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االولىالوحدة   

 مدخل إلى المحاسبة

المحاسبة : ىي تسجيل العمليات المالية التي حدثت في شركة ما 
خالل وقت معين ، وتبويبها وترتيبها في مجموعات مترابطة . تم 

منها ، ثم تحليلها تلخيصها وعرضها على األطراف المستفيدة 
.وتفسيرىا ، واإلفادة من التحليل والتفسير في عملية إتخاذ القرارات  
العمليات المالية :يقصد بها جميع العمليات التي تخص الشركة ، 

 والتي تؤثر فيها تأثيرا ماليا مباشرا .

 امثلة
قارن بين العمليات 

 المالية

 شراء األثاث وادلعدات ، دفع رواتب ادلوظفني ،
 وبيع البضاعة للزبائن ، ودفع فواتري ادلاء والكهرباء

ذات األثر النقدي في 

 الشركة

والعمليات غري ادلالية ، مثل آداء ادلوظفني ، ومرض 
 أحد ادلوظفني ، ونوعية ادلنتج

التي ليس لها أثر 

 نقدي في الشركة

علل:تسجيل العمليات المالية : يجب أن يكون لكل عملية مالية 

  ؟الشركة أوراق ثبوتّية  ) مستندات ( خاصة بهافي 
إثباتها وتسجيلها في سجالت خاصة ، بطريقة منظمة      من اجل

قارن بين المستندات الداخلية والمستندات الخارجية من حيث : مكان 

 االستخدام , مع ذكر امثلة

المستندات 

 الخارجية
 المقارنة المستندات الداخلية

 مكان االستخدام تنشأ داخل المؤسسة  تنشأ خارج المؤسسة 

فواتير الشراء وكشوف 
 البنك والشيكات

فواتير البيع ، واستالم البضاعة 
 ، وكشوف الرواتب واألجور

 امثلة

 ما الفرق بين المحاسبة ومسك الدفاتر؟

 مسك الدفاتر: ىو فن تسجيل العملّيات المالية وىي جزء من المحاسبة.
المحاسبة: ىي تحديد وتسجيل ، وتلخيص، وإيصال المعلومات المالية  

  إلى الجهات المستفيدة

  ؟ ف البيانات المالية ويتم تلخيصهاكيف تصن

 على صورة تقارير محاسبية )القوائم المالية
 علل : توجد عالقة وثيقة بين اإلدارة المالية والمحاسبة؟ 

إذ توفر المحاسبة المدخالت الرئيسة لوظيفة اإلدارة المالية    
 علل :  يوجد اختالف كبير بين ؟

 واجبات المحاسب واجبات المدير المالي
تقييم القوائم ادلالية اليت يعّدىا احملاسب     جتميع البيانات ادلالية أو عرضها 
يستخدم ىذه البيانات يف عملية إختاذ    

ادلاليةالقرارات   
توفري البيانات ادلناسبة اليت ديكن 

 تفسريىا بسهولة عن ماضي
الشركة  قبلمست وحاضر وينّمي بيانات إضافية ، ويتخذ القرارات  

 ادلبنية على حتليل البيانات ودراستها
 ما هي أهداف المحاسبة :

االحتفاظ بسجالت مكتملة منتظمة دائمة لمختلف العمليات  -1
الشركة.المالية في   

تحديد نتيجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة.  -2  
.زمنية معينة  تحديد مركز الشركة المالي في لحظة -3  
توفير البيانات والمعلومات الالزمة للتخطيط ، واتخاذ القرارات ،  -4

 ورسم السياسات للفترات القادمة.
أعمال  توفير البيانات والمعلومات الالزمة لعمليات الرقابة على -5

 الشركة.
المستفيدون من المعلومات المحاسبية )الذين يطلبون معلومات 

 من المحاسب(: 

*المستفيدون من داخل الشركة )االدارة والموظفين ( .        
 *المستفيدون من خارج الشركة )المالك والمقرضين والحكومة ( .

 * يهتم العاملون ) الموظفون ( في الشركة بالتقارير

المالية لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم في تحقيق األرباح ، ومدى كفاءة إدارة  
 الشركة في استثمار ممتلكاتهم وحمايتها

 :مثل الضريبة(من التقارير المالية فيستفيد الجهات الحكومية )ت
 1.الرقابة على اآلداء 2.تحصيل الضريبة 3.تقديم التسهيالت للشركات
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علل: تهتم اإلدارة - على اختالف مستوياتها - بالتقارير المالية 

وذلك أنها تساعدىا على اتخاذ القرارات   التي تنتجها المحاسبة ؟
، أو تحديد حاجة الشركة  المناسبة للتخطيط المستقبلي ورسم السياسات

 إلى السيولة النقدية ، أو الرقابة على ممتلكات الشركة ، وجودة اآلداء .
 لماذا يهتم المقرضون بالتقارير المالية؟

           توضح مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية  -1
على اتخاذ قرارات تتعلق بإمكانية تقديم قروض لها. تساعدىم -2  

  ما هي خصائص المعلومات المالية ؟
1( المالءمــة  : يتعين على المسؤول الحصول على المعلومات 

 المناسبة الخاصة بالمشكلة التي يجب اتخاذ القرار بخصوصها . 
7(الوضوح : يجب عرض المعلومات المالي المهمة الخاصة 

بالمشكلة بطريقة سهلة ومبّسطة و واضحة واستبعاد المعلومات الغير 
    مهمة من أجل اتخاذ القرار الصحيح .

