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التسجيل مستمر في المراكز االتية التي اتشرف بالتدريس فيها .
مالحظة  .1 /بداية الدورات اعتبارا ً من  2/20ولكل مركز موعده الخاص
 . 2للتدريس الخاص االتصال على الهاتف الشخصي 0788322507

مركز القلعة الثقافي

ماركا الشماليه

0788262638

اكاديمية مركز التعليم المستمر

خلدا

0777277270

مــركــز خــيـــارات أكـثــر

جبل الـنـــصـــر

0788322507

اكاديمية التعليم السامي

طبربور

0788008444

اكاديمية مركز االمل الثقافي

الهاشمي الشمالي

0799455789

مركز بوابة االوائل

ابو عليا

0789077686

اكاديمية محمد مشعل

جبل المنارة

0785239411

مركز درب الكمال

جبل عـمــان

0795038532

مركز جوهرة البيضاء

البيضاء

0798180539

مركز الماسي الثقافي

الزرقاء

0799755836
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وحدة "  " 3القوائم المالية
قائمة الدخل  :هي قائمة تبين وضع الشركة النهائي من حيث الربح والخسارة وذلك عن طريق مقابلة االيرادات بالمصروفات
المرتبطة خالل المدة المحاسبية ( مبدأ مقابلة االيرادات بالمصروفات ) .

االيرادات < المصروفات = صافي الربح
االيرادات > المصروفات = صافي خسارة
قارن بين االيرادات والمصروفات .
االيرادات  :هي جميع ما يدخل الشركة نتيجة بيع سلعة أو تقديم خدمة .
المصروفات  :هي جميع ما يخرج من الشركة من تكاليف ونفقات نتيجة شراء سلعة او خدمة .
أنواع قائمة الدخل :
• قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة .
• قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة .
أهمية إعداد قائمة الدخل :
 .1تحديد نتيجة عمل المؤسسة .
 .2مساعدة أصحاب الملكية على اتخاذ القرارات الخاصة بإستمرار نشاط المؤسسة .
 .3مساعدة الجهات الداخلية والخارجية التي تتعامل مع المؤسسة على اتخاذ القرارات المناسبة نحوها .
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مثال ( : ) 1
حققت شركة المسيرة ايرادا من بيع احد أصول الشركة مقدراه  25000دينار وقد أودع كامالً في الصندوق  ،وحققت أيضا
ايرادا من استشارات فنية قدمت لجهات خارجية مقدراها  5000دينار وذلك ضمن السنة المالية  2015وكانت
المصروفات للشركة كما يلي :
• مصروف أجور العمال 8000
• مصروف كهرباء 1500
• مصروف أجور التوزيع والنقل 1200
المطلوب  :إعداد قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة .
البيان
مبلغ جزئي
مبلغ كلي

25000
5000
30000
8000
1500
1200
()10700
19300

االيرادات :
ايرادات بيع احد اصول الشركة
ايرادات االستشارات الفنية
مجموع االيرادات
المصروفات :
مصروف اجور العمال
مصروف الكهرباء
مصروف اجور التوزيع والنقل
مجموع المصروفات
صافي الربح

نحن ال نخشى الصعاب طالما معنا رب االرباب
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مثال ( : ) 2
إليك ميزان المراجعة المستخرج من دفاتر شركة الشرق للخدمات االستشارية الهندسية والمطلوب عزيزي الطالب إعداد
قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة .
ارصدة مدينة

ارصدة دائنة

75000
120000
25000
85000
35000
15000
950000
450000
120000
650000
800000
120000
140000
250000
300000
250000
755000
3110000

3110000

اسم الحساب
البنك
رأس المال
الصندوق
اوراق الدفع
المدينون
اوراق القبض
القروض طويلة االجل
االراضي
مصروفات خدمية وتسويقية
المباني
االالت والمعدات
الدائنون
االثاث
براءة االختراع
شهرة المحل
المصروفات االدارية والعمومية
ايرادات االستشارات الهندسية
المجموع

الحل :
مبلغ كلي

مبلغ جزئي

755000

االيرادات :
ايرادات استشارات هندسية
مجموع االيرادات

120000
250000

المصروفات :
مصروفات خدمية وتسويقية
مصروفات ادارية وعمومية
مجموع المصروفات

755000

()370000
385000
سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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قائمة حقوق الملكية
مثال (  : ) 1استخرجت األرصدة التالية من ميزان المراجعة لمؤسسة المجد التجارية :
 15000صافي المبيعات  25000 ،راس المال  ،المسحوبات الشخصية  1200 ، 2000مردودات المشتريات 1500 ،
فوائد مدينة .
المطلوب  :إعداد قائمة حقوق الملكية علما ً بان صافي ربح المؤسسة  5000دينار ؟

المبلغ

البيـــان

25000

رأس المال بداية العام

5000

 +صافي الربح

()2000
28000

المسحوبات الشخصية

-

صافي حقوق الملكية ( رأس المال نهاية العام )

مثال (  : ) 2استخرجت األرصدة التالية من ميزان المراجعة لمؤسسة الواحـة التجاريــة :
 5000صافي الخسارة 15000،عقارات  30000 ،رأس المال بداية العام  3000 ،مسحوبات شخصية ،
 1000مسموحات المشتريات  12000 ،صافي المبيعات .
المطلوب  :إعداد قائمة حقوق الملكية ؟

المبلغ

البيـــان

30000

رأس المال بداية العام

( ) 5000
()3000
22000

-

صافي الخسارة
المسحوبات الشخصية

صافي حقوق الملكية ( رأس المال نهاية العام )
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سؤال من العيار الثقيل ( شغل الطنجرة اذا تكرمت ☺ ) :
إذا علمت أن صافي حقوق الملكية التجارية لمؤسسة خيارات أكثر التعليمية للفترة المنتهية في
 2016/12/31كانت  985200وأن رأس المال في بداية العام كان  750000دينار وأن المسحوبات
الشخصية خالل العام بلغت  20000دينار .
المطلوب :
إيجاد صافي الربح الذي حققتها المؤسسة .

