال�ست�سارية الهند�سية

الإيرادات ال�ست�سارية الفنية

امل�سروفات:
م�سروف رواتب امل�ظفني

م�سروف اإيجار املحل
م�سروف الكهرباء

2000
1500
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1200

60

�سركة فرا�ص
قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م

املطلوب:

اأ(   اإيجاد اإجمايل الإيرادات، واإجمايل امل�سروفات.
ب( اإيجاد نتائج اأعمال ال�سركة، وبيان و�سعها من حيث الربح واخل�سارة.

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

ح اخلطاأ الوارد يف كل عبارة من العبارات الآتية: ال�سوؤال الرابع: �سحِّ

زيادة الإيرادات على امل�سروفات ي�ؤدي اإلى خ�سارة. -----------------------.أ ( 

اإيجار املحل ُيَعدُّ من الإيرادات. ------------------------------------.ب ( 

 تقدمي خدمات ا�ست�سارية ُيَعدُّ من امل�سروفات. --------------------------.ج ( 

الإيرادات   د (  الدخل؛ بجعل ح�سابات  اإلى ح�ساب ملخ�ص  الإيرادات جميعها  اأر�سدة ح�سابات  ل  ُترحَّ
دائنًة، وح�ساب ملخ�ص الدخل مديًنا باإجمايل مبلغ الإيرادات.----------------------.
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ال�سوؤال اخلام�ص: هاِت مثاًل واحًدا على كلٍّ مّما ياأتي:

اإيرادات   أ (  على  احل�س�ل  يف  النقدي  التدفق  فائ�ص  من  لالإفادة  ال�سركة  ت�ستخدمها  التي  الطرائق 
اإ�سافية: --------------------------------------------------------

الطرائق التي ت�ستخدمها ال�سركة ل�سدِّ العجز يف تدفقها النقدي: --------------------ب ( 

ح�ساب م�ؤقت:-----------------------------------------------------ج ( 

ح�ساب دائم: -----------------------------------------------------د ( 

ال�سوؤال ال�ساد�ص: يف ما ياأتي اأر�سدة ميزان املراجعة ل�سركة اأحمد التجارية يف 2016/12/31م:
        راأ�ص املال: 100900 دينار.

ة: 5000 دينار.         ب�ساعة اآخر املدَّ
        الآلت واملعدات: 10000 دينار.

        قر�ص العقار: 25000 دينار.
        املدين�ن: 2000 دينار.

        اأوراق الدفع: 13000 دينار.
        م�سروف الكهرباء: 3000 دينار.

        اأوراق القب�ص: 5800 دينار.
        اإيراد ال�سيانة: 10000 دينار.

        القر�ص الق�سري الأجل: 10000 دينار.
        القر�ص الط�يل الأجل: 45000 دينار.

        البنك: 85900 دينار.
        املباين: 20500  دينار.

        اإيراد ال�ست�سارات: 50300 دينار.
        براءة الخرتاع: 10000 دينار.

ل ر�سيد راأ�ص املال اإلى ح�ساب ملخ�ص الدخل؛ بجعله دائًنا، وجعل ح�ساب   ه (  يف حال اخل�سارة، ُيرحَّ
ملخ�ص الدخل مديًنا باملبلغ نف�سه. ----------------------------------------

ُيعربَّ عن قائمة الدخل مب�سطلح امليزانية العم�مية. -----------------------------        و ( 

هـ
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        اإيجار املحل: 5000 دينار.
        ال�سندوق: 50000 دينار.
        الأرا�سي: 25000 دينار.

        اإيرادات ال�ستثمارات: 10000 دينار.
        امل�سح�بات ال�سخ�سية: 10000 دينار.

        م�سروف رواتب امل�ظفني: 20000 دينار.

املطلوب:
ة املنتهية يف 2016/12/31م.      اأ( اإعداد قائمة الدخل عن املدَّ

ة املنتهية يف 2016/12/31م.     ب( اإعداد قائمة املركز املايل عن املدَّ
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ال�سوؤال ال�سابع: علِّل ما ياأتي:

     اأ( عمل قيود الإقفال يهدف اإلى جعل اأر�سدة احل�سابات املوؤقتة م�ساويًة لل�سفر
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ل ا�ستئجار الأجهزة واملعدات بدًل من �سرائها     ب( بع�ص ال�سركات ُتف�سِّ
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

        م�سروف ال�سيانة: 5000 دينار.
        الدائن�ن: 25000 دينار.

        م�سروف املياه: 2000 دينار.
        ال�سيارات: 30000 دينار.
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ال�سوؤال الثامن: يف ما ياأتي بع�ص الأر�سدة واملعلومات اخلا�سة ب�سركة جمد التجارية عن ال�سنة 
املنتهية يف 2015/12/31م:

- ال�سندوق: 2000 دينار.
- ملخ�ص الدخل )خ�سارة(: 8000 دينار.

 - قر�ص ط�يل الأجل: 15000 دينار.
- امل�سح�بات ال�سخ�سية: 3000 دينار.

- الدائن�ن: 1400 دينار.
- �سايف حق�ق امللكية: 50000 دينار.

املطلوب: 
اإيجاد قيمة ر�سيد راأ�ص املال يف بداية ال�سنة املالية 2015/1/1م.

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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املطلوب: 

   اإعداد قائمة الدخل. أ ( 
اإعداد قائمة حقوق امللكية.ب ( 
اإعداد قائمة املركز املايل. ج ( 
اإعداد قيود الإقفال اللزمة.د ( 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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20000
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50000
55500

ال�سندوق
البنك

قرطا�سية
اأثاث

اأجهزة حا�س�ب
م�سروف فات�رة كهرباء

م�سروف رواتب
م�سروف اإيجار

ال�سيارة
�سركة ال�لء)مدين�ن(

اإيراد خدمات
�سركة ال�سناع العرب)دائن�ن(

راأ�ص املال
الإجمايل

       اأر�سدة  مدينة                   اأر�سدة دائنة          ا�سم احل�ساب

)املحرتفون(  ل�سركة   2016/12/31 يف  هو  كما  بالأر�سدة  املراجعة  ميزان  لديك  التا�سع:  ال�سوؤال 
لل�ست�سارات املحا�سبية:

ة ميكن لل�سركة ا�ستخدامها يف زيادة تدفقها النقدي، اذكر خم�ًسا  ال�سوؤال العا�سر: توجد طرائق عدَّ
منها.

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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مدخل اإلى الإدارة املالية

٤الوحدة الرابعة

هل �سمعت يوًما عن وظيفة املحلل املايل؟ هل تعرف �سيًئا عن ماهية عمله؟ �
 ملاذا يتعنيَّ علينا قراءة القوائم املالية لأيِّ �سركة وفهمها؟ �
براأيك، ملاذا ندر�س الإدارة املالية؟ �
ما الأ�سباب التي حُتتِّم علينا درا�ستها الآن؟  �
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ج قلياًل على  قبل اأن جنيب عن ال�س�ؤال الأخري يف معر�ص تناولنا م��س�عات هذه ال�حدة، دع�نا ُنعرِّ  
مراحل تط�ر الإدارة املالية؛ لتك�ن هي بداية الإجابة عن هذا ال�س�ؤال املهم.

اآنذاك ه� البحث يف  ظهر مفه�م الإدارة املالية يف بداية القرن الع�سرين، وكان حم�ر اهتمام املفكرين 
عمليات الندماج بني ال�سركات، واإن�ساء �سركات جديدة، واإجراءات ت�فري الأم�ال الالزمة للم�سروعات.

اإدارة  يف  كثرية  نظريات  وظهرت  املال،  راأ�ص  كلفة  بدرا�سة  كبرًيا  اهتماًما  ال�سبعينيات  عقد  �سهد  وقد 
املالية من حقل  الإدارة  لتنتقل  ا�ستخدامها؛  اأف�سل جمالت  اإلى  املتاحة  املالية  امل�سادر  وت�جيه  الأ�س�ل 
ز على عملية اتخاذ القرار داخل ال�سركة. وقد امتازت هذه  يهتم بالتحليل اخلارجي لل�سركة اإلى حقل ُيركِّ
اإلى  اأدى  ما  املالية؛  املناحي  احلا�س�ب يف  اأنظمة  ا�ستخدام  ع يف  بالت��سُّ وقتنا احلا�سر-  - حتى  املرحلة 
حدوث تغيريات ج�هرية يف الن�احي التنظيمية والإدارية اأف�ست - يف نهاية املطاف- اإلى فتح اآفاق وا�سعة 

يف جمالت حتليل امل�سكالت املالية واتخاذ القرارات.
�سنعر�ص يف هذه ال�حدة للق�ائم املالية التي تناولناها يف ال�حدة الثالثة، ولكن مبنظ�ر اآخر؛ اإذ ل ُبدَّ من 
قراءة هذه الق�ائم، ودرا�سة معاين العمليات املحا�سبية فيها، من اأجل حتليل امل�سكالت املالية، وال�سماح 

ل�سّناع القرار باتخاذ القرارات املنا�سبة مل�سلحة ال�سركة.

نتاجات التعلم من الوحدة:
ع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على: ُيتوقَّ

- تعريف مفه�م الإدارة املالية.
- ا�ستنتاج خ�سائ�ص الإدارة املالية.

- حتديد وظائف الإدارة املالية.
- بيان عالقة الإدارة املالية بالإدارات الأخرى يف ال�سركة.

- حتديد ا�ستعمالت التحليل املايل.
- ا�ستنتاج املعل�مات الالزمة للتحليل املايل.

- تييز وظائف املحلل املايل.
- ا�ستنتاج اأهداف التحليل املايل.

- تييز اأ�ساليب التحليل املايل بع�سها من بع�ص.
- تطبيق التحليل املقارن على الق�ائم املالية املختلفة.

- تطبيق التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.
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الدرس األول
اإلدارة المالية ١

اأوًل: مفهوم الإدارة املالية. 
اأنها تتعلق بامل�ارد املالية  ال�سركات؛ وذلك  اأهم ال�ظائف الأ�سا�سية يف  اإحدى  ُتَعدُّ الإدارة املالية   

التي ُتعنى بتم�يل اأن�سطة ال�سركة، اإذ ل يكن ممار�سة اأيِّ ن�ساط من اأن�سطة امل�سروع من دون ت�يل.
ف الإدارة املالية باأنها ال�ظيفة التي ُتعنى بعملية التخطيط والتنظيم واملتابعة والرقابة حلركة الأم�ال  ُتعرَّ
)تدفقات نقدية داخلة، وتدفقات نقدية خارجة( الالزمة لتحقيق اأهداف ال�سركة، وال�فاء باللتزامات 
�ص ال�سركة ل�سائقة )ُع�ْسر( مالية؛ اأي عدم قدرتها على  د؛ لكيال تتعرَّ املالية املرتتبة عليها يف ال�قت املُحدَّ

ال�فاء باللتزامات امل�ستحقة عليها.

ثانًيا: خ�سائ�س الإدارة املالية. 
ة، اأهمها:  تتاز الإدارة املالية بخ�سائ�ص عدَّ

ال�سلة ال�ثيقة مبختلف اأوجه ن�ساط ال�سركة؛ اإذ ل يكن ت�س�ُّر اأيِّ ن�ساط لأيِّ اإدارة مبناأى عن اجل�انب ( 1
واملناحي املالية.

التعامل مع القرارات املالية ب��سفها قرارات ُملِزمة لل�سركة يف اأغلب احلالت؛ ما ُيحتِّم عليها النتباه ( 2
واحلذر ال�سديد عند اتخاذ هذه القرارات.

احل�س�ل       ( 3 مثاًل  ال�سركة  ر  ُتقرِّ فعندما  م�سريية؛  قرارات  ب��سفها  املالية  القرارات  بع�ص  اإلى  النظر 
�ص لالإفال�ص  على قر�ص ط�يل الأجل ورهن م�ج�داتها )اأ�س�لها( ل�سمان هذا القر�ص، فاإنها قد تتعرَّ

والزوال يف حال مل ت�ستطع �سداده. 
عدم ظه�ر نتائج القرارات املالية �سريًعا؛ اإذ ي�ستغرق ظه�رها زمًنا ط�ياًل، ما يجعل اإ�سالح اخلطاأ - ( 4

اإن ُوِجد- عماًل �سعًبا.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على متييز خ�سائ�ص الإدارة املالية من وظائفها.

�ستعمل �سمن جمم�عة من ثالث جمم�عات.   
ع املعلم على كل جمم�عٍة بطاقات كما ياأتي: جمم�عة بطاقات حت�ي كلٌّ منها خ�سي�سة من          �سُي�زِّ

خ�سائ�ص الإدارة املالية، وجمم�عة اأخرى حت�ي كلٌّ منها وظيفة من وظائف الإدارة املالية.
نته البطاقات خا�ستكم، وناق�س�ه يف ما بينكم.    اقراأ اأنَت واأفراد جمم�عتك ما ت�سمَّ
�ستعمل كل جمم�عة على ت�سنيف البطاقات اإلى �سنفني؛ الأول: خ�سائ�ص الإدارة املالية، والثاين:          

وظائف الإدارة املالية.
لتم اإليه اأمام املجم�عات الأخرى.    ناق�ص اأفراد جمم�عتك يف ما ت��سَّ

الهدف:

التعليمات:

خ�سائ�س الإدارة املالية ووظائفها.  الن�ساط )١(

ثالًثا: وظائف الإدارة املالية.
لالإدارة املالية العديد من ال�ظائف، اأهمها:

تر�سيد القرارات ال�ستثمارية عن طريق الدرا�سة واملفا�سلة بني ال�ستثمارات املختلفة. ( 1

تدبري الأم�ال الالزمة لل�سركة من م�سادر التم�يل املختلفة، واإجراء عمليات املفا�سلة بينها.( 2

�سمان حتقيق امل�ازنة بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة عن طريق عمليات التخطيط النقدي.( 3

ال�سطالع بعمليات املتابعة واملراقبة املالية لل�سركة عن طريق عمليات التحليل امل�ستمر لالأداء.( 4

ح م�قف ال�سركة املايل، وحتليل هذه الق�ائم.( 5 درا�سة الق�ائم املالية التي ُت��سِّ
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رابًعا: قطاعات الإدارة املالية.

ُت�سِهم الإدارة املالية يف حتقيق النجاح والتط�ر املايل ملجم�عة من القطاعات، هي:
1( القطاع العام )الإدارة املالية احلكومية(:

اإيرادات الدولة، ونفقات الدولة،  د بذلك الإدارة املالية التي تهتم بالأم�ال العامة للدولة، وت�سمل   ُيق�سَ
ازداد  وقد  للدولة.  واملالية  القت�سادية  الو�ساع  وحتليل  العامة،  الأم�ال  على  والرقابة  العامة،  وامل�ازنة 
اأم�ال  عر�ص  يف  ال�سفافية  على  احلر�ص  منها:  ة،  عدَّ لأ�سباب  الإدارة  من  الن�ع  بهذا  الر�سمي  الهتمام 
الدولة، وال�سعي اجلاد للحد من انت�سار ظاهرة الف�ساد الإداري واملايل، وقلَّة امل�ارد املالية للحك�مة، وعجز 

امل�ازنات.

2( القطاع اخلا�ص:
ت�سمل  ال�سركات. وهي  اأو  الفردية  امل�سروعات  املايل يف  الن�ساط  باأوجه  القطاع  لهذا  املالية  الإدارة  ُتعنى 

التخطيط املايل، وتنظيم ال�ظيفة املالية، والرقابة املالية، واإدارة راأ�ص املال.

3( قطاع الأفراد )الإدارة املالية ال�سخ�سية(:
كيفية  وكذا  اإ�سباع ممكن،  اأكرب  له  ق  ُيحقِّ اإنفاقها مبا  وكيفية  الفرد،  باإيرادات  القطاع  هذا  اإدارة  تتعلق 
ا�ستثمارها، اإلى جانب معاجلة م��س�عات اأخرى، مثل: التقاعد، وال�سمان الجتماعي، والتاأمني ال�سحي، 
وغري ذلك مّما يهم الفرد؛ اأي اإنها الإدارة التي ُتعنى باأم�ال الفرد ال�سخ�سية، والتي تتمثَّل يف ع�ائد الفرد 

ونفقاته وا�ستثماراته.
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خام�ًسا: اأهداف الإدارة املالية.

ف اأهداف الإدارة املالية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة من ثالث جمم�عات.
ع املعلم على كل جمم�عٍة بطاقة. - �سُي�زِّ

- �ستطلع املجم�عات على البطاقات وتناق�سها يف ما بينها كالآتي:
      املجم�عة الأولى: بطاقة )1(: تعظيم الأرباح.

      املجم�عة الثانية: بطاقة )2(: تعظيم ثروة املالكني.
      املجم�عة الثالثة: بطاقة )3(: املحافظة على ال�سي�لة.

- اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعل�مات ال�اردة يف البطاقة خا�ستكم اأمام املجم�عات الأخرى بالطريقة 
التي ترونها منا�سبة.

ل�ن اإليه من نتائج. - ناق�ص املعلم يف ما تت��سَّ
ميكن اإجمال اأهداف الإدارة املالية بالآتي:

 )Profit Maximization(:  تعظيم الأرباح )1
ز هذا الهدف على ال�ستخدام الأمثل للم�ارد الراأ�سمالية، مثل: امل�اد الأولية، وامل�اد اخلام، وامل�ج�دات،  ُيركِّ
والتكن�ل�جيا، والطاقة، واملعل�مات، وغري ذلك من امل�ارد املتاحة لل�سركة. ُيَعدُّ تعظيم الأرباح يف ال�سركة 

ا لالأ�سباب الآتية: اأمًرا مهمًّ

ن�ساطها أ (  ممار�سة  يف  ال�ستمرار  على  ي�ساعدها  ما  ال�سركة؛  لها  �ص  تتعرَّ التي  املخاطر  م�اجهة 
الت�سغيلي. ومن هذه املخاطر: املخاطر الئتمانية، وخماطر ال�ستثمار، وخماطر انخفا�ص الأ�سعار، 

واملخاطر ال�س�قية التي تنتج من ع�امل ل يكن لل�سركة ال�سيطرة عليها.

