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 الوحدة الثالثة القوائم المالية 

 قائمة الدخل

 
يرادات اإلىي قائمة تبني وضع الشركة النهائي من حيث الربح و اخلسارة , و ذلك مبقابلة  قائمة الدخل :

 .بادلصاريف خالل الفًتة احملاسبية
 . ما يدخل اىل الشركة نتيجة بيع سلعة او تقدمي خدمة يرادات :إلا

 . ما خيرج من الشركة نتيجة شراء سلعة او خدمة المصاريف :
 ادلبلغ ادلبلغ البياف

 اإليرادات
 إيراد بيع اثاث
 إيراد خدمات 

 مجموع اإليرادات
 المصاريف

 رواتب
 إجيار 

 مصروؼ ..
 مجموع المصاريف

  

   اخلسارة واصايف الربح 
 

   
 المصاريف فان الناتج خسارة . أصغر من يرادات االاذا كانت 
 المصاريف فان الناتج ربح . يرادات أكبر من االاذا كانت 

  
  

 االستاذ محمد عواد 

 مدرس مواد االدبي 

 رياضيات والثقافة المالية لا
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 عمر :  مؤسسة المراجعة لدى ميزان في كما التالية الحسابات أرصدة إليك : مثال
/ اجيار  3666/ مصروؼ رواتب  03666/ ايراد عقار 2666/ مصروؼ كهرباء  46666ايراد خدمات 

 الدخل قائمة إعداد: المطلوب 0366/ اثاث   4666مستودع 
 ادلبلغ ادلبلغ البياف

 اإليرادات
 إيراد خدمات

  ايراد عقار
 رلموع اإليرادات

 المصاريف
 مصروؼ كهرباء
 مصروؼ رواتب

 اجيار مستودع
 رلموع ادلصاريف

 
46666 
03666 

 
 

2666 
3666 
4666 

 

 
 
 

63666 
 
 
 
 

03666 
 56666  صايف الربح 

, وقد اودع كامالً يف الصندوؽ ,  03666: حققت شركة الفلك ايرداً من بيع احد االصوؿ الشركة مقداره  مثال
, وكانت مصروفات الشركة على  3666وحققت ايضا ايراداً من استشارات فنية ٌقدمت جلهات خارجية , مقدارىا 

  0066وؼ أجور التوزيع والنقل / مصر  0366/ مصروؼ الكهرباء  6666النحو االيت : مصروؼ أجور العماؿ 
 ادلطلوب : اعداد قائمة الدخل 

 ادلبلغ ادلبلغ البياف
  

 
 

اذا شعست بأن ذاكستك فازغة وال تستطيع تركس 

شيء فتأكد بأن املعمووة ووجودة يف ذهنك 

 ولكن فكدت طسيل الوصوه إليوا فكط !!!
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 ـ 10/00/0607: اليك ادلعلومات ادلالية ادلستخرجة من دغاتر شركة العمر يف  مثال
, وكما ظهرت ادلصاريف كااليت :  16666تاجري وايرادات  26666حققت الشركة ايرادا من خالؿ تقدمي خدمة 

 المطلوب اعداد قائمة الدخل ىاتف  366كهرباء ومياه /  0366رواتب / 16666اجيار / 06666
 ادلبلغ ادلبلغ البياف

 اإليرادات
 إيراد خدمات

 ايراد تاجري 
 رلموع اإليرادات

 المصاريف
 اجيار

مصروؼ رواتب   
 مصروؼ كهرباء ومياه

 ىاتف
 رلموع ادلصاريف

 
26666 
16666 

 
 

06666 
16666 
0366 
366 

 
 
 

56666 
 
 
 
 
 

20666 
 06666  صايف الربح 

 ـ 10/00/0606: اليك ادلعلومات ادلالية ادلستخرجة من مدارس الرشيد يف  مثال
وايرادات خدمات االنشطة وناجري ادلرافق  066666حققت ادلدارس ايرادا من خالؿ تقدمي خدمة تعليمية  

زي  5366ىاتف/  366كهرباء ومياه /  0366رواتب / 13666, وكما ظهرت ادلصاريف كااليت :  16666
 المطلوب اعداد قائمة الدخل نقل  00366وكتب  / 

 ادلبلغ ادلبلغ البياف
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  المطلوب اعداد قائمة الدخل ـ  10/00/0605: فيما يلي ميزاف مراجعة شركة الشروؽ يف تاريخ  مثال
 الدائن ادلدين اسم احلساب

  5666 البنك
  01666 الصندوؽ

 16666  راس ادلاؿ 
 6366  اوراؽ دفع 

  1366 ادلدينوف
  3666 اوراؽ قبض 

  06666 االراضي 
  0036 مصروفات حدمات التسويق 

 4366  دائنوف
  7066 مصاريف ادارية وعمومية 

  666 اثاث
 03666  ايرادات االستشارية 

 77777 77777 المجموع 

 

 ادلبلغ ادلبلغ البياف
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  المطلوب اعداد قائمة الدخلـ   10/00/0605: فيما يلي ميزاف مراجعة شركة النباف يف تاريخ  مثال
 الدائن ادلدين اسم احلساب

  01066 البنك
 1066  مصروؼ رواتب مستحقة الدفع

 06666  راس ادلاؿ 
 04366  ايراد خدمات  

  4366 مدفوع مقدما اجيار مصروؼ 
  5346 اوراؽ قبض 

  03026 االراضي 
  02666 مصروفات رواتب 

 666  ايراد خدمات مقبوض مقدما 
  4066 مصاريف اجيار 

  1666 مصاريف دعاية واعالف 
 06666  ايرادات االستشارية  قانونبة 

 66577 66577 المجموع 

 
 

 ادلبلغ ادلبلغ البياف
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  قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية(
 

 المركز المالي : ىي قائمة تتضمن ما دتلكو ادلؤسسة من أصوؿ وما عليها من التزمات للغري وادلالكني
. 