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )
تتضمن قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) الحسابات اآلتية :
 .1االصول  :هي جميع ممتلكات الشركة من موجودات وأموال .
 .2االلتزامات  :هي جميع حقوق الشركة اتجاه الشركة .
 .3حقوق الملكية  :هي جميع التزامات الشركة اتجاه مالكها .
تتكون قائمة المركز المالي من ثالث اجزاء رئيسية  ،اذكرها .
أ .ما الذي لدى الشركة وما تملكه الشركة ؟ االصول .
ب .ما الذي على الشركة لالطراف الخارجية ؟ االلتزامات .
جـ  .ما الذي على الشركة لمالك الشركة ؟ حقوق الملكية .
االصول = االلتزامات  +حقوق الملكية

معادلة الميزانية

قائمة المركز المالي

االصول

أصول
متداولة

اصول غير

أصول
ثابتة

ملموسة

استثمارات
طويلة االجل

الصندوق

السيارا

الشهرة

االسهم

البنك

ت

براءة االختراع

سندات

اوراق قبض

االراضي

عالمة تجارية

االلتزامات

قروض
طويلة االجل

التزامات
متداولة

حقوق
الملكية

(قصيرةاالجل )

دائنون (ذمم دائنة)
قروض قصيرة االجل
أوراق دفع

مدينون(ذمم مدينة)

االالت

بضاعة اخر المدة

المعدات

أي مصروف مستحق الدفع

أي مصروف

االجهزة

أي ايرادات مقبوضة مقدما

مدفوع مقدما

المباني
االثاث

اي ايراد مستحق
القبض

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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مثال (  : ) 1استخرجت االرصدة التالية من سجالت شركة جرين الند بتاريخ : 2016/12/31
 5000بنك وصندوق  9000 ،اثاث  21000 ،صافي حقوق الملكية  3000 ،دائنون  10000 ،أراضي4000 ،
إيجارات مستحقة الدفع  600 ،مجمع االستهالك  2000 ،رواتب مدفوعة مقدما ً ،
 2600بضاعة آخر المدة .
المطلوب  :إعداد قائمة المركز المالي يدويا ً لشركة جرين الند التجارية ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

الاصـــــول

الاراضي

األصــول الـمـتـداولــة :
5000

بنك وصندوق

2000

رواتب مدفوعة مقدما ً

2600

بضاعة آخر المدة

9600

لا يوجد
عليها اهتلاك

مجموع األصول المتداولـــة

األصــول الـثــابــتـــة :
9000
()600
8400
10000

18400

األثاث
 مجمع استهالك االثاثصافي القيمة الدفترية لألثاث
االراضي
مجموع األصول الثابتــة

28000

مـجـــمــوع األصــــول
الالتزامات
إلـتــزامـات مـتـداولـــة:
3000

دائنون

4000

إيجارات مستحقة الدفع

7000

مجموع اإللتزمات المتداولــة

21000

صــافي حـقــوق الـمـلـكــيــة

28000
سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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مثال (  : ) 2استخرجت االرصدة التالية من سجالت مؤسسة دمشق بتاريخ : 2015/12/31
 65000أراضي ومباني  15000 ،مبيعات  500 ،رواتب مستحقة الدفع  5000 ،مدينون ،
 11000أثاث  70000 ،رأس المال في  6500 ، 2015/1/1قرض بنكي قصير األجل ،
 4000صندوق  20000 ،شهرة محل  8000 ،دائنون .
فإذا علمت ما يلي :
 . 1االرباح الصافية لسنة  2015بلغت  35000دينار وال يوجد مسحوبات شخصية أو أية إضافات على رأس المال خالل
عام . 2015
 . 2قدرت بضاعة آخر المدة بمبلغ  15000دينار .
المطلوب  :إعداد قائمة المركز المالي يدويا ً لمؤسسة دمشق التجارية كما في  2015/12/31؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

الاصـــــول
األصــول الـمـتـداولــة :
4000
5000
15000

24000

الصندوق
المدينون
بضاعة آخر المدة
مجموع األصول المتداولـــة

األصــول الـثــابــتـــة :
11000
65000

76000

األثاث
أراضي ومباني
مجموع األصول الثابتــة

إذا وجد بالسؤال صافي

األصــول الـغيـر ملـمــوســة :
20000

20000

حقوق الملكية تدرج

شهرة المحل

ضمن الميزانية بكامل

مجموع األصول الغير ملموســـة

120000

مـجـــمــوع األصــــول

بنودها

الالتزامات
إلـتــزامـات مـتـداولـــة:
8000
500
6500
15000
105000

120000
سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة

دائنون
رواتب مستحقة الدفع
قرض بنكي قصير األجل
مجموع اإللتزامات المـتــداولـــة

رأس المال  +صافي الربح – المسحوبات
شخصية

صــافي حـقــوق الـمـلـكــيــة
مـجـــمــوع االلتزامات وحقوق الملكية
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اختبر نفسك
إليك ميزان المراجعة المستخرج من شركة العنود :
اسم الحساب
ارصدة مدينة ارصدة دائنة
61500
70000
4000
2700
2000
6000
2500
23000
9000
300
5000
93000

93000

البنك
راس المال
مصروف االيجار
الصندوق
االثاث
السيارات
المعدات
االيرادات
شركة الجود ( مدينون )
مصروف كهرباء
مصروف الرواتب
االجمالـــي

االجابات النهائية :

المطلوب :
 .1إعداد قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة .
 .2اعداد قائمة المركز المالي .

 13700 .1صافي الربح
 83700 .2مجموع كالً من
االصول والخصوم .

اختبر نفسك
فيما يأتي االرصدة المستخرجة بالدينار من دفاتر شركة الظاهر لالستشارات المالية في : 2015/12/31
 50000رواتب وأجور  12000 ،نقدية في الصندوق  3700 ،دائنون  90000 ،ايرادات استشارات 3000 ،
قرطاسية  24000 ،مصاريف ايجار 5000 ،ايرادات اخرى  3000 ،مصاريف ادارية وعمومية  4000 ،اثاث ،
 20000نقدية في البنك  3300 ،مدينون  22600 ،راس المال  12000 ،قرض طويل االجل 14000 ،سيارات .
المطلوب :
 .1اعداد قائمة الدخل عن السنة المالية . 2015/12/31
 .2اعداد قائمة المركز المالي عن السنة المالية . 2015/12/31
االجابات النهائية :
 15000 .1صافي ربح
 53300 .2مجموع كالً
من االصول والخصوم .

