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الثالثة الوحدة   

( أنواع القوائم المالٌة )الدرس األول   

حٌث , معلومات مالٌة مفٌدة لمستخدمً هذه القوائم سواء من داخل الشركة أو من خارجها هً قوائم توفر : القوائم المالٌة 

وتدفقاتها النقدٌة عن المدة المنتهٌة فً ذلك , ونتائج أعمالها , تبٌن ملخص الوضع المالً للشركة فً نهاٌة المدة المالٌة 

. التارٌخ  

.ن وضع الشركة المالً ونتائج عملٌاتها خالل مدة معٌنة ٌهدؾ إعداد القوائم المالٌة إلى تقدٌم صورة دقٌقة ع -  

: أنواع القوائم المالٌة    

. قائمة الدخل  -1  

( .المٌزانٌة العمومٌة ) قائمة المركز المالً  -2  

. قائمة حقوق الملكٌة  -3  

وذلك بمقابلة اإلٌرادات بالمصروفات , هً قائمة تبٌن وضع الشركة النهائً من حٌث الربح والخسارة : قائمة الدخل : أوال 

( . مبدأ مقابلة اإلٌرادات بالمصروفات ) المرتبطة بها خالل السنة أو المدة المحاسبٌة   

: نتٌجة قائمة الدخل   

. وتكون فً حالة زٌادة اإلٌرادات عن المصروفات : صافً ربح  -1  

. وتكون فً حالة زٌادة المصروفات عن اإلٌرادات : صافً خسارة  -2  

: مكونات قائمة الدخل   

( . أو تقدٌم خدمة , نتٌجة بٌع سلعة ) ما ٌدخل للشركة : اإلٌرادات  -1  

. بما فً ذلك التكالٌف والنفقات ( أو خدمة , نتٌجة شراء سلعة ) ما ٌخرج من الشركة : المصروفات  -2  

  : إعداد قائمة الدخل بطرٌقة الخطوة الواحدة  -

لبٌان نتٌجة أعمال الشركة من ربح , ومن ثم ٌطرح منها جمٌع المصروفات , تبدأ هذه الطرٌقة بتجمٌع جمٌع اإلٌرادات أوال ً 

. أو خسارة   

( : 1)مثال تطبٌقً   

وحققت , وقد أودع كامال ً فً الصندوق , دٌنار  25000حققت الشركة المسٌرة إٌرادا ً من بٌع أحد أصول الشركة مقداره 

وكانت ,  2015وذلك ضمن السنة المالٌة , دٌنار  5000مقدارها , أٌضا ً إٌرادا ً من استشارات فنٌة قدمت لجهات خارجٌة 

: مصروفات الشركة على النحو التالً   

. دٌنار ( 8000) مصروؾ أجور العمال   -  

. ار دٌن(  1500) مصروؾ الكهرباء  -  

. دٌنار (  1200) مصروؾ أجور التوزٌع والنقل  -  
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: المطلوب   

. إعداد قائمة دخل على صورة تقرٌر للشركة ( أ  

وأسباب , ربحا ً أم خسارة مبٌنا ً إذا كانت الشركة قد حققت , عرض قائمة الدخل التً أعددتها أنت وأفراد مجموعتك ( ب

. ذلك   

 شركة المسٌرة
  31/12/2015قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً   

   اإلٌرادات 
  25000 إٌرادات بٌع أحد أصول الشركة

  5000 إٌرادات اإلستشارات الفنٌة
 30000  إجمالً اإلٌرادات

   
المصروفات    

مصروف أجور العمال  8000  

مصروف الكهرباء  1500  
مصروف أجور التوزٌع  1200  

المصروفات إجمالً   10700 

صافً الربح   19300 
 

( :   2) مثال تطبٌقً 

 : 2016إلٌك مٌزان المراجعة باألرصدة لشركة الشرق للخدمات االستشارٌة الهندسٌة  للسنة المالٌة 

  شركة الشرق للخدمات االستشارٌة الهندسٌة
  31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة
 البنك  75000

 رأس المال 1200000 

 الصندوق  25000

 أوراق الدفع 85000 

 المدٌنون  35000

 أوراق القبض  15000

 القروض الطوٌلة األجل 95000 

 األراضً  450000
 المصروفات الخدمٌة والتسوٌقٌة   120000

 المبانً  650000

 االالت والمعدات   800000

 الدائنون 120000 

 األثاث  140000
 براءة االختراع  250000

 شهرة المحل  300000

 المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة   250000

 إٌرادات االستشارات الهندسٌة  755000 

 اإلجمالً 3110000 3110000
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: إعداد قائمة الدخل : المطلوب   

  االستشارٌة الهندسٌةشركة الشرق للخدمات 
  31/12/2016قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً 

:اإلٌرادات     
إٌرادات االستشارات الهندسٌة  755000  

 755000  إجمالً اإلٌرادات

   
المصروفات    

المصروفات الخدمٌة والتسوٌقٌة   120000  

  250000 المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة 
إجمالً المصروفات   370000 

صافً الربح   385000 

 

( :  المٌزانٌة العمومٌة ) قائمة المركز المالً : ثانٌا 

وما علٌها من التزامات وقت , وهً قائمة توضح ما تملكه الشركة من أصول ( : المٌزانٌة العمومٌة ) قائمة المركز المالً  -

.الملكٌة وهً تتضمن ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحقوق . إعدادها   

: مكونات قائمة المركز المالً  -  

. ممتلكات الشركة من موجودات وأموال : األصول  -1  

. حقوق االخرٌن تجاه الشركة  :اإللتزامات  -2  

. التزامات الشركة تجاه مالكها : حقوق الملكٌة  -3  

: ومما سبق  فإن معادلة المٌزانٌة كما ٌلً   

كٌة حقوق المل+ االلتزامات = األصول   

.  ودائما ٌجب أن ٌتساوى جانب األصول مع جانب االلتزامات و حقوق الملكٌة  *  

( : المٌزانٌة العمومٌة ) إعداد قائمة المركز المالً  -

لاللتزامات ( األٌسر ) والطرف الدائن , لألصول ( األٌمن )ٌخصص فٌه الطرف المدٌن , ٌتم أعدادها على شكل حساب 

.  وإال دل ذلك على وجود خطأ ما , أن ٌتساوى الطرفان فً هذا الحساب  وٌجب, وحقوق الملكٌة 
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 : التالً نموذج قائمة المركز المالً إلحدى الشركات  -

 
 31/12/2016قائمة المركز المالً فً 

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان 
 

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 

األصول المتداولة    
 

 االلتزامات المتداولة   

 أوراق الدفع  17000  البنك   15000 

 الدائنون 24000   الصندوق 5000 

إجمالً اإللتزامات   41000  المٌدنون 7000 
 المتداولة

     أوراق القبض 3000 

 االلتزامات الثابتة     إجمالً األصول المتداولة   30000

 القروض الطوٌلة األجل 190000     

إجمالً االلتزامات   190000  األصول الثابتة   
 الثابتة

     األراضً 90000 

     المبانً 130000 

 حقوق الملكٌة    االالت والمعدات 160000 

 رأس المال  18000   األثاث 28000 

 صافً الربح  77000   إجمالً األصول الثابتة  408000

 إجمالً حقوق الملكٌة   257000    

     األصول الؽٌر الملموسه   

     براءة االختراع 50000 

إجمالً األصول الؽٌر   50000
 الملموسة

    

       

إجمالً االلتزامات   488000  إجمالً األصول   488000
 وحقوق الملكٌة 

 

 

 

 

 

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  2ف/ ث أدبً 2/ الثقافة المالٌة  5  

 

 

 

  : 2016االستشارٌة الهندسٌة  للسنة المالٌة إلٌك مٌزان المراجعة باألرصدة لشركة الشرق للخدمات  ( : 3) مثال تطبٌقً 

  شركة الشرق للخدمات االستشارٌة الهندسٌة
  31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة
 البنك  75000

 رأس المال 1200000 

 الصندوق  25000

 أوراق الدفع 85000 

 المدٌنون  35000

 أوراق القبض  15000

 القروض الطوٌلة األجل 95000 

 األراضً  450000

 المصروفات الخدمٌة والتسوٌقٌة   120000

 المبانً  650000

 االالت والمعدات   800000

 الدائنون 120000 

 األثاث  140000
 براءة االختراع  250000

 شهرة المحل  300000

 المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة   250000

 إٌرادات االستشارات الهندسٌة  755000 

 اإلجمالً 3110000 3110000
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لشركة الشرق للخدمات االستشارٌة الهندسٌة  للسنة المالٌة ( المٌزانٌة العمومٌة ) إعداد قائمة المركز المالً : المطلوب 

2016: 

 شركة الشرق للخدمات االستشارٌة الهندسٌة 
 31/12/2016قائمة المركز المالً فً 

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 
 

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 

األصول المتداولة    
 

 االلتزامات المتداولة   

 أوراق الدفع  85000   البنك 75000 

 الدائنون 3000   الصندوق 25000 

نونيدالم 35000  إجمالً اإللتزامات   205000  
 المتداولة

     أوراق القبض 15000 

إجمالً األصول   150000
 المتداولة 

 االلتزامات الثابتة    

 القروض الطوٌلة األجل 950000     

إجمالً االلتزامات   8000  األصول الثابتة   
 الثابتة

     األراضً 45000 

الملكٌةحقوق     المبانً 650000   

120000   االالت والمعدات 800000 
0 

 رأس المال 

 صافً الربح   385000   االثاث 140000 

 إجمالً حقوق الملكٌة   1585000  إجمالً األصول الثابتة  204000

       

األصول الؽٌر   
 الملموسه 

    

     براءة االختراع  250000 

     شهرة المحل  300000 

إجمالً األصول الؽٌر   550000
 الملموسة

    

       

إجمالً االلتزامات   2740000  إجمالً األصول   2740000
 وحقوق الملكٌة 
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 : 2015للسنة المالٌة  النورإلٌك مٌزان المراجعة باألرصدة لشركة  ( : 4) مثال تطبٌقً 

  النورشركة 
  31/12/2015مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة
 البنك  61500

 رأس المال 7000 

 مصروف اإلٌجار   4000

 الصندوق  2700

 األثاث  2000

 السٌارات   6000

 المعدات   2500
 اإلٌرادات  23000 

( مدٌنون ) شركة الجود   9000  

 مصروف الكهرباء   300

 مصروف الرواتب  5000

 اإلجمالً 93000 93000

 

:المطلوب   

:  31/12/2015عن السنة المنتهٌة فً  إعداد قائمة الدخل ( أ  

:  31/12/2015عن السنة المنتهٌة فً  إعداد قائمة المركز المالً( ب  

 شركة النور 
  31/12/2015قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً   

 مبلػ كلً  مبلػ جزئً البٌان 

  23000 اإلٌرادات 
 23000  إجمالً اإلٌرادات

   
   :المصروفات

  4000 االٌجارمصروف 

  300 الكهرباءمصروف 
  5000 مصروف الرواتب

إجمالً المصروفات   9300 

 13700   الربح صافً 
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 شركة النور 
 31/12/2015قائمة المركز المالً فً 

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان
 

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 

  األصول المتداولة  
 

 االلتزامات المتداولة   

قصٌرة  االلتزامات 0   البنك 61500 
 االجل

إجمالً اإللتزامات   0  الصندوق 2700 
 المتداولة

( شركة الجود )  نونالمدي 9000       

 االلتزامات الثابتة     إجمالً األصول المتداولة   73200

األجلالقروض الطوٌلة  0       

إجمالً االلتزامات   0  األصول الثابتة   
 الثابتة

     المعدات  2500 

 حقوق الملكٌة    األثاث 2000 

 رأس المال  70000   السٌارات 6000 

 صافً الربح   13700   إجمالً األصول الثابتة  10500

 إجمالً حقوق الملكٌة   83700    

       