الهدف:

اأهداف الإدارة املالية. الن�ساط )١(

التعليمات:
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احل�س�ل على راأ�ص املال الالزم؛ وذلك اأن الأرباح ُتثِّل اأحد م�سادر التم�يل الداخلي. ب ( 

ت�سجيع اأ�سحاب روؤو�ص الأم�ال وحفزهم اإلى ال�ستثمار يف ال�سركة.ج ( 

زيادة ثقة امل�ستثمرين واملاُّلك بال�سركة.د ( 

 تقييم اجله�د التي ُبِذلت لتحقيق الأرباح، ول �سيما اأن حتقيق الأرباح دليل على فاعلية اإدارة ال�سركة ه ( 
يف اتخاذ القرارات.

  )Shareholders Wealth Maximization(: تعظيم ثروة املالكني )2
بالرغم من قناعة بع�ص رجال الأعمال واأ�سحاب روؤو�ص الأم�ال بهدف تعظيم الأرباح، فاإن العديد من 

ع لالأ�سباب الآتية: النتقادات قد طالته. اأّما هدف تعظيم ثروة املالكني فُ��سِ

الت�قيت الزمني لالأرباح: فهدف تعظيم الأرباح يتجاهل الت�قيت الزمني للتدفقات النقدية الذي أ ( 
يق�م على مبداأ القيمة الزمنية للنق�د، والذي يتمثَّل يف اأن قيمة مبلغ معني من النق�د تعتمد على 

ت�قيت احل�س�ل عليه.

من ب (  خطًرا  اأكرث  ُتَعدُّ  ال�ستثمارات  بع�ص  اأن  املعل�م  من  النقدية:  التدفقات  ترافق  التي  املخاطر 
ا، خالًفا لهدف  غريها. فعند ال�سعي لتحقيق هدف تعظيم الأرباح قد ُي�ستثَمر يف اأن�سطة خطرة جدًّ

تعظيم ثروة املالكني الذي ياأخذ ذلك باحُل�سبان.

اإ�سرار هدف تعظيم الأرباح بال�سركة على املدى الط�يل: وذلك اأن املدير املايل قد يزيد ن�سبة الأرباح ج ( 
احلالية بتقلي�ص تكاليف التدريب، اأو تخفي�ص نفقات البحث والتط�ير، وقد يلجاأ اإلى تقلي�ص نفقات 
الإعالن والرتويج. ولي�ص خافًيا على اأحد اأثر هذه النفقات يف ا�ستمرار ال�سركة يف مناف�سة ال�سركات 

ة، واملحافظة على ح�ستها ال�س�قية. الأخرى على مدار �سنني عدَّ

ن د (  خدمة املجتمع: يتمثَّل ذلك يف امل�س�ؤولية الأخالقية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات جتاه املجتمع، التي تت�سمَّ
تقدمي امل�ساعدة والع�ن الالزمنِي لأفراد املجتمع )مثل: دعم اجلمعيات اخلريية املحلية، والأن�سطة 

والفعاليات املجتمعية(، والإ�سهام الفاعل يف حل م�سكلة البطالة، واإيجاد فر�ص عمل جديدة.

هـ



270

3( املحافظة على �سيولة نقدية منا�سبة لل�سركة:
د بال�سي�لة القدرة على ت�فري الأم�ال عند احلاجة اإليها بن�سبة معق�لة، اأو حت�يل بع�ص الأ�س�ل اإلى  ُيق�سَ
ل خ�سائر؛ �سعًيا اإلى م�اجهة اللتزامات املالية املطل�بة عند ا�ستحقاقها. وهدف  نقد جاهز من دون حتمُّ
ا بني ال�سي�لة والربحية؛ لذا يتعنيَّ  ال�سي�لة هذا يقرتن بهدف اآخر ه� الربحية، ولكن هذا ُيحِدث تعار�سً
على الإدارة املالية حتقيق ن�ع من الت�ازن بني ال�سي�لة والربحية. فالنتباه اإلى الربحية العالية قد يق�سي 
على ال�سي�لة مّما يربك ال�سركة، ويجعلها تتخبَّط يف م�ساألة �سداد التزاماتها. ول �سكَّ يف اأن الحتفاظ 

ب�سي�لة عالية ُيقلِّل من القدرة على اغتنام الفر�ص ال�ستثمارية وزيادة الأرباح. 

�ساد�ًسا: عالقة الإدارة املالية بالإدارات الأخرى يف ال�سركة.

يكن اإجمال عالقة الإدارة املالية ببع�ص الإدارات الأخرى يف ال�سركة مبا ياأتي:

العالقة باإدارة الإنتاج: تعمل الإدارة املالية على ت�فري الأم�ال الالزمة لتنفيذ خطة الإنتاج بنجاح، أ ( 
وت�يل الأن�سطة الإنتاجية جميعها.

و�سع ب (  يف  وُت�سِهم  الت�س�يق،  لق�سم  الالزمة  التم�يل  مبالغ  املالية  الإدارة  د  حُتدِّ بالت�س�يق:  العالقة 
اإلى املقارنة بني تكلفة  اإ�سافًة  الت�س�يقية املالئمة للم�سروع تبًعا ملفاهيم العائد والتكلفة،  اخلطط 

الإعالنات وطريقة البيع بالأجل ب��سفها اأ�سل�ًبا لت�سريف الب�ساعة.

م الإدارة املالية املعل�مات الالزمة لإدارة امل�ارد الب�سرية؛ بغية ج (  العالقة باإدارة امل�ارد الب�سرية: ُتقدِّ
اتخاذ القرارات املنا�سبة، مثل: زيادة الرواتب، وتقليل الأيدي العاملة.

م الإدارة املالية املعل�مات الالزمة لإدارة الرقابة واملتابعة؛ بغية د (  العالقة باإدارة الرقابة واملتابعة: ُتقدِّ
ت�جيهها وتعريفها مبناحي الق�ة وال�سعف يف ال�سركة، مثل: زيادة الربحية، وزيادة امل�سروفات.
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ن�ساط بيتي:

د به  منى تعمل مديًرا ماليًّا يف اإحدى ال�سركات بالأردن، طلب اإليها مدير ال�سركة اإعداد تقرير حُتدِّ
م ملنى بع�ص املعلومات عن علقة الإدارة املالية بكلٍّ من  علقة الإدارة املالية بالعلوم الأخرى. قدِّ

املحا�سبة، والقت�ساد، واحلا�سوب؛ لتتمكَّن من اإعداد تقريرها ملدير ال�سركة.
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اأ�سئلة الدر�س

ح املق�سود بكلٍّ مّما ياأتي: 1. و�سِّ

       اأ( الإدارة املالية: -------------------------------------------------- 
  ------------------------------------------------------------           
.-------------------------------------------- ----------------          

      ب( الإدارة املالية ال�سخ�سية: -------------------------------------------  
 ----------------------------------- ----------------- ------             
.-----------------------------------------------------------             

2. اذكر ثلثًة من اأهداف الإدارة املالية.

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

3. ملاذا ازداد الهتمام حديًثا بالإدارة املالية احلكومية ؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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الدرس الثاني
مدخل إلى التحليل المالي ٢

اأوًل: مفهوم التحليل املايل.
املايل، ومدى  ال�سركات، واحلكم على ج�دة مركزها  تقييم  ت�ساعد على  اأداة  املايل  التحليل  ُيَعدُّ   
كفاءة ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية املختلفة فيها، ومدى القدرة على اإحكام الرقابة الداخلية. يت�ّلى عملية 
م لالإدارة العليا؛ بغية ال�ستناد اإليها عند اتخاذ  �س�ن يعمل�ن على اإعداد تقارير ُتقدَّ التحليل املايل ُمتخ�سِّ

قرارات مهمة تتعلق بقدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل م�ستقباًل.
لل�سركة،  املالية  بالق�ائم  املعل�مات اخلا�سة  اإلى جتميع  تهدف  باأنه عملية منظمة  املايل  التحليل  ف  ُيعرَّ
واإجراء الت�سنيف الالزم لها، ثم تف�سري النتائج لكت�ساف اأوجه الق�ة وال�سعف يف اخلطط وال�سيا�سات 
املالية، وتقييم اأنظمة الرقابة، وو�سع احلل�ل، وذلك بقراءة الق�ائم املالية قراءة �سحيحة من اأجل تقييم 

ع ما �ستك�ن عليه م�ستقباًل.  اأداء ال�سركة يف املا�سي واحلا�سر، وت�قُّ
ة، منها: ب�جه عام، يهدف التحليل املايل اإلى حتقيق غايات عدَّ

       - تعرُّف حقيقة و�سع ال�سركة املايل. 
       - تقييم ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية املُتَّبعة يف ال�سركة.

       - احلكم على مدى كفاءة الإدارة.
       - الإفادة من املعل�مات املت�افرة يف اتخاذ القرارات اخلا�سة بالرقابة والتق�مي.

       - حتديد مدى قدرة ال�سركة على خدمة دي�نها، وعلى القرتا�ص من البن�ك.
       - تقييم جدوى ال�ستثمار يف ال�سركة. 
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد جمالت ا�ستخدام التحليل املايل.

- �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
ر فيها    - ا�ستمع جيًدا اإلى ما �سيق�له املعلم عن كل جمال من جمالت ا�ستخدام التحليل املايل، وَتفكَّ

    حُماِوًل تف�سريها.
- �سارك زميلك يف عملية التف�سري، واتفقا على تف�سري واحد.

- �سارك بقية زمالئك يف هذا التف�سري.
ل اإليه من معل�مات. - ناق�ص معلمك يف ما تت��سَّ

الهدف:

جمالت ا�ستخدام التحليل املايل. الن�ساط )١(

التعليمات:

ثانًيا: جمالت ا�ستخدام التحليل املايل.
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جمالت ا�ستخدام التحليل املايل
ف م�ست�ى اأداء ال�سركات وتقييمه، واتخاذ القرارات. وهذه اأبرز  ي�ستفاد من التحليل املايل يف تعرُّ

جمالت ا�ستخدام التحليل املايل :

اأداء    ( 1 يتمثَّل يف و�سع ت�س�ُّر عن  الإدارات، وه�  اأهم وظائف  اإحدى  التخطيط  ُيَعدُّ  املايل:  التخطيط 
ع م�ستقباًل. وهنا ُي�سِهم التحليل املايل اإ�سهاًما فاعاًل يف هذه العملية، من حيث تقييم  ال�سركة املُت�قَّ

ع م�ستقباًل. الأداء ال�سابق، وتقدير الأداء املُت�قَّ

د اأن تنفيذها ي�سري وفًقا   ( 2 ف الرقابة املالية باأنها تقييم ومراجعة لالأعمال؛ للتاأكُّ الرقابة املالية: ُتعرَّ
للمعايري والأ�س�ص امل��س�عة، بحيث يكن اكت�ساف الأخطاء والنحرافات ونقاط ال�سعف ومعاجلتها 

يف ال�قت املنا�سب.

حتليل تقييم الأداء: ُيَعدُّ هذا املجال من اأهم جمالت التحليل املايل، ويتمثَّل يف عملية اإعادة التقييم ( 3
للحكم على ن�سبة الأرباح، وقدرة ال�سركة على ال�فاء بالتزاماتها، وعلى الئتمان، اإ�سافًة اإلى تقييم 

امل�ج�دات.

ف املخاطر ( 4 التحليل الئتماين: يق�م بهذا التحليل املقر�س�ن لل�سركات مثل البن�ك، وذلك بهدف تعرُّ
د لها. �س�ن لها يف حال عدم قدرة ال�سركات على �سداد التزاماتها يف ال�قت املُحدَّ التي قد يتعرَّ

التحليل ال�ستثماري: يق�م بهذا التحليل امل�ستثمرون من اأفراد و�سركات، حيث ين�سب اهتمامهم على ( 5
ا يف تقييم كفاءة الإدارة  �سالمة ا�ستثماراتهم، وحجم ع�ائدها. ُي�ستخَدم هذا الن�ع من التحليل اأي�سً

وقدرتها على اإيجاد حق�ل ا�ستثمار جديدة، اإ�سافًة اإلى قيا�ص مقدار الربحية وال�سي�لة يف ال�سركة.

فالتحليل  به.  تق�م  التي  اجلهة  على  حتقيقها  يعتمد  من�س�دًة  اأهداًفا  املايل  للتحليل  اأن  �سبق  مّما  يتبنيَّ 
ت��سيع نطاق  اأو  املالية،  القرارات  اأ�سا�سي لزم لتخاذ  ال�سركة ه� حتليل مايل داخلي  املايل من منظ�ر 
ال�ستثمارات. اأّما التحليل املايل من وجهة نظر املتعاملني مع ال�سركة فه� حتليل مايل خارجي يهدف اإلى 

ق من مدى جدوى ال�ستثمار يف ال�سركة، وقدرتها على ال�فاء بالتزاماتها. التحقُّ
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ثالًثا: وظيفة املحلل املايل.

ف الآن مهام املحلل املايل،  فنا مفه�م التحليل املايل واأوجه ا�ستعمالته املتعددة، �سنتعرَّ بعد اأن تعرَّ
وم�سادر املعل�مات التي ي�ستقي منها معل�ماته، والتي يجب اأن تت�سف بامل�سداقية والثقة. ُتْق�سم م�سادر 

املعل�مات الالزمة للتحليل املايل ق�سمني، هما:

1(  امل�سادر الداخلية : ت�سمل هذه امل�سادر:

النقدية،        أ (  والتدفقات  املايل،  واملركز  الدخل،  قائمة  �سيما  ول  اخلتامية،  احل�سابية  البيانات 
والإي�ساحات املرفقة بهذه البيانات.

تقرير مدقق احل�سابات، والتقرير اخلتامي لأع�ساء جمل�ص الإدارة.ب ( 
عات والتنب�ؤات املالية.ج (   التقارير املالية والداخلية التي ُتَعدُّ لأغرا�ص اإدارية، مثل الت�قُّ

2( امل�سادر اخلارجية : ت�سمل هذه امل�سادر:

املعل�مات ال�سادرة عن اأ�س�اق املال.أ ( 
ال�سحف، واملجالت، وامل�ستندات القت�سادية.ب ( 
املكاتب ال�ستثمارية.ج ( 

للمحلل املايل وظيفتان رئي�ستان، هما:

1( الوظيفة الفنية:
يتعنيَّ على املحلل املايل اللتزام باملعايري والق�اعد التي يق�م عليها التحليل املايل، مبا يف ذلك:

ا .أ (  طريقة ح�ساب الن�سب املالية ريا�سيًّ
اإعادة الت�سنيف والرتتيب لبيانات الق�ائم املالية على نحٍ� ي�سمح بالربط بينها لأغرا�ص التحليل ب ( 

واملقارنة .
ع، ومقارنتها باملعل�مات املت�افرة  عن ج (  مقارنة املعل�مات امل�ستخرجة من الق�ائم املالية مبا ه� ُمت�قَّ

ال�سركات املناف�سة.

2( الوظيفة التف�سريية:
يتعنيَّ على املحلل املايل تف�سري النتائج املُ�ستخَل�سة تف�سرًيا دقيًقا غري قابل للتاأويل، وو�سع حل�ل وت��سيات 

لهذه النتائج 
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ن�ساط بيتي:

د اجلهات والأ�سخا�ص الذين ي�ستفيدون من البيانات التي  ُم�ستعيًنا مبا تعلَّمته يف الف�سل الأول، حدِّ
ل اإليه من معلومات. رها التحليل املايل، ثم �سارك زملءك يف ما تتو�سَّ ُيوفِّ
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اأ�سئلة الدر�س

ة، اذكر اأربعًة من هذه الأغرا�ص. 1- ميكن ا�ستعمال التحليل املايل لأغرا�ص عدَّ
 ---------------------------------------------------------------- 

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

ح اجلانب الفني من وظيفة املحلل املايل. 2- و�سِّ

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

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

ح اجلانب التف�سريي من وظيفة املحلل املايل. 3- و�سِّ

 ---------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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الدرس الثالث
التحليل المالي 3

اأوًل: فهم القوائم املالية.
ارتباط  كان  وملّا  املالية.  الإدارة  اأهداف  لتحقيق  مهمة  عملية  وفهمها  املالية  الق�ائم  قراءة  ُتَعدُّ   
الإدارة املالية - كما اأ�سلفنا يف الدرو�ص ال�سابقة -  بالإدارات الأخرى يف ال�سركة ارتباًطا وثيًقا، واعتماد 
رها الإدارة املالية؛ فاإننا بحاجة اإلى  ة يف ال�سركة على املعل�مات التي ُت�فِّ القرارات التي تتخذها جهات عدَّ
فهم الق�ائم املالية وقراءتها مبعانيها احلقيقية. لنفر�ص مثاًل اأن اأحد الأ�سخا�ص اأراد ت�يل م�سروع �سغري 
جل ل�ساحب هذا امل�سروع ب��سفه اأحد اللتزامات  له، فعمل مدقق احل�سابات على تحديد قر�ص ط�يل الأ
م �ساحب امل�سروع بطلب قر�ص من البنك  املتداولة يف �سجالت العمليات املالية لهذا امل�سروع. وما اإن تقدَّ
حتى ُرِف�ص طلبه؛ نظًرا اإلى حجم املبلغ املطل�ب منه بدايًة يف قائمة اللتزامات املتداولة، التي تعني وج�ب 

�سداد هذا املبلغ خالل ال�سنة املالية.
بناًء على ما �سبق، فاإننا بحاجة اإلى فهم الق�ائم املالية من اأجل:

     - حتديد مدى قدرة ال�سركة على ال�فاء بالتزاماتها.
     - املحافظة على قدرة ال�سركة على مزاولة ن�ساطها.

     - ال��س�ل اإلى اأهداف ال�سركة.    
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ر بيانات القوائم املالية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تذكُّ

- �ستعمل �سمن جمم�عة من ثالث جمم�عات.
- �سارك جمم�عتك يف اختيار قائد لها.

- �ستطلع املجم�عات على البطاقات وتناق�سها فيما بينها كالآتي:
• املجم�عة الأولى: البطاقة )1(: قائمة الدخل. 