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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قيود إقفال الحسابات
• يتم اقفال الحسابات بعد انتهاء الدورة المحاسبية الحالية ويجب تجهيز العمليات المحاسبية للدورة التي تليها.
تمر عملية إقفال الحسابات بثالث مراحل  ،اذكرها .
 .1تصنيف الحسابات بغرض االقفال .
 .2اعداد قيود االقفال .
 .3اعداد ميزان المراجعة بعد االقفال .
تنقسم الحسابات تبعا ً لغرض االقفال الى نوعين رئيسين  ،اذكرهما .
ب  .الحسابات الدائمة .
أ  .الحسابات المؤقتة
قارن بين الحسابات المؤقتة والحسابات الدائمة من حيث  :المنفعة االقتصادية  ،االقفال  ،تتضمن الحسابات .
الـحــســابـــات الــــدائـــمـــــة
الـحـســـابـــات الــمــؤقــتــــــــة
المنفعة االقتصادية

تقتصر على مدة محاسبية واحدة

تقتصر على مدة محاسبية أو أكثر

االقفال

تقفل

ال تقفل

تتضمن الحسابات

قائمة الدخل(االيرادات والمصروفات)،المسحوبات
الشخصية

قائمة المركز المالي
(االصول وااللتزامات ورأس المال )

اهداف اعداد قيود االقفال :
 . 1جعل ارصدة الحسابات المؤقتة مساوية للصفر بحيث تكون جاهزة لتسجيل العمليات المالية لمدة محاسبية الحقة .
 . 2يمثل حساب راس المال في نهاية المدة كالً من االيرادات والمصروفات والمسحوبات الشخصية اذ يجب إقفال
هذه الحسابات في حساب راس المال .

احفر البئر قبل أن تشعر بالعطش

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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قيود االقفال
المصروفات ( مدين )

عند االقفال

من حـ  /ملخص الدخل
الى حـ  /المصروفات ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االيرادات ( دائن )

من حـ  /االيرادات .....
الى حـ  /ملخص الدخل

عند االقفال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص الدخل

في حالة الخسارة

في حالة الربح

من حـ  /راس المال
الى حـ  /ملخص الدخل

من حـ  /ملخص الدخل
الى حـ  /راس المال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسحوبات الشخصية ( مدين )

عند االقفال

من حـ  /راس المال
الى حـ  /المسحوبات الشخصية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصاريف مثل (اي مصاريف  ،المشتريات  ،مردودات المبيعات ،بضاعة اول المدة ،خصم المبيعات " خصم مسموح به").
االيرادات مثل ( اي ايرادات  ،المبيعات  ،مردودات المشتريات  ،خصم المشتريات " خصم مكتسب " ).

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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مثال ( : ) 1
إليك بعض الحسابات المستخرجة من ميزان المراجعة لدفاتر شركة القدس التجارية .
 300بضاعة اول المدة  3500 ،ارباح بيع سيارات  200 ،خصم المشتريات 75 ،مصاريف فوائد مدينة ،
 350مسحوبات شخصية  1000 ،ملخص الدخل ( صافي ربح ) .
المطلوب  :تسجيل قيود االقفال للحسابات اعاله .
 300من حـ  /ملخص الدخل
 300الى حـ  /بضاعة اول المدة

 75من حـ  /ملخص الدخل
 75الى حـ  /مصاريف فوائد مدينة

 3500من حـ  /ارباح بيع سيارات
 3500الى حـ  /ملخص الدخل

 350من حـ  /راس المال
 350الى حـ  /المسحوبات الشخصية

 1000من حـ  /ملخص الدخل
 200من حـ  /خصم المشتريات
 1000الى حـ  /راس المال
 200الى حـ  /ملخص الدخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصيحة وزنها  10كيلو ذهب
هناك اشخاص محترفون في تحطيم المعنويات ومبدعون في قتل الفرحة
في تشويه كل جميل والعبث بمشاعر نجاحكم بالتوجيهي ☺
لذا يجب رصدهم وتجنبهم حتى ال تخسر نجاحك بالتوجيهي  ....من االن
اشتغلوا على حظرهم من جميع مواقع التواصل االجتماعي وطردهم من
داخل عقلوكم  ...فـ نجاحكم أهــم منهم .

االستاذ عـمـــار تـيـــم

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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مثال ( : ) 2
المشتريات  ،المبيعات  ،المسحوبات الشخصية  ،مردودات المبيعات .
عزيزي الطالب

المطلوب :
تسجيل قيود االقفال للحسابات اعاله .

هناك باب مغلق ويوجد ( متشائم  /متفائل  /متهور  /يائس )
المتشائم  :يرى ضخامة القفل
المتفائل  :يبحث عن المفاتيح
المتهور  :يفكر بكسره
اليائس  :يتركه ويرحل

ال تنسى يا محترم
المسحوبات الشخصية
تقفل بـ رأس المال
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اختبر نفسك
في ما يأتي االرصدة الختامية لشركة النورس للخدمات الهندسية في نهاية المدة المحاسبية : 2016/12/31
اسم الحســاب
ارصدة مدينة ارصدة دائنة
15000
10000
9000
4000
1500
1000
200
300
8000
10000
21000
15000
5000
60000

20000
60000

ايرادات خدمات هندسية
ايرادات خدمات برمجة
مصروف الرواتب
مصروف االيجار
مصروف التأمين الصحي
مصروف الصيانة
مصروف الهاتف
مصروف الكهرباء
الصندوق
المدينون
االراضي
الدائنون
المسحوبات الشخصية
راس المال
المجموع

المطلوب  :تسجيل قيود االقفال للحسابات الواردة اعاله .
الحل :
من مذكورين
 15000حـ  /ايرادات خدمات هندسية
 10000حـ  /ايرادات خدمات برمجة
 25000الى حـ  /ملخص الدخل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16000من حـ  /ملخص الدخل
الى مذكورين
 9000حـ  /مصروف الرواتب
 4000حـ  /مصروف االيجار
 1500حـ  /مصروف التأمين الصحي
 1000حـ  /مصروف الصيانة
 200حـ  /مصروف الهاتف
 300حـ  /مصروف الكهرباء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5000من حـ  /رأس المال
 5000الى حـ  /المسحوبات الشخصية
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مثال شامل ( االقوى على مستوى الشرق االوسط

):

في ما يلي ارصدة ختامية لمؤسسة خيارات اكثر التجارية في نهاية المدة المحاسبية . 2016/12/31
ارصدة مدينة ارصدة دائنة اسم الحساب
20000
35700
2500
25000
1500
2000
17700
30800
45000
30100
6500
128500

40200
128500

ايرادات الخدمات االستشارية
ايرادات خدمات الصيانة
ايرادات خدمات فنية
مصروف ايجار المكاتب
مصروف الكهرباء
مصروف المياه
مصروف التأمين الصحي
مصروف رواتب الموظفين
المدينون
الدائنون
المسحوبات الشخصية
راس المال
المجموع

المطلوب :
أ .تصنيف الحسابات السابقة الى دائمة ومؤقتة .
ب .كتابة قيد إقفال حساب االيرادات .
جـ  .كتابة قيد إقفال حساب المصروفات .
د  .تحديد نتائج أعمال الشركة من حيث الربح أم الخسارة .
هـ  .كتابة قيد ترحيل رصيد ملخص الدخل في دفتر االستاذ .
و  .اعداد صفحة لحساب ملخص الدخل في دفتر االستاذ .