3( الموضـوعية : يتعّين على معد المعلومات المالية أن يبتعد عن 

 التقدير الشخصي ، ويعتمد على البيانات الحقيقية في أثناء إعداده 
المالي ،ويلتزم الحياد في اختيار  المعلومات المالية . للتقرير  

4(الدقـــة :  كّلما قلت نسبة الخطأ في المعلومات المالية كانت 
 أكثر فائدة في اتخاذ القرارات الصحيحة .

5( المدة الزمنيـة : الحصول على المعلومات المالية الحديثة في 
الوقت المناسب ُيسهم بفاعلية في اتخاذ القرارات المناسبة ؛ 

  ليس لها قيمة في عملية اتخاذ القرار .  المتأخرة   فالمعلومة 

علل : يجب أن يّتبع المحاسب أسًسا ثابتة ؛ لتكون البيانات المالية 

 التي تنشرىا الشركات متشابهة ، ويمكن المقارنة بينها .
 ما هي الفروض المحاسبية ؟ 

1( الوحدة المحاسبية المستقلة : للشركة شخصية معنوية مستقلة 

عن ماّلكها؛ أي إن جميع  وعن سجالتها المحاسبية الخاصة بها 
المعامالت المالية الخاصة بالمالك، التي ليس لها عالقة بالشركة ، ال 
تسّجل في سجالت الشركة، ويجب معاملة المالك بوصفو دائًنا مثل 

.لتزامها تجاه اآلخرينويكون التزام الشركة نحوه مثل اغيره من الدائنين،  

7( االستمرارية : * أن الشركة ُوجدت لتستمر في ممارسة نشاطها 

.العادي مّدة زمنية غير محددة ما لم يثبت عكس ذلك   
*ما يعني إبراز األصول الثابتة وتقييمها بكلفها التاريخية)القيمة الفعلية(، 

الية إلى من سنة م )تخفيض قيمتها الفعلية(واالستمرار في إىالكها 
أخرى وعلى ىذا ، فإن المحاسبين ال يلجأون إلى تقييم األصول الثابتة 

  بقيمها السوقية 
3( المدة المحاسبّية : علل:  يقّسم عمر الشركة إلى ُمدد زمنّية 

متساوية ؟ لتعّرف نتائج أعمالها بصورة دورية  وتزويد المستخدمين 
القوائم السنويّة ، أو  بهذه النتائج بانتظام ؛ سواء كان ذلك بإصدار

نصف السنويّة ، أو غيرىما  ما يتيح للمستخدمين وأصحاب العالقة 
االّطالع المستمر على األوضاع المالية للشركة ، ونتائج أعمالها ، 
بداًل من االنتظار مّدة طويلة لمعرفة ذلك ، وىو ما يعّد أمًرا عملًيا 

لومات دورية بسبب حاجة الفئات ذات العالقة بالشركة إلى مع
 تساعدىم على عملية اتخاذ القرارات .

4( الوحدة النقدية : النقود ىي أساس المعامالت االقتصادية ، 

فيصار إلى استخدامها في القياس والتحليل المحاسبي . وبناء على 
ىذا الفرض ، فإن جميع العمليات المالية التي تقوم بها الشركة تعتمد 

تعبير عنها بوحدة النقد )الدينار مثاًل (.النقد أساساً لذلك يمكمن ال  
 

 ما هي أهم المبادئ المحاسبية ؟ 

1( التكلفة التاريخّية : ىي تسجيل العمليات المالية في السجالت 
. دون النظر على القيمة السوقيةعلى أساس تكلفتها الفعلّية   

حتديد قيم العمليات ادلالية اليت ديكن  ؟التكلفة التاريخية مبدأمن ما الهدف 
.التحقق من صحتها موضوعّياً نظرًا إىل توافر ادلستندات ادلعزِّزة ذلا  

7( االستحقاق : تحميل كل مّدة بما يخصها من إيراد و مصروف ؛ 

سواء صرف ىذا المصروف أم لم يصرف ، وكذا تحميلها بإيراداتها ؛ 
ا .سواء جرى تحصيلها أو لم يجر تحصيله  
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3( المقابلة :المقارنة المقابلة بين إيرادات المدة المالية و مصروفاتها 
التي أسهمت في تحقيق اإليرادات لها ، بغضِّ النظر عن دفع ىذه 