 االصول = االلتزمات + حقوق المليكة
 

 علل : تسمى قائمة المركز المالي بالميزانية ؟ 
 ج: نظرا لتساوي طرفيها او توازنهما 

  
 االلتزامات وحقوؽ ادلليكة االصوؿ

 االصوؿ ادلتداولة 
** 

 االصوؿ الثابتة
** 

 االصوؿ غري ادلملوسة 
** 

 رلموع االصوؿ 

 االلتزمات ادلتداولة 
** 

 االلتزمات الثابتة 
 ) قروض طويلة االجل 

 حقوؽ ادللكية 
** 

 رلموع االلتزمات وحقوؽ ادللكية 
 

 قائمة حقوق الملكية
 

 ادلبلغ البياف
  0/0 رأس ادلاؿ يف بداية العاـ

  صايف خسارة  –او + صايف الربح 
  ادلسحوبات الشخصية  -

  = صايف حقوؽ ادللكية ) رأس ادلاؿ هناية العاـ (
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 تم أخذ ىذه البيانات من الشركة األردنية التجارية :   :سؤال
      /مسحوبات شخصية 0566    /رأس ادلاؿ بداية العاـ   066666 /صايف ربح   03666/   

    : حساب قيمة صايف حقوؽ ادللكية  المطلوبصايف الربح التشغيلي  16666
 ادلبلغ البياف

                066666 رأس ادلاؿ يف بداية العاـ

 03666 + صايف الربح 
 (  0566) ادلسحوبات الشخصية  -

                 001166 = صايف حقوؽ ادللكية ) رأس ادلاؿ هناية العاـ (
 

  : استخرجت األرصدة التالية من ميزاف ادلراجعة دلؤسسة القدس التجارية :سؤال.0
 صايف خسارة 3666 / رأس ادلاؿ بداية العاـ 16666 / عقارات  03666

 فقم بإعداد قائمة حقوق الملكية مسحوبات شخصية             1666

 ادلبلغ البياف
  
  
  
  

 

( 763066كاف )  10/00/0663إذا علمت أف صايف حقوؽ ادللكية التجارية للفًتة ادلنتهية يف :  سؤال.1
 ( 06666( دينار وأف ادلسحوبات الشخصية خالؿ العاـ بلغت )536666وأف رأس ادلاؿ يف بداية العاـ كاف )

  1/5/0664سؤاؿ وزاري   ادلطلوب : إجياد صايف الربح اليت حققتو ادلؤسسة
 ادلبلغ البياف

 536666 رأس ادلاؿ بداية السنة
 ؟؟؟؟ صايف الربح

 (06666) تطرح : ادلسحوبات الشخصية 
 763066 )صايف حقوؽ ادللكية ( رأس ادلاؿ هناية السنة 

 033066= 536666 -( 06666+  763066فيكوف صايف الربح  )
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 : 10/00/0667التقوى التجارية بتاريخ استخرجت األرصدة التالية من دفاتر سجالت مؤسسة :  مثال
 /أراضي 06666 /دائنوف  1666 /صايف حقوؽ ادللكية  00666/اثاث 6266 /بنك وصندوؽ  3666
 0466بضاعة آخر ادلدة /رواتب مدفوعة مقدما  0666/إجيارات مستحقة الدفع  2666

 ادلطلوب : إعداد قائمة ادلركز ادلايل يدويا دلؤسسة التقوى التجارية
   االصول   االلتزمات

التزامات قصرية  .0
 األجل )متداولة(
 دائنوف )ذمم دائنة(

 + إجيارات مستحقة الدفع
= مجموع اإللتزامات 

 قصيرة األجل 

 
1666 

  +2666 
 

 
 
 
 

5666 =  
 

 أصول متداولة .1
 بنك وصندوؽ 

 + رواتب مدفوعة مقدما 
 + بضاعة آخر ادلدة

 مجموع األصول المتداولة= 

 
3666 

 +0666 
 +0466 
=7466 

 
  
 
 

 =7466 

صافي حقوق  .2
 الملكية

 أصول ثابتة  .2  00666
 لألثاث 

 + األراضي
 = مجموع األصول الثابتة

 
7666 

+06666 
=06266 

 
 
=06266 

مجموع األلتزمات وحقوق 
 ملكية 

 06666  = مجموع االصول  06666 

 

 جيب اعداد قائمة الدخل قبل اعداد ادلركز ادلايل ؟  علل
 ج : نظرا لتأثري نتيجة قائمة الدخل من ربح وحسارة على قائمة ادلركز ادلايل عند حقوؽ ادللكية  

 
 
 
 

قوة اخلياه ميكن أن تكون عونا لك وميكن أن تدوسك ، هن تستطيع أن متشي خبط ثابت عمى األزض 

! اخلوف ؟؟ طبعا تستطيع ولكن لو كان أسفن هرا اخلط وادي سحيل هن ستىشي بنفس السوولة !!