إجمالً االلتزامات   83700  إجمالً األصول   83700
 وحقوق الملكٌة 

 

 . الحظ أن صافً الربح ظهر فً قائمة المركز المالً هو نتٌجة أعمال الشركة التً ظهرت فً قائمة الدخل * 

 

فٌما ٌاتً االرصدة المستخرجة بالدٌنار من دفاتر شركة الظاهر لالستشارات المالٌة فً ( : 5) مثال تطبٌقً 

31/12/2015 : 

, قرطاسٌة  3000, إٌرادات استشارات  90000, دائنون  3700, نقدٌة فً الصندوق  12000, رواتب وأجور  5000

قرض  12000, أثاث  4000, مصارٌف إدارٌة وعمومٌة  3000, إٌرادات اخرى  5000, مصارٌف إٌجار  24000

 . رأس المال  22600, مدٌنون  3300, نقدٌة فً البنك  20000, سٌارات  14000, طوٌل األجل 
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 : المطلوب 

 .  31/12/2015إعداد قائمة الدخل عن السنة المالٌة  -1

 .  31/12/2015إعداد قائمة المركز المالً عن السنة المالٌة  -2

 شركة الظاهر لالستشارات المالٌة
  31/12/2015قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً   

    اإلٌرادات
اإلستشارات إٌرادات   90000  

  5000 اإلٌرادات االخرى 
 95000  إجمالً اإلٌرادات

   
المصروفات    

  50000 الرواتبمصروف 

  24000 اإلٌجار مصروف 
  3000 مصارٌف إدارٌة وعمومٌة

  3000 مصروف القرطاسٌة 
إجمالً المصروفات   (80000) 

صافً الربح   15000 
 

 شركة الظاهر لالستشارات المالٌة
 31/12/2015المركز المالً فً  قائمة

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان
 

 البٌان  مبلػ جزئً مبلػ كلً 

األصول المتداولة    
 

 االلتزامات المتداولة   

 الدائنون 3700   البنك 20000 

إجمالً اإللتزامات   3700  الصندوق 12000 
 المتداولة

     المٌدنون 3300 

 االلتزامات الثابتة     إجمالً األصول المتداولة   35300

 القروض الطوٌلة األجل 12000     

إجمالً االلتزامات   12000  األصول الثابتة  
 الثابتة

     أثاث 4000 

 حقوق الملكٌة    سٌارات 14000 

 رأس المال  22600   إجمالً األصول الثابتة  18000

 صافً الخسارة   15000     

 إجمالً حقوق الملكٌة   37600    

إجمالً االلتزامات   53300  إجمالً األصول   53300
 وحقوق الملكٌة 
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 :  31/12/2016فً ما ٌاتً قائمة المركز المالً لشركة البتراء حتى تارٌخ ( :  6) مثال تطبٌقً 

 شركة  البتراء
 31/12/2016قائمة المركز المالً فً 

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان 
 

 البٌان  مبلػ جزئً مبلػ كلً 

األصول المتداولة    
 

 االلتزامات المتداولة   

االلتزامات قصٌرة  10000   البنك 60000 
 االجل

إجمالً اإللتزامات   10000  الصندوق 7000 
 المتداولة

( شركة االتحاد ) المٌدنون 4000   االلتزامات الثابتة     

 االلتزامات طوٌلة االجل 5000   إجمالً األصول المتداولة   71000

إجمالً االلتزامات   5000  األصول الثابتة   
 الثابتة

 حقوق الملكٌة    المعدات 2000 

 رأس المال  60000   أثاث 2000 

 صافً الربح   5000   سٌارات 5000 

 إجمالً حقوق الملكٌة   65000  إجمالً األصول الثابتة  9000

إجمالً االلتزامات   80000  إجمالً األصول   80000
 وحقوق الملكٌة 

 

 .وبٌان أسباب ذلك , تحدٌد وضع الشركة من حٌث الربح أو الخسارة : المطلوب 

 : الحل 

وذلك كما هو مبٌن فً جانب حقوق الملكٌة فً بند , دٌنار  5000بمبلغ  2016الشركة حققت صافً أرباح خالل السنة 

 . صافً األرباح 
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 الوحدة الثالثة/ األول  اسئلة الدرس

 : وضح المقصود بكل مما ٌأتً . 1

وذلك بمقابلة اإلٌرادات بالمصروفات , والخسارة هً قائمة تبٌن وضع الشركة النهائً من حٌث الربح  :قائمة الدخل ( أ

 ( .مبدأ مقابلة اإلٌرادات بالمصروفات ) المرتبطة بها خالل السنة أو المدة المحاسبٌة 

وهً . وما علٌها من التزامات وقت إعدادها , وهً قائمة توضح ما تملكه الشركة من أصول  :قائمة المركز المالً ( ب

 .صول وااللتزامات وحقوق الملكٌة تتضمن ملخصا ً لجمٌع األ

 لماذا ٌجب إعداد قائمة الدخل قبل المركز المالً ؟ , برأٌك ( 2

وذلك ألن نتٌجة قائمة الدخل سواء كانت صافً ربح أو صافً خسارة ٌتم ترحٌلها إلى قائمة المركز المالً كجزء من حقوق 

 . الملكٌة 

 تتكون قائمة المركز المالً من ثالث اجزاء اذكرها ؟ ( 3

. األصول  -1  

. اإللتزامات  -2  

. حقوق الملكٌة  -3  

وقد أودع كامال ً فً , دٌنار  25000مقداره , حققت شركة مراد اٌرادا ً من بٌع شقة سكنٌة من أصول الشركة ( 4

وذلك ضمن السنة , دٌنار  5000داره مق, قدمت لجهات خارجٌة وحققت أٌضا ً اٌرادا من استشارات تدرٌبٌة , الصندوق 

وأجور , دٌنار  2500ومصروؾ الكهرباء , دٌنار  6000وتمثلت مصروفات الشركة فً أجور العمال ,  2016المالٌة 

 : دٌنار  1500التوزٌع والنقل 

 .  31/12/2016أعد قائمة الدخل للشركة عن المدة المحاسبٌة المنتهٌة فً ( أ

مرادركة ش  
  31/12/2016قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً   

   اإلٌرادات 
شقق سكنٌة إٌرادات بٌع   25000  

تدرٌبٌة إٌرادات إستشارات   5000  
 30000  إجمالً اإلٌرادات

   المصروفات
مصروف أجور العمال  6000  

مصروف الكهرباء  2500  
  1500 والنقل مصروف أجور التوزٌع

المصروفات  إجمالً  10000 

صافً الربح   20000 
 

 . هل حققت شركة مراد ربحا ً أم خسارة ؟ وضح اجابتك ( ب

 . وذلك ألن إجمالً االٌرادات أكبر من إجمالً المصروفات, دٌنار  20000نعم حققت ربح مقداره 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  2ف/ ث أدبً 2/ الثقافة المالٌة  12  

 

 :  31/12/2015فً ما ٌأتً مجموعة من األرصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة منى بتارٌخ  -5

 .دٌنار رواتب  10000مبلػ  -

 . دٌنار نقدٌة فً الصندوق  4000مبلػ  -

 .دٌنار دائنون  3000مبلػ  -

 . دٌنار اٌرادات استشارات  15000مبلػ  -

 . دٌنار قرطاسٌة  3000مبلػ  -

 . ٌنار مصروؾ اٌجار د 16000مبلػ  -

 . دٌنار اٌرادات اخرى  2000مبلػ  -

 . دٌنار مصروفات ادارٌة وعمومٌة  3000مبلػ  -

 . دٌنار أثاث  6000مبلػ  -

 . دٌنار قرض طوٌل األجل  8000مبلػ  -

 . دٌنار سٌارات  14000مبلػ  -

 . دٌنار نقدٌة فً البنك  31000مبلػ  -

 . دٌنار مدٌنون  5000مبلػ  -

 . دٌنار رأس مال  64000مبلػ  -

 : المطلوب 

 .  31/12/2015إعداد قائمة دخل عن السنة المالٌة المنتهٌة فً ( أ

 مؤسسة منى
  31/12/2015قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً   

   اإلٌرادات 
  15000 اٌرادات استشارات

  2000 اٌرادات اخرى
 17000  إجمالً اإلٌرادات

   
المصروفات    

  10000 رواتبمصروف 

  3000 قرطاسٌةمصروف 
  16000 مصروف اٌجار

  3000 مصروفات ادارٌة وعمومٌة
إجمالً المصروفات   32000 

( 15000)  الخسارة صافً   
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 .  31/12/2015إعداد قائمة مركز مالً عن السنة المالٌة المنتهٌة فً ( ب

 مؤسسة منى
 31/12/2015قائمة المركز المالً فً 

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان
 

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 

األصول المتداولة    
 

 االلتزامات المتداولة   

 الدائنون 3000   الصندوق 4000 

إجمالً اإللتزامات   3000  البنك 31000 
 المتداولة

     المٌدنون 5000 

 االلتزامات الثابتة     إجمالً األصول المتداولة   40000

 القروض الطوٌلة األجل 8000     

إجمالً االلتزامات   8000  األصول الثابتة   
 الثابتة

     أثاث 6000 

 حقوق الملكٌة    سٌارات 14000 

 رأس المال  64000   إجمالً األصول الثابتة  20000

     (15000)  صافً الخسارة   

 إجمالً حقوق الملكٌة   49000    

       

إجمالً االلتزامات   60000  إجمالً األصول   60000
 وحقوق الملكٌة 
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الوحدة الثالثة / الدرس الثانً   

 قٌود إقفال الحسابات 

وهذا ما ٌعرف بعملٌة إقفال , عند انتهاء الدورة المحاسبٌة الحالٌة ٌتم تجهٌز العملٌات المحاسبٌة للدورة التً تلٌها    -

. الحسابات   

: مراحل إقفال الحسابات  -  

. تصنٌف الحسابات بغرض االقفال ( 1  

. إعداد قٌود اإلقفال ( 2  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد االنتقال ( 3  

: وٌتم تصنٌفها إلى نوعٌن : تصنٌؾ الحسابات بؽرض االقفال : ال ً أو -  

بحٌث تقفل فً , وهً الحسابات التً تقتصر مناففعها االقتصادٌة على مدة محاسبٌة واحدة فقط : الحسابات المؤقتة ( أ

, ( والمصروفات , اإلٌرادت ) وهً تتضمن حسابات قائمة الدخل . وتصبح ارصدتها مساوٌة للصفر , الحسابات الدائمة 

. والمسحوبات الشخصٌة   

وإنما ترحل . بحٌث ال ٌتم إقفالها , حسابات تمتد منافعها االقتصادٌة لتشمل مدة محاسبٌة أو أكثر : الحسابات الدائمة ( ب

( . ورأس المال , واإللتزامات , األصول ) لمالً وهً تتضمن حسابات قائمة المركز ا, أرصدتها إلى مدة محاسبٌة الحقة   

 الحسابات المؤقتة الحسابات الدائمة
 حسابات اإلٌرادات حسابات األصول

 حسابات المصروفات حساب االتزامات

 المسحوبات الشخصٌة حساب رأس المال
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للخدمات الهندسٌة والبرمجٌة فً نهاٌة المدة المحاسبٌة فً ما ٌأتً األرصدة الختامٌة لشركة إٌناس ( : 1) مثال تطبٌقً   