أن يحمل إيراد المدة بالمصروفات  يجبو .المصروفات أو عدم دفعها 
جميعها التي أسهمت في تحقيق ىذا  اإليراد ، بغّض النظر عن 

التسديد الفعلي لهذا المصروف ، في ما يعرف بمبدأ مقابلة اإليراد 
بالمصروف .ما الهدف هذا المبدأ ؟ فهو ادلساعدة على حتديد نتيجة 

 انشاط الشركة من ربح أو خسارة .
4( الثبات: ىو التزام الشركة عند استخدامها إحدى طرائق المحاسبة 

بعدم تغيير الطريقة من سنة إلى أخرى إال في أحوال مبّررة وشروط 
.محددة   

 5( تحقق اإليرادات : يقوم ىذا المبدأ على أساس عدم االعتراف 
ويعد اإليراد متحقًقا إذا ،إال بعد تحققوباإليراد وتسجيلو في السجالت 

وجود عملية متبادلة بين الشركة :اآلتيين الشرطينيو أحد توافر ف
.أو تسليم مبيعات،تقديم خدمة                  .وجهات خاصة  

على ضمان الدقة يف حتديد إيرادات  ؟ ما هي اهمية مبدأ تحقيق اإليرادات

.الشركة بناًء على األدلة ادلاديّة وادلوضوعّية   
عدم أخذ األرباح المتوقّعة  ( الحيطة والحذر )التحفُّظ ( :6

بالحسبان إال عند تحققها ، في حين تؤخذ الخسائر المتوقعة 
ركةالش عدم تضخيم أرباح -1 الهدف هذا المبدأ ؟  بالحسبان قبل حدوثها  

.ألّي خسائر متوقعة  االستعداد-3         إظهار أرباحها احلقيقية-2   
إظهار جميع المعلومات التي تلزم المستفيدين ، ىو ( اإلفصاح : 7

إىل ضمان  الهدف من هذا المبدأ؟والتي تساعدىم على اتخاذ القرارات 

الشفافية يف آداء الشركة ، حبيث ال حتجب أي معلومات قد حيتاج إليها ادلستفيدون  يف 
الصلة بالشركة .  عملية اختاذ القرارات ذات   

المحاسبة .المصطلحات األساسية في      
1(األصول : كل ما تملكو الشركة من موجودات ، وأموال ، وذي قيمة 

نقدية ، أو أي شيء يمكنو توفير الخدمات أو المنافع للشركة مستقبالً ، 
: تصنف األصول إلى أربع مجموعات , هي   

أ( األصول الثابتة : ما دتلكو الشركة من موجودات تساعد يف عملية 

.البيع ، ويتوقع أن يستفاد من مخاهتا مدة طويلة اإلنتاج ، و إعادة   
ب( األصول المتداولة : النقود وادلمتلكات األخرى اليت يتوقع حتويلها إىل 

 نقد ، أو بيعها أو استخدامها يف أثناء السنة 
ج( األصول غير الملموسة : ادلمتلكات اليت ليس ذلا كيان مادي 

.، لكّنها ُتسهم يف نشاط الشركة  ملموس  
 د( االستثمارات طويلة األجل 

7( االلتزامات : حقوق األفراد جتاه الشركة الواجبة اآلداء ، أو التزامات 

الشركة جتاه اآلخرين اليت ديكن قياسها وفقاً للمبادئ احملاسبية ادلتعارف 
وهذه االلتزامات تقسم قسمين , هما :عليها .   

أ( االلتزامات طويلة األجل )الثابتة(: التزامات الشركة جتاه اآلخرين 

 اليت يستحق سدادىا مّدة أكثر من سنة مالية .
ب(االلتزامات قصيرة األجل )المتداولة(: االلتتزامات اليت على 

 الشركة جتاه اآلخرين اليت يستحق سدادىا خالل سنة . 
3(حقوق الملكّية : التزامات الشركة اجتاه ماّلكها ، وىي ادلوارد اليت 

مطروًحا  يستثمرىا ادلالك أو ادلاّلك يف الشركة ، واليت تساوي مجيع األصول 
       منها االلتزامات مجيعها 

4(قائمة المركز المالي )الميزانّية العمومّية( : قائمة توضح ما دتلكو 
وىي تتضمن ملّخصها . مات وقت إعدادىا وما عليها من التزا،الشركة من أصول

 جلميع األصول وااللتزامات وحقوق ادللكية اخلاصة بالشركة
5(قائمة الدخل: توضح نشاط الشركة من ربح أو خسارة،عن طريق مقابلة 

.ادلّدة احملاسبية اإليرادات بادلصروفات ادلرتبطة هبا خالل السنة أو  
6( اإليرادات:مجيع ما حتصل عليو الشركة من إيرادات لقاء بيع البضائع ، وتقدمي 

.اخلدمات سواء أُسددت أم ال،إضافة إىل أرباح االستثمارات  
 7( المصروفات:مجيع التكاليف اليت تتحملها الشركة لقاء حصوذلا على اإليرادات . 
8(ميزان المراجعة : قائمة تتضمن مجيع حسابات دفًت األستاذ وأرصدهتا. 