• املجم�عة الثانية: البطاقة )2(: قائمة املركز املايل )امليزانية العم�مية(. 
• املجم�عة الثالثة: البطاقة )3(: قائمة التدفقات النقدية.

الأخرى  املجم�عات  اأمام  بكم  اخلا�سة  البطاقة  يف  ال�اردة  املعل�مات  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  اعر�ص   -
بالطريقة التي ترونها منا�سبة.

الهدف:

قراءة القوائم املالية وفهمها. الن�ساط )١(

التعليمات:
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البطاقة )1(: قائمة الدخل.

ة زمنية معينة؛ ما يعني  تهدف هذه القائمة اإلى قيا�ص نتائج عمليات ال�سركة خالل مدَّ
دتها امل�ؤ�س�سة لتحقيق هذه  ا للمبيعات املتحققة، وامل�سروفات التي تكبَّ اأنها ُتثِّل ملخ�سً

ة زمنية معنية . املبيعات؛ اأي الفرق بني ربح ال�سركة وخ�سارتها خالل مدَّ
ق لل�سركة دخ�ل )واردات( اأخرى عدا املبيعات، اأو ترتَّب عليها م�سروفات  ويف حال حتقَّ
اأخرى عدا امل�سروفات العادية، فاإن هذه الدخ�ل وامل�سروفات ُت�سنَّف يف بن�د م�ستقلة 

�سمن قائمة الدخل. 
زمنية  ة  مبدَّ اخلا�سة  الإيرادات  عنا�سر  املحا�سب  د  ُيحدِّ الدخل،  قائمة  اإعداد  عند 
ة نف�سها، ف�ساًل عن املكا�سب  ت اإلى هذه الإيرادات يف املدَّ معينة، وامل�سروفات التي اأدَّ
واملخا�سر العَر�سية )الطارئة( الناجتة من اأن�سطة اأُخرى غري اأن�سطة ال�سركة الرئي�سة، 

مثل اأرباح بيع اأ�سل من الأ�س�ل.
ة زمنية قد ت�سل اإلى عاٍم، يف ما ُيعَرف  َتعر�ص قائمة الدخل نتائج ال�سركة خالل مدَّ
بالتقارير ال�سن�ية )Annual Report(. ومن املهم هنا ن�سر هذه التقارير ب�س�رة ربع 
ن الإدارة من الإحاطة مبختلف ال�س�ؤون اخلا�سة بن�ساط  �سن�ية )Quarterly(؛ لتتمكَّ
لمعاجلة  ال�سائبة  القرارات  واتخاذ  وامل�ستجدات،  التط�رات  على  والطالع  ال�سركة، 

امل�سكالت، واإيجاد احلل�ل الناجعة لتحقيق الربح املطل�ب.

قائمة الدخل
.)Income Statement(
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البطاقة )2(: قائمة امليزانية العم�مية.

التي  ال�سركة )امل�ج�دات  اأ�س�ل  ُيظهر  تاريخ معني،  ال�سركة املايل يف  ُيبنيِّ و�سع  اأو ك�سف  بيان 
تتلكها ال�سركة، والتي تعربِّ عن اأوجه ت�ظيف الأم�ال خا�ستها(، وم�سادر ت�يل هذه الأ�س�ل 

التي تتمثَّل يف اللتزامات )م�سادر التم�يل من القرتا�ص(، وحق�ق امللكية.
تتمثل قائمة املركز املايل يف طرفني، هما:

    • الطرف الأيـن: ي�ستمل على امل�ج�دات، وهي الأ�س�ل التي تلكها ال�سركة، والتي ت�ستعملها    
         لتحقيق الدخل.

    • الطرف الأي�سـر: ي�ستمل على اللتزامات وحق�ق املالكني، وُيبنيِّ امل�ارد التي اأتاحت  لل�سركة    
        احل�س�ل على الأم�ال لتم�يل م�ج�داتها املختلفة.

وعليه، فاإن امليزانية العم�مية ُتثِّل ملخ�ص احل�سابات يف تاريخ معني، وتعك�ص املعادلة الأ�سا�سية  
املحا�سبية التي تن�ص على:   

                   الأ�س�ل = اللتزامات + حق�ق امللكية  .
اأن  العادة  ة املحا�سبية. وقد جرت  املدَّ ي�سمى  دة  القائمة لفرتة زمنية حُمدَّ ُتَعدُّ هذه  ب�جه عام، 

ة �سنة واحدة، ويكن اإعداد بيانات مالية داخلية لفرتات اأقل من �سنة يك�ن ط�ل هذه املدَّ
)اأ�سب�ع، �سهر، ربع �سن�ية، ن�سف �سن�ية (.

عن هذا امل�قف  ا مل�قف ال�سركة املايل يف حلظة معينة، فاإن بياناتها ُتعربِّ وملّا كانت امليزانية ملخ�سً
لًة لهذا ال��سع؛ لأن عمليات البيع وال�سراء وال�فاء  دة فقط، ول ت�سبح بعدها مُمثِّ يف حلظة حُمدَّ

باللتزامات وال�ستدانة ل تت�قف، ما يعني تغريُّ و�سع ال�سركة املايل ب�س�رة م�ستمرة .
اأهمية امليزانية العمومية:

َتعر�ص قائمة امليزانية العم�مية �س�رة دقيقة عن و�سع ال�سركة يف وقت معني ملرحلٍة َخَلت، وُتَعدُّ 
ح اأين تكمن م�ارد ال�سركة الرئي�سة،  ا يف حال ُدِر�ست درا�سة دقيقة؛ فهي ُت��سِّ اأرقامها مهمة جدًّ
ا و�سع ال�سركة املايل  �ص لها. وامليزانية العم�مية ُتثِّل اأي�سً وتتنباأ مبكامن املخاطر التي قد تتعرَّ
يف حلظة معينة، بحيث يظهر يف تاريخ القائمة. فاأر�سدة احل�سابات تظهر يف امليزانية كما يف 

ذلك الي�م الذي يك�ن عادًة اآخر ي�م يف ال�سهر، اأو يف ال�سنة املالية.
وجميع احل�سابات التي تظهر يف امليزانية العم�مية ت�سرتك مًعا يف اأن اأر�سدتها متقلبة، اأو متغرية 
امليزانية  تظهر يف  التي  احل�سابات  فاأر�سدة  ال�سركة.  ن�ساط  على  بناًء  دورية،  اأو  ي�مية،  ب�سفة 

ي�ستفاد منها على الدوام، وت�سمى احل�سابات الدائمة.  

قائمة املركز املايل/ امليزانية 
العمومية  

 )Balance Sheet(.
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البطاقة )3(: قائمة التدفقات النقدية.

يهدف اإعداد قائمة التدفقات النقدية اأ�سا�ًسا اإلى تزويد م�ستخدمي البيانات احل�سابية 
العتماد  يكن  ولهذا  املالية.  ة  املدَّ خالل  املدف�ع  والنقد  امل�ستلم  النقد  عن  مبعل�مات 
اإذ  النقد؛  مـن  الالزم  التم�يـل  ت�فري  على  ال�سركـة  قدرة  ع  ت�قُّ يف  املعل�مات  هذه  على 
ع التدفقات النقدية  يكن الإفادة من التدفقات النقدية التاريخيـة ب��سفها اأ�سا�ًسا لت�قُّ

م�ستقباًل .
اإن اإعداد قائمة التدفقات النقدية ي�ساعد م�ستخدمي البيانات احل�سابية على الإجابة 

عن اأ�سئلة ل يكن اإجابتها بالرج�ع اإلى بيانات ح�سابية اأخرى، ومن هذه الأ�سئلة:
ة املالية؟ 1. من اأين ح�سلت ال�سركة على النقد خالل املدَّ

ة املالية؟  2. اأين اأُنِفق النقد خالل املدَّ
و�سرفه، �سمن  اإنفاقه  واأوجه  لل�سركة،  النقد  ُتظهر م�سدر  النقدية  التدفقات  فقائمة 

ة زمنية معينة )مثل: ال�سهر، اأو ال�سنة(، �ساأنها يف ذلك �ساأن قائمة الدخل. مدَّ
لت�سيري  ُي�سَرف  املتن�عة، وكيف  النقد  لنا م�سادر  ُتبنيِّ  النقدية  التدفقات  ولأن قائمة 

اأعمال ال�سركة؛ فاإنه يكن الإفادة منها يف:

عات )forecasting(  بخ�س��ص م�سادر التدفقات النقدية م�ستقباًل.( 1 معرفة الت�قُّ

امتالك   ( 2 مثل  واملاُّلك،  امل�ستثمرين  يف  مُمثَّلًة  للنقد  الإدارة  ا�ستثمار  كيفية  اإظهار 
�س�ل الثابتة. املعدات والأ

دًة.( 3 ًة زمنيًة حُمدَّ  ت�فري النقد يف ال�سركة مدَّ

قائمة التدفقات النقدية 
.)Cashflow Statment(
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املعل�مات  نها من احل�س�ل على  ُتكِّ التي  املنا�سبة  التحليلية  الأ�ساليب  لل�سركة  املالية  الإدارة  با�ستخدام 
الالزمة لتخاذ القرار.

هذا  ُيبنيِّ  اإذ  ل�سن�ات خمتلفة؛  مالية  ق�ائم  ة  عدَّ مقارنة  املقارن عن طريق  املايل  التحليل  تطبيق  يكن 
التحليل التغريات التي تطراأ على كل بند من بن�د الق�ائم املالية من �سنة اإلى اأخرى خالل �سن�ات عديدة. 
م )اأو الرتاجع( يف الربح الذي  ف مدى التقدُّ ة ت�ساعد على تعرُّ فاملقارنة بني بن�د الق�ائم املالية ل�سنني عدَّ

قه ال�سركة ط�ال م�سريتها العملية. حُتقِّ
1( اأهمية التحليل املقارن:

ف اأهمية التحليل املقارن للقوائم املالية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

ر يف الأ�سئلة الآتية، ثم اأجب عنها: فكِّ
ًة واحدًة؟ ملاذا؟         اأ( هل يعتمد املحلل املايل يف احلكم النهائي على ق�ائم مالية تخ�ص مدَّ

       ب( ملاذا يلجاأ اإلى مقارنة الق�ائم املالية ملُدد مالية متتالية؟
          ج( هل يكنه حتليل الق�ائم املالية ل�سركات اأو م�ؤ�س�سات خمتلفة؟ ملاذا؟

ناق�ص زميلك يف اإجاباتك.   
لتما اإليه.     �سارك زمالءك يف ال�سف يف ما ت��سَّ

الهدف:

ر، ناق�س، �سارك. فكِّ الن�ساط )١(

التعليمات:

ثانًيا: التحليل املايل با�ستخدام التحليل املقارن
.)Comparative Financial Statement Analysis(

واأن قائمة الدخل ُتثِّل  ال�سركة املايل يف حلظة معينة،  اأن قائمة املركز املايل ُتثِّل و�سع  فنا �سابًقا  تعرَّ
اأو  ربح  من  ال�سركة  و�سع  اإليه  اآل  وما  الدخل،  بهذا  املرتبطة  وامل�سروفات  املتحقق،  الدخل  ُيبنيِّ  ك�سًفا 
ف  ة معينة. ول �سكَّ يف اأن حتليل البيانات املالية لهاتني القائمتني ي�ساعد املحلل على تعرُّ خ�سارة خالل مدَّ

دة. ة املُحدَّ حقيقة ال��سع املالـي يف ال�سركة خالل املدَّ
اأّما ال��س�ل اإلى قرارات حتافظ على م�سرية ال�سركة، وتكفل لها ال�سري ُقُدًما نح� حتقيق اأهدافها، فيك�ن 
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التي  املالية  الق�ائم  املايل اعتماًدا على حتليل  ال�سركة  املايل ل يكنه احلكم على و�سع  اأن املحلل  ُيذَكر 
ًة زمنيًة واحدًة فقط بالرغم مّما حت�يه من معل�مات، وذلك لالأ�سباب الآتية : تخ�ص مدَّ

ة ال�اردة اأداء ال�سركة املعتاد دائًما.( 1 عدم تثيل ق�ائم املدَّ

ر على املحلل اإطالق حكم �سحيح دائًما على و�سع ال�سركة  املايل، ( 2 عدم الدقة يف النتائج، بحيث يتعذَّ
وتقرير اأنه اأف�سل مّما كان عليه يف املا�سي اأو اأ�س�اأ منه.

عدم الإ�سارة اإلى الجتاه املتعلق باأداء ال�سركة، علًما باأن الجتاه اأهم بكثري من النتائج التي ُتظِهرها ( 3
القائمة ال�احدة. 

ف املنحى الذي يتخذه اأداوؤها. واإذا  لهذا يلجاأ املحلل�ن اإلى مقارنة الق�ائم املالية لل�سركات، و�س�ًل اإلى تعرُّ
نت ق�ائم مالية  كانت املقارنة بني الق�ائم املالية للم�ؤ�س�سة نف�سها، فاإنها ت�سمى مقارنة داخلية. اأّما اإذا ت�سمَّ

مل�ؤ�س�سات اأخرى، فاإنها ت�سمى مقارنة خارجية .

2( املقارنة الداخلية للقوائم املالية :
ق من و�سع ق�ائم املركز املايل )امليزانيات العم�مية(، اأو ق�ائم الدخل  يعمل التحليل املقارن على التحقُّ
لة لل�سركة نف�سها خالل ُمدد مالية ل�سن�ات خمتلفة مًعا، ثم يبداأ مراقبة التغريات التي طراأت على كل  املُمثِّ

بند على مدار هذه ال�سن�ات .
         اأ( التحليل املقارن بني ميزانيتني عموميتني:

تنعك�ص الآثار املرتتبة على قيـام ال�سركة بن�ساطها يف ميزانياتها العم�مية، عن طريق الزيادة اأو النق�ص 
يف خمتلف بن�دهــا. ويكن للمحلل مالحظـة هــذه التغريات باملقارنة بني ميزانيتني عم�ميتني متتاليتني، 

ة ميزانيات . اأو عــدَّ
ح  اإن املقارنة بني ميزانيتني عم�ميتني متتاليتني مرتبتني ترتيًبا عم�ديًّا وفق الت�سل�سل نف�سه )كما ه� ُم��سَّ

يف ورقة العمل )4-1(( تهدف لتحقيق ما ياأتي :

املقارنة ال�سريعة بني خمتلف البنــ�د، ومالحظة التغريات التي طراأت على كلٍّ منها.( 1

حتديد مقدار الزيادة اأو النق�ص يف كل بند من بن�د امليزانية لل�ق�ف على الأهمية الن�سبية لهذا التغري.( 2

ي قد ل ُيعربِّ ب�س�رة دقيقة عن ( 3 حتديد الأهمية الن�سبية للتغيري احلا�سل يف كل بند؛ لأن التغري الَكمِّ
اأهمية التغيري احلا�سل 
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتليل امليزانية العمومية حتليًل مقارًنا.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )1-4(.  - اطَّ

- ناق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك الأ�سئلة ال�ارد ذكرها يف ورقة العمل.
ل اإليها جمم�عتك. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ

الهدف:

عموميتني  مليزانيتني  املقارن  التحليل 
)اجلزء الأول(.

الن�ساط )2(

التعليمات:
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الن�سبة 20١420١5
املئوية للتغري

مقدار التغري
)-( + 

ال�سندوق
املدينــ�ن
الب�ساعـة

جمموع الأ�سول املتداولة

الأ�س�ل الثابتة
املجمـــوع

الدي�ن الق�سرية الأجل
الدي�ن الط�يلة الأجل

حق�ق امللكية
املجمـــوع

6000
26000
26000

58000

52000
١١0000

31000
21000
58000

١١0000

8000
31000
33000

72000

58000
١30000

51000
15000
64000

١30000

2000
5000
7000

١4000

6000
20000

20000
)6000(

6000
20000

%33
%19
%27
%24

%11.5
%١8

%64.5
% )28.6(

%10
%١8

ُيثِّل اجلدول الآتي البيانات املالية عن قائمتي املركز املايل )امليزانية العم�مية( ل�سركة النخبة يف 
لع على املعل�مات ال�اردة فيها، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها. نهاية عامي 2014م، و 2015م. اطَّ

قائمة املركز املايل )امليزانية العمومية( املقارنة 

1. كم بلغت قيمة ال�سندوق عام 2014م؟
2. كم بلغت قيمة ال�سندوق 2015م؟

3. ما ناجت الفرق يف قيمة ال�سندوق بني العامني؟
4. هل كان ناجت الفرق يف قيمة ال�سندوق بني العامني م�جًبا اأم �سالًبا؟ ملاذا؟

5. كم بلغت قيمة الدي�ن الط�يلة الأجل عام 2014م؟
6. كم بلغت قيمة الدي�ن الط�يلة الأجل عام 2015م؟

7. ما ناجت الفرق بني الدي�ن الط�يلة الأجل يف هذين العامني؟
8. ما دللة الأرقام التي تظهر يف خانة مقدار التغري؟

9. ما دللة الأق�ا�ص التي حت�سر قيمة التغري يف بند الدي�ن الط�يلة الأجل؟
10. هل ُتثِّل ن�سبة التغري املئ�ية يف بند )ال�سندوق( تغرًيا لقيمة ال�سندوق عام 2014م اأم تغرًيا 

لقيمة ال�سندوق عام 2015م؟ ملاذا؟

ورقة العمل )4-1(: حتليل قائمتي امليزانية العم�مية ل�سركة النخبة.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )4-١(: 

قيمة ال�سندوق عام 2014م بلغت 6000 دينار.( 1

قيمة ال�سندوق عام 2015م بلغت 8000 دينار.( 2

ناجت الفرق يف قيمة ال�سندوق بني العامني: 8000  -  6000 = 2000 دينار.( 3

اأكرب منها عام ( 4 العامني م�جب؛ لأن قيمة ال�سندوق عام 2015م  الفرق يف قيمة ال�سندوق بني  ناجت 
2014م.