االجابات :
أ  .الدائمة ( المدينون  ،الدائنون  ،راس المال ) .
المؤقتة ( ايرادات خدمات استشارية،ايرادات خدمات الصيانة ،ايرادات خدمات فنية ،مصروف ايجار مكتب  ،مصروف
كهرباء  ،مصروف مياه  ،مصروف تأمين صحي  ،مصروف رواتب الموظفين  ،المسحوبات الشخصية ).

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة

االسـتـــاذ  /عـمــار تـيــم

0788322507

مركز خيارات أكثر
17

هـ  18800 .من حـ  /راس المال
 18800الى حـ  /ملخص الدخل

ب  20000 .من حـ  /ايرادات خدمات استشارية
 20000الى حـ  /ملخص الدخل
 35700من حـ  /ايرادات خدمات صيانة
و

 35700الى حـ  /ملخص الدخل

.

 2500من حـ  /ايرادات خدمات فنية

حـ  /ملخص الدخل

 2500الى حـ  /ملخص الدخل
جـ  25000 .من حـ  /ملخص الدخل
 25000الى حـ  /مصروف ايجار المكتب
 1500من حـ  /ملخص الدخل
 1500الى حـ  /مصروف كهرباء

 25000الى حـ  /م  .ايجار المكاتب
 1500الى حـ  /م .الكهرباء
 2000الى حـ  /م  .مياه
 17700الى حـ  /م  .تأمين صحي
 30800الى حـ  /م  .رواتب موظفين

ــــــــــــــــ
77000

 2000من حـ  /ملخص الدخل

 20000من حـ /ايرادات استشارية
 35700من حـ  /ايرادات صيانة
 2500من حـ  /ايرادات فنية
 18800من حـ  /راس المال

ـــــــــــــــــــــ
77000

 2000الى حـ  /مصروف المياه
 17700من حـ  /ملخص الدخل
 17700الى حـ  /مصروف تأمين صحي
 30800من حـ  /ملخص الدخل
 30800الى حـ  /مصروف رواتب الموظفين
قائمة الدخل

د.
مبلغ كلي

مبلغ جزئي
20000
35700
2500

58200
25000
1500
2000
17700
30800
()77000

( ) 18800
سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة

البيان
االيرادات
ايرادات خدمات استشارية
ايرادات خدمات الصيانة
ايرادات خدمات فنية
مجموع االيرادات
المصاريف
مصروف ايجار المكاتب
مصروف كهرباء
مصروف المياه
مصروف تأمين صحي
مصروف رواتب الموظفين
مجموع المصاريف
صافي الخسارة
االسـتـــاذ  /عـمــار تـيــم
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التدفقات النقدية
هي ايجاد قيمة التدفق النقدي بحساب الفرق بين النقد الذي تسلمته الشركة من بيع منتجات او تقديم خدمات او تحصيل ديون
سابقة والنقد المصروف ( مصروف تشغيل  ،مصروفات استثمارية  ،سداد ديون  ،مصروفات سابقة او الحقة ) خالل مدة
زمنية معينة قد تكون شهر او ثالث اشهر او سنة .
أهمية التدفقات النقدية .
 .1معرفة قدرة الشركة على توليد النقدية وتلبية حاجات المشروع في ما يخص استخدام النقدية .
 .2معرفة قدرة الشركة على الوفاء بالدين والتكيف مع الفرص المتغيرة .
 .3استخدام بيانات التدفق النقدي التاريخية مؤشرا ً لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها ودرجة تأكيدها فضالً عن
اختبار دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية والنظر في العالقة بين الربح وصافي التدفق النقدي .
 .4بيان كيفية استخدام الشركة للنقدية .
 .5تجنب نفاد الرصيد النقدي من الشركة في اي وقت .
 .6مالحظة حاالت البيع ؛ وذلك ان التدفق النقدي المتوقع المستقبلي يوضح اذا كان عمالء الشركة يتأخرون أكثر مما
يلزم في تسديد الفواتير المستحقة أم ال .
تعد قائمة التدفق النقدي اداة جيدة لعدة اسباب  ،اذكرها .
أ .تستخدم في اعداد خطة مستقبلية لتحديد حاجات الشركة المستقبلية من النقد حتى قبل أن تدعو الحاجة إليه .
ب .توضح الفرق بين االيرادات والمدفوعات النقدية للشركة من خالل مدة زمنية معينة .
جـ  .تشير الى مقدار النقد المتوافر فعالً مما يساعد الشركة على تسيير أعمالها من مشتريات ووتسديد فواتير والتزامات
جارية .
أنواع التدفق النقدي :
 . 2المدفوعات النقدية ( النقد الخارج ) .

 .1المقبوضات النقدية ( النقد الداخل ) .

امثلة على المدفوعات النقدية ( النقد الخارج ) :
دفع ايجار  ،اي مشتريات  ،اجور العاملين

النقد الداخل < النقد الخارج = فائض
النقد الداخل > النقد الخارج = عجز

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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كيف يمكن تحليل النتائج النهائية لخطة التدفق النقدي ؟
 . 1إذا كان الناتج صفرا ً يدل ذلك على وضع التوازن ؛ أي عدم وجود نقص في السيولة النقدية أو زيادة عليها .
 . 2إذا كان الناتج موجبا ً يدل ذلك على وضع الفائض ؛ حيث يستغل في جوانب عدة للحصول على ايرادات إضافية أو
تعزيز موقف الشركة في السوق  ،مثل :
أ .إقدام الشركة على زيادة االنتاج .
ب .تقديم خدمات إضافية لزيادة الدخل .
جـ .إيداع المبالغ في البنك .
د .الحصول على فوائد بنكية اضافية .
 . 3إذا كان الناتج سالبا ً يدل ذلك على وضع العجز  ،حيث يعالج بأساليب عدة منها :
أ .الحصول على قرض مصرفي لتغطية العجز .
ب .تأجيل المدفوعات النقدية .
جـ  .تعجيل المقبوضات النقدية .

علل  /يعد التدفق النقدي اشبه بالتخطيط السليم وطوق
النجاة ألي شركة تحرص على ضمان استمرارها وزيادة
ارباحها .