مؤشرًا واضًحا لصحة أرصدة ىذه احلسابات ، لكنو ليس دلياًل ويعّد توازن ادليزان 
ا.قاطًعا على عدم وجود أخطاء فيه  

9( دليل الحسابات: قائمة تضم أمساء مجيع حسابات دفًت األستاذ وىي 
 حسابات ترّتب غالباً حبسب تسلسلها يف قائمة ادلركز ادلايل وقائمة الدخل
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 الوحدة الثانية :

العمليات المالية وتسجيلهاتحليل   

 (دائن،دينم)نيفر ط العملية المالية/والمركب  البسيط:  انواع القيود
 أمثلة على الحسابات ذات الطبيعة المدينة والدائنة : 

.رأس المال ،الدائنون (الحسابات ذات الطبيعة الدائنة : 1  

.األصول ، المدينون (الحسابات ذات الطبيعة المدينة :7  

 أنواع الحسابات :

1( الحسابات الحقيقّية : جميع الحسابات التي تمثل قائمة المركز 

 المالي ، وتشمل :األصول ، وااللتزامات ، وحقوق الملكّية .
7( الحسابات االسمّية : جميع الحسابات التي تمّثل قائمة الدخل ، 

 وتشمل : المصروفات ، واإليرادات 
ىي دورة حياة العمليات في اإلدارة المالية )الحسابات( : الدورة المحاسبّية 

منذ نشأة العملية المالية حتى مرحلة إعداد ، وبها يمكن تسجيل العمليات المالية 
التقارير المالية المختلفة . تحدث عملية التسجيل على نحو متتابع مترابط ، 

بحيث تعتمد كل عملية على سابقتها ، وتعد في الوقت نفسو تمهيًدا للعمليات 
 الالحقة ..

 ما هي خصائص نظرية القيد المزدوج :

 *لكل عملّية مالّية طرفان متساويان يف القيمة ،وسلتلفان يف االجتاه مدين  و دائن.
 *يُرمز إىل ادلدين بكلمة )ِمن( ، ويُرمز إىل الدائن بكلمة )إىل(.

*لكل عملّية ماليذة آثار مزدوجة ، تتمّثل يف مديونّية أحد األطراف الذي حصل على 
.ودائنية الطرف اآلخر الذي فقد القيمة أو ادلنفعة  القيمة أو ادلنفعة ،  

* إلثبات العملية ادلالية ؛ جيب تسجيل القيد احملاسيب ، جبعل الطرف الذي 
 حصل على القيمة مديناً ، والطرف الذي فقدىا دائناً.

 تصّنف مجيع العمليات ادلالّية ألي شركة بناًء على أنواع احلسابات السابقة ؛ فقد تكون 
.أصوالً ، أو التزامات ، أو حقوق ملكّية ، أو مصروفات ، أو ايرادات   

تمر الدورة المحاسبية بعدة مراحل متتالية مترابطة, اذكرها؟ 

تسجيل العمليات ادلالية يف دفًت (2.يد العمليات ادلالية وحتليلهاحتد(1
اعداد ميزان ادلراجعة (4.الًتحيل اىل دفًت االستاذ(3.اليومية  

اعداد ميزان ادلراجعة بعد التسويات (6. التسويات اجلردية (5  
  اقفال احلسابات( 8 اعداد القوائم ادلالية(7

 تحديد العملّيات المالية وتحليلها :

العملية المالية  تمّثل أولى خطوات الدورة المحاسبية في تحديد
وإثباتها عن طريق المستندات المعززة لهذه العملّية ، مثل : فاتورة 

 الشراء أو البيع ، وإيصال المدين ، ومستندات الصرف .
 اذكر هدفان لتحديد العمليات المالية ؟

1( تحديد العمليات المالية الخاصة بالشركة : يقصد بذلك استبعاد 
العمليات اليت ليس ذلا عالقة بالعمليات ادلالية للشركة )أي الشركة ليست 

 طرفا فيها ( ، مثل العملّيات اخلاصة مباّلك الشركة .
2( تحديد العمليات القابلة للقياس ) يمكن التعبير عنها بوحدة النقد ( : 

 وهي نوعان :
، ن التعبري عنها بوحدة النقد ( الشركة )ديك*  عمليات ذلا أثر نقدي يف 

وجيب تسجيلها ، مثل : عملّية شراء اآلت ومعدات للشركة ، وشراء 
 شاحنة لنقل البضائع .