قيمة الدي�ن الط�يلة الأجل عام 2014م بلغت 21000 دينار.( 5

قيمة الدي�ن الط�يلة الأجل عام 2015م بلغت 15000 دينار.( 6

ناجت الفرق بني الدي�ن ط�يلة الأجل يف هذين العامني ي�ساوي - 6000 دينار.( 7

الأرقام التي تظهر يف خانة مقدار التغري ُتثِّل الفرق بني القيم يف بن�د امليزانية العم�مية عامي 2015م، ( 8
و2014م، وذلك بطرح قيمة ال�سندوق عام 2014م من قيمة ال�سندوق عام 2015م.

الأق�ا�ص التي حت�سر قيمة التغري يف بند الدي�ن الط�يلة الأجل تدل على اأن القيمة الناجتة �سالبة.( 9

ن�سبة التغري املئ�ية يف بند )ال�سندوق( ُتثِّل تغرًيا لقيمة النقد عام 2014م؛  لأن هذا العام ه� الأ�سل ( 10
ة املالية احلالية )عام الأ�سا�ص(، فتح�سب  التي ُيثِّل العام الذي ا�سُتِند اإليه يف عملية املقارنة مع املدَّ

الن�سبة املئ�ية للتغري كالآتي:
%33 = %100 x 6000 ÷ 2000          
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الن�سبة املئوية 20١320١4
للتغري

مقدار التغري
)-( + 

الدخل ال�سايف
ال�سرائب

اأوراق الدفع
اأوراق القب�ص

)4500(
2000

0
10000

1500
)1000(

8000
0

6000
)3000(

8000
)10000(

%133
)%150(

-
%100

اجلدول )4-1(: التحليل املقارن.

ناق�ص املعلم يف الأ�سئلة الآتية:    

عندما تك�ن قيمة البند �سالبة يف عام الأ�سا�ص، وم�جبة يف العام التايل اأو العك�ص، فاإن التغري الن�سبي ( 1
يف هذه احلالة ل يك�ن ذا معنى، ملاذا؟ 

عندما يك�ن البند م�ج�ًدا يف عام الأ�سا�ص، وغري م�ج�د يف العام التايل، فاإن ن�سبة النق�ص احلا�سل ( 2
تبلغ 100%، ملاذا؟ 

عندما ل يك�ن البند م�ج�ًدا يف عام الأ�سا�ص، ويك�ن مقابله م�ج�ًدا يف العام التايل، فاإنه ل يكن ( 3
ح�ساب قيمة التغري، ملاذا؟ 

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتليل امليزانية العمومية حتليًل مقارًنا.

لع على اجلدول )1-4(.     اطَّ

الهدف:

عموميتني  مليزانيتني  املقارن  التحليل 
)اجلزء الثاين(.

الن�ساط )3(

التعليمات:
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اإجابات اأ�سئلة الن�ساط: 
1. عندما تك�ن قيمة البند �سالبة يف عام الأ�سا�ص، وم�جبة يف العام التايل اأو العك�ص، فاإن التغري الن�سبي 
يف هذه احلالة ل يك�ن ذا معنى؛ لأنه يتبنيَّ لنا عند ح�ساب قيمة التغري لبند الدخل ال�سايف عامي 2013م، 
و 2014م، وح�ساب ن�سبة التغري للبند نف�سه، اأن ن�سبة التغري كانت 133%، وهي اأكرب من 100%؛ لذا فال 

معنى للتغري الن�سبي يف هذا البند.
2. عندما يك�ن البند م�ج�ًدا يف عام الأ�سا�ص، وغري م�ج�د يف العام التايل، فاإن ن�سبة النق�ص احلا�سل 
ون�سبة  القب�ص عامي 2013م، و2014م،  اأوراق  لبند  التغري  قيمة  لنا عند ح�ساب  يتبنيَّ  لأنه  تبلغ 100%؛ 
التغري للبند نف�سه، اأن قيمة التغري ُتاِثل قيمة البند يف عام الأ�سا�ص، وهذا يعني اأن ناجت ق�سمة قيمة التغري 

على قيمة عام الأ�سا�ص ي�ساوي 1، واأن �سربه يف 100% يجعل تغريه الن�سبي ي�ساوي %100.
فاإنه ل يكن  التايل،  العام  الأ�سا�ص، ويك�ن مقابله م�ج�ًدا يف  البند م�ج�ًدا يف عام  3. عندما ل يك�ن 
الدفع عامي 2013م، و2014م،  اأوراق  لبند  التغري  قيمة  لنا عند ح�ساب  يتبنيَّ  لأنه  التغري؛  قيمة  ح�ساب 
ون�سبة التغري للبند نف�سه، اأن ح�ساب ن�سبة التغري يك�ن بق�سمة قيمة التغري على القيمة يف عام الأ�سا�ص 
للبند. وملَّا كان البند غري م�ج�د يف عام الأ�سا�ص فهذا يعني اأن قيمته ت�ساوي �سفًرا. وعليه، فاإنه ل يكن 

ح�ساب التغري الن�سبي لعدم ج�از الق�سمة على �سفر.

 ب- التحليل املقارن بني قائمتي دخل:
يكن تطبيق التحليل املقارن على ق�ائم الدخل لل�سركات املختلفة با�ستخدام نف�ص اأدوات التحليل املقارن 
وفق  عم�ديًّا  ترتيبهما  بعد  متتاليتني  تني  مدَّ خالل  دخل  قائمتي  بني  املقارنة  مثل  العم�مية،  للميزانيات 
الت�سل�سل نف�سه لتحقيق املقارنة ال�سريعة بني خمتلف البن�د، ومالحظة التغريات التي طراأت على كلٍّ منها، 

ولتحديد مقدار الزيادة يف كل بند، وحتديد الأهمية الن�سبية للتغري احلا�سل يف كل بند.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتليل قائمتي دخل حتليًل مقارًنا.

- �ستعمل �سمن جمم�عة من خم�ص جمم�عات.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )2-4(.  - اطَّ

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف حل اأ�سئلة ورقة العمل.
- اعر�ص الإجابات اأمام املجم�عات الأخرى.

- ناق�ص املعلم يف هذه الإجابات. 

الهدف:

التحليل املقارن لقائمتي دخل. الن�ساط )4(

التعليمات:
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20١3 الن�سبة 20١4قائمة الدخل
املئوية للتغري

مقدار التغري
)-( + 

�سايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح

م�سروفات البيع والت�زيع 
ال�ستهالك

�سايف الربح 

250
)160(

90

)35(
)10(
45

300
)184(
١١6

)41(
)10(
65

البيانات املالية التالية ُتثِّل بن�د قائمتي الدخل ل�سركة ها�سم لال�ست�سارات املحا�سبية عامي 
لع على بيانات هاتني القائمتني، ثم: 2013م، و2014م. اطَّ

1( جد مقدار التغري بني القائمتني يف هذين العامني.
2( بنيِّ الأهمية الن�سبية للتغري احلا�سل يف ال�سركة لكل بند من البن�د ال�اردة يف قائمة الدخل.

قائمــة الدخـــل

ورقة العمل )4-2(: املقارنة بني قائمتي دخل.
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اإجابات اأ�سئلة ورقة العمل )2-4(:

20١3 الن�سبة املئوية 20١4قائمة الدخل
للتغري

مقدار التغري
)-( + 

�سايف املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح

م�سروفات البيع والت�زيع 
ال�ستهالك

�سايف الربح 

250
)160(

90

)35(
)10(
45

50
)24(
26

)6(
�سفر
20

300
)184(
١١6

)41(
)10(
65

%20
%)15(
%29

%)17(
�سفر
%44

اجلدول )4-2(: املقارنة بني قائمتي الدخل ل�سركة ها�سم لال�ست�سارات املحا�سبية.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على تطبيق التحليل املقارن للميزانية العمومية 
تطبيًقا عمليًّا.

- �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
لع على اجلدول )3-4(.  - اطَّ

- حلِّل امليزانية العم�مية ل�سركة اجل�د حتلياًل مقارًنا.
ل اإليه. - ناق�ص املعلم يف ما تت��سَّ

لع على اجلدول )4-4(.  - اطَّ

الهدف:

حتليل امليزانية العمومية. الن�ساط )١(

التعليمات:

ثالًثا: التحليل املقارن للميزانية )تطبيق(. 

ف الآن مثاًل عمليًّا على التحليل املقارن للميزانية  فنا اآنًفا التحليل املقارن للميزانية العم�مية، و�سنتعرَّ تعرَّ
العم�مية ل�سركة اجل�د.
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ة املنتهية يف 2014/12/31م، و 2015/12/31م امليزانية العم�مية للمدَّ

20١420١4 الإلتزاماتالأ�ســـــول 20١520١5

الأ�سول املتداولة:

ال�سندوق

البنك

املخزون

املدين�ن

اأ�س�ل متداولة اأخرى

جمموع الأ�سول املتداولة

الأ�سول الثابتة:

الأرا�سي 

املباين

الآلت واملعدات

ال�سيارات

الأثاث

اأ�س�ل ثابتة اأخرى

جمموع الأ�سول الثابتة

جمموع الأ�سول

اللتزامات املتداولة:

الدائن�ن

احل�سابات الدائنة املختلفة

القرو�ص الق�سرية الأجل

 

 

جمموع اللتزامات املتداولة

اللتزامات الطويلة الأجل:

القر�ص الط�يل الأجل

جمموع اللتزامات الطويلة الأجل

جمم�ع اللتزامات

حقوق امللكية وراأ�ص املال:   

راأ�ص املال املدف�ع 

�سايف الربح

جمموع اللتزامات وحقوق امللكية

 

3500

1500

2000

3000

800

10800

 

2000

3000

3100

1800

700

900

11500

22300

 

3700

1000

1300

4000

850

10850

 

2200

3200

2800

2600

900

900

12600

23450

 

4000

1800

1300

 

 

7100

 

5000

5000

12100

 

5200

5000

 

22300

 

4200

2000

1250

 

 

7450

 

6000

6000

13450

 

4200

5800

 

23450

اجلدول )4-3(: امليزانية العم�مية ل�سركة اجل�د.
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مقدار
التغري

مقدار
التغري

ن�سبة
التغري
املئوية

اأهمية
التغري 

الن�سبية
الإلتزاماتالأ�ســـــول

الأ�س�ل املتداولة:

ال�سندوق

البنك

املخزون

املدين�ن

اأ�س�ل متداولة اأخرى

جمموع الأ�سول املتداولة

الأ�سول الثابتة:

الأرا�سي 

املباين

الآلت واملعدات

ال�سيارات

الأثاث

اأ�س�ل ثابتة اأخرى

جمموع الأ�سول الثابتة

جمموع الأ�سول

اللتزامات املتداولة:

الدائن�ن

احل�سابات الدائنة املختلفة

القرو�ص الق�سرية الأجل

 

 

جمموع اللتزامات املتداولة

اللتزامات الطويلة الأجل:

القر�ص الط�يل الأجل

جمموع اللتزامات الطويلة الأجل

جمم�ع اللتزامات

حقوق امللكية وراأ�ص املال:   

راأ�ص املال املدف�ع 

�سايف الربح

جمموع اللتزامات وحقوق امللكية

 

200

)500(

)700(

1000

50

50

200

200

)300(

800

200

0

1100

1150

 

%5.7

%)33.3(

%)35.0(

%33.3

%6.3

%0.5

 

%10.0

%6.7

%)9.7(

%44.4

%28.6

%0.0

%9.6

%5.2

 

200

200

)50(

 

 

350

 

1000

1000

1350

 

)1000(

800

 

1150

 

%5.0

%11.1

%)3.8(

 

 

%4.9

 

%20.0

%20.0

%11.2

 

%)19.2(

%16.0

 

%5.2

اجلدول )4-4(: التحليل املقارن للميزانية العم�مية ل�سركة اجل�د.

اإجابات اأ�سئلة الن�ساط: 

ُيبنيِّ اجلدول )4-4( التحليل املقارن للميزانية العم�مية ل�سركة اجل�د.
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ُيبنيِّ اجلدول ال�سابق التغريات التي طراأت على بن�د امليزانية؛ فالنقدية زادت مبقدار200 دينار، وهذا يدل 
على الزيادة يف املبيعات النقدية، اأو ال�سيا�سة الناجحة يف التح�سيل، اأو عدم الت�ساهل يف منح الئتمان 
التجاري، اأو �سحب نقدية من البنك؛ اإذ نق�ص ح�ساب البنك مبقدار 500 دينار، ونق�ص املخزون مبقدار 
زيادة  اأ�سهم يف  ما  وه�  املخزون،  من  )بيع( جزء  ت�سريف  ا�ستطاعت  ال�سركة  اأن  يعني  ما  دينار؛   700

النقدية.
اأّما الزيادة يف الأرا�سي واملباين مبقدار 200 دينار فت�سري اإلى اأن ال�سركة تتمتع مبركز مايل جيد يتيح لها 

ع يف اأعمالها. �سراء الأرا�سي واملباين، واأنها ت�سعى اإلى الت��سُّ
ول� نظرنا اإلى بند )الدائن�ن( ل�جدنا اأن ر�سيده قد ارتفع؛ ما ي�سري اإلى ح�س�ل ال�سركة على الئتمان 
ن  التجاري )�سراء على احل�ساب(. ويتعنيَّ على الإدارة يف هذه احلالة اأن تك�ن اأكرث جديًة وحما�ًسا؛ لتتمكَّ

من حتقيق ال�ستفادة الق�س�ى من هذا الئتمان، واحل�س�ل على خ�سم ال�سداد املبكر. 
د اأن ال�سركة قد زادت مبيعاتها بالأجل، اأو  وباملثل، فقد زاد بند )املدين�ن(  مبقدار 1.000 دينار؛ ما ُي�ؤكِّ

رغبتها يف حت�يل املخزون اإلى مبيعات يتم �سدادها جميًعا.
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ن�ساط بيتي:

للدرا�سات عام 2011م، وعام  اأمين  ل�سركة  الدخل  بنود قائمتي  مُتثِّل  التي  املالية  البيانات  ياأتي  يف ما 
2012م. 

20١١ الن�سبة املئوية 20١2قائمة الدخل
للتغري

مقدار التغري
)-( + 

�سايف املبيعات
تكلفة املبيعات

جممل الربح

م�سروفات البيع والت�زيع 
ال�ستهالك

�سايف الربح 

500
)200(
300

)75(
)20(
205

700
)270(
430

)95(
)30(
305

املطلوب:
 اأ(  اإيجاد مقدار التغري بني القائمتني يف هذين العامني.

ب( ح�ساب الأهمية الن�سبية للتغري احلا�سل يف ال�سركة لكل بند من البن�د ال�اردة يف قائمة الدخل.
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اأ�سئلة الدر�س

1. علِّل ما ياأتي:
ة زمنية  اأ( ل ي�ستطيع املحلل املايل تقييم و�سع ال�سركة املايل بناًء على حتليل الق�ائم املالية خالل مدَّ

واحدة فقط بالرغم مّما حت�يه من معل�مات.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

ب( عندما تك�ن قيمة البند �سالبة يف �سنة الأ�سا�ص وتك�ن قيمته م�جبة يف ال�سنة التالية اأو العك�ص فاإن 
قيمة التغري الن�سبي يف هذه احلالة ل تعني �سيًئا.

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

ب�سام عام 2015م، وعام  ل�سركة  املايل  املركز  قائمتي  بنود  مُتثِّل  التي  املالية  البيانات  ياأتي  ما  2. يف 
2016م. حلِّل امليزانية العمومية لل�سركة حتليًل مقارًنا، ُمبيًِّنا مقدار التغري، ون�سبة التغري املئوية.

امليزانية العمومية              20١5م            20١6م

ال�سندوق
املدينــ�ن

البنك
الب�ساعة

جمم�ع الأ�س�ل املتداولة
الأ�س�ل الثابتة

جممـــ�ع الأ�س�ل
الدي�ن الق�سرية الأجل

الدي�ن الط�يلة الأجل
حق�ق امللكية

جممـــ�ع اللتزامات وحق�ق 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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الدرس الرابع
التحليل المالي باستخدام النسب المالية ٤

.)Ratio Analysis( اأوًل: اأهمية التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية

الن�سب املالية هي طريقة منا�سبة لتلخي�ص َكمٍّ وافر من املعل�مات املحا�سبية واملالية من اأجل مقارنة   
ف الن�سبة باأنها العالقة بني بندين اأو اأكرث من بن�د الق�ائم املالية املراد حتليلها، بحيث  اأداء ال�سركات. ُتعرَّ
املالية  الق�ائم  اأو  لل�سنة احلالية،  املالية  القائمة  اآخر يف  اإلى رقم  املالية  القائمة  اأيِّ رقم يف  ن�سبة  يكن 
لل�سن�ات ال�سابقة، و�س�ًل اإلى دللة ذات معنى تفيد املحللني املاليني يف تقدمي البيانات املطل�بة والتقارير 
ة  الالزمة لالإدارة العليا؛ لكي ت�ستند اإليها يف اتخاذ اأيِّ قرارات تتيح لها اختيار الأف�سل من بني بدائل عدَّ

لتنفيذ اأن�سطتها، ف�ساًل عن القرارات املتعلقة بالعمل، مثل:
ا اأو جزئيًّا.      1( ال�ستمرار يف تنفيذ مهمة العمل الرئي�سة اأو جزء منها، اأو اإيقاف تنفيذها كليًّ

     2( ت�سنيع م�اد معينة ل�سناعة املنتج، اأو �سراوؤها مثل امل�اد اخلام.
     3( �سراء اآلت ومعدات معينة لإنتاج ال�سلع، اأو ا�ستئجارها. 

     4( ا�ستثمار راأ�ص املال، اأو اإقرا�سه.