وذلك عن طريق التدفق النقدي الذي يحدد مصير
الشركة اي معرفة مقدار الفائض او العجز في التدفق
النقدي وبعدها يتبين أن تبقى في السوق وتتوسع او
تخرج منه  ،لذلك يجب توافر مبلغ نقدي في الشركة .

ترقبوا أقوى الدورات المكثفة التي تعتبر االولى على مستوى المملكة

المراكز المعتمدة للدورات المكثفة في الصفحة االولى من الدوسية
االستاذ  /عـمــار تـيـــــم
0788322507
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قائمة التدفقات النقدية
البيان

شهر شهر شهر شهر

التدفقات النقدية الداخلة :
القروض
االيرادات
المبيعات
أخرى
1

إجمالي التدفقات الداخلة
التدفقات الخارجة :
االالت والمعدات
مصروف الرواتب
مصروف االيجار المدفوع
المشتريات النقدية
مصروف الكهرباء والماء
مصروفات اخرى

2

إجمالي التدفقات الخارجة

3

صافي التدفقات النقدية ()2-1

4

تدفقات أول المـدة
تدفقات آخر المــدة ()3+4
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مثال ( : ) 1
في ما يلي تفاصيل العمليات المالية لمحالت خالد إلصالح السيارات :
 .1بدأ خالد مشروعه بتاريخ  2015/1/1بمبلغ  10000دينار  ،اودع كامالً في البنك .
 .2بتاريخ  2015/1/5اشترى االت ومعدات بمبلغ  5000دينار نقدا ً .
 .3إجمالي ايرادات شهر  2015/1كانت  4000دينار  ،استلمت نقدا .
 .4إجمالي رواتب شهر  2015/1كانت  2000دينار دفعت نقدا ً .
 .5فواتير الكهرباء والماء لشهر  2015/1كانت  200دينار  ،دفعت نقدا .
 .6إيجار شهر  200 2015/1دينار دفع نقدا .
 .7مشتريات نقدية لشهر  600 2015/1دينار دفعت نقدا .
 .8إجمالي ايرادات شهر  2015/2كانت  4500دينار استلمت نقدا .
 .9إجمالي رواتب شهر  2015/2كانت  2000دينار دفعت نقدا ً .
.10

فواتير الكهرباء والماء لشهر  2015/2كانت  200دينار دفعت نقدا .

.11

إيجار شهر  200 2015/2دينار دفع نقدا ً .

.12

مشتريات نقدية لشهر  2015/2كانت  600دينار دفعت نقدا ً .

المطلوب :
إعداد قائمة التدفق النقدي لشهر . 2015 / 3+2+1

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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شهر1

البيان

شهر 2شهر3

التدفقات النقدية الداخلة :

1

القروض

0

0

االيرادات

4000

4500

المبيعات

0

0

أخرى

0

0

إجمالي التدفقات الداخلة

4000

4500

0

التدفقات الخارجة :
االالت والمعدات

5000

0

مصروف الرواتب

2000

2000

مصروف االيجار المدفوع

200

200

المشتريات النقدية

600

600

مصروف الكهرباء والماء

200

200

مصروفات اخرى

0

0

2

إجمالي التدفقات الخارجة

8000

3000

3

صافي التدفقات النقدية (1500 )4000( )2-1

4

تدفقات أول المـدة
تدفقات آخر المــدة ()3+4

ترقبوا أقوى
االسئلة المقترحة
على صفحتي الرسمية

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة

7500 6000 10000
6000

7500

6000= 4000-+10000
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مثال ( : ) 2
في ما يأتي تفاصيل العمليات المالية لشركة النور للدعاية واالعالن :
 . 1بدأت الشركة أعمالها بتاريخ  2015/6/1برأس مال قدره  70000دينار اودع كامال في البنك .
 2015/6/5 . 2استأجرت الشركة مكاتب من شركة الرامة العقارية لتكون مقرا ً لها وقد بلغت قيمة االيجار  4000دينار
سنويا ً  ،دفعت بشيك .
سحب مبلغ  3000دينار من البنك ثم اودع في الصندوق لدفع المصروفات الضرورية ( الطارئة ) .
ُ 2015/6/15 . 3
 . 4بتاريخ  2015/6/20اشترت الشركة اثاث للمكاتب بقيمة  2000دينار بشيك .
 . 5بتاريخ  6/25اشترت الشركة سيارة صغيرة لتسيير أعمالها بمبلغ  6000دينار باآلجل وذلك من شركة االتحاد لتجارة
السيارات .
 . 6بتاريخ  7/1اشترت الشركة معدات بمبلغ  25000دينار دفع بشيك .
 . 7بتاريخ  7/10عملت الشركة دعاية واعالن لشركة الفرح بمبلغ  14000دينار وقد تسلمته بشيك .
 . 8بتاريخ  7/15دفعت الشركة قيمة فاتورة الكهرباء البالغة  300دينار نقدا .
 . 9بتاريخ  7/20عملت الشركة مجموعة من الدعايات واالعالنات لشركة الجود بمبلغ  9000دينار على الحساب .
 . 10بتاريخ  7/28دفعت الشركة ثمن السيارة التي اشترتها من شركة االتحاد لتجارة السيارات بشيك مسحوب على البنك.
 . 11بتاريخ  7/30بلغ مجموع رواتب العاملين  5000دفعت بشيك .
المطلوب :
إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة في شهر حزيران  ،تموز  ،آب .

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة

االسـتـــاذ  /عـمــار تـيــم

0788322507

مركز خيارات أكثر
24

البيان

شهر 7

شهر 6

شهر 8

التدفقات النقدية الداخلة :