)ال ديكن التعبري عنها بوحدة النقد( * عمليات ليس ذلا أثر نقدي يف الشركة 
، وال جيوز تسجيلها ، مثل : قرارات التعيني ، وقرارات نقل ادلوظفني 

يف السياسات واألىداف . والتغيري  

 االصول

استثمارات 
 طوبلة الجل

 اسهم 

 سندات

 غير ملوسة

 شهرة

 عالمة تحارية

 براءة اختراع

 حقوق النشر

 المتداولة 

 الصندوق

 البنك

 المدينون

 اوراق قبض

استثمارات 
 قصيرة االجل

بضاعة اخر 
 المدة 

 الثابتة

 اراضي

 مباني

 اثاث

 سيارات

 االلتزمات

 المتداولة 

 دائنون

 اورق دفع

االلتزمات 
 قصيرة االجل

االلتزمات الثابتة 
 طويلة االجل
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 دفتر اليومّية:سجل تدّون فيو العمليات ادلالية اليت جتري داخل الشركة .
التسجيل في دفتر اليومية:بعد حتديد العمليات ادلالّية وحتليلها جيب 

تسجيلها يف سجالت الشركة : أي يف دفًت اليومّية ، حيث يسّجل يف ىذا 
لعمليات ادلالية اخلاصة بالشركة وفق تسلسلها الزمين ، ونظرية القيد الدفًت مجيع ا

  .ادلزدوج 
 اذكر شروط يجب االلتزام بها عند التسجيل في دفتر اليومية ؟

التسجيل وفق التسلسل التارخيي للعمليات ادلالية .*  
التسجيل وفق نظرية القيد ادلزدوج .*  
تدوين رقم وتاريخ لكل عملية )قيد(  على أن تكون األرقام متسلسلة *  

كتابة شرح واف عن كل عملّية .*   
عدم إجراء أي تعديالت على القيد بعد تسجيلو .*  

دفتر األستاذ : سجل ترّحل إليو مجيع حركات دفًت اليومية إىل الصفحة 

ب وحده مىت اخلاصة بكل حساب على حدة ؛ ما يتيح معرفة رصيد كل حسا
 لزم األمر

 الترحيل: نقل العمليات من دفًت اليومية إىل دفًت األستاذ

الترصيد : استخراج نتيجة العمليات ادلالية اليت أثّرت يف احلساب ، وذلك بإجياد 

الفرق بني الطرف ادلدين والطرف الدائن يف احلساب ، يف ما ديّثل تلخيصا دلا أثر يف 
 احلساب

ميزان المراجعة:قائمة أو كشف حيوي مجيع حسابات الشركة يف دفًت 

األستاذ ، ويهدف إعداده إىل التحقق من سالمة عملية التسجيل يف دفًت 
 اليومية ودفًت األستاذ . ويعد توازن ادليزان مؤشرا لصحة أرصدة الشركة

 ما هي انواع ميزان المراجعة: 

1(ميزان المراجعة باألرصدة : وفيو حيتوي الطرف ادلدين على 

األرصدة ادلدينة للحسابات مجيعها ، وحيتوي الطرف الدائن على األرصدة 
الدائنة للحسابات مجيعها . يمتاز ىذا ادليزان بتساوي رلموع أرصدة ادلبالغ 

 ادلدينة للحسابات مجيعها مع رلموع أرصدة ادلبالغ الدائنة 
7(ميزان المراجعة بالمجاميع : وفيو حيتوي الطرف ادلدين على 

 رلموعرلموع ادلبالغ ادلدينة لكل حساب ، وحيتوي الطرف لدائن على 
ادلبالغ الدائنة لكل حساب .وديتاز ىذا ادليزان بتساوي رلموع ادلبالغ ادلدينة 

 للحسابات مجيعها مع رلموع ادلبالغ الدائنة 

 على ماذا يشير عدم توازم ميزان المراجعة : 

خطأ يف ادليزان ، أو دفًت إن عدم توازن ميزان ادلراجعة يشري إىل وجود 
األستاذ ، أو دفًت اليومية . ولتحديد مكان اخلطأ ، يفّضل البحث أواًل يف 
ميزان ادلراجعة ،ويف حال مل يعثر على اخلطأ يبحث عنو يف دفًت األستاذ ، 

 وإذا مل يعثر عليو يبحث عنو يف دفًت اليومية 
 األخطاء في ميزان المراجعة :

  يف ادليزان مجع إمجايل الطرف ادلدين أو الدائنأ( خطأ يف عملية 
 ب( حذف أحد احلسابات من ادليزان .

 ج( خطأ يف مبلغ أو أكثر يف حساب أو أكثر يف ادليزان.
 د( وضع أحد أرصدة احلسابات يف ادلكان اخلطأ 

 7(األخطاء في دفتر األستاذ :

فًت األستاذ .أ( اخلطأ يف عملية اجلمع أو الًتصيد ألي من احلسابات يف د  
ب( اخلطأ يف عملية ترحيل احلسابات ، حبيث ترّحل ادلبالغ ادلدينة للطرف 

 الدائن من احلساب ، أو العكس.
 ج(عدم ترحيل أحد طريف القيد إىل حسابو يف دفًت األستاذ .