نات الق�ائم املالية بناًء على عالقة بع�سها ببع�ص، اأو ا�ستناًدا  يق�م هـذا التحليل على اأ�سا�ص تقييم مك�ِّ
ال�سركة م��س�ع  ال�سائدة يف  واأعرا�ص الأح�ال  امل�ؤ�سرات  دة بهدف ت�فري معل�مات عن  اإلى معايري حُمدَّ

التحليل.
ب�جه عام، يعقد املحلل�ن املالي�ن مقارنة بني الن�سب املالية امل�ستخرجة من الق�ائم املالية الرئي�سة؛ بغية 
ف قدرة ال�سركة على اكت�ساب الدخل )الربحية(، وال�فاء بالتزاماتها للدائنني، واحلفاظ على تدفق  تعرُّ

نقدي اإيجابي )ال�سي�لة(، والقدرة على ال�ستمرار يف العمل ط�ياًل )ال�ستقرار(، وذلك اعتماًدا على:
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1( الأداء ال�سابق: قيا�ص الأداء على مدار ُمدد زمنية �سابقة لل�سركة )اآخر خم�ص �سن�ات مثاًل(.
ع منها. 2( الأداء امل�ستقبلي: قيا�ص اأداء ال�سركة الفعلي بالأداء املُت�قَّ

3( الأداء املُقاَرن: املقارنة بني �سركات مت�سابهة.

جتدر الإ�سارة هنا اإلى حقيقتني مهمتني ل يكن اإغفالهما:
•  الن�سبة املالية من دون معنى ل قيمة لها: فاأيُّ ن�سبة م�ستخرجة يجب اأن يك�ن لها معنى 

ن من قراءة مناحي ال�سعف اأو الق�ة لدى ال�سركة.  وا�سح لنتمكَّ

•  لي�س هناك ما ي�سمى ن�سب منطية لكل ال�سركات: اأي اأنه ل ت�جد م�ؤ�سرات منطية يكن 
لل�سركات  م�ؤ�سرات  ا�ستخدام  يتم  ولكن  الن�سبة،  اأو �سعف  على ج�دة  للحكم  كمعايري  ا�ستخدامها 
الناجحة فى القطاع الذي تعمل به ال�سركة عن نف�ص الفرتة، ويتم ا�ستخدامه للحكم على الن�سبة، كما 
يتم ا�ستخدام تلك الن�سبة لنف�ص ال�سركة عن فرتات �سابقة ملتابعة تط�ر الن�سبة بال�سلب اأو بالإيجاب. 
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتليل ن�سب الربحية ب�سورة عملية.

 �ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات.   
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على اجلدول )5-4(.     اطَّ
 ت�سلَّم اأنَت واأفراد جمم�عتك بطاقات ن�سب الربحية من املعلم.   
حة يف البطاقة.     �سارك اأفراد جمم�عتك يف اإيجاد الن�سبة املالية املطل�بة وفًقا للمعادلة املُ��سَّ
ن الإجابة يف دفرتك.     َدوِّ
 �سيتبادل اأفراد املجم�عتني الأولى والثالثة البطاقات فيما بينهم.   
 �سيتبادل اأفراد املجم�عتني الثانية والرابعة البطاقات فيما بينهم.   
 �سارك اأفراد جمم�عتك يف اإيجاد الن�سبة املالية املطل�بة يف البطاقة الثانية للمجم�عة الأخرى.   
ن الإجابة يف دفرتك.    َدوِّ
التي     الإجابات  بخ�س��ص  املعلم   مع  نقا�ًسا  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  م  نظِّ احلل،  من  النتهاء  بعد   

لتم اإليها. ت��سَّ

الهدف:

ن�سب الربحية. الن�ساط )١(

التعليمات:

ثانًيا: اأ�ساليب التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.
ف الآن مثاًل عمليًّا على ذلك.  فنا �سابقا اأهمية التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية، و�سنتعرَّ تعرَّ

يكن ت�سنيف الن�سب املالية اإلى اأربع فئات رئي�سة، هي:
     1( ن�سب الربحية.

     2( ن�سب ال�سي�لة.    
     3( ن�سب الكفاءة.

     4( ن�سب الرفع املايل.
ولكننا �سنكتفي هنا بالإ�سارة اإلى ن�سب الربحية، ون�سب ال�سي�لة.
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20١420١4 امليزانية العموميةقائمة الدخل 20١520١5

�سايف املبيعات
تكلفة املبيعات

جممل الربح

م�سروفات البيع والت�زيع 
�سايف الربح 

ال�سندوق
املدينــ�ن
الب�ساعـة

جمموع الأ�سول املتداولة
الأ�س�ل الثابتة

املجمـــوع
الدي�ن الق�سرية الأجل

الدي�ن الط�يلة الأجل
حق�ق امللكية

املجمـــوع

250
)160(

90

)35(
55

6
26
26
58
52
110
31
21
58
110

8
31
33
72
58
130
51
15
64
130

300
)184(
١١6

)41(
75

اجلدول )4-5(: الق�ائم املالية ل�سركة األفا.
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هام�س جممل الربح = جممل الربح ÷ �سايف املبيعات.

قه املبيعات من  ق على كل دينار من املبيعات، وت�سري اإلى ن�سبة ما حُتقِّ تقي�ص هذه الن�سبة �سايف الربح املُحقَّ
اأرباح بعد ح�ساب تكلفتها، وتكلفة جميع امل�سروفات الأخرى؛ �س�اء كانت اإدارية، اأو عم�مية، اأو ت�يلية؛ اأو 

غري ذلك. وكلما ارتفعت هذه الن�سبة كان ذلك جيًدا.
 وع�دة اإلى �سركة األفا، فاإن:

       هام�ص �سايف الربح = �سايف الربح ÷ �سايف املبيعات.
       هام�ص �سايف الربح لعام 2014م = 55 ÷ 250 = %22.
       هام�ص �سايف الربح لعام 2015م = 75 ÷ 300 = %25.

ق �سايف ربح مقداره 22 قر�ًسا عام 2014م، واأن هذه الن�سبة قد ارتفعت  لِحظ اأن كل دينار من املبيعات حقَّ
ق كل دينار من املبيعات �سايف ربح مقداره 25 قر�ًسا. عام 2015م، بحيث حقَّ

:)Gross Profit Margin( هام�ص جممل الربح  )ب
يكن ح�ساب هام�ص جممل الربح با�ستخدام املعادلة الآتية:

.)Profitability Ratios( ن�سب الربحية )1
يك�ن الرتكيز يف حتليل ن�سب الربحية على جمم�عتني، هما:

- جمموعة الن�سب التي تربط الأرباح باملبيعات:
ُتعربِّ هذه املجم�عة عن مدى قدرة ن�ساط البيع على ت�ليد الأرباح، وت�سمل الن�سب املالية الآتية:

 :)Net Profit Margin( هام�ص �سايف الربح )اأ
يكن ح�ساب هام�ص �سايف الربح با�ستخدام املعادلة الآتية:

هام�س �سايف الربح = �سايف الربح ÷ �سايف املبيعات
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ح هذه الن�سبة العالقة بني  جممل الربح و�سايف املبيعات، ويجب مقارنة هذه الن�سبة مبت��سط الن�سب  ُت��سِّ
اخلام  امل�اد  تكلفة  يف  فيه  ُمباَلًغا  ارتفاًعا  الن�سبة  انخفا�ص  ُيثِّل  فقد  املناف�سة؛  ال�سركات  فى  قة  املُحقَّ

امل�ستخدمة فى الإنتاج، اأو يف العمالة املبا�سرة، اأو غري ذلك.
وع�دة اإلى �سركة األفا، فاإن:

       هام�ص جممل الربح = جممل الربح ÷ �سايف املبيعات.
       هام�ص جممل الربح لعام 2014م = 90 ÷ 250 = %36.

       هام�ص جممل الربح لعام 2015م = 116 ÷ 300 = %38.7.
ق جممل ربح مقداره 36 قر�ًسا عام 2014م، واأن هذه  ت�سري هذه الن�سب اإلى اأن كل دينار من املبيعات حقَّ
ق كل دينار من املبيعات جممل ربح مقداره 38 قر�ًسا و 7 فل�سات. الن�سبة قد ارتفعت عام 2015م، بحيث حقَّ

- جمموعة الن�سب التي تربط الأرباح بالأموال امل�ستثمرة يف ال�سركة: 
تعمل هذه املجم�عة على ت�يل م�ج�دات ال�سركة؛ �س�اء كان م�سدر التم�يل ه� املالكني، اأو القرتا�ص، اأو 

الثنني مًعا. ت�سمل هذه املجم�عة الن�سب املالية الآتية:

 :)Return On Assets( العائد على املوجودات )اأ
يكن ح�ساب هذا العائد با�ستخدام املعادلة الآتية:

ت�سري هذه الن�سبة اإلى قدرة ال�سركة على ا�ستخدام اأ�س�لها يف ت�ليد الربح. وكلما ارتفعت هذه الن�سبة دل 
ذلك على كفاءة ال�سركة وُح�ْسن ا�ستثمار اأ�س�لها. 

وع�دة اإلى �سركة األفا، فاإن:
       العائد على امل�ج�دات = �سايف الربح ÷ اإجمايل الأ�س�ل.
       العائد على امل�ج�دات لعام 2014م = 55 ÷ 110 = %50.

       العائد على امل�ج�دات لعام 2015م = 75 ÷ 130 = %57.7.
ق �سايف ربح مقداره 50 قر�ًسا عام 2014م، واأن هذه الن�سبة قد ارتفعت  لِحظ اأن كل دينار من الأ�س�ل حقَّ

ق كل دينار من الأ�س�ل �سايف ربح مقداره 57 قر�ًسا و7 فل�سات. عام 2015م، بحيث حقَّ

العائد على املوجودات = �سايف الربح ÷ اإجمايل الأ�سول.



306

 :)Return on Owner’s Equity: ROE( معدل العائد على حقوق امللكية )ب
      يكن ح�ساب هذا املعدل با�ستخدام املعادلة الآتية:

العائد على حقوق امللكية = �سايف الربح ÷ حقوق امللكية.

قه املاُّلك من ا�ستثمار اأم�الهم يف ال�سركة، وهي ُتَعدُّ من اأهم ن�سب  ُتعربِّ هذه الن�سبة عن العائد الذى ُيحقِّ
ر املاُّلك ال�ستمرار يف الن�ساط، اأو حت�يل الأم�ال اإلى  الربحية امل�ستخدمة ؛ فبناًء على هذه الن�سبة، قد ُيقرِّ

ق عائًدا منا�سًبا. ا�ستثمارات اأخرى حُتقِّ
وع�دة اإلى �سركة األفا، فاإن:

       العائد على حق�ق امللكية = �سايف الربح ÷ حق�ق امللكية.
       العائد على حق�ق امللكية لعام 2014م = 55 ÷ 58 = %94.8.

       العائد على حق�ق امللكية لعام 2015م = 75 ÷ 64 =%117.
الن�سبة قد  ق لهم عائًدا مقداره 94 قر�ًسا و 8 فل�سات، واأن هذه  اأن كل دينار ا�ستثمره املاُّلك حقَّ لِحظ 

ق كل دينار ا�ستثمره املالك عائًدا لهم مقداره 117 قر�ًسا. ارتفعت عام 2015م، بحيث حقَّ

)Liquidity Ratios(.  ن�سب ال�سيولة )2
ف ال�سي�لة باأنها قدرة ال�سركة على ت�فري النقد. ويف ما يخ�ص ن�سب ال�سي�لة فاإنها تقي�ص القدرة على  ُتعَرّ
�سداد اللتزامات عند ا�ستحقاقها. وكلما ارتفعت ن�سب ال�سي�لة امتلكت ال�سركة هام�ًسا اأكرَب من ال�سالمة 
لل�فاء باللتزامات. وباملقابل، فاإن زيادة ال�سي�لة على احلاجة قد ي�ؤدي اإلى تخفي�ص ن�سبة الأرباح نتيجة 
عدم ت�ظيف ال�سركة جزًءا كبرًيا من اأم�الها، و�سيتم الرتكيز يف ن�سب ال�سي�لة على حتليل ن�سبة التداول 

.)Current Ratio(
يكن اإيجاد ن�سبة التداول با�ستخدام املعادلة الآتية:

ن�سبة التداول= الأ�سول املتداولة ÷ اللتزامات املتداولة
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ُتثِّل هذه الن�سبة عدد املرات التى يكن فيها لالأ�س�ل املتداولة اأن تفي باللتزامات املتداولة. وكلما زادت 
هذه الن�سبة دل ذلك على قدرة ال�سركة على م�اجهة خطر �سداد اللتزامات املتداولة املفاجئ من دون 

احلاجة اإلى ت�سييل اأيِّ اأ�س�ل ثابتة، اأو احل�س�ل على قر�ص جديد.
كما تقي�ص قدرة ال�سركة على ال�فاء بالتزاماتها الق�سرية الأجل من اأ�س�لها املتداولة، وُتبنيِّ حجم التم�يل 
ره الأ�س�ل املتداولة لاللتزامات الق�سرية الأجل، علًما باأن زيادة هذه الن�سبة ُتَعدُّ م�ؤ�سًرا اإيجابيًّا  الذي ُت�فِّ

لقدرة ال�سركة على ال�فاء بالتزاماتها الق�سرية الأجل.
جتدر الإ�سارة هنا اإلى اأنه من ال�سعب اإيجاد ن�سبة معيارية متفق عليها ب��سفها مقيا�ًسا لل�سي�لة، بالرغم 
، يكن الق�ل باأن الن�سبة املعيارية لن�سبة  من اإمكانية ا�ستعمال معيار متفق عليه ل�سناعة معينة. وعلى كلٍّ

التداول هي )1:2(. 
وع�دة اإلى �سركة األفا، فاإن:

ن�سبة التداول لعام 2014م = الأ�س�ل املتداولة ÷ اللتزامات املتداولة.
ن�سبة التداول = 58 ÷ 31 = 1.9.

ن�سبة التداول لعام 2015م = الأ�س�ل املتداولة ÷ اللتزامات املتداولة.
ن�سبة التداول = 72 ÷ 51 = 1.4.

ت�سري هذه الن�سب اإلى اأن ال�سركة ا�ستطاعت عام 2014م ال�فاء بالتزاماتها الق�سرية الأجل مبقدار 1.9 
مرة، يف حني انخف�ست هذه الن�سبة اإلى 1.4 مرة عام 2015م.
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ثالًثا: تطبيق التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.
ف الآن التحليل املايل لهذه  فنا �سابًقا كيفية اإيجاد الن�سب املالية ل�سركة األفا لعامني متتاليني، و�سنتعرَّ تعرَّ

عات ال�سركة. الن�سب املالية مقارنًة بن�سب ال�سركات املناف�سة وت�قُّ

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على تطبيق عملية التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
- ت�سلَّم اأنَت واأفراد جمم�عتك ورقة العمل )4-3( من املعلم.

- �سارك اأفراد جمم�عتك يف حل اأ�سئلة ورقة العمل.
- اعر�ص اأنَت واأفراد املجم�عة اإجابات الأ�سئلة اأمام املجم�عات الأخرى.

- ناق�ص املعلم يف هذه الإجابات.

الهدف:

التحليل املايل با�ستخدام الن�سب املالية.
الن�ساط )١(

التعليمات:
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يف ما يلي الن�سب املالية ل�سركة املجد عن عامي 2014م، و 2015م، اإ�سافًة اإلى الن�سبة املالية املُنَجزة يف 
ًنا دللتها عن طريق مقارنتها بـِ: عة لل�سركة. ادر�ص هذه الن�سب، ُمبيِّ ال�سركات املناف�سة، والن�سب املالية املُت�قَّ

1( ال�سنة ال�سابقة.
2( ن�سب ال�سركات املناف�سة.

عات ال�سركة. 3( ت�قُّ

                         الن�سبــــــــــة                          20١4م      20١5م 
 

هام�ص �سايف الربح

هام�ص جممل الربح

العائد على املوجودات 

العائد على حقوق امللكية 

ن�سبة التداول

1

2

3

4

5

  % 8.8

%36.0

%20.0

%37.9

١.9

%١0.7

%38.7

%24.6

%50.0

١.4

%١0.0

%35.0

%25.0

%40.0

١.5

%١١.0

%40.0

%25.0

%45.0

2

ن�سب ال�سركات 
املناف�سة

عات توقُّ
ال�سركة

ورقة العمل )4-3(: حتليل الن�سب املالية ل�سركة املجد.
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                     الن�سبــــــــــة                                         20١4م      20١5م 
 

                     الن�سبــــــــــة                                         20١4م      20١5م 
 

هام�ص �سايف الربح

هام�ص جممل الربح

%8.8

% 36.0

% ١0.7

% 38.7

% ١0.0

% 35.0

% ١١.0

% 40.0

ن�سب ال�سركات 
املناف�سة

ن�سب ال�سركات 
املناف�سة

عات توقُّ
ال�سركة

عات توقُّ
ال�سركة

:)Profitability Ratios( اأوًل: ن�سب الربحية
1. هام�ص �سايف الربح:

التحليل: 
هذه الن�سبة مقب�لة لالأ�سباب الآتية:

مقارنتها بال�سنة ال�سابقة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة قد ارتفعت من 8.8% اإلى 10.7%، وهذا أ ( 
م�ؤ�سر جيد.

ال�سركات ب (  ن�سب  اأقل من  كانت  الن�سبة  اأن هذه  املاُلَحظ  املناف�سة: من  ال�سركات  بن�سب  مقارنتها 
نت عام 2015م لت�سبح 10.7%، وهي اأعلى من ن�سب  املناف�سة )10%( يف عام 2014م، ولكنها حت�سَّ

ال�سركات املناف�سة.

عات ال�سركة )11%( بقليل.ج (  عات ال�سركة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة هي اأقل من ت�قُّ مقارنتها بت�قُّ

2( هام�ص جممل الربح:

التحليل:
هذه الن�سبة مقب�لة لالأ�سباب الآتية:

اإلى 38.7%، وهذا أ (  الن�سبة قد ارتفعت من 36 %  اأن هذه  ال�سابقة: من املاُلَحظ  مقارنتها بال�سنة 
م�ؤ�سر جيد.

مقارنتها بن�سب ال�سركات املناف�سة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة كانت اأعلى من ن�سب ال�سركات ب ( 
نت لت�سبح 38.7% يف عام 2015م. املناف�سة )35%( يف عام 2014م، وحت�سَّ

ال�سركة )40.0%( ج (  عات  ت�قُّ اأقل من  الن�سبة هي  اأن هذه  ال�سركة: من املاُلَحظ  عات  بت�قُّ مقارنتها 
بقليل.
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3.  العائد على املوجودات:

التحليل: 
هذه الن�سبة غري مقب�لة لالأ�سباب الآتية:

اإلى 24.6%، وهذا أ (   % ارتفعت من 20  قد  الن�سبة  اأن هذه  املاُلَحظ  ال�سابقة: من  بال�سنة  مقارنتها 
م�ؤ�سر جيد.