: لى دائمة أو مؤقتة ثم صنفها إ, ابات فٌها ادرس الحس,  31/12/2015  

  شركة إٌناس للخدمات الهندسٌة والبرمجٌة
  31/12/2015مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة
 إٌراد الخدمات الهندسٌة  15000 

 إٌراد الخدمات البرمجٌة 10000 

  الرواتبمصروف   9000

 مصروف اإلٌجار   4000

 مصروف التأمٌن الصحً   1500

  مصروف الصٌانة   1000

  مصروف الهاتف   300
  الصندوق   8000
 المدٌنون  10000

 االراضً  21000

 الدائنون 15000 

 المسحوبات الشخصٌة   5000

 رأس المال  20000 

 اإلجمالً 60000 60000

 

: صنٌؾ الحسابات ت -  

 الحسابات المؤقتة الحسابات الدائمة
 إٌراد الخدمات الهندسٌة الصندوق  

 إٌراد الخدمات البرمجٌة المدٌنون
 مصروف الرواتب  االراضً

 مصروف اإلٌجار  الدائنون

 مصروف التأمٌن الصحً  رأس المال

 مصروف الصٌانة   
  مصروف الهاتف 
  مصروف الكهرباء 
 المسحوبات الشخصٌة 

 

: ووقت إعدادها , أهداؾ إعداد قٌود اإلقفال   

بحٌث تكون جاهزة , مساوٌة للصفر ( المسحوبات الشخصٌة , المصروفات , االٌرادات ) جعل ارصدة الحسابات المؤقتة ( 1

. لتسجٌل العملٌات المالٌة لمدة محاسبٌة الحقة   

,( حساب دائم ) فً حساب رأس المال , ( المسحوبات الشخصٌة , المصروفات , االٌرادات )ٌجب إقفال حسابات ( 2  

ثم ٌرحل رصٌده , وبسبب كثرة حسابات اإلٌرادات والمصروفات  فإنه ٌستخدم حساب وسٌط ٌسمى حساب ملخص الدخل  

. من ربح أو خسارة غلى حساب رأس المال   

. وٌتم إقفال المسحوبات الشخصٌة مباشرة فً حساب رأس المال   
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. سجل قٌود اقفال حسابات شركة إٌناس للخدمات الهندسٌة والبرمجٌة فً السؤال السابق ( :  2) مثال تطبٌقً   

:قٌد إقفال حسابات اإلٌرادات ( أ  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
15000 
10000 

 

 
 

25000 

 من مذكورٌن 
إٌراد الخدمات الهندسٌة/ حـ   

إٌراد الخدمات البرمجٌة / حـ  
ملخص الدخل / إلى حـ  

(قٌد إقفال حسابات اإلٌرادات )   

31/12/2015  

 

: قٌد إقفال حسابات المصروفات ( ب  

 

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

16000 

 
 

 
9000 
4000 
1500 
1000 
200 
300 

 

ملخص الدخل /  من حـ  
 إلى مذكورٌن 

مصروف الرواتب/ حـ   
مصروف اإلٌجار/ حـ  

مصروف التأمٌن الصحً/ حـ  
مصروف الصٌانة  / حـ  

مصروف الهاتف/ حـ  
مصروف الكهرباء/ حـ  

( المصروفاتقٌد إقفال حسابات )   

31/12/2015  

 

: ترحٌل حسابات ملخص الدخل إلى دفتر األستاذ وترصٌدها ( ( ج  

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) ملخص الدخل                                      دائن / حـ(                                           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/31/2  إلى مذكورٌن 16000
2015 

/31/2  من مذكورٌن 25000
2015 

 رصٌد دائن  9000
 

      

   المجموع 25000   المجموع 25000

        

 

.دٌنار  9000بمقدار ( ربح ) كون اإلٌرادات أكبر من المصروفات فإن نتٌجة ملخص الدخل رصٌد دائن بمعنى  -  
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  :وٌتم ذلك من خالل القٌد التالً , لذلك ٌجب إقفاله فً حساب رأس المال  حساب وسٌطكون حساب ملخص الدخل هو  -

( : الربح ) قٌد اقفال حساب ملخص الدخل فً حالة  -  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

900 

 
 

9000 

 
 

ملخص الدخل  / من حـ  
رأس المال/ إلى حـ   

(قٌد إقفال ملخص الدخل )    

31/12/2015  

 

: وكما واضح أدناه , بعد ترحٌل قٌد إقفال ملخص الدخل إلى دفتر األستاذ ٌصبح رصٌده صفر  -  

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن ملخص الدخل                                      / حـ                     (                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/31/2  إلى مذكورٌن 16000
2015 

/31/2  من مذكورٌن 25000
2015 

رأس / إلى حـ 9000
 المال 

      

   المجموع 25000   المجموع 25000

        

 

: قٌد إقفال حسابات المسحوبات الشخصٌة   -  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

5000 

 
 

5000 

 
 

رأس المال/ من حـ  
المسحوبات الشخصٌة /إلى حـ   

(قٌد إقفال المسحوبات الشخصٌة)    

31/12/2015  

 

وتظهر فً قائمة المركز ,  وتخصم منه, وٌتم إقفالها  فً حساب رأس المال , المسحوبات الشخصٌة مدٌنة بطبٌعتها  -

. المالً من ضمن رأس المال بحٌث تكون قد خصمت منه ابتداًء   

. لمدة حصل على رأس المال نهاٌة الن, أو تطرح صافً الخسارة من حساب رأس المال , بعدها ٌضاؾ صافً الربح  -

: وكما هو مبٌن فً قائمة حقوق الملكٌة أدناه   
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 قائمة حقوق الملكٌة
31/12/2015عن السنة المنتهٌة   

 البٌان المبلػ

 رأس المال فً بداٌة المدة 20000

(5000)  خصم المسحوبات الشخصٌة 
(ملخص الدخل ) أو خصم الخسارة , إضافة الربح  9000  

(صافً حقوق الملكٌة ) المدة المالٌة راس المال فً نهاٌة  24000  

 

: ٌتبٌن لنا بعد عملٌة إقفال الحسابات ما ٌلً  -  

.جمٌع ارصدة الحسابات المؤقتة وحساب ملخص الدخل تساوي صفر -1  

: وكما هو مبٌن أدناه , حساب رأس المال ٌمثل حقوق الملكٌة فً نهاٌة المدة  -2  

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن رأس المال                                       / حـ                       (                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/ إلى حـ 5000
المسحوبات 
 الشخصٌة

 31/2/
2015 

الصندوق/ من حـ 20000   01/01/
2015 

ملخص / من حـ 9000    
 الدخل

 31/12/
2015 

رأس المال فً  24000
 نهاٌة المدة

      

   المجموع 29000   المجموع 29000

        

 

 

: اكتب قٌد اإلقفال الخاص بكل من الحسابات االتٌة لشركة اإلٌهاب لتجارة العقارات ( : 3) مثال تطبٌقً   

. دٌنار  65000حساب اإلٌرادات البالػ مجموعها ( 1  

. دٌنار  48000حساب المصروفات البالػ مجموعها ( 2  

. سواء كانت ربحا ً أم خسارة , نتائج اعمال الشركة ( 3  

. دٌنار  1900المسحوبات الشخصٌة البالػ مجموعها ( 4  
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: الحل   

. دٌنار  65000حساب اإلٌرادات البالػ مجموعها ( 1  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

65000 

 
 

65000 

 
 

اإلٌرادات/ من حـ  
ملخص الدخل / إلى حـ  

(قٌد إقفال حسابات اإلٌرادات )   

 

 

.دٌنار  48000مجموعها حساب المصروفات البالػ ( 2  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

48000 

 
 

48000 

 
 

ملخص الدخل/ من حـ  
المصروفات/ إلى حـ  

(قٌد إقفال حسابات المصروفات )   

 

 

 

. سواء كانت ربحا ً أم خسارة , نتائج اعمال الشركة ( 3  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

17000 
 

 
17000 

 
 

ملخص الدخل /من حـ  
راس المال/ إلى حـ  

( (ربح ) قٌد إقفال نتٌجة االعمال )   

 

 

. دٌنار  1900المسحوبات الشخصٌة البالػ مجموعها ( 4  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

1900 
 

 
1900 

 
 

رأس المال/ من حـ  
المسحوبات الشخصٌة/ إلى حـ  

(قٌد إقفال المسحوبات الشخصٌة )   
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الوحدة الثالثة /الدرس الثانً  اسئلة  

. اذكرها , تمر عملٌة إقفال الحسابات بثالث مراحل متتالٌة ( 1  

. تصنٌف الحسابات بغرض االقفال ( 1  

. إعداد قٌود اإلقفال ( 2  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد االنتقال ( 3  

 

:    إزاء العبارة الؽٌر صحٌحٌة فً ما ٌاتً (  ×) وإشارة , إزاء العبارة الصحٌحٌة ) ( ضع إشارة  ( 2  

        .     تعد المسحوبات الشخصٌة من الحسابات الدائمة ( أ

. تعد اإلٌرادات من الحسابات المؤقتة ( ب  

. تعد االلتزامات من الحسابات المؤقتة ( ج  

. ٌعد راس المال من الحسابات الدائمة ( د  

. ساب اإلٌرادات مباشرة فً حساب رأس المال ٌقفل ح( هـ  

 

:  31/12/2015فً ما ٌاتً االرصدة الختامٌة لشركة هال التجارٌة فً نهاٌة المدة المحاسبٌة . 3  

  شركة إٌناس للخدمات الهندسٌة والبرمجٌة
  31/12/2015مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

الحساباسم  األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة  
 إٌراد الخدمات االستشارٌه  20000 

 إٌراد خدمات الصٌانة 35700 

 إٌراد الخدمات الفنٌة  2500 

المكاتبمصروف إٌجار   25000  

 مصروف الكهرباء  1500

 مصروف المٌاه  2000

 مصروف التأمٌن الصحً   17700

 مصروف رواتب الموظفٌن    30800

 المدٌنون  45000
 الدائنون   30100 

 المسحوبات الشخصٌة   6500

 رأس المال  40200 

 اإلجمالً 128500 128500
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: المطلوب   

. تصنٌؾ الحسابات السابقة إلى دائمة ومؤقتة ( أ  

. كتابة قٌد إقفال حساب اإلٌرادات ( ب  

. كتابة قٌد إقفال حساب المصروفات ( ج  

. تحدٌد نتائج اعمال الشركة من حٌث الربح ام الخسارة ( د  

. كتابة قٌد ترحٌل رصٌد ملخص الدخل فً دفتر االستاذ ( هـ  

. إعداد صفحة لحساب ملخص الدخل فً دفتر االستاذ ( و  

. كتابة قٌد إقفال حساب المسحوبات الشخصٌة ( ز  

. حساب رصٌد رأس المال فً نهاٌة هذه المدة ( ح  

. اد صفحة لحساب رأس المال فً دفتر األستاذ فً نهاٌة هذه المدة إعد( ط  

: الحل   

. تصنٌؾ الحسابات السابقة إلى دائمة ومؤقتة ( أ  

 الحسابات المؤقتة الحسابات الدائمة
 إٌراد الخدمات االستشارٌه المدٌنون

 إٌراد خدمات الصٌانة الدائنون  
 إٌراد الخدمات الفنٌة رأس المال

إٌجار المكاتب مصروف   

 مصروف الكهرباء 

 مصروف المٌاه 
 مصروف التأمٌن الصحً 

 مصروف رواتب الموظفٌن   

 المسحوبات الشخصٌة 

 

. كتابة قٌد إقفال حساب اإلٌرادات ( ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
20000 
35700 
2500 

 
 
 
 