 ون الفشن يدفعك لمفشن .....
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 قم بإعداد قائمة ادلركز ادلايل مستعينا بالعناصر التالية اليت أخذت من مؤسسة احلسن التجارية ؟ سؤال:
 سيارات 46666 /دائنوف   01666 /أراضي  03666/بضاعة آخر ادلدة   3666 /صندوؽ   06666

 قروض طويلة األجل , رأس ادلاؿ هناية الفًتة ؟؟؟  05666/
 ادلطلوب : إعداد قائمة ادلركز ادلايل 

   االصوؿ    االلتزمات 
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 ـ :  0607: فيما يلي االرصدة ادلستخرجة من دفاتر شركة االردف لعاـ  سؤال
سيارات / 7666اوراؽ دفع /  4666مدينوف /  6666/ دائنوف / 2666بنك /  3666صندوؽ / 00666
 راس ادلاؿ  07666ارباح /  4666شهرة /  5666قروض طويلة االجل /  3666اثاث / 0666

 م  2719/  12/ 31المطلوب : اعداد قائمة المركز المالي في 
 
 
 

  

تستطيع تركس اذا شعست بأن ذاكستك فازغة وال 

شيء فتأكد بأن املعمووة ووجودة يف ذهنك 

 ولكن فكدت طسيل الوصوه إليوا فكط !!!
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 ـ :  0607: فيما يلي االرصدة ادلستخرجة من دفاتر شركة شرياف احلياة لعاـ  سؤال
مدينوف /  5666اثاث /  2666سيارات /  4666راس ادلاؿ /  13666بنك /  6666صندوؽ /  03666
 قرض طويل االجل / 06666اوراؽ دفع /  3666اراضي /  01666/  5666وف / شهرة دائن 4666

 ـ 2719/  12/ 31المطلوب اعداد قائمة المركز المالي   ارباح . 2666 
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 ـ :  0606لعاـ  تقارب: فيما يلي االرصدة ادلستخرجة من دفاتر شركة  سؤال
ـ.  0666ـ. قرطاسية  /  6666ايرادات /  36666دائنوف /  2366صندوؽ /  00666رواتب / 06666
قروض طويلة االجل /  03366اثاث /  3666مصروؼ ادارية /  06666ايرادات اخرى  /  06666اجيار / 

 .ـ. تأمني  06666راس ادلاؿ /  26666مدينوف /  06666بنك /  06666سيارات /  01666
  2718/  12/ 31:اعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في  المطلوب

 م 2718/  12/ 31اعداد قائمة المركز المالي  
  

 قم بتحميل اوراق العمل واالمتحانات لمادتين الرياضيات والثقافة المالية من موقع االوائل
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 ـ :  0606: فيما يلي االرصدة ادلستخرجة من دفاتر شركة ىاشم لعاـ  سؤال
 

 دائن  مدين  اسم احلساب 
 16666  راس ادلاؿ 
  03666 الصندوؽ 

  5666 مصروؼ رواتب 
 3666  دائنوف 

 5666  قروض طويلة االجل 
  4666 مصروؼ اجيار 

 03666  ايراد خدمات قانونية 
 3666  ايراد خدمات استشارية 

  6666 سيارات 
  06666 شهرة 

  0666 مصروؼ تسويق ودعاية 
  3666 اوراؽ قبض 
 1666  اوراؽ دفع 

  2666 اثاث 
 43666 43666 رلموع 

  0606/  00/ 10ادلطلوب :اعداد قائمة الدخل عن الفًتة ادلنتهية يف 
 ـ 0606/  00/ 10اعداد قائمة ادلركز ادلايل  
 
 
 
 



 

 7088118070محمد عواد 
 

14 

 إقفال الحسابات :ثالثًا  : 

 

 ( تصنيف احلسابات بغرض االقفاؿ . 0:  مراحل اقفال
 ( اعداد قيود االقفاؿ .0  
 ( اعداد ميزاف ادلراجعة بعد االقفاؿ . 1  

 
 اىداف االقفال : 

 لتكوف جاىزة دلدة زلاسبية الحقة  عللجعل ارصدة احلسابات ادلؤقتة مساوية للصفر  -0
وادلصروفات يف راس ادلاؿ من خالؿ جساب وسيط يسمى ملخص الدخل ديثل اقفاؿ حسابات اإليرادات -0

 صايف الدخل ) ربخ او خسارة ( اما ادلسحوبات الشخصية فتقفل مباشرة يف راس ادلاؿ 
 

 : استخداـ حياب وسيط يسمى ملخص الدخل القفاؿ ادلصروفات وااليرادات ؟  علل
 ج : نظرا لكثرة ىذه احلسابات . 

 

 المؤقتة :الحسابات 
حسابات تقتصر منافعها االقتصادية على مدة زلاسبية 

واحدة فقط , حبيث تقفل احلسابات يف احلسابات 
 الدائمة  , ويعود رصيدىا اىل الصفر .