ال�سركات ب (  ن�سب  من  اأقل  كانت  الن�سبة  هذه  اأن  املاُلَحظ  من  املناف�سة:  ال�سركات  بن�سب  مقارنتها 
نت عام 2015م لت�سل اإلى 24.6%، ولكنها ما زالت اأقل  املناف�سة )25%( يف عام 2014م، ثم حت�سَّ

من ن�سب ال�سركات املناف�سة.

عات ال�سركة )25%( بقليل.ج (  عات ال�سركة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة هي اأقل من ت�قُّ مقارنتها بت�قُّ

4. العائد على حقوق امللكية:

التحليل:
ا لالأ�سباب الآتية:  هذه الن�سبة جيدة جدًّ

 مقارنتها بال�سنة ال�سابقة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة قد ارتفعت من 37.9 % اإلى 50 %، وهذا أ ( 
م�ؤ�سر جيد.

ال�سركات ب (  ن�سب  من  اأقل  كانت  الن�سبة  هذه  اأن  املاُلَحظ  من  املناف�سة:  ال�سركات  بن�سب  مقارنتها 
املناف�سة )40%( يف عام 2014م، ولكنها ارتفعت عام 2015م لت�سل اإلى 50%، وهي اأعلى من ن�سب 

ال�سركات ملناف�سة.

عات ال�سركة )45%( يف ج (  عات ال�سركة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة كانت اأقل من ت�قُّ مقارنتها بت�قُّ
عات ال�سركة. نت عام 2015م لت�سل اإلى 50%، واأ�سبحت اأعلى من ت�قُّ عام 2014م، ولكنها حت�سَّ

                     الن�سبــــــــــة                                         20١4م      20١5م 
 

                     الن�سبــــــــــة                                         20١4م      20١5م 
 

العائد على املوجودات 

% 45.0         % 40.0         % 50.0         % 37.9 العائد على حقوق امللكية    

% 20.0% 24.6% 25.0% 25.0

ن�سب ال�سركات 
املناف�سة

ن�سب ال�سركات 
املناف�سة

عات توقُّ
ال�سركة

عات توقُّ
ال�سركة
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)Liquidity Ratios(.  ثانًيا: ن�سب ال�سيولة
ن�سبة التداول:

                     الن�سبــــــــــة                                         20١4م      20١5م 
 

١.9١.4١.52ن�سبة التداول

ن�سب ال�سركات 
املناف�سة

عات توقُّ
ال�سركة

التحليل: 
هذه الن�سبة غري مقب�لة لالأ�سباب الآتية:

مقارنتها بال�سنة ال�سابقة: انخف�ست الن�سبة من 1.9 مرة يف عام 2014م اإلى 1.4 يف عام 2015م، أ ( 
وهذا م�ؤ�سر غري جيد.

مقارنتها بن�سب ال�سركات املناف�سة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة كانت اأعلى من ن�سب ال�سركات ب ( 
املناف�سة )1.5( يف عام 2014م، ولكنها اأ�سبحت اأقل من ن�سب ال�سركات املناف�سة يف عام 2015م.

عات ال�سركة )2( يف عامي ج (  عات ال�سركة: من املاُلَحظ اأن هذه الن�سبة كانت اأقل من ت�قُّ مقارنتها بت�قُّ
2014م، و 2015م.
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رابًعا: مددات التحليل املايل.
فنا �سابًقا اأن التحليل املايل ه� اأداة مهمة؛ لأن املحلل املايل يقرتب من حقيقة الأو�ساع املالية ال�سائدة  تعرَّ
م التحليل املايل نتائج دقيقة عن  يف ال�سركات التي جرى حتليل بياناتها وق�ائمها املالية. ولكن، هل ُيقدِّ

طبيعة ال��سع املايل يف ال�سركة؟ لالإجابة، ل ُبدَّ من تنفيذ الن�ساط الآتي.

ف حمددات التحليل املايل. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

- �ستعمل �سمن جمم�عة من اأربع جمم�عات.
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل خا�ستكم التي ُتثِّل بع�ص حمددات التحليل املايل. - اطَّ

- ناق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك ورقة العمل يف ما بينكم.
لتم اإليها اأمام املجم�عات الأخرى. - اعر�ص النتائج التي ت��سَّ

الهدف:

حلقة نقا�س. الن�ساط )١(

التعليمات:



314

مددات التحليل املايل:
ت�جد العديد من املحددات التي حتد من دقة فاعلية التحليل املايل، منها:

ر �سلًبا ( 1 قلة املعل�مات امل�ستخدمة عند اإعداد التحليل املايل يف بع�ص الأحيان، اأو عدم دقتها؛ ما ُي�ؤثِّ
يف دقة النتائج.

الرتكيزعلى جانب واحد من و�سع ال�سركة املايل، من دون النظر اإلى اجل�انب الأخرى. فاإذا اأراد ( 2
ز على ال�سي�لة  اأحد الأ�سخا�ص احل�س�ل على قر�ص ق�سري الأجل مثاًل، فاإن التحليل املايل ُيركِّ
زعلى  ب�جه خا�ص. واإذا اأردنا احل�س�ل على ت�يل من اأحد امل�ستثمرين، فاإن التحليل املايل ُيركِّ

الربحية، وهذا يعني وج�د ج�انب اأخرى لل�سركة غري م�سم�لة يف كال التحليلني.

فمثاًل، ( 3 املطل�ب.  التحليل  و�سم�لية  بال�سركة،  املايل  املحلل  اهتمام  يف  اأحياًنا  امللح�ظ  التباين 
التحليل املايل املطل�ب عند رغبة اأحد البن�ك اإقرا�ص �سركٍة ما ملي�ن دينار يك�ن اأكرث �سم�ًل من 
التحليل املايل عند رغبة البنك نف�سه جتديد ح�ساب جاٍر مدين �سغري كان ُيدار جيًدا على مدار 

ة. �سن�ات عدَّ

التغري يف الأ�ساليب والق�اعد املحا�سبية ي�ؤدي اإلى تغري يف النتائج. وعليه، فال فائدة من مقارنة ( 4
والبيانات  املعل�مات  ت�حيد  دون  من  الأخرى  ال�سركات  يف  مبثيالتها  لل�سركة  املالية  الق�ائم 

املحا�سبية واملالية املتعلقة بها.

ا ا�ستمرار ( 5 نتائج التحليل املايل قد ل تعطي اأحياًنا م�ؤ�سًرا دقيًقا لجتاه ال�سركة؛ اإذ لي�ص �سروريًّ
منط املا�سي يف امل�ستقبل. فاإذا تدنت ن�سب ال�سي�لة لل�سن�ات املا�سية، فاإن ذلك ل يعني ا�ستمرار 

هذا الجتاه م�ستقباًل .

اخت�سار البيانات يف الق�ائم املالية يحد من قدرة املحلل املايل من خارج ال�سركة على ال�ستنتاج ( 6
الدقيق يف اأثناء التحليل املايل لها.

ب ( 7 جتميل بع�ص ال�سركات امليزانيات )اإظهار امليزانية ب�س�رة اأف�سل مّما هي عليه فعاًل(؛ ما ُي�سعِّ
ف ذلك. فعندما ترغب ال�سركة يف احل�س�ل على قر�ص ط�يل الأجل قبل نهاية   على املحلل تعرُّ
د بعد ظه�ر اأثره يف امل�ج�دات املتداولة عند اإعداد احل�سابات  ال�سنة، وا�ستعماله لغر�سه املُحدَّ

اخلتامية، فاإن هذا ُيظِهر �سي�لة ال�سركة على نحٍ� اأف�سل من واقعها.

ع، والعالقات ( 8 دة عن الإدارة، وخطط الت��سُّ عدم ت�فري الق�ائم املالية اأحياًنا معل�مات وا�سحة حُمدَّ
دين واملُقِر�سني. باملُ�رِّ
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ن�ساط بيتي:

عامي  الطبية  للأدوات  قي�ص  ل�سركة  الدخل  قائمتي  بنود  مُتثِّل  التي  املالية  البيانات  ياأتي  ما  يف 
ُمبيًِّنا ما  الربح،  القائمتني، ثم ِجد هام�ص �سايف  الواردة يف  البيانات  لع على  2014م، و 2015م. اطَّ

تعنيه هذه الن�سب.

20١4 20١5قائمة الدخل

�سايف املبيعات
تكلفة املبيعات

جممل الربح

م�سروفات البيع والت�زيع 
�سايف الربح 

450
)200(
250

)155(
95

600
)320(
280

)170(
١١0
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20١5 20١6الن�سبــــــــة

هام�ص �سايف الربح

العائد على املوجودات

العائد على حقوق امللكية 

%7

%25

%30

%10

%30

%50

اأ�سئلة الدر�س

1. ملاذا يعمد املحللون املاليون اإلى مقارنة الن�سب املالية امل�ستخرجة من القوائم املالية الرئي�سة؟

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

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

ح املق�سود بكلٍّ مّما ياأتي: 2. و�سِّ
       اأ( الن�سبة املالية من دون معنى ل قيمة لها. ------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------           
.--------------------------------------------------------------------           

       ب( ل وج�د ملا ي�سمى الن�سب النمطية لل�سركات كلها. ------------------------------ 
 --------------------------------------------------------------------             
  .-------------------------------------------------------------------            

3. يف ما ياأتي الن�سب املالية ل�سركة لينا عامي 2015م، و2016م. ادر�ص هذه الن�سب ُمبيًِّنا ما تعنيه عن 
طريق مقارنتها بال�سنة ال�سابقة.

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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اأ�سئلة الوحدة

ال�سوؤال الأول: اذكر ثلًثا من خ�سائ�ص الإدارة املالية. 
--------------------------------------------------------------------         
--------------------------------------------------------------------         
--------------------------------------------------------------------         

 
ال�سوؤال الثاين: بنيِّ الأ�سباب التي جعلت "تعظيم ثروة املالكني" اأحد اأهم اأهداف الإدارة املالية. 
--------------------------------------------------------------------         
--------------------------------------------------------------------          
--------------------------------------------------------------------         

ح علقة الإدارة املالية بالت�سويق.   ال�سوؤال الثالث: و�سِّ
--------------------------------------------------------------------         
--------------------------------------------------------------------         
--------------------------------------------------------------------         

ح املق�سود باملفاهيم الآتية:  ال�سوؤال الرابع: و�سِّ
          اأ( التحليل املايل: ------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------          
.-------------------------------------------------------------------          

 
          ب( الإدارة املالية احلك�مية: -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------          
---------------------------------------------------------------------          
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          ج( الرقابة املالية: ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------          
-----------------------------------------------------------------------          

           د( احل�سابات الدائمة:- -----------------------------------------------------  
  -----------------------------------------------------------------------           
-----------------------------------------------------------------------           

 

ال�سوؤال اخلام�ص: علِّل ما ياأتي:

دة فقط.أ (  لًة ل��سع ال�سركة املايل يف حلظة حُمدَّ  ُتَعدُّ بيانات امليزانية العم�مية مُمثِّ

املالية ب (  البيانات  بتحليل  ة معينة  املايل خالل مدَّ ال�سركة  تعرُّف حقيقة و�سع  املايل  للمحلل  يكن 
ال�ارد ذكرها يف قائمة الدخل وقائمة املركز املايل.

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

ال�سوؤال ال�ساد�ص: بنيِّ اأهمية ن�سر نتائج ال�سركة )بو�سفها قائمة دخل( ب�سورة ربع �سنوية. 
--------------------------------------------------------------------         
--------------------------------------------------------------------         
--------------------------------------------------------------------         

ال�سوؤال ال�سابع: اذكر ثلثة اأ�سباب متنع املحلل املايل اأن ُيطِلق ُحكًما على و�سع ال�سركة املايل اعتماًدا 
ة واحدة.  على حتليل القوائم املالية ملدَّ

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

------------------------------------------------------------------------
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ال�سوؤال الثامن: مُيثِّل اجلدول الآتي البيانات املالية الوارد ذكرها يف قائمة امليزانية العمومية وقائمة 
لع على القائمتني، ثم حلِّل كلًّ منهما حتليًل  الدخل ل�سركة غ�سان يف نهاية عامي 2011م، و 2012م. اطَّ

مقارًنا. 

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

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

ال�سوؤال التا�سع: اذكر اأربعًة من املحددات التي حتد من دقة فاعلية التحليل املايل.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

20١١

  امليزانية العمومية        20١١م    20١2م

20١2قائمة الدخل

ال�سندوق

املدينــ�ن

الب�ساعـة

جمموع الأ�سول املتداولة

الأ�س�ل الثابتة

جممـــوع الأ�سول

الدي�ن الق�سرية الأجل

الدي�ن الط�يلة الأجل

حق�ق امللكية

جممـــوع حقوق امللكية

�سايف املبيعات

تكلفة املبيعات

جممل الربح

م�سروفات البيع والت�زيع 

ال�ستهالك

�سايف الربح 

16000

36000

36000

88000

52000

140000

41000

31000

68000

140000

18000

41000

43000

102000

58000

160000

61000

25000

74000

160000

320000

)205000(

115000

)40000(

)10000(

65000

370000

)225000(

145000

)46000(

)10000(

89000
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اإدارة اخلطر والتاأمني

5الوحدة الخامسة

كيف ميكنك حماية ممتلكاتك من املخاطر؟ �
ما املق�سود مبفهوم التاأمني؟ ما اأنواعه؟ �
ماذا تعرف عن �سركات التاأمني يف الأردن؟ �
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باأ�سحابها؛  اخل�سائر  ُتلِحق  والتي  ع،  وتتن�َّ اأ�سبابها  د  تتعدَّ التي  املخاطر  من  احلياة  تخل�  ل                
اأو احلد من معدلت  اأ�سبحت درا�سة املخاطر و�سبل م�اجهتها �سرورة ملحة للحيل�لة دون وق�عها،  لذا 
اأهم طرائق  اإحدى  التاأمني  ُيَعدُّ  ال�سياق،  التي ترتتب على حدوثها. ويف هذا  اأو تقليل اخل�سائر  تكرارها، 
اإدارة املخاطر؛ اإذ ي�سعى املنتفع منه اإلى احل�س�ل على التع�ي�ص املنا�سب ملقدار اخل�سائر التي تلحق به 

نتيجة وق�ع اخلطر.

ة تتعلق باخلطر، واأ�سكاله، وطرائق التعامل معه، ف�ساًل عن مفاهيم  تتناول هذه ال�حدة م��س�عات عدَّ
التاأمني الأ�سا�سية، واأن�اعه.

نتاجات التعلم من الوحدة:
ع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على: ُيتوقَّ

- ت��سيح مفه�م اخلطر.

- ا�ستنتاج اأركان اخلطر.
بات اخلطر. - ا�ستنتاج ُم�سبِّ

- ت��سيح مفه�م التاأمني.
- ت��سيح مفه�م عقد التاأمني.

- ا�ستنتاج عنا�سر عقد التاأمني.
قة يف الأردن. ف اأن�اع التاأمني، واإجراءاته املُطبَّ - تعرُّ
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الدرس األول
الخطر  ١

�ص الإن�سان منذ الِقدم ملخاطر متعددة اأف�ست اإلى الكثري من اخل�سائر املادية واملعن�ية. وتختلف هذه  تعرَّ
عر�سة  يك�ن  قد  ولدته  منذ  فالإن�سان  عليها؛  املرتتبة  اخل�سارة  وحجم  ون�عيتها،  طبيعتها،  يف  املخاطر 
د ممتلكاته، مثل: خطر احلريق، اأو ال�سرقة، اأو  خلطر احل�ادث ال�سخ�سية، ف�ساًل عن املخاطر التي ُتهدِّ

التلف، اأو الزلزل، وغري ذلك من الك�ارث الطبيعية.

اخلطر: احتمال وق�ع حدث معني ينتج منه خ�سارة مادية اأو معن�ية.
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�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج اأركان اخلطر.

- ناق�ص مع معلمك اإجابات الأ�سئلة الآتية والتي �ست�ساعدك اإجاباتها يف ا�ستنتاج اأركان اخلطر:
• هل مرْرَت ي�ًما مب�قٍف �سعْرَت فيه بخطر داهم نتيجة تفاعلك مع هذا امل�قف؟ ما ن�ع هذا اخلطر؟

ًدا؟ هل كان وق�ع اخلطر ُم�ؤكَّ
ح  و�سِّ ُيَعدُّ هذا خطًرا؟  فهل  باأحد ممتلكاته،  ًدا  ُمتعمِّ ال�سرر  الأ�سخا�ص  اأحد  اأحلْق  اإذا  براأيك،   •

اإجابتك.
ح اإجابتك. • اإذا كانت ن�سبة احتمال وق�ع اخلطر 0%، فهل ُيَعدُّ هذا خطًرا؟ و�سِّ

ح اإجابتك. • اإذا كانت ن�سبة احتمال وق�ع اخلطر 100%، فهل ُيَعدُّ هذا خطًرا؟ و�سِّ
• ما ن�ع اخل�سائر الناجمة عن خطر ما؟ هل يكن قيا�سها وتع�ي�سها؟

ل اإليها. - ناق�ص املعلم يف الإجابات التي تت��سَّ
- �سارك املعلم وزمالءك يف ا�ستنتاج اأركان اخلطر بناًء على اإجاباتكم. 