58200 

 من مذكورٌن
إٌراد الخدمات االستشارٌه/ حـ  

إٌراد خدمات الصٌانة / حـ  
إٌراد الخدمات الفنٌة/ حـ  

ملخص الدخل / إلى حـ  
(قٌد إقفال حسابات اإلٌرادات )   

31/12/2015  
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. كتابة قٌد إقفال حساب المصروفات ( ج  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

77000 

 
 

 
25000 
1500 
2000 
17700 
30800 

 

ملخص الدخل/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

مصروف إٌجار المكاتب/ حـ  
مصروف الكهرباء/ حـ  

مصروف المٌاه/ حـ  
مصروف التأمٌن الصحً/ حـ  
مصروف رواتب الموظفٌن  / حـ  
(قٌد إقفال حسابات المصروفات )   

31/12/2015  

 

. تحدٌد نتائج اعمال الشركة من حٌث الربح ام الخسارة ( د  

. دٌنار( 18800) نتٌجة اعمال الشركة خسارة بمبلغ   

(18800= 77000 -58200( ) المصروفات  –االٌرادات ( =  ) ربح أو خسارة ) نتٌجة أعمال الشركة   

 

. كتابة قٌد ترحٌل رصٌد ملخص الدخل فً دفتر االستاذ ( هـ  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

18800 
 

 
18800 

 
 

راس المال / من حـ  
ملخص الدخل/ إلى حـ  

( (خسارة ) االعمال قٌد إقفال نتٌجة )   

31/12/2015  

 

. إعداد صفحة لحساب ملخص الدخل فً دفتر االستاذ ( و  

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن ملخص الدخل                                      / حـ                     (                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

77000 
 

/31/2  إلى مذكورٌن
2015 

/31/2  من مذكورٌن 58200
2015 

    18800 
 

رأس / من حـ
 المال

 31/12/
2015 

77000 
 

 77000   المجموع
 

   المجموع

        

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  2ف/ ث أدبً 2/ الثقافة المالٌة  23  

 

. كتابة قٌد إقفال حساب المسحوبات الشخصٌة ( ز  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

6500  
6500 

 
 

رأس المال/ من حـ  
المسحوبات الشخصٌة/ إلى حـ  

(قٌد إقفال المسحوبات الشخصٌة )   

31/12/2015  

 

. حساب رصٌد رأس المال فً نهاٌة هذه المدة ( ح  

 قائمة حقوق الملكٌة
31/12/2015عن السنة المنتهٌة   

 البٌان المبلػ

 رأس المال فً بداٌة المدة 40200

(6500)  خصم المسحوبات الشخصٌة 
(18800) (ملخص الدخل ) خصم الخسارة    

(صافً حقوق الملكٌة ) راس المال فً نهاٌة المدة المالٌة  14900  

 

. إعداد صفحة لحساب رأس المال فً دفتر األستاذ فً نهاٌة هذه المدة ( ط  

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن رأس المال                                       / حـ                       (                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/ إلى حـ 6500
المسحوبات 
 الشخصٌة

 31/2/
2015 

/01/01  رصٌد بداٌة المدة 40200
2015 

18800 
 

ملخص / إلى حـ
 الدخل

 31/12/
2015 

    

رأس المال فً  14900
 نهاٌة المدة

      

   المجموع 40200   المجموع 40200
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 الدرس الثالث

 التدفقات النقدٌة

: التدفق النقدي : أوال ً   

أو , أو تقدٌم خدمات , بٌع منتجات  )منالمقبوض النقد هو الفرق بٌن :  (صافً التدفق النقدي)التدفق النقدي أو   -

, وسداد دٌون , ومصروفات استثمارٌة , مصروؾ تشؽٌل ) النقد المصروؾ و,  ( وؼٌر ذلك, تحصٌل دٌون

( . أو سنة , ثالثة أشهر , شهر ) خالل مدة زمنٌة معٌنة قد تكون , ( ومصروفات سابقة   

النقد المصروؾ  –النقد المقبوض = صافً التدفق النقدي  -  

: نتٌجة احتساب صافً التدفق النقدي  -  

.تعنً ان هناك فائض فً النقدٌة (   :  كبر من المصروؾأالمقبوض ) موجبة  -1  

. تعنً وجود عجز فً النقدٌة ( : من المصروؾ  أقلالمقبوض ) سالبة  -2  

: أهمٌة تتبع  التدفقات النقدٌة وتسجٌلها فً سجالت ٌومٌة التدفقات النقدٌة  -  

. تعطً هذه السجالت صورة دقٌقة لمتخذي القرار فً الشركة عن وضعها المالً ومدى استقراره  -1  

. ٌمكن االفادة منها فً تحسٌن وضع الشركة المالً    -2  

: أهمٌة التدفق النقدي : ثانٌا ً   

: تً تفٌد بٌانات التدفقات النقدٌة للشركة صناع القرار ومستخدمً البٌانات المالٌة بما ٌأ -  

. وتلبٌة حاجات المشروع من نقد , معرفة قدرة الشركة على تولٌد النقدٌة ( 1  

. والتكٌؾ مع الفرص المتؽٌرة , معرفة قدرة الشركة على الوفاء بالدٌن ( 2  

.ودرجة تأكٌدها , وتوقٌتها , تعطً مؤشرا ً لمبالػ التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ( 3  

. هذه النقدٌة  بٌان كٌفٌة استخدام الشركة( 4  

. تجنب نفاذ الرصٌد النقدي من الشركة فً أي وقت ( 5  

فمن خالل معرفة الفائض , مما سبق ٌعد التدفق النقدي أشبه بالتخطٌط السلٌم وطوق النجاة ألي شركة -

لذلك التدفق , أو تخرج منه , بأن تظل فً السوق وتتوسع , أو العجز فً النقدٌة ٌتحدد مصٌر الشركة 

.  تحرص على ضمان استمرارها وزٌادة ارباحها النقدي هو شرٌان الحٌاة للشركة  

: تعد قائمة التدفق النقدي أداة جٌدة لالسباب التالٌة  -  

. تستخدم فً إعدادة خطة مستقبلٌة لتحدٌد حاجات الشركة المستقبلٌة من النقد  -1  
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. توضح الفرق بٌن اإلٌرادات والمدفوعات النقدٌة للشركة خالل مدة زمنٌة معٌنة  -2  

. مما ٌساعد الشركة على تسٌٌر أعمالها , تشٌر إلى مقدار النقد المتوافر فعال  -3  

: أنواع التدفقات النقدٌة : ثالثا ً   

.  ( مقبوضات نقدٌة )  تدفق نقدي داخل -1  

.  (عات نقدٌة مدفو)  تدفق نقدي خارج -2  

( : 1)مثال تطبٌقً   

: ونقد خارج , صنؾ العملٌات التالٌة إلى نقد داخل   

( نقد خارج . ) شراء أثاث للشركة نقدا ً ( 1  

(نقد داخل . ) تقدٌم خدمات استشارٌة إلحدى الشركات التجارٌة نقداً ( 2  

( نقد خارج . ) رواتب الموظفٌن فً الشركة ( 3  

(نقد خارج . ) الشهري نقدا ًإٌجار المكاتب ( 4  

(نقد خارج . ) فواتٌر الكهرباء نقدا ً ( 5  

  ( عملٌة ؼٌر نقدٌة )  .بٌع أجهزة حاسوب على الحساب لشركة المروة ( 6

(نقد خارج ) . صٌانة أجهزة حاسوب لشركة النخبة نقدا ً ( 7  

: اسئلة متنوعة   

؟ ما الفرق بٌن الحالتٌن ؟  متى ٌعد التدفق النقدي عجزا ً ؟ متى ٌعد فائضا ً( 1  

( .عندما تكون المقبوضات النقدٌة أقل من المصروفات النقدٌة  )عجز  -أ  

  . ( عندما تكون المقبوضات النقدٌة أكبر من المصروفات النقدٌة) الفائض -ب

لماذا تعد قائمة التدفق النقدي اداة مهمة لصناع القرار فً الشركة ؟ ( 2  

: وذلك لألسباب التالٌة   

. وتلبٌة حاجات المشروع من نقد , معرفة قدرة الشركة على تولٌد النقدٌة ( أ  

. والتكٌؾ مع الفرص المتؽٌرة , معرفة قدرة الشركة على الوفاء بالدٌن ( ب  

.ودرجة تأكٌدها , وتوقٌتها , تعطً مؤشرا ً لمبالػ التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ( ج  
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. بٌان كٌفٌة استخدام الشركة هذه النقدٌة ( د  

. تجنب نفاذ الرصٌد النقدي من الشركة فً أي وقت ( هـ  

 

 

ما خطة التدفق النقدي ؟ ( 3  

التدفقات النقدٌة الداخلة والتدفقات النقدٌة الخارجة ومقدار ب ٌتم من خاللها التنبؤ هً خطة مستقبلٌة

.زمنٌة معٌنة  الفائض فً النقدٌة أو العجز خالل فترة  

ما المراحل التً تمر بها خطة التدفق النقدي ؟ ( 4  

.التنبؤ وتحدٌد التدفقات النقدٌة الداخلة ( أ  

. التنبؤ و تحدٌد التدفقات النقدٌة الخارجة  (ب  

لتحدٌد هل هناك فائض أم عجز , التدفقات النقدٌة الداخلة والتدفقات النقدٌة الخارجة  معرفة الفرق بٌن( ج

. نقدي   

 

: خطة التدفق النقدي : رابعا ً   

وهً خطة مستقبلٌة ٌتم من خاللها التنبؤ بالتدفقات النقدٌة الداخلة والتدفقات النقدٌة الخارجة ومقدار 

مقدار هذه التدفقات وبنودها ومصادرها : من حٌث  .منٌة معٌنة الفائض فً النقدٌة أو العجز خالل فترة ز

.وتوقٌتها , وأوجه صرفها   

. اٌرادات المبٌعات النقدٌة : مثل ( : المقبوضات ) التدفق النقدي الداخل  -  

. أجور العاملٌن , مشترٌات المواد , دفع اإلٌجار : مثل ( : المدفوعات ) التدفق النقدي الخارج  -  

: ة مهمة مالحظ*   

( . الربح  ≠الفائض ) اذا ً , وجود فائض ال ٌعنً أن الشركة حققت أرباح  -1  

( . الخسائر  ≠العجز ) اذا ً , وجود عجز ال ٌعنً أن الشركة حققت خسائر  -2  

) أما . التدفقات النقدٌة تعبر فقط عن النقد الداخل والخارج خالل مدة زمنٌة معٌنة  فً قائمة( الفائض أو العجز )  وذلك ألن

. أو لم ٌتم , سواء ً تم التحصٌل أو الصرؾ , فً قائمة الدخل فتعبر عن إٌرادات الشركة ومصروفاتها ( الربح أو الخسارة   
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: تحلٌل نتائج  الخطة النقدٌة  -  

( . اي عدم وجود نقص فً السٌولة النقدٌة أو زٌادة علٌها ) وضع التوازن ( : صفر ) النتٌجة ( 1  

,فائض نقدي ( : موجبة ) النتٌجة ( 2  

: حٌث تقوم الشركة باستؽالل هذا الفائض للحصول على إٌرادات اضافٌة من خالل   -  

. زٌادة األنتاج  –أ       

.ة الدخل ٌم خدمات إضافٌة لزٌادتقد -ب     

. والحصول على فوائد بنكٌة إضافٌة , اٌداع هذه المبالػ فً البنك  -ج     

. عجز نقدي ( سالبة ) النتٌجة ( 3  

: حٌث ٌتم معاجة هذا العجز باألسالٌب التالٌة  -  

. الحصول على قرض بنكً لتؽطٌة العجز ( أ  

. تأجٌل المدفوعات النقدٌة ( ب  

  .تعجٌل المقبوضات النقدٌة ( ج

 