 الحسابات الدائمة :
حسابات دتتد منافعها لفًتة زلاسبية او اكثر , حبيث ال 

  اقفاذلا ارصدهتا اىل مدة زلاسبية الحقة.  يتم

 يع االيراداتمج
 مجيع ادلصاريف

 ادلسحوبات الشخصية

 مجيع االصوؿ
 محيع االلتزمات

 راس ادلاؿ
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 الشكل التايل يبني إقفاؿ احلسابات ادلؤقتة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوال : إقفاؿ ادلصروفات :) من  (
كمػػا تعلمػػت سػػابقا أف ادلصػػروفات ذات طبيعػػة مدينػػة وتقفػػل يف حسػػاب ملخػػص الػػدخل , لػػذا عنػػد إقفاذلػػا نقػػـو   

 بعكسها فتصبح يف اجلانب الدائن ولذا يظهر حساب ملخص الدخل مدينا
 من حػ/ ملخص الدخل                                 

 إىل حػ/ مصروؼ .........               
 سؤاؿ : اكتب قيد اإلقفاؿ حلساب ادلشًتيات ؟

 من حػ/ملخص الدخل
 إىل حػ/ادلشًتيات )مستند قيد(           

 

 ب( اإليرادات ) دائن (
 

 . المبيعات 
 . مردودات الشتريات ومسموحتها 

 . خصم المشتريات 
  . اإليرادات األخرى 

 أ( المصاريف ) مدين (
 

 . مصاريف تشغيلية
 . المشتريات 

 . مصاريف الشراء 
 . بضاعة أول المدة 

 المبيعات و مسموحاتها . مردودات
 . خصم المبيعات 

 . مصروفات أخرى   

 

  ص الدخلـملخ
 )مدين في حالة الخسارة، دائن في حالة الربح( 

 )مدين(  ج( المسحوبات الشخصية رأس المال 
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 ثانيا : إقفاؿ اإليرادات ) إىل (:
انػػب ادلػػدين ولػػذا كمػػا تعلمػػت سػػابقا أف اإليػػرادات ذات طبيعػػة دائنػػة لػػذا عنػػد إقفاذلػػا نقػػـو بعكسػػها فتصػػبح يف اجل

 يظهر حساب ملخص الدخل دائنا 
 من حػ/إيراد .....

 إىل حػ/ملخص الدخل ) مستند قيد (                      
 

 سؤاؿ : أكتب قيد اإلقفاؿ حلساب ادلبيعات ؟
 من حػ/ادلبيعات

 إىل حػ/ملخص الدخل ) مستند قيد (                        
 

 الدخل : )طبيعتو مدينة يف حالة اخلسارة , وطبيعتو دائنة يف حالة الربح (ثالثا : إقفاؿ حساب ملخص 
 أ( حالة اخلسارة )مدين( : يكوف ملخص الدخل مدينا لذا عند إقفالو يصبح دائنا, لذا يظهر رأس ادلاؿ مدينا

 من حػ/ رأس ادلاؿ   
 إىل حػ/ ملخص الدخل     

 ا لذا عند إقفالو يصبح مدينا,لذا يظهر رأس ادلاؿ دائنا ب( حالة الربح )دائن( : يكوف ملخص الدخل دائن
 من حػ/ ملخص الدخل    
 إىل حػ/ رأس ادلاؿ    

 0667وزاري شتوي  -رابعا : إقفاؿ ادلسحوبات الشخصية : ) من (  
 ادلسحوبات الشخصية طبيعتها مدينة ,لذا عند إقفاذلا تصبح دائنة ولذا يظهر رأس ادلاؿ مدينا 

 س ادلاؿمن حػ/ رأ  
 إىل حػ/ ادلسحوبات الشخصية

 :  سجل قيود اقفال الحسابات التالية

 ايراد خدمات / مصروؼ رواتب / مسحوبات شخصية / ملخص داخل ربح / ملخص دخل خسارة 
 

 : يقفل حسابات يف ح / راس ادلاؿ مباشرة دوف وسيط علل
 ج : نظرا لتأثريه ؼ راس ادلاؿ دوف التاثري ىل صايف الدخل ) ربح او خسارة ( . 
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 ـ  10/00/0606: فيما يلي االرصدة ادلستخرجة من ميزاف ادلراجعة  سؤال

 
 اسم احلساب مدين دائن 

 راس ادلاؿ  36666
 الصندوؽ 00666 
 ـ. رواتب 07666 

 دائنوف   0666
 قروض طويلة االجل   6666

 ـ. اجيار 3666 
 ايراد خدمات قانونية  366

 ايراد خدمات استشارية  0266
 سيارات  2666 
 شهره  4666 
 ـ.تسويق 3666 
 مسحوبات شخصية 2666 

 أ. دفع   066
 االت  42666 42666

اقفال الحسابات المؤقتة المذكورة في الميزان ؟  -1المطلوب:   
تصوير حـ / ملخص الدخل  -2             

اقفال حـ / ملخص الدخل  -3              
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 ـ  10/00/0606: فيما يلي االرصدة ادلستخرجة من ميزاف ادلراجعة  سؤال 
 

 اسم احلساب مدين دائن 
 الصندوؽ  16666 
 البنك  04666 
 ـ. رواتب  266 
 االالت 6466 
 معدات 2666 
اجيارـ.  466   
 ـ . كهرباء 266 

 راس ادلاؿ   26666
 ايرادات اخرى   4666

 مسحوبات شخصية  0666 
 ادلدينوف 0366 

 ايرادات اخلدمات  1666
 الدائنوف  4366
 قرض  6666

 اجملموع 41366 41366
 المطلوب : 