.لغ الذي رّحل إىل دفًت األستاذ د(اخلطأ يف ادلب  

 3(األخطاء في دفتر اليومّية :
جيل قيمة العملية ادلالية .أ( اخلطأ يف تس  

 ب( اخلطأ يف مجع القيد ادلرّكب .
 ج( اخلطأ يف اسم احلساب .

 د( اخلطأ الفين يف نوع احلساب ، 
 الوحدة الثالثة

 القوائم المالية

ىي قائمة تبني وضع الشركة النهائي من حيث الربح و  قائمة الدخل :
 اخلسارة ، و ذلك مبقابلة اإليرادات بادلصاريف خالل الفًتة احملاسبية.

ما يدخل اىل الشركة نتيجة بيع سلعة او تقدمي خدمة. :  اإليرادات  
 . ما خيرج من الشركة نتيجة شراء سلعة او خدمة المصاريف :

المركز المالي : ىي قائمة تتضمن ما دتلكو ادلؤسسة من أصول وما 
)  عليها من التزمات للغري وادلالكني  
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 علل : تسمى قائمة المركز المالي بالميزانية ؟ 

 نظرا لتساوي طرفيها او توازهنما 
 علل يجب اعداد قائمة الدخل قبل اعداد المركز المالي ؟ 

أثري نتيجة قائمة الدخل من ربح وحسارة على قائمة ادلركز ادلايل عند نظرا لت
 حقوق ادللكية  

 مراحل اقفال : 1( تصنيف الحسابات بغرض االقفال . 
 2( اعداد قيود االقفال .  3( اعداد ميزان المراجعة بعد االقفال . 

 اهداف االقفال : 
1- جعل ارصدة الحسابات المؤقتة مساوية للصفر علل لتكون جاىزة 

  دلدة زلاسبية الحقة
2-اقفال حسابات اإليرادات وادلصروفات يف راس ادلال من خالل حساب 

او خسارة ( اما  حوسيط يسمى ملخص الدخل ديثل صايف الدخل ) رب
 ادلسحوبات الشخصية فتقفل مباشرة يف راس ادلال 

علل : استخدام حياب وسيط يسمى ملخص الدخل القفال 

ج : نظرا لكثرة ىذه الحسابات . االيرادات ؟المصروفات و  
 الحسابات المؤقتة :

حسابات تقتصر منافعها االقتصادية على مدة 
احلسابات  تقفلزلاسبية واحدة فقط ، حبيث 

ويعود رصيدىا اىل الصفر، ائمةيف احلسابات الد  

 الحسابات الدائمة :

حسابات دتتد منافعها لفًتة زلاسبية او 
ارصدهتا  ال يتم اقفالهااكثر ، حبيث 

 اىل مدة زلاسبية الحقة.  
 مجيع االيرادات
 مجيع ادلصاريف

 ادلسحوبات الشخصية

 مجيع االصول
 محيع االلتزمات

 راس ادلال
 علل: يقفل حسابات في حـ / راس المال مباشرة دون وسيط 

 نظرا لتأثريه ف راس ادلال دون التاثري ىل صايف الدخل ) ربح او خسارة ( 

ىو عملية إجياد الفرق بني النقد الذي تسلمتو الشركة التدفق النقدي : 
 والنقد ادلصروف خالل مدة معينة .

 علل: يجب تتبع تدفق النقدي من خالل سجالت يومية ؟ 

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

  

 أهمية التدفقات النقدية : 

1- تعرف قدرة الشركة على توليد النقدية وتلبية حاجات المشروع فيما 
 يخص ىذه النقدية . 

 2- تعرف قدرة الشركة على الوفاء والدين والتكيف مع الفرص المتغيرة 
3- استخدام بيانات التدفق النقدي التاريخية مؤشرا لمبالغ التدفقات 
النقدية المستقبلية ، وتوقيتها و درجة تأكيدىا ، فضال على اختيار دقة 

 التقديرات السابقة للتدفقات النقدية . 
 4- بيان كيفية استخدام الشركة ىذه النقدية . 

 5- تجنب نفاذ الرصيد النقدي للشركة في اي وقت . 
6- مالحظة حاالت البيع ، حيث يوضح التدفق المتوقع مدى تاخر 

  العمالء في تسديد الفواتير المستحقة ام ال .
علل : يعد التدفق النقدي اشبه بالتخطيط السليم وطوق النجاة 

 الي شركة تحرص على ضمان استمرارها وزيادة ارباحها ؟ 

النو التدفقات النقدية تحدد مصير الشركة بأن تبقى في السوق 
 وتتوسع او ان تخرج منو.