: طرائق تحسٌن التدفق النقدي : خامسا ً   

. النقد الوارد إلى الشركة والخارج منها  وٌتم ذلك من خالل تنظٌم -  

وهو جزء من رأس المال ٌتمثل فً األبنٌة )  رأس المال الثابتزٌادة التدفق النقدي للشركة ٌخفض من مقدار  -

   ( وؼٌر ذلك من االصول الثابتة التً تحتاجها الشركة للقٌام بأعمالها . ,واألجهزة, واالالت , والمنشات 

. الذي ٌلزم الشركة   

: طرق زٌادة التدفق النقدي  -  

: تنظٌم جدول الفواتٌر ( 1  

وذلك بتحدٌد جدول , بصورة مبكرة االسراع فً تحصٌل المقبوضات ازدادت كمٌة النقد من خالل اصدار الفواتٌر  -

ٌوماً  30وهً تقسٌم فئات الحسابات التً ٌقل أمدها عن ) حسابات المستحقات ( عمر ) ٌعتمد على تصنٌؾ أمد إلصدارها 

( . ٌوم  90ٌوم إلى 60وفئة من , ٌوم  60ٌوم إلى  30وفئة من ,   

( : المدفوعات ) تمدٌد مهلة المصروفات ( 2  

فً تسدٌد المستحقات ( ٌوما ً  90 – 60ح بٌن تتراو) وذلك من خالل االفادة من أطول مهلة مسموحة للشركة  -

.دون صرؾ األموال على القروض قصٌرة األجل , والتً تمنح الشركة الوقت الالزم لتحصٌل المقبوضات , للموردٌن  

: طلب دفعة أولٌة ( 3  
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, ( من الفاتورة %  40كطلب دفعة ) وذلك من خالل دفعة أولٌة على صورة نسبة مئوٌة من القٌمة اإلجمالٌة للفاتورة  -

بحٌث ٌدفع ثلث القٌمة بدء العمل ) أو توزٌع القٌمة اإلجمالٌة للفاتورة على ثالث دفعات . والباقً ٌدفع عند استكمال العمل 

( . والثلث األخٌر بعد استكماله , والثلث الثانً فً أثناء تنفٌذه ,   

: منح خصومات للدفع السرٌع ( 4  

% 2منح خصم نسبته ) , وٌتم ذلك من خالل منح خصومات للدفع للذمم الؽٌر محصلة اذا تم الدفع خالل مدة زمنٌة معٌنة  -

( . أٌام  10للدفع فً ؼضون   

: دفع الفواتٌر فقط وقت استحقاقها ( 5  

أو , ٌوم  30) كتحدٌد موعد , دفع الفواتٌر المستحقة وحسب  المواعٌد الممنوحة من قبل الموردٌن وٌتم ذلك من خالل  -

مما ٌؤدي ذلك الى . حٌنها تلتزم الشركة بالسداد فً هذه التوارٌخ بدال ً من الدفع الفوري ( . ٌوم للدفع  90أو , ٌوم  60

. األحتفاظ بالنقد إلى أطول مدة   

: تقلٌص المخزون ( 6  

وٌتم ذلك من خالل  :   

وخصوصا ً أن الموردون ٌبهورون , لتجنب تقٌٌد مبالػ كبٌرة من النقود , تجنب شراء سلع وبضائع أكثر مما ٌلزمها   -

. الشركات بتقدٌم خصومات كبٌرة   

. تدقٌق المخزون بصورة مستمرة للتأكد أنه ضمن المعدالت المقبولة  -  

. وعدم طلب طلبٌات جدٌدة لحٌن استعمال هذا المخزون , د البضائع القدٌمة تفحص المخزون بصورة دورٌة لتحدي -  

: تفضٌل االستئجار على الشراء ( 7  

لما له , بدال  ً من شراءها ( االالت , االجهزة , المبانً , السٌارات) وٌتم ذلك من خالل استئجار الشركة ألصولها الثابتة  -

. متاح فً إدارة اعمالها الٌومٌة الل النقد الواستػ. التدفق النقدي أثر اٌجابً فً   

.ونقد خارج , صنؾ العملٌات التالٌة إلى نقد داخل( : 2)مثال تطبٌقً   

( نقد خارج )  .دٌنار نقدا ً  15000شراء مواد ؼذائٌة بمبلػ ( 1  

( نقد داخل ) . دٌنار نقدا ً  25000بٌع مواد تمونٌة بمبلػ ( 2  

(نقد خارج ) . دٌنار نقدا ً  5000شراء اثاث بمبلػ ( 3  

(نقد داخل ) . نقدا ً  دٌنار 30000بٌع اراضً بمبلػ ( 4  

(نقد خارج ) . دٌنار نقدا ً  1500دفع إٌجار مكاتب بقٌمة ( 5  

(نقد خارج ) . دٌنار نقدا ً  6000صرؾ رواتب موظفٌن بقٌمة ( 6  

(نقد داخل )  .دٌنار نقدا ً  10000تقدٌم خدمات استشارٌة بقٌمة ( 7  

(نقد خارج ) . دٌنار نقدا ً  5000ستحقة بقٌمة دفع ضرائب م( 8  
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(نقد خارج ) . دٌنار نقدا ً  6000دفع أقساط قروض مصرفٌة بقٌمة ( 9  

(نقد داخل ) . دٌنار نقدا ً  3000تحصٌل إٌجار بقٌمة ( 10  

(نقد داخل ) . دٌنار نقدا ً  8000تحصٌل فوائد ودائع بنكٌة بقٌمة ( 11  
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الوحدة الثالثة/  الثالث أسئلة الدرس  

. وضح المقصود بمفهوم التدفق النقدي . 1  

النقد المصروؾ و, (  وؼٌر ذلك, أو تحصٌل دٌون, أو تقدٌم خدمات , بٌع منتجات ) منالنقد المقبوض هو الفرق بٌن 

خالل مدة زمنٌة , ( ومصروفات سابقة , وسداد دٌون , ومصروفات استثمارٌة , مصروؾ تشؽٌل ) 

( .أو سنة , ثالثة أشهر , شهر ) معٌنة قد تكون   

: علل ما ٌأتً . 2   

. ضمان استمرارها وزٌادة أرباحها ٌعد التدفق النقدي أشبه بالتخطٌط السلٌم وطوق النجاة ألي شركة تحرص على   

أو تخرج منه , بأن تظل فً السوق وتتوسع , نه من خالل معرفة الفائض أو العجز فً النقدٌة ٌتحدد مصٌر الشركة وذلك أل

.لذلك التدفق النقدي هو شرٌان الحٌاة للشركة التً تحرص على ضمان استمرارها وزٌادة ارباحها ,   

: حالة من الحاالت االتٌة  اذكر الطرٌقة التً تمكن الشركة من زٌادة تدفقاتها النقدٌة فً كل. 3  

( تنظٌم جدول الفواتٌر ) . تكوٌن صورة واضحة عن الحسابات ذات التحصٌل المتاخر ( أ  

تمدٌد مهلة  ).منح الشركة الوقت الكافً لتحصٌل المقبوضات من دون صرؾ األموال على القروض القصٌرة األجل ( ب

( (المدفوعات ) المصروفات   

( طلب دفعة أولٌة). والباقً ٌدفع عند االنتهاء من العمل , من قٌمة الفاتورة %  35طلب الشركة دفع نسبته ( ج  

  (تقلٌص المخزون ).وال سٌما حٌن ٌبهرها الموردون بالتخفٌضات الكبٌرة  ة شراء سلع أكثر مما تحتاج إلٌهتجنب الشرك( د

منح ). ٌوما ً  15حال دفعهم المستحقات المترتبة علٌهم فً ؼضون  فً% 3منح الشركة العمالء خصما ً مقداره ( هـ

(خصومات للدفع السرٌع  

اذكر اربعا ً من هذه . لمعلومات التدفقات النقدٌة للشركة عدة فوائد تفٌد صناع القرار ومستخدمً البٌانات المالٌة . 4

. الفوائد   

. ت المشروع من نقد وتلبٌة حاجا, معرفة قدرة الشركة على تولٌد النقدٌة ( أ  

. والتكٌؾ مع الفرص المتؽٌرة , معرفة قدرة الشركة على الوفاء بالدٌن ( ب  

.ودرجة تأكٌدها , وتوقٌتها , تعطً مؤشرا ً لمبالػ التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ( ج  

.بٌان كٌفٌة استخدام الشركة هذه النقدٌة ( د  

  :عبر بثالثة أسئلة مختلفة عن كل مما ٌأتً . 5

. التدفق النقدي الداخل ؼلى الشركة  -  

ما مقدار المال الذي سٌدخل الشركة ؟( أ  
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متى ستجنى هذا المال ؟ ( ب  

ما مصدر هذا المال ؟ ( ج  

. التدفق النقدي الخارج من الشركة  -  

ما مقدار المال الذي سٌخرج من الشركة ؟ ( أ  

متى ستنفق هذا المال ؟ ( ب  

على أي شًء سٌنفق هذا المال ؟ ( ج  

: عالم تدل كل حالة من الحاالت االتٌة . 6  

. إذا كان ناتج التدفق النقدي مساوٌا ً للصفر ( أ  

( .اي عدم وجود نقص فً السٌولة النقدٌة أو زٌادة علٌها ) وضع التوازن   

. إذا كان ناتج التدفق النقدي موجبا ً ( ب  

نقديفائض ( : موجبة ) النتٌجة   

. إذا كان ناتج التدفق النقدي سالبا ً ( ج  

.  عجز نقدي( سالبة ) النتٌجة   
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 الدرس الرابع 

 قوائم التدفق النقدي 

: قائمة التدفق النقدي : أوالً   

: إعداد قائمة التدفق النقدي   -  

: نموذج قائمة التدفق النقدي : مثال   

4المدة  3المدة   2المدة   1المدة    م البٌــــــــــــــــــــان 
: التدفقات النقدٌة الداخلة        

  القروض     

  اإلٌرادات     

  المبٌعات     

  أخرى     

 1 إجمالً التدفقات الداخلٌة     

: التدفقات الخارجة        

  االالت والمعدات     

  مصروؾ الرواتب     

  مصروؾ اإلٌجار المدفوع     

  المشترٌات النقدٌة     

  مصروؾ الكهرباء والماء     

  مصروفات أخرى     

 2 إجمالً التدفقات الخارجة     

(2-1) صافً التدفقات النقدٌة       3 

  4 التدفقات أول المدة     

(  4+ 3) التدفقات أخر المدة        
  

إذا كان رصٌد النقدٌة فً نهاٌة شهر اذار , فمثال ً , صافً النقدٌة فً نهاٌة المدة السابقة : التدفقات النقدٌة أول المدة * 

. وهكذا , دٌنار  2000فإن رصٌد بداٌة المدة لشهر نٌسان هو , دٌنار  2000  

: حٌث أن , التدفقات النقدٌة أول المدة حاصل جمع صافً التدفقات النقدٌة خالل المدة مع : التدفقات النقدٌة اخر المدة *   

.النقد الخارج  –النقد الداخل = صافً التدفقات النقدٌة   

( : 1)مثال تطبٌقً   

: فً ما ٌأتً تفاصٌل العملٌات المالٌة لمحل خالد إلصالح السٌارات   

. لبنك اودع كامال ً فً ا, دٌنار اردنً  10000بمبلػ ,  1/1/2015بدأ خالد مشروعه بتارٌخ ( 1  