31/12/2718( اعداد قائمة الدخل 1    
31/12/2718( اعداد قائمة حقوق الملكية  2  
31/12/2718( اعداد قائمة المركز المالي  3  
. ( اجراء قيود االقفال للحسابات المؤقتو4  

 



 

 7088118070محمد عواد 
 

19 

 قائمة التدفقات النقدية

 
 ىو عملية إجياد الفرؽ بني النقد الذي تسلمتو الشركة والنقد ادلصروؼ خالؿ مدة معينة . التدفق النقدي :

 
 : جيب تتبع تدفق النقدي من خالؿ سجالت يومية ؟ علل

الف ىذه السجالت تعطي صورة دقيقة دلتخذ القرار يف الشركة عن وضعها ادلايل واستقرارىا ادلايل وديكن من خالذلا 
 حتسني ةضع الشركة ادلايل . 

 
 أىمية التدفقات النقدية : 

 ادلشروع فيما خيص ىذه النقدية . تعرؼ قدرة الشركة على توليد النقدية وتلبية حاجات  -0
 تعرؼ قدرة الشركة على الوفاء والدين والتكيف مع الفرص ادلتغرية .  -0
استخداـ بيانات التدفق النقدي التارخيية مؤشرا دلبالغ التدفقات النقدية ادلستقبلية , وتوقيتها و درجة تأكيدىا ,  -1

 النقدية .  فضال على اختيار دقة التقديرات السابقة للتدفقات
 بياف كيفية استخداـ الشركة ىذه النقدية .  -2
 جتنب نفاذ الرصيد النقدي للشركة يف اي وقت .  -3
 مالحظة حاالت البيع , حيث يوضح التدفق ادلتوقع مدى تاخر العمالء يف تسديد الفواتري ادلستحقة اـ ال .  -4
 

: يعد التدفق النقدي اشبو بالتخطيط السليم وطوؽ النجاة الي شركة حترص على ضماف استمرارىا وزيادة  علل
 ارباحها ؟ 

 النو التدفقات النقدية حتدد مصري الشركة بأف تبقى يف السوؽ وتتوسع او اف خترج منو. 
 

 : جيب دائما توفر مبلغ نقدي يف الشركة ؟  علل
 ركة . النو ديثل شرياف احلياة للش
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 ما ىي اسباب اعداد قائمة التدفقات النقدية : 
 تستخدـ يف اعداد خطة مستقبلية لتحديد حاجات الشركة ادلستقبلية من النقد , قبل احلاجة اليو . -0
 بني االيرادات وادلدفوعات النقدية خالؿ مدة زمنية معينة . توضيح الفرؽ  -0
 تشري اىل مقدار النقد ادلتوفر فعال , شلا يساعد الشركة على تيسري اعماذلا .  -1
 

 التنبؤ حبركة النقود اخلارجة من ادلشروع والداخلو اليو يف غضوف مدة معنة .  خطة التدفق النقدي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 جزء من راس ادلاؿ يتمثل باالبنية وادلنشأت واالالت واالجهزة .  راس المال الثابت :
يـو  46اىل  16يـو وفئة احلسابات اليت تًتاوح من  16حسابات ادلستحقات : فئة احلسابات اليت يقل امدىا عن 

 يـو .  76اىل  46وفئة احلسابات اليت تًتاوح من 
 

 احلصوؿ على قروض مصرفية -0
 تاجيل ادلدفوعات النقدية -0
 ادلقبوضات النقديةتعجيل  -1

 التدفق الخارج التدفق الداخل

 بيع منتجات 
 تقدمي خدمات 
 حتصيل ديوف 

 مصاريف تشغيلية 
 مصاريف استثمارية 

 الفرق بينهم سداد ديوف  

 موجب صفر سالب

 زيادة اإلنتاج وتقدمي اخلدمات -0
إيداع ادلبلغ يف البنك واحلصوؿ  -0

 على فوائد بنكية 
 نقص يف السيولة -
 زيادة يف السيولة -
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 كيفية اعداد قائمة التدفقات النقدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة :  خارجالشركة ونقد  داخل: صنف العمليات مالية التالية إىل نقد  سؤال
 التصنيف العملية الرقم

  دينار نقدا  56666بيع مواد غذائية مببلغ  0
  دينار نقدا  3666شراء اثاث بقيمة  0
  دينار نقدا  36666بيع اراضي بقيمة  1
  دينار نقدا  0066دفع مصروؼ اجيار ادلكتب  2
  دينار نقدا  0366حتصيل فوائد بنكية على وديعة للشركة  3
  دينار نقداً  366دفع قيمة ضرائب مستحقة  4
  دينار نقدا 366حتصيل قيمة تاجري السيارة  5
  دينار نقدا  0636تقدمي خدمات للزبائن بقيمة  6
  دينار نقدا  536دفع اقساط مصرفية  7

  دبنار نقدا 2636صرؼ رواتب  06
 

 يةالخارج اتالتدفق ية الداخل اتالتدفق

 القروض
 االيرادات
 ادلبيعات 

 ايردات اخرى 

 االالت وادلعدات
 الرواتب واالجور 

 الكهرباء و ادلاء 
 ادلشًتيات النقدية
 مصاريف اخرى

 إجمالي التدفقات الخارجة –صافي التدفقات = إجمالي التدفقات الداخلة 
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 شكل قائمة التدفقات النقدية 
  3شهر   2شهر  1شهر  البيان دليل
    التدفقات النقدية الداخلة 
   * القروض 
   * االيرادات  
   * ادلبيعات  
   * ايرادات اخرى 
   **** امجايل التدفقات الداخلة 0