1

القروض

0

0

االيرادات

0

14000

المبيعات

0

0

أخرى

0

0

إجمالي التدفقات الداخلة

0

14000

0

التدفقات الخارجة :
االالت والمعدات

0

25000

االثاث

2000

0

السيارات

0

6000

مصروف الرواتب

0

5000

مصروف االيجارالمدفوع

4000

0

المشتريات النقدية

0

0

مصروف الكهرباء

0

300

مصروفات اخرى

0

0

2

إجمالي التدفقات الخارجة

6000

36300

3

صافي التدفقات النقدية ()22300( )6000( )2-1

4

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة

تدفقات أول المـدة

64000 70000

تدفقات آخر المــدة ()3+4

41700 64000
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اختبر نفسك
في ما يأتي تفاصيل العمليات المالية لشركة الطاهر :
 . 1بدأت الشركة نشاطها التجارية بتاريخ  2015/3/1بمبلغ  14000دينار نقدا و  4000دينار قيمة السيارة ،
 2400دينار قيمة االثاث  ،و  90000دينار قيمة مبنى .
 . 2بتاريخ  3/5اشترت الشركة معدات بمبلغ  10000دينار من شركة الزاهر دفعت منها  3000دينار نقدا ً .
 . 3بتاريخ  3/6اشترت الشركة مواد نظافة بمبلغ  50دينار نقدا .
 . 4بتاريخ  3/8اودعت الشركة مبلغ  7000دينار في البنك .
 . 5بتاريخ  4/15حصلت الشركة مبلغ  3600دينار نقدا من السيد سامر لقاء صيانة المبنى الخاص بها .
 . 6بتاريخ  5/16عملت الشركة صيانة لشركة االتصاالت بمبلغ  28000دتينار  ،تسلمت منه  10000دينار نقدا .
 . 7بتاريخ  5/17دفعت الشركة مبلغ  500دينار مصروف صيانة للسيارة بشيك .
 . 8بتاريخ  5/29دفعت الشركة رواتب الموظفين البالغة  1300دينار نقدا .
المطلوب :
إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة في شهر آذار ونيسان وايار وحزيران .

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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البيان

شهر4

شهر 3

شهر 5

شهر 6

التدفقات النقدية الداخلة :

1

القروض

0

االيرادات (السيد سامر )

3600

االيرادات( شركة االتصاالت )

0

أخرى

0

إجمالي التدفقات الداخلة

0

3600

10000
10000

التدفقات الخارجة :
3000

االالت والمعدات
االثاث
مصروف صيانة السيارة

500

مصروف الرواتب

1300

مصروف االيجارالمدفوع
المشتريات النقدية
مصروف الكهرباء
مصروفات اخرى

50

2

إجمالي التدفقات الخارجة

3050

3

صافي التدفقات النقدية (3600 )3050( )2-1

4

0

1800
8200

تدفقات أول المـدة

10950 14000

22750 14550

تدفقات آخر المــدة ()3+4

14550 10950

22750

ترقبوا أقوى الدورات المكثفة التي تعتبر االولى
على مستوى المملكة

0788322507
االستاذ  /عـمــار تـيـــــم
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اختبر نفسك
في ما يلي تفاصيل العمليات المالية لشركة النورس لصيانة اجهزة الحاسوب :
• بدات الشركة نشاطها بتاريخ  2016/1/1براس مال قدره  50000دينار  ،اودع كامال في البنك .
• بتاريخ  1/5اشترت الشركة سيارة بمبلغ  10000دينار بشيك مسحوب على البنك لتسيير أعمالها .
• بتاريخ  1/6اشترت الشركة اثاث من مفروشات زين بمبلغ  2000دينار باآلجل .
• بتاريخ  1/10دفعت الشركة قيمة فاتورة الهاتف البالغة  600دينار بشيك مسحوب على البنك .
• بتاريخ  1/12اشترت الشركة بعض القرطاسية من مكتبة االستقالل بمبلغ  400دينار بشيك .
• بتاريخ  1/15عملت الشركة صيانة الجهزة الحاسوب الخاصة بأحد العمالء بمبلغ  1600دينار وقد تسلمت
المبلغ بشيك .
المطلوب :
إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة في شهر كانون الثاني وشباط .

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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البيان

شهر 1

شهر2

التدفقات النقدية الداخلة :
القروض
1600

االيرادات
المبيعات
أخرى
1

إجمالي التدفقات الداخلة

1600

التدفقات الخارجة :
االالت والمعدات
االثاث
10000

السيارة
مصروف الرواتب
مصروف االيجارالمدفوع
المشتريات النقدية
مصروف الهاتف

600

مصروفات اخرى

400

2

إجمالي التدفقات الخارجة

11000

3

صافي التدفقات النقدية ()9400( )2-1

4

تدفقات أول المـدة

40600 50000

تدفقات آخر المــدة ()3+4

40600

نصيحة وزنها  10كيلو ذهب
هناك اشخاص محترفون في تحطيم المعنويات ومبدعون في قتل الفرحة
في تشويه كل جميل والعبث بمشاعر نجاحكم بالتوجيهي ☺
لذا يجب رصدهم وتجنبهم حتى ال تخسر نجاحك بالتوجيهي  ....من االن

من حقي انجح

اشتغلوا على حظرهم من جميع مواقع التواصل االجتماعي وطردهم من
داخل عقلوكم  ...فـ نجاحكم أهــم منهم .

االستاذ عـمـــار تـيـــم
سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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هل أنت جاهز
الستالم شهادة
الشكر والتقدير
نـعــم
ال

.......................................................................................................................................
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وحدة "  " 5ادارة الخطر والتأمين

الخطر  :هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية او معنوية .
يعتمد اركان الخطر على توافر اركان اساسية  ،اذكرها مع الشرح .
 .1االحتمالية وعدم التأكد  :هو احتمال وقوع الخطر مستقبال فال يكون حدوثه مؤكدا والمستحيال مما يولد لدى الشخص
تقديرات غير مؤكدة للنتائج المتوقعة او المحتملة نتيجة موقف معين او اتخاذ قرار ما ،بحيث
تتراوح نسبة احتمالية الخطر بين الصفر والواحد .
• اذا كانت نسبة احتمال وقوع الخطر  % 0فإن ذلك ال يعتبر خطرا كونه لن يحدث ابدا .
• اذا كانت نسبة احتمال وقوع الخطر  % 100فإن ذلك ال يعد خطر يوجب التعويض .
• اذا كان احتمال وقوع الخطر بين هاتين النسبتين المئويتين فالتعويض واجــــب .
 .2الواقعية وعدم التصنع  :أي ان يكون الخطر ناجما ً عن حادث عرضي ( ال ارادي ) غير متعمد من جانب الشخص
نفسه .
 .3الخسارة المالية  :اي ان يتسبب الخطر عادة في حدوث خسائر مادية ومعنوية  ،اما الخسائر المادية فيمكن تعويضها
خالفا للخسائر المعنوية التي يصعب قياسها كميا وتحديد قيمتها .