1 - احلصول على قروض مصرفية  
ةتعجيل ادلقبوضات النقدي -3تاجيل ادلدفوعات النقدية    -2  

-نقص يف السيولة -زيادة يف السيولة 
 زيادة اإلنتاج وتقدمي اخلدمات -1

 إيداع ادلبلغ يف البنك واحلصول على فوائد بنكية  -2
 علل : يجب دائما توفر مبلغ نقدي في الشركة ؟ 

 النو يمثل شريان الحياة للشركة . 
 ما هي اسباب اعداد قائمة التدفقات النقدية : 

تستخدم في اعداد خطة مستقبلية لتحديد حاجات الشركة  -1
 المستقبلية من النقد ، قبل الحاجة اليو .

توضيح الفرق بين االيرادات والمدفوعات النقدية خالل مدة  -2
 زمنية معينة . 

تشير الى مقدار النقد المتوفر فعال ، مما يساعد الشركة على  -3
 تيسير اعمالها . 
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خطة التدفق النقدي : التنبؤ بحركة النقود الخارجة من المشروع 

 والداخلو اليو في غضون مدة معنة . 
 التدفق الداخل : بيع منتجات / تقدمي خدمات / حتصيل الديون 

   مصاريف تشغيلية / مصاريف استثمارية / سداد ديون التدفق الخارجي :
راس المال الثابت : جزء من راس المال يتمثل باالبنية والمنشأت 

 واالالت واالجهزة . 
حسابات المستحقات : فئة الحسابات التي يقل امدىا عن 33 يوم 

يوم وفئة الحسابات التي  63الى  33ات التي تتراوح من وفئة الحساب
يوم .  93الى  63تتراوح من   

خامسة لوحدة الا  

الخطر : ىو احتمال وقوع الخطر مستقبال ، فال يكون حدوثو مؤكدا 
 وال مستحيال .

اركان الخطر :1- االحتماليىة وعدم التأكد: يقصد بذلك احتمال 
مؤكدا وال مستحيال.وقوع اخلطر مستقبال ، فال يكون   

2- الواقعية وعدم التصنع : اي ان يكون اخلطر نامجا عن حادث 
  عرضي ال ارداي غري منعمد .

 3- الخسارة المالية : . 
 علل : اهمال الخسارة المعنوية عند تعويض الخطر ؟ 

( . لصعوبة حتديد قيمتها كميا ) ماديا  
 يمكن تنصيف مسببات  الخطر الى نوعين رئيسين , اذكرهما : 

أ- مسببات الخطر الطبيعية : ىي مظواىر الطبيعية اليت تؤثر تأثرياً مباشراً 
  مثل : الزالزل  او غري مباشر يف االضخاص وشلتالكاهتم

ب- مسببات الخطر الشخصية : ىي رلموعة حوادث والعوامل الناجتة 
اخلطر والتأثري فيو سواء كان ذلك  ان وتسببو ف حدوثمن تدخل االنس

مثل : اشعال حريق ، اصطدام السيارات ، عملية   مبقصد او بدون قصد .
 سطو والسرقة ....أخل 

التأمين : ىي وسيلة لتعويض الفرد من الخسارة المادية التي تقع بو 

 نتيجة وقوع خطر ما . 

عقد التأمين : ىو اتفاق مكتوب يلتزم بمقتضاه الطرف االول 

المؤمن ) ىيئة التأمين ( بدفع مبلغ من المال او ايراد او عوض مالي ) 
مبلغ التأمين ( الى الطرف الثاني المؤمن لو ) المستفيد ( وذلك حال 

وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد ،لقاء قسط مالي 
االول .  يدفعو الطرف الثاني الى الطرف  

 عناصر عقد التأمين : 

1( المؤمن له : الشخص المعرض للخطر سواء يف شخصو او 
شلتالتو او ذمتو ادلالية وىو طلب التأمني الذي يلتزم بدفع قسط التأمني اىل 

  شركة التأمني .
7( المؤمن : الشركة اليت تكفل تأمني االفراد واليت تلتزم بدفع تعويض 

  حال تعرضهم للخطر احملدد يف التأمني . او مبلغ التأمني ذلم ف
3( المستفيد : الشخص الذي تؤول اليو المنفعة ادلًتتبة على عقد 

  التأمني سواء كان الشخص نفسو او اي شخص اخر حيدده .
4( قسط التأمين : المبلغ الذي يدفعو المؤمن لو اىل لقاء التزام 

  حتمل اخلطر ادلتفق عليو .
5( مبلغ التأمين : المبلغ الذي يلتزم المؤمن الى المؤمن لو او 

  ادلستفيد عند حتقيق اخلطر .
6( المرمن عنه : الخطر او المصلحة المؤمن عليو مبقتضى عقد 

 التأمني شريطة ان تكون زلددة حتديدا جيداً .
7( المؤمن عليه : الشي المعرض للخطر وقد يكون الشخص او 

  شلتلكاتو .
8(مدة التأمين : ادلدة اليت تبدأ من تاريخ توقيع العقد حىت حتقق 

  اخلطر ادلؤمن منو ودفع التعويض او حلول االجل ادلتفق عليو .
 انواع التأمين : 