    التدفقات النقدية اخلارجة 
   * االالت وادلعدات 
   * الرواتب واالجور 
   * الكهرباء و ادلاء  
   * ادلشًتيات النقدية 
   * مصاريف مدفوعة  
   * مصاريف اخرى 
   **** امجايل التدفقات اخلارجة 0
   0-0 (  2  -1صافي التدفقات النقدية )  3
 **** **** *** التدفقات النقدية أول المدة  4

  **** 2+1 ( 4+3التدفقات النقدية اخر المدة )  
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 :   0607من عاـ  0و  0:يف ما يلي تفاصيل العمليات ادلالية حملالت عواد خالؿ شهر  مثال

 دينار نقدا . 16666مببلغ  0/0/0607بدأ السيد عواد مشروعو التجاري بتاريخ  -0

 دينار نقدا  6666اشًتى االالت ومعدات  بقيمة  0607/  0/ 5بتاريخ  -0

 دينار استلمت نقدا .  7666امجايل االيرادات شهر كانوف الثاين   -1

 دينار نقدا  1666امجايل الرواتب شهر كانوف الثاين  -2

 دينار نقدا  366فواتري كهرباء ومياه لشهر كانوف الثاين  -3

دينار نقدا  366اجيار مكتب لشهر كانوف الثاين  -4  

دينار دفعت نقدا 0666مشًتيات نقدية لشهر كانوف الثاين  -5  

دينار نقدا  0066مبيعات نقدية لشهر كانوف الثاين  -6  

دينار نقدا  6366امجايل االيرادات شهر شباط  -7  

دينار نقدا 1666امجايل رواتب شهر شباط  -06  

دينار نقدا166فواتري كهرباء ومياه لشهر شباط  -00  

دينار نقدا  366اجيار مكتب شهر شباط  -00  

دفعت نقدا  0066يات نقدية لشهر شباط مشًت  -01  

دينار  0366اقًتضت الشركة يف شهر شباط  -02  

 ؟ اذار و كانون الثاني وشباط لشهر النقدية التدفقات قائمة اعداد : المطلوب
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 3شهر  2شهر  1شهر  البيان دليل
    التدفقات النقدية الداخلة 
  0366 6 القروض 
  6366 7666 االيرادات 
  6 0066 ادلبيعات 
  6 6 ايرادات اخرى 
  00666 06666 امجايل التدفقات الداخلة 0

    التدفقات النقدية اخلارجة 
  6 6666 االالت وادلعدات 
  6 6 سيارات 
  6 6 اثاث 
  1666 1666 مصروؼ رواتب 
  366 366 مصروؼ اجيار مدفوع 
  0066 0666 ادلشًتيات النقدية 
  166 366 كهرباء ومياهمصروؼ   
  6 6 مصروفات اخرى 
  1666 01666 امجايل التدفقات اخلارجة 0
  6666 5666 ( 2  -1صافي التدفقات النقدية )  3
 23666 15666 16666 التدفقات النقدية أول المدة 4

  23666 15666 (4+3التدفقات النقدية اخر المدة )  
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 : 0607: فيما يلي تفاصيل العمليات ادلالية لشركة اجلوىرة خالؿ شهر دتوز / اب  سؤال
 دينار اودع يف البنك .  16666بدأت الشركة اعماذلا براس ادلاؿ  0/5يف  -0
 دينار سنويا دفعت بشيك .  3666استأجرت الشركة مكاتب ذلا بقيمة  0/5يف  -0
 دينار دفعت شيك . 3666اشًتت الشركة اثاثا مببلغ  06/5يف  -1
 دينار من حساهبا لدى البنك اودعت يف الصندوؽ  2666سحبت الشركة مبلغ  5/  03يف  -2 
 على احلساب  6666اشًتت الشركة معدات من شركة اجلوىرة بقيمة  06/5يف  -3
 نقدا والباقي على احلساب دينار من القناص دفعت نصفها  06666اشًتت الشركة سيارات بقيمة  00/5 يف-4
 دينار استلمها الشيك  03666قدمت الشركة خدمات بقيمة  03/5يف -5
بشيك والباقي على  1666دينار استلمت منها  4666قدمت الشركة خدمات لشركة احلرية  5/ 05يف -6

 احلساب 
 دينار نقدا  0666دفعت الشركة رواتب العاملني  16/5يف  -7

 دينار بشيك  366ركة مصاريف ماء وكهرباء دفعت الش 16/5يف  -06
 دينار على احلساب  06666قدمت الشركة خدمات لشركة االمل بقيمة   3/6يف  -00
 سددت الشركة ادلبلغ ادلستحق لشركة اجلوىرة بشيك  06/6يف  -00
 استلمت الشركة ادلبلغ ادلستحق من شركة االمل بشيك  03/6يف  -01
 استلمت الشركة ادلبلغ ادلستحق على شركة احلرية بشيك  6/  06يف  -02
 دينار بشيك  366دينار ـو . مياه وكهرباء  0666دفعت الشركة رواتب بقيمة  16/6يف  -03
 دفعت الشركة ادلبلغ ادلتبقي لشركة القناص  6/ 16يف  -04