يمكن تصنيف مسببات الخطر الى نوعين رئيسين  ،اذكرهما .
أ .مسببات الخطر الطبيعية  :هي مجموعة الظواهر الطبيعية التي تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً أو غير مباشر في االشخاص او
ممتلكاتهم .
مثل  /الزالزل  ،البراكين  ،الحرائق  ،الفيضانات  ،االعاصير  ،كل ظاهرة تنشأ بفعل العوامل الطبيعية فقط.
ب .مسببات الخطر الشخصية  :هي مجموعة الحوادث والعوامل الناتجة من تدخل االنسان وتسببه في حدوث الخطر
والتأثير فيه سواء كان ذلك بقصد او دون قصد .
مثل  /اشعال الحرائق  ،اصطدام السيارات  ،عمليات السطو والسرقة  ،البطالة  ،المرض الشيخوخة  ،الوفاة .

على الهامش  - :اصبح الجلوس بمفردك أجمل من جلوسك مع اشخاص ينظرون الى ماركة حذائك قبل عقلك
الصفحة الرسمية على الفيس بوك  ----االستاذ عمار تيم

سلسلة العميد في الثقافة الـمالــيــة
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التأمين
التأمين  :هي وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المادية التي تقع به نتيجة وقوع خطر ما .
عقد التأمين  :هو اتفاق مكتوب يلتزم بمقتضاه الطرف االول المؤمن ( هيئة التأمين ) بدفع مبلغ من المال او ايراد او
اي عوض مالي اخر ( مبلغ التأمين ) الى الطرف الثاني المؤمن له ( المستفيد ) ؛ وذلك في حل وقوع
الحادث  ،او تحقق الخطر المبين في العقد لقاء قسط مالي يدفعه الطرف الثاني الى الطرف االول .

عناصر عقد التأمين
يتكون عقد التأمين من عدة عناصر  ،اذكرها مع الشرح .
 .1المؤمن له  :هو الشخص ال ُمعرض للخطر سواء شخصه او ممتلكاته او ذمته المالية وهو طالب التأمين الذي يلتزم
بدفع قسط التأمين الى شركة التأمين .
 .2المؤمن

 :هي الشركة التي تكفل تأمين االفراد والتي تلتزم بدفع التعويض او مبلغ التأمين لهم في حال تعرضهم
للخطر المحدد في عقد التأمين .

 .3المستفيد  :هو الشخص الذي تؤول إليه المنفعة المترتبة على عقد التأمين ؛ اي الشخص الذي يقبض مبلغ التأمين
في حال تحقق الخطر المحدد في عقد التأمين وقد يكون المستفيد المؤمن له نفسه او اي شخص اخر .
 .4قسط التأمين  :هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له الى المؤمن ( شركة التأمين ) لقاء التزام المؤمن بتحمل نتائج الخطر
المتفق عليه في عقد التأمين .
 .5مبلغ التأمين  :هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه الى المؤمن له الى المستفيد عند تحقق الخطر المتفق عليه في عقد
التأمين .
 .6المؤمن منه  :هو الخطر أو المصلحة المؤمن عليها بمقتضى عقد التأمين شريطة ان تكون محددة تحديدا ً جيدا بحيث
يمكن تعرفها بسهولة من دون اي التباس قد يقضي الى حدوث نزاع بين المؤمن له والمؤمن .
 .7المؤمن عليه  :هو الشيء المعرض للخطر وقد يكون الشخص نفسه او ممتلكاته .
 .8مدة التأمين  :هي المدة التي تبدأ من تاريخ توقيع العقد حتى تحقق الخطر المؤمن منه ودفع التعويض او حلول االجل
المتفق عليه ؛ أي إنها تمثل المدة الزمنية التي يكون فيها عقد التأمين ساري المفعول .
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أنواع التأمين :
أ .حسب عنصر التعاقد  .وتنقسم الى :
 .1التأمين االختياري ( الخاص )

 . 2التأمين االلزامي ( الحكومي )

ب .حسب موضوع التأمين  .وتنقسم الى :
 .1تأمينات االشخاص

 .2تأمينات الممتلكات

 . 3تأمينات المسؤولية المدنية .

التأمين حسب عنصر التعاقد  :هي الجهة التي تتولى القيام بعملية التأمين .
التأمين االختياري ( الخاص )  :هو الذي يشمل جميع انواع التأمين التي يختار فيها الشخص طواعية نوع التأمين الذي
يرغب دون الزام من اي جهة مثل  :التأمين البحري  ،التأمين على الحياة  ،التأمين من الحوادث ،
التأمين من الحرائق  ،التأمين من السطو والسرقة .
التأمين االلزامي ( الحكومي )  :هو الذي يشمل جميع أنواع التأمين التي يشترك فيها الشخص اجباريا ً  ،إما بحكم القانون
واما بحكم اخر ؛ خدمة لقطاعات واسعة من المواطنين مثل  :العمال والموظفين وحماية لهم من
المخاطر وضمان مستقبل عائالتهم مثل الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين من البطالة والتأمين
الصحي وتأمين اصابة العمل والتأمين من حوادث السير.
ينقسم التأمين حسب الموضوع الى اقسام عدة  ،اذكرها مع الشرح .
• تأمين االشخاص  :يكون الخطر المؤمن ضده يتعلق بشخص المؤمن له  ،حيث يقوم المؤمن له بتأمين نفسه من
االخطار التي تهدد حياته او سالمة جسمه او صحته وقدرته على العمل مثل  :التأمين على
الحياة ( تأمين الوفاة )  ،التأمين ضد المرض  ،التأمين ضد الحوادث الشخصية  ،التأمين ضد البطالة .
• تأمين الممتلكات  :يتعلق الخطر المؤمن منه بأموال المؤمن له ( ممتلكاته ) مثل  :التأمين من الحرائق  ،التأمين
البحري  ،التأمين من السرقة والسطو  ،التأمين من الزالزل والبراكين .
• تأمين المسؤولية المدنية  :يتعلق بالمخاطر التي تصيب الغير والتي يمكن للشخص المؤمن له ان يكون مسؤوالً
عنها  ،بحيث يتحمل تبعات االضرار المادية والجسدية التي يسببها لالخرين مثل  :مسؤولية
رب العمل عن سالمة موظفيه  ،ومسؤولية صاحب السيارة عما تسببه سيارته من اضرار لالخرين .
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التأمين في االردن
علل  /يعد التأمين في االردن مصدرا ً رئيسي من مصادر االدخار لتمويل االنشطة االقتصادية المختلفة ويوفر
فرصا ً متعددة لالستثمار .
 .1يساعد على التنمية االقتصادية واالجتماعية .
 .2تجميع المدخرات الوطنية الهائلة التي مصدرها اقساط التأمين التي يدفعها االشخاص المؤمن لهم والتي
تستثمرها شركات التأمين في مختلف مشروعات الخطط االقتصادية .
أنواع التأمين المنتشرة في االردن .
التأمين

البحري  ،من الحرائق  ،الحوادث العامة  ،الهندسي  ،الحياة  ،الصحي  ،السيارات .