الهدف:

اأركان اخلطر. الن�ساط )١(

التعليمات:
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•  اأركان اخلطر الذي ميكن تعوي�سه:
يعتمد تع�ي�ص اخلطر على ت�افر الأركان الأ�سا�سية الآتية فيه:

ًدا ( 1 د بذلك احتمال وق�ع اخلطر م�ستقباًل، فال يك�ن حدوثه ُم�ؤكَّ د: ُيق�سَ الحتمالية وعدم التاأكُّ
نتيجة  املحتملة  اأو  املت�قعة  للنتائج  دة  ُم�ؤكَّ ال�سخ�ص تقديرات غري  ُي�لِّد لدى  ول م�ستحياًل؛ ما 
م�قف معني، اأو اتخاذ قرار ما، بحيث ترتاوح ن�سبة احتمالية اخلطر بني ال�سفر وال�احد. وهذا 
يعني اأنه اإذا كانت ن�سبة احتمال وق�ع اخلطر 0% وبذلك فه� ل يعترب خطرًا ك�نه لن يحدث اأبًدا، 
اأو بن�سبة  100% وبذلك فاإن حدوثه م�ؤكد بن�سبة 100%، فاإن ذلك ل ُيَعدُّ خطًرا ي�ِجب التع�ي�ص. 

اأّما اإذا كان احتمال وق�ع اخلطر بني هاتني الن�سبتني املئ�يتني فالتع�ي�ص واجب.

د ( 2 ع: اأي اأن يك�ن اخلطر ناجًما عن حادث عَر�سي )ل اإرادي(، غري ُمتعمَّ الواقعية وعدم الت�سنُّ
من جانب ال�سخ�ص نف�سه.

اخل�سارة املالية: يت�سبَّب اخلطر عادًة يف حدوث خ�سائر مادية ومعن�ية. اأّما اخل�سائر املادية ( 3
يًّا )حتديد قيمتها(.  فيمكن تع�ي�سها خالًفا للخ�سائر املعن�ية التي ي�سعب قيا�سها َكمِّ



326

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج ُم�سبِّبات اخلطر.

بات اخلطر الطبيعية وال�سخ�سية. ر وحدك يف اأهم ُم�سبِّ - فكِّ
ل اإليه. - ناق�ص زميلك يف ما تت��سَّ

لتما اإليه.  - �سارك اأنَت وزميلك بقية الزمالء يف ما ت��سَّ

الهدف:

بات اخلطر. ُم�سبِّ الن�ساط )2(

التعليمات:
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ُم�سبِّبات اخلطر:
اإلى حدوث خ�سارة  ب وق�ع اخلطر؛ ما ي�ؤدي  ُت�سبِّ التي  جمم�عة الع�امل والظ�اهر واحل�ادث 

معن�ية ومادية. 
بات اخلطر اإلى ن�عني رئي�سني، هما: يكن ت�سنيف ُم�سبِّ

ر تاأثرًيا مبا�سًرا اأو غري أ (   ُم�سبِّبات اخلطر الطبيعية: جمم�عة الظ�اهر الطبيعية التي ُت�ؤثِّ
مبا�سر يف الأ�سخا�ص اأو ممتلكاتهم، مثل: الزلزل، والرباكني، واحلرائق، والفي�سانات، 

والأعا�سري، وكل ظاهرة تن�ساأ بفعل الع�امل الطبيعية فقط.

الإن�سان ب (  ل  تدخُّ من  الناجتة  والع�امل  احل�ادث  جمم�عة  ال�سخ�سية:  اخلطر  ُم�سبِّبات 
وت�سبُّبه يف حدوث اخلطر والتاأثري فيه؛ �س�اء كان ذلك بق�سد اأو من دون ق�سد، مثل: 
واملر�ص،  والبطالة،  وال�سرقة،  ال�سط�  ال�سيارات، وعمليات  وا�سطدام  اإ�سعال احلرائق، 

وال�سيخ�خة، وال�فاة. 
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ن�ساط بيتي:

ناجمة عن  واأخرى  الطبيعية،  ُم�سبِّبات اخلطر  ناجمة عن  الإنرتنت عن خماطر  �سبكة  ابحث يف 
ل اإليه. ُم�سبِّبات اخلطر ال�سخ�سية، ثم �سارك زملءك يف ما تتو�سَّ
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اأ�سئلة الدر�س

ح املق�سود باخلطر. 1( و�سِّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

2( علِّل ما ياأتي:
اإهمال اخل�سارة املعنوية عند تعوي�ص اخلطر.

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

ر �سبب رف�ص تعوي�ص اخلطر لكل حالة من احلالت الآتية: 3- ف�سِّ

د بالل اإ�سعال حريق يف م�سنعه للح�س�ل على تع�ي�ص مادي-------------------               اأ( تعمَّ
�سها خلطر انفجار الرباكني بن�سبة %100-----------        ب( �سكنت �سل�ى يف منطقة ُيحتَمل تعرُّ

    ج( اأُ�سيب ف�ؤاد بانهيار ع�سبي اإثر �سرقة األب�م ال�س�ر الذي يح�ي �س�ر ذكرياته مع   
          والده املت�فى. ---------------------------------------------------

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

4( �سنِّف ُم�سبِّبات اخلطر الآتية اإلى طبيعية و�سخ�سية:
        الزلزل، ال�سرقة، البطالة، الرباكني، احلريق، املر�ص

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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الدرس الثاني
الت�أمني ٢

اأوًل: مفهوم التاأمني.
�ص لها الإن�سان يف حياته، والتي تت�سبَّب يف حدوث  فنا �سابًقا العديد من املخاطر التي قد يتعرَّ تعرَّ  
خ�سائر مادية. وبع�ص هذه املخاطر حتدث نتيجة ظ�اهر طبيعية لي�ص لالإن�سان يد فيها، ول يكنه اإيقافها، 
ف من  وُتخفِّ املخاطر،  فاعلة حتد من هذه  و�سائل  يبحث عن  الإن�سان  اأخذ  لذا  نتائجها وحده؛  ل  اأو حتمُّ
وطاأة اخل�سائر الناجمة عنها، فاهتدى اإلى فكرة التاأمني التي تق�م على اأ�سا�ص جتميع املخاطر، وت�زيع 

ر منها.   خ�سائرها املادية على كل ُمت�سرِّ

ثانًيا: عقد التاأمني.
يدفع  الذي  الطرف  اأولهما  رئي�سني؛  طرفني  بني  يك�ن  التاأمني  اأن  ال�سابق  التعريف  من  يت�سح   
التع�ي�ص، وثانيهما الطرف الذي ي�ستفيد من التع�ي�ص. وعليه، فال ُبدَّ من وج�د اتفاق م�سبق بني الطرفني 

ل�سمان حق�ق كلٍّ منهما.

التاأمني: و�سيلة لتع�ي�ص الفرد عن اخل�سارة املادية )املالية( التي حتيق به نتيجة وق�ع خطر ما. 

ن )هيئة التاأمني( بدفع مبلغ من  عقد التاأمني: اتفاق مكت�ب يلتزم مبقت�ساه الطرف الأول املُ�ؤمِّ
ن له )امل�ستفيد(؛  املال، اأو اإيراد، اأو اأيِّ ع��ص مايل اآخر )مبلغ التاأمني( اإلى الطرف الثاين املُ�ؤمَّ
الطرف  لقاء ق�سط مايل يدفعه  العقد،  املُبنيَّ يف  ق اخلطر  اأو حتقُّ وذلك يف حال وق�ع احلادث، 

الثاين اإلى الطرف الأول.
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ثالًثا: عنا�سر عقد التاأمني.
ذ الن�ساط الآتي. ف عنا�سر عقد التاأمني، نفِّ لتعرُّ

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج عنا�سر عقد التاأمني.

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
- تاأمل تعريف عقد التاأمني، وا�ستنتج من خالله العنا�سر املك�نة له. 

- اكتب تلك العنا�سر يف قائمة، ثم حاول وزمالءك و�سع تعريف بلغتكم اخلا�سة بكل عن�سر منها.
ل�ن اإليها اأمام املجم�عات الأخرى. - اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ

- ناق�ص املعلم يف هذه النتائج. 

الهدف:

عنا�سر عقد التاأمني. الن�ساط )١(

التعليمات:
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عنا�سر عقد التاأمني

ن عقد التاأمني من العنا�سر الأ�سا�سية الآتية: يتكوَّ

�ص للخطر؛ �س�اء يف �سخ�سه، اأو ممتلكاته، اأو ذمته املالية، وه� ( 1 ن له: ال�سخ�ص املُعرَّ املُوؤمَّ
طالب التاأمني الذي يلتزم بدفع ق�سط التاأمني اإلى �سركة التاأمني.

ن: ال�سركة التي تكفل تاأمني الأفراد، والتي تلتزم بدفع التع�ي�ص اأو مبلغ التاأمني لهم يف ( 2 املُوؤمِّ
د يف عقد التاأمني. �سهم للخطر املُحدَّ حال تعرُّ

امل�ستفيد: ال�سخ�ص الذي ت�ؤول اإليه املنفعة املرتتبة على عقد التاأمني؛ اأي ال�سخ�ص الذي ( 3
ن  د يف عقد التاأمني. وقد يك�ن امل�ستفيد املُ�ؤمَّ ق اخلطر املُحدَّ يقب�ص مبلغ التاأمني يف حال حتقُّ

له نف�سه، اأو اأيَّ �سخ�ص اآخر.

ن ( 4 ن )�سركة التاأمني( لقاء التزام املُ�ؤمِّ ن له اإلى املُ�ؤمِّ ق�سط التاأمني: املبلغ الذي يدفعه املُ�ؤمَّ
ل نتائج اخلطر املُتََّفق عليه يف عقد التاأمني. بتحمُّ

ق ( 5 اإلى امل�ستفيد عند حتقُّ اأو  له  ن  املُ�ؤمَّ اإلى  ن بدفعه  املُ�ؤمِّ التاأمني: املبلغ الذي يلتزم  مبلغ 
د يف عقد التاأمني. اخلطر املُحدَّ

تك�ن ( 6 اأن  �سريطة  التاأمني؛  عقد  عليها مبقت�سى  ن  املُ�ؤمَّ امل�سلحة  اأو  منه: اخلطر،  ن  املُوؤمَّ
فها ب�سه�لة من دون اأيِّ التبا�ص قد ُيف�سي اإلى حدوث  دة حتديًدا جيًدا بحيث يكن تعرُّ حُمدَّ

ن. ن له واملُ�ؤمِّ نزاع بني املُ�ؤمَّ

�ص للخطر، وقد يك�ن ال�سخ�ص نف�سه اأو ممتلكاته. ( 7 ن عليه: ال�سيء املُعرَّ املُوؤمَّ

ن منه، ودفع ( 8 ق اخلطر املُوؤمَّ ة التي تبداأ من تاريخ ت�قيع العقد حتى تحقُّ ة التاأمين: املدَّ مدَّ
عقد  فيها  يكون  التي  الزمنية  ة  المدَّ ُتثِّل  اإنها  اأي  عليه؛  املتفق  الأجل  حل�ل  اأو  التع�ي�ص، 

التاأمين �ساري املفعول.
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رابعًا: اأنواع التاأمني.
ي�سنف التاأمني اإلى اأن�اع متعددة، وال�سكل )5-1(: اأن�اع التاأمني ي��سح اأهم هذه الت�سنيفات.

ال�سكل )5-1(: اأن�اع التاأمني.
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اأنواع التاأمني

ُي�سنَّف التاأمني تبًعا للغر�ص اإلى نوعني، هما:

بعملية ( 1 القيام  تت�ّلى  التي  اجلهة  التعاقد  بعن�سر  د  ُيق�سَ التعاقد:  عن�سر  بح�سب  التاأمني 
التاأمني، وُيق�َسم التاأمني يف هذه احلالة ق�سمني، هما:

ال�سخ�ص أ (  فيها  يختار  التي  التاأمني  اأن�اع  جميع  ي�سمل  )اخلا�ص(:  الختياري  التاأمني 
ط�اعيًة ن�ع التاأمني الذي يرغب دون اإلزام من اأيِّ جهة، مثل: التاأمني البحري، والتاأمني على 

احلياة، والتاأمني من احل�ادث، والتاأمني من احلرائق، والتاأمني من ال�سط� وال�سرقة.

ال�سخ�ص ب (  فيها  ي�سرتك  التي  التاأمني  اأن�اع  ي�سمل جميع  الإلزامي )احلكومي(:  التاأمني 
امل�اطنني،  من  وا�سعة  لقطاعات  خدمًة  اآخر؛  حكم  باأيِّ  واإّما  القان�ن،  بحكم  ا  اإمَّ اجباريًا؛ 
تاأمني  مل�ستقبل عائالتهم، مثل:  املخاطر، و�سماًنا  لهم من  وامل�ظفني، وحمايًة  العمال  مثل 
ال�سيخ�خة والعجز وال�فاة، والتاأمني من البطالة، والتاأمني ال�سحي، وتاأمني اإ�سابة العمل، 

والتاأمني من ح�ادث ال�سيارات.
ن منه(:( 2  التاأمني بح�سب املو�سوع )اخلطر املُوؤمَّ

ُيق�َسم هذا الن�ع من التاأمني اأق�ساًما ثالثًة، هي:

تاأمني الأ�سخا�ص: يك�ن اخلطر امل�ؤَمن �سده يتعلق ب�سخ�ص امل�ؤّمن له، حيث يق�م امل�ؤَمن أ ( 
على  وقدرته  �سحته  اأو  ج�سمه  �سالمة  اأو  حياته  تهدد  التي  الأخطار  من  نف�سه  بتاأمني  له 
العمل مثل:التاأمني على احلياة )تاأمني ال�فاة(، التاأمني �سد املر�ص، التاأمني �سد احل�ادث 

ال�سخ�سية، التاأمني �سد البطالة.

مثل: ب (  )ممتلكاته(،  له  ن  املُ�ؤمَّ باأم�ال  منه  ن  املُ�ؤمَّ اخلطر  يتعلق  وفيه  املمتلكات:  تاأمني 
التاأمني من احلرائق، والتاأمني البحري، والتاأمني من ال�سرقة وال�سط�، والتاأمني من الزلزل 

والرباكني.

يكن ج (  والتي  الغري،  ت�سيب  التي  باملخاطر  التاأمني  هذا  يتعلق  املدنية:  امل�سوؤولية  تاأمني 
ل تبعات الأ�سرار املادية واجل�سدية  ن له اأن يك�ن م�س�ؤوًل عنها، بحيث يتحمَّ لل�سخ�ص املُ�ؤمَّ
�ساحب  وم�س�ؤولية  م�ظفيه،  �سالمة  عن  العمل  رب  م�س�ؤولية  مثل:  لالآخرين،  بها  ُي�سبِّ التي 

به �سيارته من اأ�سرار لالآخرين. ال�سيارة عّما ُت�سبِّ
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ن�ساط بيتي:

بادر عادل اإلى التاأمني على الب�ساعة املوجودة يف خمزن ال�سركة من خطر ال�سرقة؛ وذلك بتوقيع 
دينار   100 مبلغ  يدفع  اأن  على  �سنتني؛  ة  مدَّ دينار   10000 قيمته  التاأمني  �سركات  اإحدى  مع  عقد 

�سهريًّا.

املطلوب:

 بيان عنا�سر عقد التاأمني الوارد ذكرها يف ذلك الن�ص.
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اأ�سئلة الدر�س

1- ما املق�سود مبفهوم التاأمني؟

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

ة  نت فداء على منزلها من خطر احلريق لدى اإحدى �سركات التاأمني مببلغ 50000 دينار مدَّ 2- اأمَّ
ا لل�سركة. ن التفاق اأن تدفع فداء مبلغ 500 دينار �سنويًّ 10 �سنوات. وقد ت�سمَّ

 ا�ستخرج من الن�ص ما ياأتي:
ن له: ---------------.       - الطرف املُوؤمَّ
ن: -----------------.       - الطرف املُوؤمِّ
      - مبلغ التاأمني: ------------------.
ن عليه: -------------------.       - املُوؤمَّ
ن منه: -------------------.       - املُوؤمَّ
ة التاأمني: ------------------.       - مدَّ
      - ق�سط التاأمني: -----------------.

م التاأمني تبًعا لعن�سر التعاقد اإلى ق�سمني، اذكرهما مع التو�سيح. 3- ُيق�سَّ

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

.--------------------------------------------------------------------------
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الدرس الثالث
الت�أمني في األردن 3

ُيثِّل قطاع التاأمني اأحد اأهم القطاعات القت�سادية يف الدول النامية واملتقدمة يف اآٍن مًعا، وُيَعدُّ   
ا متعددًة لال�ستثمار؛  ر فر�سً م�سدًرا رئي�ًسا من م�سادر الدخار لتم�يل الأن�سطة القت�سادية املختلفة، وُي�فِّ
ما يدفع عجلة التنمية القت�سادية والجتماعية ُقُدًما اإلى الأمام، وذلك بتجميعه املدخرات ال�طنية الهائلة 
ن لهم، والتي ت�ستثمرها �سركات التاأمني يف  التي م�سدرها اأق�ساط التاأمني التي يدفعها الأ�سخا�ص املُ�ؤمَّ
خمتلف م�سروعات اخلطط القت�سادية للدول، ف�ساًل عن اإ�سهامها الفاعل يف احلفاظ على حياة الأفراد 

العاملني، وما ُيحِدثه ذلك من اأثر اإيجابي يبعث على الراحة والطماأنينة يف النف�ص. 

ويف ما ياأتي اأنواع التاأمني املنت�سرة يف الأردن:
1. التاأمني البحري.

2. التاأمني من احلرائق.
3. تاأمني احل�ادث العامة.

4. التاأمني الهند�سي.
5. تاأمني احلياة.

6. التاأمني ال�سحي.
7. تاأمني ال�سيارات.
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ف اأنواع التاأمني امل�ستخدمة يف الأردن. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

- �ستعمل �سمن جمم�عة من �ست جمم�عات.
- ا�ستلم واأع�ساء جمم�عتك البطاقة اخلا�سة بكم والتي تبني ن�عا من اأن�اع التاأمني املطبقة يف الأردن.

�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعل�مات التي ح�سلتم عليها.  - خلِّ
- ناق�ص املعلم يف هذه املعل�مات.