. دٌنار نقدا ً  5000اشترى االت ومعدات بمبلػ ,  5/1/2015بتارٌخ ( 2  

. استلمت نقدا ً , دٌنار  4000نً إجمالً إٌرادات شهر كانون الثا( 3  

. دفعت نقدا ً , دٌنار  2000إجمالً رواتب شهر كانون الثانً ( 4  
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. دفعت نقدا ً , دٌنار  200لشهر كانون الثانً فواتٌر  الكهرباء والماء ( 5  

. دفعت نقدا ً , دٌنار  200إٌجار شهر كانون الثانً ( 6  

. دفعت نقدا ً , دٌنار  600مشترٌات نقدٌة لشهر كانون الثانً ( 7  

. استلمت نقدا ً , دٌنار  4500إجمالً إٌرادات شهر شباط ( 8  

. دفعت نقدا ً , دٌنار  2000إجمالً رواتب شهر شباط ( 9  

. دفعت نقد ا ً , دٌنار  200فواتٌر الكهرباء والماء لشهر شباط ( 10  

. دفعت نقدا ً , دٌنار  200إٌجار شهر شباط (  11  

. دفعت نقدا ً , دٌنار  600مشترٌات نقدٌة لشهر شباط ( 12  

. وشهر اذار , وشهر شباط , لشهر كانون الثانً إعداد قائمة التدفق النقدي : المطلوب   

 م البٌــــــــــــــــــــان شهر كانون الثانً شهر شباط شهر اذار 
: التدفقات النقدٌة الداخلة       

  القروض  0 0 0

  اإلٌرادات  4000 4500 

  المبٌعات  0 0 

  أخرى  0 0 

 1 إجمالً التدفقات الداخلٌة  4000 4500 

: التدفقات الخارجة       

  االالت والمعدات  5000 0 

  مصروؾ الرواتب  2000 2000 

  مصروؾ اإلٌجار المدفوع  200 200 

  المشترٌات النقدٌة  600 600 

  مصروؾ الكهرباء والماء  200 200 

  مصروفات أخرى  0 0 

 2 إجمالً التدفقات الخارجة  8000 3000 

 1500 (4000) (2-1) التدفقات النقدٌة صافً    3 

  4 التدفقات أول المدة  10000 6000 7500

(  4+ 3) التدفقات أخر المدة  6000 7500    

 

: مالحظات على الحل   

كٌفٌة احتساب التدفقات النقدٌة أول المدة ؟ ( 1  

صافً التدفقات السابقة + التدفقات بداٌة المشروع =  (كانون ثانً )  التدفقات النقدٌة أول المدة  

                                =10000  +0  

دٌنار  10000=                                 
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صافً التدفقات السابقة +  لشهر كانون ثانً  أول المدةالتدفقات ( = شباط) التدفقات النقدٌة أول المدة   

                                =10000  +-(4000)  

دٌنار  6000=                                 

صافً التدفقات السابقة + التدفقات أول المدة لشهر شباط  ( = اذار) التدفقات النقدٌة أول المدة   

                                =6000  +1500  

دٌنار  7500=                                 

: فً ما ٌأتً تفاصٌل العملٌات المالٌة لشركة النور للدعاٌة واإلعالن ( : 2)مثال تطبٌقً   

. أودع كامال ً فً البنك , دٌنار  70000برأس مال قدره  , 1/6/2015بدأت الشركة أعمالها بتارٌخ ( 1  

وقد بلؽت قٌمة اإلٌجار , لتكون مقرا ً لها , استأجرت الشركة مكاتب من شركة الرامة العقارٌة ,  5/6/2015بتارٌخ ( 2

.  دفعت بشٌك , دٌنار سنوٌا ً  4000  

) ثم أودع فً الصندوق لدفع المصروفات الضرورٌة , دٌنار من البنك  3000سحب مبلػ ,  15/6/2015بتارٌخ ( 3

( .الطارئة   

. دٌنار بشٌك  2000اشترت الشركة أثاثا ً للمكاتب بمبلػ ,  20/6/2015ارٌخ بت( 4  

وذلك من شركة , باألجل دٌنار  6000اشترت الشركة سٌارة صؽٌرة لتسٌٌر أعمالها بمبلػ ,  25/6/2015بتارٌخ ( 5

. االتحاد لتجارة السٌارات   

. دفع بشٌك , دٌنار  25000اشترت الشركة معدات بمبلػ ,  1/7/2015بتارٌخ ( 6  

. وقد تسلمته بشٌك , دٌنار  14000عملت الشركة دعاٌة لشركة الفرح بمبلػ ,  10/7/2015بتارٌخ ( 7  

. دٌنار نقدا ً  300دفعت الشركة قٌمة فاتورة الكهرباء البالؽة ,  15/7/2015بتارٌخ ( 8  

دٌنار على  9000عملت الشركة مجموعة من الدعاٌات واإلعالنات لشركة الجود بمبلػ ,  20/7/2015بتارٌخ ( 9

. الحساب   

دفعت الشركة ثمن السٌارة التً اشترتها من شركة االتحاد لتجارة السٌارات بشٌك مسحوب ,  28/7/2015بتارٌخ ( 10

. على البنك   

.دفعت بشٌك , دٌنار  5000ن بلػ مجموع رواتب العاملً,  30/7/2015بتارٌخ ( 11  

. و أب , وتموز , إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة فً شهر حزٌران : المطلوب   
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 م البٌــــــــــــــــــــان شهر حزٌران شهر تموز شهر اب 
: التدفقات النقدٌة الداخلة       

  القروض  0 0 0

  اإلٌرادات  0 14000 

  المبٌعات  0 0 

  أخرى  0 0 

 1 إجمالً التدفقات الداخلٌة  0 14000 

: التدفقات الخارجة       

  االالت والمعدات  0 25000 

  االثاث 2000 0 

  السٌارات 0 6000 

  مصروؾ الرواتب 0 5000 

االٌجار المدفوعمصروؾ  4000 0    

  المشترٌات النقدٌة  0 0 

  مصروؾ الكهرباء 0 300 

  مصروفات أخرى  0 0 

 2 إجمالً التدفقات الخارجة  6000 36300 

 (22300)  (6000) (2-1) صافً التدفقات النقدٌة    3 

  4 التدفقات أول المدة  70000 64000 41700

(  4+ 3) التدفقات أخر المدة  64000 41700    

 

 

( : 3)مثال تطبٌقً   

: فً ما ٌأتً تفاصٌل العملٌات المالٌة لشركة الطاهر   

و , دٌنار قٌمة سٌارة  4000و , دٌنار نقدا ً  14000بمبلػ ,  1/3/2015بدأت الشركة نشاطها التجاري بتارٌخ ( 1

. دٌنار قٌمة مبنى  90000و, دٌنار قٌمة أثاث  2400  

.دٌنار نقدا ً  3000دفعت منه , ٌنار من شركة الزاهر د 10000اشترت الشركة معدات بمبلػ ,  5/3/2015بتارٌخ ( 2  

. دٌنار نقدا ً  50اشترت الشركة مواد نظافة بمبلػ ,  6/3/2015بتارٌخ ( 3  

. دٌنار فً البنك  7000أودعت الشركة مبلػ , 8/3/2015بتارٌخ ( 4  

. ء صٌانة المبنى الخاص به دٌنار نقدا ً من السٌد سامر لقا 3600حصلت الشركة مبلػ ,  15/4/2015بتارٌخ ( 5  

. دٌنار نقدا ً  10000تسلمت منه , دٌنار  28000عملت الشركة االتصاالت بمبلػ ,  16/5/2015بتارٌخ ( 6  

. دٌنار مصروؾ صٌانة للسٌارة بشٌك  500دفعت الشركة مبلػ ,  17/5/2015بتارٌخ ( 7  

. دٌنار نقدا ً  1300دفعت الشركة رواتب الموظفٌن البالؽة ,  29/5/2015بتارٌخ ( 8  

: المطلوب   

. وأٌار وحزٌران , ونٌسان , إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة فً شهر اذار   
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 م البٌــــــــــــــــــــان شهر اذار شهر نٌسان شهر أٌار   شهر حزٌران 
: التدفقات النقدٌة الداخلة        

  القروض  0 0 0 

( السٌد سامر ) اإلٌرادات  0 3600     

(   شركة االتصاالت ) االٌرادات  0 0 10000    

  أخرى  0 0  

 1 إجمالً التدفقات الداخلٌة  0 3600 10000 

: التدفقات الخارجة        

  االالت والمعدات  3000 0  

  االثاث 0 0  

  مصروؾ صٌانة السٌارة  0 0 500 

  مصروؾ الرواتب  0 0 1300 

  مصروؾ االٌجار المدفوع 4000 0  

  المشترٌات النقدٌة  0 0  

  مصروؾ الكهرباء 0 0  

  مصروفات أخرى  50 0  

 2 إجمالً التدفقات الخارجة  3050 0 1800 

 8200 3600 (3050) (2-1) صافً التدفقات النقدٌة    3 

  4 التدفقات أول المدة  14000 10950 14550 22750

(  4+ 3) التدفقات أخر المدة  10950 14550 22750    

 

( : 4)مثال تطبٌقً   

: فً ما ٌأتً تفاصٌل العملٌات المالٌة لشركة النورس لصٌانة اجهزة الحاسوب   

. أودع كامال ً فً البنك , دٌنار  50000برأس مال قدره ,  1/1/2016بدأت الشركة نشاطها بتارٌخ ( 1  

. دٌنار بشٌك مسحوب على البنك لتسٌٌر أعمالها  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  5/1/2016بتارٌخ ( 2  

. دٌنار األجل  2000اشترت الشركة أثاثا ً من مفروشات زٌن بمبلػ ,  6/1/2016بتارٌخ ( 3  

. دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  600دفعت الشركة قٌمة فاتورة الهاتؾ البالؽة , 10/1/2016بتارٌخ ( 4  

. ٌنار بشٌك د 400اشترت الشركة بعض القرطاسٌة من مكتبة االستقالل بمبلػ ,  12/1/2016بتارٌخ ( 5  

وقد تسلمت , دٌنار  1600عملت الشركة صٌانة ألجهزة الحاسوب الخاصة بأحد العمالء بمبلػ ,  15/1/2016بتارٌخ ( 6

. المبلػ بشٌك   

.   إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة فً شهر كانون الثانً وشباط: المطلوب   
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ــانالبٌــــــــــــــــــ شهر كانون الثانً شهر شباط  م 
: التدفقات النقدٌة الداخلة      

  القروض  0 0
  اإلٌرادات  1600 0
  المبٌعات  0 0
  أخرى  0 0
 1 إجمالً التدفقات الداخلٌة  1600 0

: التدفقات الخارجة      
  االالت والمعدات  0 0
  االثاث 0 0
  السٌارات 10000 0
  مصروؾ الرواتب 0 0
المدفوعمصروؾ االٌجار  0 0   
  المشترٌات النقدٌة  0 0
  مصروؾ الهاتؾ 600 0
  مصروفات أخرى  400 0
0 11000  2 إجمالً التدفقات الخارجة  

0 (9400) (2-1) صافً التدفقات النقدٌة    3 

  4 التدفقات أول المدة  50000 40600

(  4+ 3) التدفقات أخر المدة  40600    

 

: فً ما ٌأتً الحسابات التً تمثل التدفقات الداخلة والخارجة لشركة األمل فً شهري كانون الثانً وشباط   