 #يشمل التأمين البحري البضائع المشحونة بحرا ً او جوا او برا او بوساطة سكك الحديد بحيث يعوض اصحابها عن
الخسائر التي تلحق ببضاعتهم بعد تعرضها للمخاطر التي يشملها التأمين في اثناء النقل او الشحن .
يتضمن عقد التأمين البحري ثالث مجموعات من الشروط  ،اذكرها .
 .1مجموعة شروط التأمين من مخاطر النقل .
 .2مجموعة شروط التأمين من مخاطر الحرب .
 .3مجموعة شروط التأمين من مخاطر االضطرابات .
تعتمد شركات التأمين االردنية انواعا ً عدة من تأمين الحوادث العامة  ،اذكر اهمها .
أ .تأمين المسؤولية المدنية .

ب  .تأمين من كسر الزجاج .

جـ  .التأمين من السرقة

د  .التأمين المتعلق بتعويض العمال .

 #يشمل التأمين من الحرائق تعويض الخسائر واالضرار التي تلحق بالممتلكات والتي تنتج عن خطر الحرائق
واالنفجارات والصواعق .
 #يشمل تأمين الحياة توفير الحماية لألفراد من مخاطر الوفاة او امراض الشيخوخة وت َعرض الدخل للنقص فضالً
عن منح الورثة تعويضا ً في حال وفاة معيلهم .
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 #يوفر التأمين الصحي للمؤمن له خدمات العناية والرعاية الطبية الالزمة وما يتعلق بها من نفقات تبعا ً لنوع وثيقة
التأمين المتفق عليها التي قد تشمل العالج داخل المستشفى ( اجور االقامة  ،االطباء  ،الجراحة  ،الفحوصات )
او خارجه ( زيارة الطبيب  ،االدوية  ،الفحوصات ) او العالج الشامل ( نفقات المعالجة داخل المستشفى وخارجه ) .
 #يشمل التأمين الهندسي تأمين االعمال المدنية والهندسية التي تتضمن إنشاء المواقع واالالت التي تكفل الحماية للمقاولين
منذ اليوم االول لبدء العمل وتوريد المواد الى المواقع لحين اكتمال المشروع وتسليمه .
تعتمد شركات التأمين االردنية انواعا ً عدة من التأمين الهندسي  ،اذكر اهمها .
 .1التأمين من مخاطر تثبيت ( نصب ) الرافعات والمعدات الهندسية .
 .2التأمين من عطب الماكنات .
انواع تأمين السيارات في االردن مع الشرح .
 .1التأمين االلزامي ( تأمين المسؤولية المدنية تجاه االخرين )  :تأمين واجب بحسب القانون ؛ إذ يلزم كل صاحب
مركبة بعمل تأمين لها عند الترخيص ويشمل التأمين االلزامي تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن
استعمال المؤمن له ( سائق ) المركبة وما قد يسببه لالخرين من اصابات جسدية او اضرار مادية .
 .2التأمين التكميلي ( االختياري )  :هو تأمين اختياري لهيكل المركبة التي تسببت في الحادث وال يشملها التأمين
االلزامي بحيث تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الضرر الذي اصاب المركبة وملحقاتها
وقطع غيارها المشمولة بالتأمين ويمكن توسيع نطاق التغطية لتشمل السائق والركاب .
 .3التأمين الشامل  :يجمع بين نوعين التأمين االلزامي والتأمين التكميلي ويمكن الحصول عليه مباشرة من شركات
التأمين ويتضمن عقد التأمين الشامل وثيقتين  :احدهما تخضع لقوانين التأمين االلزامي وشروطه والثانية
تخضع لشروط وثيقة التأمين التكميلي وقد يشمل الحوادث الشخصية التي تلحق الضرر بالسائق والركاب
وذلك ضمن شروط معينة يتفق وقسط اضافي يناسبها .
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اذكر اجراءات إصدار وثائق التأمين مع الشرح .
 .1في حال التأمين االلزامي :
يشرف على إصدارها مكتب التأمين االلزامي الموحد في االتحاد االردني لشركات التأمين وذلك عن طريق مكاتبه المنتشرة
في مختلف انحاء المملكة االردنية الهاشمية ضمن مراكز الترخيص التابعة لدائرة السير .
 .2في حال التأمين التكميلي والتأمين الشامل :
يطلب المؤمن له ( العميل ) هذا التأمين من الشركة مباشرة او عن طريق مندوبيها ووكالئها المعتمدين ثم يختار قيمة
التعويض والتغطية التي تناسبه ( يحدد قسط التأمين تبعا ً لنوع التغطية والشروط التي تنص عليها وثيقة التأمين ) ويدون
المعلومات التفصيلية عن المركبة ثم تفحص شركة التأمين المركبة للتحقق من سالمتها ورصد عيوب هيكلها واي نقص في
محتوياتها إن وجد .
اجراءات التعويض :
 .1االبالغ عن الحادث وتقديم المستندات المطلوبة وهي تقرير الشركة ورخص السياقة والمركبة وعقد التأمين الساري
المفعول وقت وقوع الحادث .
 .2دفع المؤمن له ( صاحب المركبة ) مبلغ االعفاء المقرر عن نوعي التأمين  :التكميلي والشامل  ،أما في حال التأمين
االلزامي فال يوجد اعفاء .
 .3كشف مندوب شركة التأمين عن المركبة المتضررة  ،ثم إعداد كشف يحتوي االضرار واالجزاء التي يلزم إصالحها
او استبدالها .
 .4إصالح المركبة بالتنسيق مع الشركة ووكالئها لقطع الغيار ومحال التصليح المعتمدين وخصم نسب االعفاءات او
االستهالك المحددة في العقد في حال استبدال االجزاء المتضررة .
 .5دفع مبلغ التعويض المتفق عليه الى المؤمن له وتوقيعه براءة الذمة المتعلقة بإستالم المبلغ .
 .6تقدير نسبة التعويض عن االضرار الجسدية وفقا ً لنوع التأمين والشروط والمبالغ المتفق عليها .

ترقبوا أقوى الدورات المكثفة التي تعتبر االولى على مستوى المملكة

المراكز المعتمدة للدورات المكثفة في الصفحة االولى من الدوسية
االستاذ  /عـمــار تـيـــــم
0788322507
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