الهدف:

اأنواع التاأمني يف الأردن. الن�ساط )١(

التعليمات:
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ا، اأو ب��ساطة ( 1 ا، اأو برًّ التاأمني البحري: ي�سمل هذا الن�ع تاأمني الب�سائع امل�سح�نة بحًرا، اأو ج�ًّ
�سها  تعرُّ بعد  بب�ساعتهم  تلحق  التي  اخل�سائر  اأ�سحابها عن  �ص  ُيع�َّ بحيث  �سكك احلديد، 
ن عقد التاأمني البحري ثالث  للمخاطر التي ي�سملها التاأمني يف اأثناء النقل اأو ال�سحن. يت�سمَّ
جمم�عات من ال�سروط، هي: جمم�عة �سروط التاأمني من خماطر النقل، وجمم�عة �سروط 

التاأمني من خماطر احلرب، وجمم�عة �سروط التاأمني من خماطر ال�سطرابات.
التاأمني من احلرائق: ي�سمل هذا الن�ع من التاأمني تع�ي�ص اخل�سائر والأ�سرار التي تلحق ( 2

باملمتلكات، والتي تنجم عن خطر احلرائق، والنفجارات، وال�س�اعق. 
ًة من هذا التاأمني، ( 3 التاأمني من احلوادث العامة: تعتمد �سركات التاأمني الأردنية اأن�اًعا عدَّ

اأهمها: التاأمني من ال�سرقة، وتاأمني امل�س�ؤولية املدنية، والتاأمني من ك�سر الزجاج، والتاأمني 
املتعلق بتع�ي�ص العمال.

تاأمني احلياة: ي�سمل هذا الن�ع من التاأمني ت�فري احلماية لالأفراد من خماطر ال�فاة، اأو ( 4
�ص الدخل للنق�ص، ف�ساًل عن مْنح املرء مبلًغا من املال يف حال بلغ  اأمرا�ص ال�سيخ�خة، وتعرُّ

ا يف حال وفاة معيلهم. ا معينًة، اأو مْنح ال�رثة تع�ي�سً �سنًّ
ن له خدمات العناية والرعاية الطبية الالزمة، ( 5 ر التاأمني ال�سحي للُم�ؤمَّ  التاأمني ال�سحي: ُي�فِّ

وما يتعلق بها من نفقات، تبًعا لن�ع وثيقة التاأمني املُتَّفق عليها، التي قد ت�سمل العالج داخل 
امل�ست�سفى )اأج�ر الإقامة، والأطباء، واجلراحة، والفح��سات(، اأو خارجه )زيارة الطبيب، 

والأدوية، والفح��سات(، اأو العالج ال�سامل )نفقات املعاجلة داخل امل�ست�سفى وخارجه(.
ن ( 6 التاأمني الهند�سي: ي�سمل هذا الن�ع من التاأمني الأعمال املدنية والهند�سية التي تت�سمَّ

وت�ريد  العمل،  لبدء  الأول  الي�م  منذ  للمقاولني  تكفل احلماية  التي  والآلت  امل�اقع،  اإن�ساء 
ًة  امل�اد اإلى امل�اقع حلني اكتمال امل�سروع وت�سليمه. وتعتمد �سركات التاأمني الأردنية اأن�اًعا عدَّ
ب( الرافعات واملعدات الهند�سية،  من هذا التاأمني، اأهمها: التاأمني من خماطر تثبيت )ن�سْ

والتاأمني من َعطب امَلِكنات.
 تاأمني ال�سيارات: �سنتعرف على هذا الن�ع لحًقا.( 7

اأنواع التاأمني يف الأردن:
يف ما ياأتي بيان لكل ن�ع من اأن�اع التاأمني امل�ستخدمة يف الأردن:
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ف اأنواع تاأمني ال�سيارات امل�ستخدمة يف الأردن. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

- �ستعمل �سمن جمم�عة.
- اقراأ اأنَت واأفراد جمم�عتك احلالة الآتية، ثم اأجب عّما يليها من اأ�سئلة:

ًها اإلى العمل. ويف اأثناء انعطافه ب�سرعة على الطريق  " يف �سباح اأحد الأيام، ا�ستقل رائد �سيارته ُمت�جِّ
امل�ؤدي اإلى مكان عمله، تفاجاأ بظه�ر �سيارة اأخرى اأمامه، فا�سطدم بها ا�سطداًما عنيًفا اأدى اإلى اإحلاق 
ال�سرر بال�سيارة الأخرى، واإ�سابة �سائقها بك�س�ر. وبعد نقل ال�سائق امل�ساب اإلى امل�ست�سفى لتلقي العالج 
ل رائد بجميع امل�سروفات املرتتبة  ب الرئي�ص للحادث، تكفَّ الالزم، واإثبات رجال الأمن اأن رائد ه� املُ�سبِّ

على عالج ال�سائق حينها. 
ا له عن امل�سروفات  ة من الزمن لت�سلُّم مبلغ التاأمني؛ تع�ي�سً راجع رائد �سركة التاأمني املتعاقد معها بعد مدَّ
التي دفعها لعالج ال�سائق، يف حني راجع ال�سائق �سركة التاأمني نف�سها للح�س�ل على التع�ي�ص الالزم لقاء 

ال�سرر الذي اأ�ساب �سيارته يف اأثناء احلادث". 

1( ما املخاطر الناجمة عن هذا احلادث؟
2( َمن الطرف املُت�سبِّب يف احلادث؟ 

3( ما ن�ع اخل�سائر التي جرى تع�ي�سها؟
ل بدفع تكاليف عالج ال�سائق امل�ساب؟ ملاذا؟ 4( َمن تكفَّ

5( هل ا�سرتد رائد املال الذي دفعه لعالج ال�سائق؟ ملاذا؟
6( من اأين ح�سل ال�سائق على تع�ي�ص ال�سرر الذي حلق ب�سيارته؟ 

7( هل يقت�سر التاأمني على املمتلكات؟ ملاذا؟
8( هل ي�جد ن�ع من التاأمني ي�سمل ح�ادث املركبات؟

9( ماذا تعرف عن تاأمني ال�سيارات يف الأردن؟

الهدف:

تاأمني ال�سيارات. الن�ساط )2(

التعليمات:
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اأنواع تاأمني ال�سيارات يف الأردن:
يف ما ياأتي بيان لكل ن�ع من اأن�اع تاأمني ال�سيارات يف الأردن:

بح�سب ( 1 واجب  تاأمني  الآخرين(:  جتاه  املدنية  امل�سوؤولية  )تاأمني  الإلزامي  التاأمني 
القان�ن؛ اإذ ُيلَزم كل �ساحب مركبة بعمل تاأمني لها عند الرتخي�ص. ي�سمل هذا الن�ع من 
به  ُي�سبِّ ن له )�سائق( املركبة، وما قد  التاأمني امل�س�ؤولية املدنية الناجمة عن ا�ستعمال املُ�ؤمَّ

لالآخرين من اإ�سابات ج�سدية اأو اأ�سرار مادية. 

التاأمني التكميلي: تاأمني اختياري لهيكل املركبة التي ت�سبَّبت يف احلادث، والتي ل ي�سملها ( 2
اأ�ساب  ن له عن ال�سرر الذي  املُ�ؤمَّ التاأمني بتع�ي�ص  د �سركة  التاأمني الإلزامي، بحيث تتعهَّ
املركبة، وملحقاتها، وقطع غيارها امل�سم�لة بالتاأمني، ويكن ت��سيع نطاق التغطية لت�سمل 

ال�سائق والركاب.

التاأمني ال�سامل: يجمع هذا الن�ع بني التاأمني الإلزامي والتاأمني التكميلي، ويكن احل�س�ل ( 3
ن عقد التاأمني ال�سامل وثيقتني؛ اإحداهما تخ�سع  عليه مبا�سرًة من �سركات التاأمني. يت�سمَّ
لق�انني التاأمني الإلزامي و�سروطه، والأخرى تخ�سع ل�سروط وثيقة التاأمني التكميلي. وقد 
ي�سمل احل�ادث ال�سخ�سية التي ُتلِحق ال�سرر بال�سائق والركاب، وذلك �سمن �سروط معينة 

ُيتََّفق عليها، وق�سط اإ�سايف ينا�سبها.
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اإجراءات اإ�سدار وثائق التاأمني:
1( يف حال التاأمني الإلزامي: 

ُي�سِرف على اإ�سدار هذه ال�ثائق مكتب التاأمني الإلزامي امل�حد يف الحتاد الأردين ل�سركات التاأمني، وذلك 
عن طريق مكاتبه املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء اململكة الأردنية الها�سمية، �سمن مراكز الرتخي�ص التابعة 
لدائرة ال�سري. وفيها يطبع امل�ظف النم�ذج امل�حد )عقد تاأمني املركبات لتع�ي�ص اأ�سرار الغري(، ثم يدفع 
د بح�سب التعليمات ال�سادرة عن النظام، وبح�سب �سكل املركبة، وطبيعة ا�ستعمالها.  ن له املبلغ املُحدَّ املُ�ؤمَّ

ن له احلق يف اختيار �سركة التاأمني التي يرغب يف التعاقد معها. وحديًثا، اأُعِطي املُ�ؤمَّ

2( يف حال التاأمني التكميلي والتاأمني ال�سامل: 
ن له )العميل( هذا التاأمني من ال�سركة مبا�سرًة، اأو عن طريق مندوبيها ووكالئها املعتمدين،  يطلب املُ�ؤمَّ
د ق�سط التاأمني تبًعا لن�ع التغطية، وال�سروط التي  ثم يختار قيمة التع�ي�ص والتغطية التي تنا�سبه )ُيحدَّ
ن املعل�مات التف�سيلية عن املركبة، ثم تفح�ص �سركة التاأمني املركبة  تن�ص عليها وثيقة التاأمني(، وُيدوِّ
ق من �سالمتها، ور�سد عي�ب هيكلها، واأيِّ نق�ص يف حمت�ياتها اإن ُوِجد. بعد ذلك، ُت�سِدر ال�سركُة  للتحقُّ
ن له قيمة الق�سط، ويت�سلَّم ن�سخة من  د ق�سط التاأمني وفًقا للمبلغ املُتََّفق عليه، ثم يدفع املُ�ؤمَّ ال�ثيقَة، وحُتدِّ

وثيقة التاأمني.

اإجراءات التعوي�س: 

واملركبة، ( 1 ال�سياقة  ال�سرطة، ورخ�ص  تقرير  املطل�بة، وهي:  امل�ستندات  وتقدمي  الإبالغ عن احلادث، 
وعقد التاأمني ال�ساري املفع�ل وقت وق�ع احلادث.

رعن ن�عي التاأمني: التكميلي، وال�سامل. اأّما يف حال ( 2 ن له )�ساحب املركبة( مبلغ الإعفاء املُقرَّ دفع املُ�ؤمَّ
التاأمني الإلزامي فال ي�جد اإعفاء.

ك�سف مندوب �سركة التاأمني عن املركبة املت�سررة، ثم اإعداد ك�سف يح�ي الأ�سرار والأجزاء التي َيلزم ( 3
اإ�سالحها اأو ا�ستبدالها.

اإ�سالح املركبة بالتن�سيق مع ال�سركة، ووكالئها لقطع الغيار، وحمال الت�سليح املعتمدين، وخ�سم ن�سب ( 4
دة يف العقد يف حال ا�ستبدال الأجزاء املت�سررة. الإعفاءات اأو ال�ستهالك املُحدَّ

ن له، وت�قيعه براءة الذمة املتعلقة با�ستالم املبلغ.( 5 دفع مبلغ التع�ي�ص املُتَّفق عليه اإلى املُ�ؤمَّ

 تقدير ن�سبة التع�ي�ص عن الأ�سرار اجل�سدية وفًقا لن�ع التاأمني، وال�سروط، واملبالغ املُتَّفق عليها.( 6
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ن�ساط بيتي:

لع على اأنواع التاأمني واإجراءاته  ُزر املوقع الإلكرتوين للحتاد العام ل�سركات التاأمني يف الأردن، واطَّ

ل اإليه من معلومات. املُطبَّقة، ثم �سارك اأ�سرتك وزملءك يف ما تتو�سَّ
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اأ�سئلة الدر�س

1- اذكر اأنواع التاأمني امل�ستخدمة يف الأردن.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

2- يوجد ثلثة اأنواع لتاأمني ال�سيارات يف الأردن، اذكرها ُمبيًِّنا الفرق بينها.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

3- ما نوع التاأمني يف كل حالة من احلالت الآتية:

ا. -----------------------------------------.       - تاأمني الب�ساعة املنق�لة ج�ًّ
      - تاأمني املمتلكات من ال�سرقة. ------------------------------------------.
      - تاأمني امل�س�ؤولية املدنية الناجمة عن ا�ستعمال املركبة. -----------------------.

      - تاأمني احلماية على هيكل املركبة. --------------------------------------.
      - تاأمني َعطب امَلِكنات. ------------------------------------------------.

      - تاأمني تع�ي�ص العمال. ----------------------------------------------.

4- ما الإجراءات اللزمة للح�سول على التعوي�ص يف تاأمني ال�سيارات؟
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------------------------



345

اأ�سئلة الوحدة

ح املق�سود بكلٍّ مّما ياتي: ال�سوؤال الأول: و�سِّ

اأ( عقد التاأمني:
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

بات اخلطر: ب( ُم�سبِّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------

ال�سوؤال الثاين: براأيك، اأيُّ اأنواع تاأمني ال�سيارات اأف�سل؟ ملاذا؟
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------------------------

ُن له امل�ستفيَد من التعوي�ص؟ ملاذا؟ ال�سوؤال الثالث: باعتقادك، هل ميكن اأن يكون املُوؤمَّ
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------
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ال�سوؤال الرابع: ما اأنواع التاأمني ال�سحي يف الأردن؟ هاِت مثاًل على كل نوع.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
.--------------------------------------------------------------------------

 
د الإجراءات اخلا�سة باإ�سدار وثيقة التاأمني الإلزامي للمركبة. ال�سوؤال اخلام�ص: عدِّ

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

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

----------------------------------------------------------------------------
.--------------------------------------------------------------------------

ال�سوؤال ال�ساد�ص: هاِت مثاًل على كل نوع من اأنواع التاأمني الآتية:
تاأمني احل�ادث العامة:

---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------
.---------------------------------------------------------------------------

تاأمني احلياة:
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
.--------------------------------------------------------------------------
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التاأمني الهند�سي:
---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------
.---------------------------------------------------------------------------
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املُحا�سبة
العملّيات املالّية

الق�ائم املالّية
م�سَك الدفاتر
الإدارة املالّية

ال�حدة املُحا�سبّية
ال�ستمرارّية

الفرتة املُحا�سبّية
ال�حدة النقدّية

الأ�س�ل
الأ�س�ل الثابتة

الأ�س�ل املُتداولة
الأ�س�ل غري امللم��سة

اللتزامات
حق�ق امللكّية

قائمة املركز املايّل
قائمة الّدخل

الإيرادات
امل�سروفات

ميزان املراجعة
دليل احل�سابات

نظرية القيد املزدوج
الّدورة املحا�سبّية

دفرت الي�مّية
دفرت الأ�ستاذ

الت�س�يات اجلردّية
قي�د الإقفال 

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

م�سرد امل�سطلحات
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Cash Flow

 Cash Flow Plan

 Financial Planning

Financial Analysis

 Financial Supervision

Credit Analysis

Investment Analysis

Annual Report

Comparative analysis

Risk

Insurance

Insurance Contract

م�سرد امل�سطلحات

التدّفق النقدّي
خطة التدّفق النقدّي

التخطيط املايل
التحليل املايل
الرقابة املالية

التحليل الإئتماين
التحليل ال�ستثماري

التقرير ال�سن�ي
التحليل املقارن

اخلطر
التاأمني

عقد التاأمني 
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قائمة املراجع

اأوًل: املراجع العربية

1- اأحمد ح�سني، اإعداد وحتليل وتف�سري القوائم املالية املحا�سبية: قائمة الدخل، امليزانية  
     العمومية، قائمة التدفقات النقدية، التحليل الأفقي، التحليل الراأ�سي، الن�سب املالية، املكتب  

     اجلامعي احلديث، الإ�سكندرية، 2006م.

2- حربي عريقات و�سعيدعقل، التاأمني واإدارة اخلطر )النظرية والتطبيق(، دار وائل للطباعة والن�سر 
والت�زيع، عّمان، 2008م.

3- خلدون اإبراهيم �سديفات، اإدارة وحتليل مايل، دار وائل للطباعة والن�سر والت�زيع، عّمان، 2001م.
4- ريت�سارد �سرويدر واآخرون، نظرية املحا�سبة، ترجمة خالد كاجيجي واآخرون، دار املريخ للن�سر،   

     الريا�ص، 2006م.  

5- �سلمان زيدان. اإدارة اخلطر والتاأمني، دار املناهج للن�سر والت�زيع، عمان، 2016م.

6- عبد النا�سر ن�ر واآخرون، اأ�سول املحا�سبة املالية، دار امل�سرية للن�سر والت�زيع والطباعة، عمان،  
      2016م.  

7- علي عبا�ص، الإدارة املالية يف منظمات الأعمال، مكتبة الرائد العلمية، عمان، 2002م.   

8- عيد اأب� بكر ووليد ال�سيف�، اإدارة اخلطر والتاأمني، دار اليازوري العلمية للن�سر والت�زيع، عمان،  
     2009م.

9- حممد �سالح احلناوي ور�سمية قرياق�ص، اأ�سا�سيات الإدارة املالية، الدار اجلامعية، القاهرة،  
     2001م.
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والأدوات  الأ�ساليب  والئتماين:  املايل  التحليل  يف  احلديثة  الجتاهات  مطر،  حممد   -10
وال�ستخدامات العملية، دار وائل للطباعة والن�سر والت�زيع، عّمان، 2006م.

11- حممد مطر، مبادئ املحا�سبة املالية، دار وائل للطباعة والن�سر والت�زيع، عّمان، 2007م.
وائل   دار  ط5،  املحا�سبية،  البيانات  با�ستخدام  املايل  التحليل  اخلاليلة،  احلليم  عبد  حمم�د   -12

للطباعة والن�سر والت�زيع ، عمان، 2010م.

13- مفلح عقل، مقدمة يف الإدارة املالية والتحليل املايل، مكتبة املجتمع العربي للن�سر والت�زيع، 
       عّمان، 2011م.
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ثانًيا: املراجع الأجنبية

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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