: شهر كانون الثانً  -  

. دٌنار  3000: اإلٌرادات   

. دٌنار  200: المشترٌات النقدٌة   

. دٌنار  1000: مصروؾ رواتب الموظفٌن   

. دٌنار  50: مصروؾ الكهرباء والماء   

. دٌنار  100: مصروؾ اإلٌجار   

: شهر شباط  -  

. دٌنار  3500: اإلٌرادات   

. دٌنار  200: المشترٌات النقدٌة   

. دٌنار  1000: مصروؾ رواتب الموظفٌن   

. دٌنار  50: مصروؾ الكهرباء والماء   

. دٌنار  100: مصروؾ اإلٌجار   
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, نقدي لشهر كانون الثانً قم بإعداد قائمة التدفق ال, ٌنار د 2000إذا علمت أن التدفقات فً بداٌة المشروع قد بلؽت 

.واذار , وشباط   

 م البٌــــــــــــــــــــان شهر كانون الثانً شهر شباط شهر اذار 
: التدفقات النقدٌة الداخلة       

  القروض  0 0 
  اإلٌرادات  3000 3500 
  أخرى  0 0 
 1 إجمالً التدفقات الداخلٌة  3000 3500 

: التدفقات الخارجة       
  االالت والمعدات  0 0 
  االثاث 0 0 
  مصروؾ الرواتب  1000 1000 
  مصروؾ االٌجار  100 100 
  المشترٌات النقدٌة  200 200 
والماء مصروؾ الكهرباء 50 50    
  مصروفات أخرى  0 0 
 2 إجمالً التدفقات الخارجة  1350 1350 

(2-1) صافً التدفقات النقدٌة  1650 2150   3 

  4 التدفقات أول المدة  2000 3650 5800

(  4+ 3) التدفقات أخر المدة  3650 5800    
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الوحدة الثالثة/ الرابعاسئلة الدرس   

ما الفرق بٌن التدفقات النقدٌة أول المدة والتدفقات النقدٌة أخر المدة ؟ . 1  

إذا كان رصٌد النقدٌة فً نهاٌة شهر اذار , فمثال ً , صافً النقدٌة فً نهاٌة المدة السابقة : تدفقات النقدٌة أول المدة  -

.  وهكذا, دٌنار  2000فإن رصٌد بداٌة المدة لشهر نٌسان هو , دٌنار  2000  

: حٌث أن , حاصل جمع صافً التدفقات النقدٌة خالل المدة مع التدفقات النقدٌة أول المدة : التدفقات النقدٌة اخر المدة  -  

.النقد الخارج  –النقد الداخل = صافً التدفقات النقدٌة   

: الثانً  فً ما ٌأتً الحسابات التً تمثل التدفقات الداخلة والخارجة لشر كة رائد فً شهر كانون. 2  

. صفر : القروض   

. دٌنار  3600: االٌرادات   

. دٌنار  200: شراء األثاث   

. دٌنار  6000: شراء السٌارات   

. صفر : مصروؾ رواتب الموظفٌن   

. دٌنار  700: مصروؾ الكهرباء والماء   

. دٌنار  100: مصروؾ اإلٌجار   

قم بإعداد قائمة التدفق النقدي لشهري كانون الثانً , دٌنار  16000إذا علمت ان التدفقات فً بداٌة المشروع قد بلؽت 

. وشباط   

 م البٌــــــــــــــــــــان شهر كانون الثانً شهر شباط
: التدفقات النقدٌة الداخلة      

  القروض  0 0
  اإلٌرادات  3600 0
  أخرى  0 0
 1 إجمالً التدفقات الداخلٌة  3600 0

: التدفقات الخارجة      
  االثاث 200 0
  السٌارات 6000 0
رواتب الموظفٌنمصروؾ  0 0   
  مصروؾ الكهرباء والماء 700 

  مصروؾ االٌجار  100 0
 2 إجمالً التدفقات الخارجة  7000 0

0 (3400) (2-1) صافً التدفقات النقدٌة    3 

  4 التدفقات أول المدة  16000 12600

(  4+ 3) التدفقات أخر المدة  12600    
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: بناء ً على العملٌات المالٌة األتٌة للشركة , قم بإعداد قائمة التدفق النقدي لشركة المراد . 3  

و , سٌارة دٌنار قٌمة  12000و , دٌنار نقدا ً  72000بمبلػ ,  1/3/2015بدات الشركة نشاطها التجاري بتارٌخ ( 1

. دٌنار قٌمة مبنى الشركة  100000و , دٌنار قٌمة أثاث  1500  

. دٌنار نقدا ً  5000دفع منها , دٌنار  10000اشترت الشركة االت من شركة سمٌح بمبلػ ,  5/3/2015بتارٌخ ( 2  

. دٌنار فً البنك  50000أودعت الشركة مبلػ ,  2/4/2015بتارٌخ ( 3  

. دٌنار نقدا ً إثر خدمات صٌانة لشركة إٌمان  4100حصلت الشركة مبلػ ,  15/4/2015بتارٌخ ( 4  

. دٌنار بموجب شٌك إثر بٌع سٌارة للشركة  5300حصلت الشركة مبلػ ,  5/5/2015بتارٌخ ( 5  

. دٌنار نقدا ً  8000اشترت الشركة سٌارة بمبلػ ,  17/5/2015بتارٌخ ( 6  

. دٌنار لقاء خدمات استشارٌة لشركة الكوثر للمفروشات  1500تسلمت الشركة مبلػ ,  5/6/2015بتارٌخ ( 7  

. دٌنار نقدا ً  50دفعت الشركة قٌمة فاتورة الكهرباء البالؽة ,  18/7/2015بتارٌخ ( 8  

. دٌنار بموجب شٌك لقاء نقل أثاث لشركة المصطفى  2000حصلت الشركة مبلػ ,  22/7/2015بتارٌخ ( 9  

دٌنار  10000تسلمت منه , دٌنار  28000ت الشركة صٌانة لشركة االتصاالت بمبلػ عمل,  21/8/2015بتارٌخ ( 10

. نقدا ً   

.ٌنار مصروؾ صٌانة للسٌارة بشٌك د 500دفعت الشركة مبلػ ,  23/8/2015بتارٌخ ( 11  
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شهر 
9/2015  

شهر 
8/2015  

شهر 
7/2015  

شهر 
6/2015  

شهر 
5/2015  

شهر 
4/2015  

شهر 
3/2015  

 م البٌــــــــــــــــــــان

التدفقات النقدٌة        
: الداخلة   

 

  القروض        
   إٌراد خدمات صٌانة  4100     
  إٌراد بٌع سٌارة    5300    
إٌراد خدمات     1500   

 استشارٌة
 

إٌراد خدمات نقل      2000  
 أثاث

 

إٌرادات صٌانة       10000 
 لشركة االتصاالت

 

  أخرى        
إجمالً التدفقات  0 4100 5300 1500 2000 10000 

 الداخلٌة 
1 

: التدفقات الخارجة           
  االثاث 0      
  االالت 5000      
  السٌارات 0  8000    
مصروؾ رواتب  0     0 

 الموظفٌن
 

  مصروؾ الكهرباء  0    50  
مصروؾ صٌانة       500 

 السٌارة
 

  مصروؾ االٌجار  0      
إجمالً التدفقات  5000 0 8000 0 50 500 

 الخارجة 
2 

 9500 1950 1500 (2700)  4100 (5000) صافً التدفقات  
(2-1) النقدٌة   

3 

  4 التدفقات أول المدة  72000 67000 70100 67400 68900 70850 80350

التدفقات أخر المدة  67000 70100 67400 68900 70850 80350 
 (3 +4  )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  2ف/ ث أدبً 2/ الثقافة المالٌة  42  

 

الثالثةأسئلة الوحدة   

: وضح المقصود بكل مما ٌأتً : السؤال األول   

بغٌة التحقق من القٌمة الحقٌقٌة , هً إجراءات عملٌة محاسبٌة ختامٌة تتم فً نهاٌة الفترة المالٌة : التسوٌات الجردٌة  -أ

الدرس / فصل أول) .وبٌان المركز المالً( ربح أو خسارة )النهائٌة والحقٌقٌة ألعمال المشروع من ومعرفة النتٌجة , للحسابات 

. (الوحدة الثانٌة / السادس   

هً خطة مستقبلٌة ٌتم من خاللها التنبؤ بالتدفقات النقدٌة الداخلة والتدفقات النقدٌة الخارجة : خطة التدفق النقدي  -ب

.أو العجز خالل فترة زمنٌة معٌنة ومقدار الفائض فً النقدٌة   

 

وؼٌر ذلك من . ,واألجهزة, واالالت , وهو جزء من رأس المال ٌتمثل فً األبنٌة والمنشات : رأس المال الثابت  -ج

.  االصول الثابتة التً تحتاجها الشركة للقٌام بأعمالها  

وفئة , ٌوم  60ٌوم إلى  30وفئة من , ٌوماً  30وهً تقسٌم فئات الحسابات التً ٌقل أمدها عن : حسابات المستحقات  -د

. ٌوم 90ٌوم إلى 60من   

: اكمل الفراغ فً العبارات األتٌة : السؤال الثانً   

دة األصول وتنقل أرص, ( الدخل ) بعد إعداد مٌزان المراجعة تنقل ارصدة حسابات المصروفات واإلٌرادات إلى قائمة ( أ

( . المركز المالً ) وااللتزامات وحقوق الملكٌة إلى قائمة   

( . حقوق الملكٌة ) إلى قائمة المركز المالً تحت بند ( ربح أو خسارة ) تنقل خالصة قائمة الدخل ( ب  

) دل ذلك على وجود  وإذا كان موجبا ً, فً النقدٌة  (عجز ) فهذا ٌدل على وجود , إذا كان ناتج التدفق النقدي سالبا ً ( ج

. فً النقدٌة  ( فائض   

  (.المدفوع ) فً حٌن تعد الضرائب المستحقة أشبه بالنقد ,   (المقبوض ) تعد فوائد الودائع البنكٌة مثاال ً على النقد ( د

: ثم أجب عن االسئلة التً تلٌها , اطلع على قائمة الدخل لشركة فراس لالستثمارات الهندسٌة : السؤال الثالث   

لالستثمارات الهندسٌةفراس  شركة   
  31/12/2015 قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 
 اإلٌرادات  

 اإلٌرادات اإلستشارٌة الهندسٌة  2000 

 اإلٌرادات اإلستشارٌة الفنٌة  1500 

   

   
 المصروفات  

 مصروف رواتب الموظفٌن  2500 

 مصروف إٌجار المحل  1200 

 مصروف الكهرباء  60 

: المطلوب   

. وإجمالً المصروفات , إٌجاد إجمالً اإلٌرادات ( أ  
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.دٌنار  3500=  1500+ 2000= إجمالً اإلٌرادات   

. دٌنار  3760= 60+1200+ 2500= إجمالً المصروفات   

. وبٌان وضعها من حٌث الربح والخسارة , إٌجاد نتائج أعمال الشركة ( ب  

لالستثمارات الهندسٌةفراس  شركة   
  31/12/2015 قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 
 اإلٌرادات  

 اإلٌرادات اإلستشارٌة الهندسٌة  2000 

 اإلٌرادات اإلستشارٌة الفنٌة  1500 

 إجمالً اإلٌرادات   3500

   
 المصروفات  

 مصروف رواتب الموظفٌن  2500 

 مصروف إٌجار المحل  1200 

 مصروف الكهرباء  60 

 إجمالً المصروفات  3760

(260)  صافً الخسارة   

 

: صحح الخطأ الوارد فً كل عبارة من العبارات األتٌة : السؤال الرابع   

( . ربح . ) خسارةلى إزٌادة اإلٌرادات على المصروفات ٌؤدي ( أ  

( .المصروفات . )  اإلٌراداتإٌجار المحل ٌعد من ( ب  

(اإلٌرادات ) .  المصروفاتتقدٌم خدمات استشارٌة ٌعد من ( ج  

وحساب ملخص ,  دائنةبجعل حسابات اإلٌرادات , ترحل ارصدة حسابات اإلٌرادات جمٌعها إلى حساب ملخص الدخل ( د