 لوؿ ؟ ادلطلوب : إعداد قائمة التدفقات النقدية لشهر دتوز واب واي
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 3شهر  2شهر  1شهر  البيان دليل
    التدفقات النقدية الداخلة 
     
     
     
     
    امجايل التدفقات الداخلة 0

    التدفقات النقدية اخلارجة 
     
     
     
     
     
     
     
     
    امجايل التدفقات اخلارجة 0
    ( 2  -1النقدية ) صافي التدفقات  3
    التدفقات النقدية أول المدة 4

    (4+3التدفقات النقدية اخر المدة )  
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 الوحدة الخامسة : 

 

 : ىو احتماؿ وقوع اخلطر مستقبال , فال يكوف حدوثو مؤكدا وال مستحيال . الخطر 
 

 اركان الخطر : 
 اخلطر مستقبال , فال يكوف مؤكدا وال مستحيال. االحتماليىة وعدـ التأكد: يقصد بذلك احتماؿ وقوع -0
 الواقعية وعدـ التصنع : اي اف يكوف اخلطر نامجا عن حادث عرضي ال ارداي غري منعمد .  -0
 اخلسارة ادلالية : حيث يتسبب اخلطر عادة يف حدوث خسائر مالية ومعنوية .  -1
 

 : اىمال الخسارة المعنوية عند تعويض الخطر ؟  علل
 ة حتديد قيمتها كميا ) ماديا ( .لصعوب

 
 يمكن تنصيف مسببات  الخطر الى نوعين رئيسين , اذكرىما : 

   وشلتالكاهتم ىي مظواىر الطبيعية اليت تؤثر تأثرياً مباشراً او غري مباشر يف االضخاص : مسببات الخطر الطبيعية -أ
 مثل : الزالزؿ والرباكني و ...اخل                                    

        ىي رلموعة حوادث والعوامل الناجتة من تدخل االنساف وتسببو ؼ حدوث  : مسببات الخطر الشخصية -ب
 اخلطر والتأثري فيو سواء كاف ذلك مبقصد او بدوف قصد . .                                 

 ل : اشعاؿ حريق , اصطداـ السيارات , عملية سطو والسرقة ....أخل مث                                    
 

 ىي وسيلة لتعويض الفرد من اخلسارة ادلادية اليت تقع بو نتيجة وقوع خطر ما .  التأمين :
 

: ىو اتفاؽ مكتوب يلتـز مبقتضاه الطرؼ االوؿ ادلؤمن ) ىيئة التأمني ( بدفع مبلغ من ادلاؿ او ايراد  عقد التأمين
او عوض مايل ) مبلغ التأمني ( اىل الطرؼ الثاين ادلؤمن لو ) ادلستفيد ( وذلك حاؿ وقوع احلادث او حتقق اخلطر 

 طرؼ االوؿ . ادلبني يف العقد ,لقاء قسط مايل يدفعو الطرؼ الثاين اىل ال
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 عناصر عقد التأمين : 
سواء يف شخصو او شلتالتو او ذمتو ادلالية وىو طلب التأمني الذي يلتـز  الشخص ادلعرض للخطر :لو المؤمن ( 0

 بدفع قسط التأمني اىل شركة التأمني . 
الشركة اليت تكفل تأمني االفراد واليت تلتـز بدفع تعويض او مبلغ التأمني ذلم ؼ حاؿ تعرضهم للخطر  المؤمن :( 0

 احملدد يف التأمني . 
الشخص الذي تؤوؿ اليو ادلنفعة ادلًتتبة على عقد التأمني سواء كاف الشخص نفسو او اي شخص  المستفيد :( 1

 اخر حيدده . 
 دفعو ادلؤمن لو اىل لقاء التزاـ حتمل اخلطر ادلتفق عليو . ادلبلغ الذي ي قسط التأمين :( 2
 ادلبلغ الذي يلتـز ادلؤمن اىل ادلؤمن لو او ادلستفيد عند حتقيق اخلطر .  مبلغ التأمين :( 3
 اخلطر او ادلصلحة ادلؤمن عليو مبقتضى عقد التأمني شريطة اف تكوف زلددة حتديدا جيداً . المرمن عنو :( 4
 الشي ادلعرض للخطر وقد يكوف الشخص او شلتلكاتو .  يو :المؤمن عل( 5
ادلدة اليت تبدأ من تاريخ توقيع العقد حىت حتقق اخلطر ادلؤمن منو ودفع التعويض او حلوؿ االجل  مدة التأمين :(6

 ادلتفق عليو . 
 