(دائناً , مدٌناً ) وحساب ملخص الدخل مدٌنا ً بإجمالً مبلػ اإلٌرادات ,  مدٌناً الدخل   

 مدٌناً وجعل حساب ملخص الدخل ,  دائنابجعله , ٌرحل رصٌد رأس المال إلى حساب ملخص الدخل , فً حال الخسارة ( هـ

( دائنا ً , مدٌناً .) بالمبلػ نفسه   

( . قائمة المركز المالً  .) بمصطلح المٌزانٌة العمومٌة  قائمة الدخلٌعبر عن ( و  

: هات مثاال ً واحدا ً على كل مما ٌأتً : السؤال الخامس   

(.زٌادة األنتاج): لنقدي فً الحصول على إٌرادات إضافٌة الطرائق التً تستخدمها الشركة لإلفادة من فائض التدفق ا( أ  

( . الحصول على قرض بنكً لتؽطٌة العجز): الطرائق التً تستخدمها الشركة لسد العجز فً تدفقها النقدي ( ب  

مصروؾ الرواتب: حساب مؤقت ( ج  

الصندوق: حساب دائم ( د  
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:  31/12/2016فً ما ٌأتً أرصدة مٌزان المراجعة لشركة أحمد التجارٌة فً : السؤال السادس   

. دٌنار  100900: رأس المال   

. دٌنار  5000: بضاعة أخر المدة   

. دٌنار  10000: االالت والمعدات   

. دٌنار  25000: قرض العقار   

.دٌنار  2000: المدٌنون   

. دٌنار  13000: أوراق الدفع   

. دٌنار  3000: مصروؾ الكهرباء   

. دٌنار  5800: أوراق القبض   

. دٌنار  10000: إٌراد الصٌانة   

. دٌنار  10000: القرض القصٌر األجل   

. دٌنار  45000: القرض الطوٌل األجل   

. دٌنار  85900: البنك   

. دٌنار  20500: المبانً   

. دٌنار  50300:  إٌرادا االستشارات  

. دٌنار  10000: براءة االختراع   

. دٌنار  5000: مصروؾ الصٌانة    

. دٌنار  25000: الدائنون   

. دٌنار  2000: مصروؾ المٌاه   

. دٌنار  30000: السٌارات   

. دٌنار  5000: إٌجار المحل   

. دٌنار  50000: الصندوق   

. دٌنار  25000: األراضً   

. دٌنار  10000: إٌراد االستثمارات   

. دٌنار  10000: المسحوبات الشخصٌة   

. دٌنار  20000: مصروؾ رواتب الموظفٌن   



 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  2ف/ ث أدبً 2/ الثقافة المالٌة  45  

 

: المطلوب   

.  2016/ 31/12إعداد قائمة الدخل عن المدة المنتهٌة فً ( أ  

.  31/12/2016إعداد قائمة المركز المالً عن المدة المنتهٌة فً ( ب  

التجارٌةشركة أحمد   
  31/12/2016 قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 
 اإلٌرادات  
 إٌراد الصٌانة 10000 

 إٌرادا االستشارات 50300 

 إٌراد االستثمارات 10000 

 إجمالً اإلٌرادات   70300

   
 المصروفات  
  مصروف الكهرباء 3000 
  مصروف الصٌانة 5000 

 مصروف المٌاه 2000 

 مصروف إٌجار المحل 5000 
 مصروف رواتب الموظفٌن 20000 

 إجمالً المصروفات  35000

  الربح صافً   35300
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 شركة أحمد التجارٌة
 31/12/2016قائمة المركز المالً فً 

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان
 

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 

األصول المتداولة    
 

 االلتزامات المتداولة   

 الدائنون 25000   الصندوق 50000 

 أوراق الدفع 13000   البنك 85900 

نونالمدي 2000   القرض القصٌر األجل 10000   

إجمالً اإللتزامات   48000  أوراق القبض 5800 
 المتداولة

 االلتزامات الثابتة     بضاعة أخر المدة 5000 

 قرض العقار 25000   إجمالً األصول المتداولة   148700

 القروض الطوٌلة األجل 45000   األصول الثابتة   

إجمالً االلتزامات   70000  االالت والمعدات 10000 
 الثابتة

     المبانً 20500 

 حقوق الملكٌة    سٌارات 30000 

 رأس المال  100900   األراضً 25000 

  الربح صافً  35300   إجمالً األصول الثابتة  85500

(10000)   األصول الؽٌر ملموسة    الشخصٌةالمسحوبات    

 إجمالً حقوق الملكٌة   126200  براءة االختراع 10000 

مجموع  األصول الؽٌر   10000
 ملموسة

    

إجمالً االلتزامات   244200  إجمالً األصول   244200
 وحقوق الملكٌة 

 

: علل ما ٌأتً : السؤال السابع   

. عمل قٌود اإلقفال ٌهدؾ إلى جعل أرصدة الحسابات المؤقتة مساوٌة للصفر ( أ  

. ٌات المالٌة لمدة محاسبٌة الحقة تكون جاهزة لتسجٌل العمللكً وذلك   

. بعض الشركات تفضل استئجار األجهزة والمعدات بدال ً من شرائها ( ب  

.متاح فً إدارة اعمالها الٌومٌة الل النقد الواستػ ,التدفق النقدي لما له أثر اٌجابً فً وذلك   
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منتهٌة فً بشركة مجد التجارٌة عن السنة ال فً ما ٌأتً بعض األرصدة والمعلومات الخاصة: السؤال الثامن 

31/12/2015   :  

. دٌنار  2000: الصندوق   

. دٌنار  8000( : خسارة ) ملخص الدخل   

. دٌنار  15000: قرض طوٌل األجل   

. دٌنار  3000: المسحوبات الشخصٌة   

. دٌنار  1400: الدائنون   

. دٌنار  50000: صافً حقوق الملكٌة   

: المطلوب   

.  1/1/2015إٌجاد قٌمة رصٌد رأس المال فً بداٌة السنة المالٌة   

الملكٌة حقوق صافً = الشخصٌة مسحوبات ال –الخسارة  -المال بداٌة المدة أس ر  

 50000=   3000   -8000 -س 

 50000=  11000 -س

61000 = المال بداٌة المدة أس ر  

: لشركة المحترفون لالستشارات المحاسبٌة  31/12/2016لدٌك مٌزان المراجعة باالرصدة كما هو فً : السؤال التاسع   

المحترفون لالستشارات المحاسبٌةشركة   
  31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة
 الصندوق  13880

 البنك  1300
 قرطاسٌة  700
 اثاث  5000

 أجهزة حاسوب  2000

 مصروف فاتورة كهرباء   120

 مصروف رواتب  10000

 مصروف إٌجار   1000
 السٌارة    20000

( مدٌنون ) شركة الوالء   1500  

 إٌراد خدمات 4000 

( دائنون ) شركة الصناع العرب  1500   

 رأس المال  50000 

 اإلجمالً 55500 55500
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: المطلوب   

. إعداد قائمة الدخل ( أ  

.إعداد قائمة حقوق الملكٌة ( ب  

. إعداد قائمة المركز المالً ( ج  

. إعداد قٌود اإلقفال الالزمة ( د  

إعداد قائمة الدخل( أ)المطلوب   

 شركة المحترفون لالستشارات المحاسبٌة
  31/12/2016 قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً

 البٌان مبلػ جزئً مبلػ كلً 
 اإلٌرادات  
 إٌراد خدمات 4000 

 إجمالً اإلٌرادات   4000

   
 المصروفات  
قرطاسٌةمصروف  700   
 مصروف فاتورة كهرباء 120 

 مصروف رواتب 10000 

 مصروف إٌجار 1000 
 إجمالً المصروفات  11820

(7820)    الخسارةصافً   

 

إعداد قائمة حقوق الملكٌة( ب) ب المطلو  

 شركة المحترفون لالستشارات المحاسبٌة
31/12/2016 المنتهٌة فً عن السنة حقوق الملكٌةقائمة   

 البٌان المبلػ

 رأس المال فً بداٌة المدة 50000

(0)  خصم المسحوبات الشخصٌة 
(7820) (ملخص الدخل ) خصم الخسارة    

(صافً حقوق الملكٌة ) راس المال فً نهاٌة المدة المالٌة  42180  
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إعداد قائمة المركز المالً( ج ) المطلوب   

 شركة المحترفون لالستشارات المحاسبٌة
 31/12/2016قائمة المركز المالً فً 

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان
 

مبلػ  مبلػ كلً 
 جزئً

 البٌان

األصول المتداولة    
 

 االلتزامات المتداولة   

( دائنون ) شركة الصناع العرب  1500   الصندوق 13880   

 إجمالً اإللتزامات المتداولة  1500  البنك 1300 

( مدٌنون ) شركة الوالء  1500       

 االلتزامات الثابتة     إجمالً األصول المتداولة   16680

 القروض الطوٌلة األجل    األصول الثابتة   

 إجمالً االلتزامات الثابتة  0  االثاث 5000 

حاسوباجهزة  2000   حقوق الملكٌة    

 رأس المال  50000   سٌارات 20000 

(7820)   إجمالً األصول الثابتة  27000    الخسارةصافً  

الشخصٌةالمسحوبات  0       

 إجمالً حقوق الملكٌة   42180    

       

إجمالً االلتزامات وحقوق   43680  إجمالً األصول   43680
 الملكٌة 

 

إعداد قٌود اإلقفال الالزمة(  : د ) لمطلوب ا  

.تابة قٌد إقفال حساب اإلٌرادات ك( 1  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

4000 
 
 

 
4000 

 

إٌراد خدمات/ حـمن   
ملخص الدخل / إلى حـ  

(قٌد إقفال حسابات اإلٌرادات )   

31/12/2016 
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. كتابة قٌد إقفال حساب المصروفات ( 2  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

11820 

 
 

 
700 
120 

10000 
1000 

ملخص الدخل/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

قرطاسٌةمصروف / حـ  
مصروف فاتورة كهرباء/ حـ  

مصروف رواتب/ حـ  
مصروف إٌجار/ حـ  

(قٌد إقفال حسابات المصروفات )    

31/12/2016  

 

. كتابة قٌد ترحٌل رصٌد ملخص الدخل فً دفتر االستاذ ( 3  

. دٌنار( 7820) نتٌجة اعمال الشركة خسارة بمبلغ   

(7820= 11820 -4000( ) المصروفات  –االٌرادات ( =  ) ربح أو خسارة ) نتٌجة أعمال الشركة   

 

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

7820 
 

 
7820 

 
 

راس المال / من حـ  
ملخص الدخل/ إلى حـ  

( (خسارة ) االعمال قٌد إقفال نتٌجة )   

31/12/2016  

 

. كتابة قٌد إقفال حساب المسحوبات الشخصٌة ( ز  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

6500  
6500 

 
 

رأس المال/ من حـ  
المسحوبات الشخصٌة/ إلى حـ  

(قٌد إقفال المسحوبات الشخصٌة )   

31/12/2015  

 

 

. اذكر خمسا ً منها , توجد طرائق عدة ٌمكن للشركة استخدامها فً زٌادة تدفقها النقدي : السؤال العاشر   

  .ل الفواتٌر تنظٌم جدو( 1

.( المدفوعات ) مهلة المصروفات  تمدٌد( 2  

  .طلب دفعة أولٌة ( 3

.منح خصومات للدفع السرٌع ( 4  

.فع الفواتٌر فقط وقت استحقاقها د( 5  