 
 
 
 
 

 حسب عناصر التعاقد:
يشمل مجيع انواع التأمني اليت خيتار فيها الشخص طواعيو نوع التأمني دوف إلزاـ التأمين االخياري )الخاص(:  -1

 أي جهة مثل : )البحري , احلياة , احلوادث , احلرائق( . 
يشمل مجيع أنواع التأمي ناليت يشًتؾ فيها الشخص إجباريا اما حبكم التأمين اإللزامي ) الحكومي( :  -2

 يخوخة , والعجز , والبطالة , والصحي , واصابة العمل ( القانوف واما حبكم اخر مثل ) الش

 انواع التأمين 

 حسب موضوع الـتأمين  حسب عنصر التعاقد 

التأمين االختياري 

 )الخاص (

التأمين االلزامي 

 )الحكومي (

تأمينات 

 االشخاص 

تأمينات 

 الممتلكات 

تأمينات 

 المدنية 
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 حسب الموضوع ) الخطر المؤمن منو ( : 
حيث يقـو ادلؤمن لو بتأمني نفسو من االخطار اليت هتدد حياتو او سالمة جسده او تأمين األشخاص :  -1

 الوفاة , ادلرض , احلوادث الشخصية , البطالة (.صحتو وقدرتو على العمل مثل )
 حيث يقـو ادلؤمن لو بتأمني شلتلكاتو مثل ) احلريق , السرقة , الكوارث ( . تأمين الممتلكات :  -2
وتتعلق بادلخاطر اليت تصيب الغري واليت ديكن اف يكوف الشخص ادلؤمن لو مسؤوال  تأمين المسؤولية المدنية : -3

ية رب العمل عن سالمة موظفيو , مسؤولية عنو حبيث يتحمل تبعات االضرار اليت حتدث لالخرين مثل : ) مسؤول
 صاحب السيارة عما تسببو سيارتو لالخرين ( . 

 

 انواع التأمين في االردن : 
يشمل البضائع ادلشحونة برا اوحبرا او جوا او عرب سكك احلديد حبيث يعوض اصحاهبا عن  التأمين البحري :

 : تأمين من مخاطر النقل والحرب واالضطربات . شروطواخلسائر اليت تلحق ببضائعهم بعد تعرضها للمخاطر . 
يشمل تعويض اخلسائر واالضرار اليت تلحق بادلمتلكات واليت تنجم عن خطر احلرائق  التأمين من الحرائق :

 واالنفجارات والصواعق . 
 وكسر الزجاج . مثل : التأمني من السرقة وادلسؤولية ادلدنية وتعويضات العماؿ  التأمين من الحوادث العامة :

 يشمل توفري احلمالية لالفراد من سلاطر الوفاة او امراض الشيخوخة او تعرض الدخل للنقص .  تأمين الحياة :
 يشمل خدمات العناية الطبية ونفقاهتا سواء داخل ادلستشفى او خارجها او العالج الشامل .  التأمين الصحي :

مل اذلندسية واليت تتضمن انشاء ادلواقع واالالت منذ اليـو االوؿ للعويشمل االعماؿ ادلدنية و  الهندسي : التأمين
 حلني اكتماؿ ادلشروع وتسليمو .

  

 انواعو : تأمين السيارات : 
تأمني واجب مبوجب القانوف , يلتـز كل صاحب مركبة بعمل تأمني ذلا عند الًتخيص  التأمين االلزامي : -1

 ويشمل ادلسؤولية ادلدنية وما يسببو لالخرين من اصابات واضرار . 
تأمني اختياري ذليكل السيارة اليت تسببت يف احلادث واليت ال يشملها التأمني االلزامي  التأمين التكميلي : -2

 ملحقاهتا وقطع الغيار والسائق وادلركبة . ويشمل ادلركبة و 
 وىو يشمل مجيع بنود التأمني االلزامي والتأمني التكملي يف عقد واحد .  التأمين الشامل : -3
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 اجراءات اصدار وثيقة التأمين : 
 )يشرؼ على اصداره مكتب التأمني االلزامي ادلوحد ( في حال االلزامي :

 يطبع ادلوظف النموذج ادلوحد ) عقد تأمني ادلركبات لتعويض , اضرار الغري ( -
 يدفع ادلؤمن لع ادلبلغ احملدد حسب ) التعليمات , شكل ادلركبة , طبيعة استعماذلا ( .  -
 

 في حال التأمين التكميلي او التأمين الشامل : ) من شركة التأمين مباشرة ( 
 يطلب ادلؤمن لو ىذا التأمني من الشركة مباشرة  .  -
 خيتار ادلؤمن لع التغطية والتعوييض الذي يناسب حسب الشروط ونوع التغطية . -
 تفحص شركة التأمني ادلركبة للتحقق من سالمتها ورصد عيوب ىيكلها . -
 تصدر الشركة الوثيقة وحتدد قيمة قسط التأمني وفقا للمتفق عليو .  -
 دفع ادلؤمن لو قيمة القسط ويتسلم نسخة من الوثيقة . ي -
 

 اجراءات التعويض : 
 (.ركبة , عقد التأمني ساري ادلفعوؿ)تقرير الشرطة , رخص السواقة وادل لاالبالغ عن احلادث وتقدمي ادلستندات مث -0
 فال يوجد . نوعي الػتأمني : تكميلي والشامل اما االلزامي دفع ادلؤمن لو مبلغ االعفاء عن  -0
 كشف مندوب الشركة عن ادلركبة ادلتضررة  , مث اعداد كشف لالصالحات واالجزاء ادلطلوبة   -1
 اصالح ادلركبة بالتنسيق مع الشركة ووكالئها لقطع الغيار وزلاؿ التصليح .  -2
 دفع مبلغ التعويض ادلتفق عليو اىل ادلؤمن لو وتوقيعو براءة ذمة بذلك .  -3
 تقدير نسبة التعويض عن االضرار اجلسدية وفقا لنوع التأمني والشروط وادلتفق عليو .  -4
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