 *حسب عناصر التعاقد:
1- التأمين االخياري )الخاص(: يشمل مجيع انواع التأمني اليت خيتار 
فيها الشخص طواعيو نوع التأمني دون إلزام أي جهة مثل : )البحري ، 

  احلياة ، احلوادث ، احلرائق( .
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2- التأمين اإللزامي ) الحكومي( : يشمل مجيع أنواع التأمي ناليت يشًتك 
فيها الشخص إجباريا اما حبكم القانون واما حبكم اخر مثل ) الشيخوخة ، 

  والعجز ، والبطالة ، والصحي ، واصابة العمل (
 *حسب الموضوع ) الخطر المؤمن منه ( : 

1- تأمين األشخاص : حيث يقوم ادلؤمن لو بتأمني نفسو من االخطار 

هتدد حياتو او سالمة جسده او صحتو وقدرتو على العمل مثل )الوفاة اليت 
 ، ادلرض ، احلوادث الشخصية ، البطالة (.

7- تأمين الممتلكات : حيث يقوم ادلؤمن لو بتأمني شلتلكاتو مثل ) 

 احلريق ، السرقة ، الكوارث ( . 
3- تأمين المسؤولية المدنية : وتتعلق بادلخاطر اليت تصيب الغري 

اليت ديكن ان يكون الشخص ادلؤمن لو مسؤوال عنو حبيث يتحمل تبعات و 
االضرار اليت حتدث لالخرين مثل : ) مسؤولية رب العمل عن سالمة 

  موظفيو، مسؤولية صاحب السيارة عما تسببو سيارتو لالخرين( .
 انواع التأمين في االردن : 

التأمين البحري : يشمل البضائع المشحونة برا اوبحرا او جوا او عبر 

لحق ببضائعهم حبيث يعوض اصحاهبا عن اخلسائر اليت تسكك الحديد 
 بعد تعرضها للمخاطر.شروطو:تأمني من سلاطر النقل واحلرب واالضطربات
التأمين من الحرائق : يشمل تعويض الخسائر واالضرار التي تلحق 

واعق . واليت تنجم عن خطر احلرائق واالنفجارات والصبالممتلكات   
التأمين من الحوادث العامة : مثل : التأمني من السرقة والمسؤولية 

. وتعويضات العمال وكسر الزجاج  المدنية  
تأمين الحياة : يشمل توفري احلمالية لالفراد من سلاطر الوفاة او امراض 

او تعرض الدخل للنقص .  الشيخوخة  
التأمين الصحي : يشمل خدمات العناية الطبية ونفقاهتا سواء داخل 

 ادلستشفى او خارجها او العالج الشامل . 
التأمين الهندسي : ويشمل االعمال المدنية والهندسية واليت تتضمن 

مل حلني اكتمال ادلشروع وتسليموانشاء ادلواقع واالالت منذ اليوم االول للع  
 تمنياتي لكم بالتفوق والنجاح 

 االستاذ محمد عواد

 تأمين السيارات : انواعه : 
1- التأمين االلزامي : تأمني واجب مبوجب القانون ، يلتزم كل صاحب 

مركبة بعمل تأمني ذلا عند الًتخيص ويشمل ادلسؤولية ادلدنية وما يسببو 
 لالخرين من اصابات واضرار . 

7- التأمين التكميلي : تأمني اختياري ذليكل السيارة اليت تسببت يف 

مل ادلركبة وملحقاهتا وقطع احلادث واليت ال يشملها التأمني االلزامي ويش
 الغيار والسائق وادلركبة . 

3- التأمين الشامل : وىو يشمل مجيع بنود التأمني االلزامي والتأمني 

 التكملي يف عقد واحد . 
 اجراءات اصدار وثيقة التأمين : 

( التأمين االلزامي الموحد )يشرف على اصداره مكتب: في حال االلزامي  
ادلوظف النموذج ادلوحد ) عقد تأمني ادلركبات لتعويض ، اضرار الغري (  يطبع-  
  (كل ادلركبة ، طبيعة استعماذلا) التعليمات ، شادلؤمن لع ادلبلغ احملدد حسب يدفع -

 يف حال التأمني التكميلي او التأمني الشامل : ) من شركة التأمني مباشرة (

  من الشركة مباشرة  . ادلؤمن لو ىذا التأمني يطلب -
.ادلؤمن لع التغطية والتعوييض الذي يناسب حسب الشروط ونوع التغطية  يختار -  
شركة التأمني ادلركبة للتحقق من سالمتها ورصد عيوب ىيكلها . تفحص -  
. الشركة الوثيقة وحتدد قيمة قسط التأمني وفقا للمتفق عليو  تصدر -  
تسلم نسخة من الوثيقة . ادلؤمن لو قيمة القسط وي يدفع -  

 اجراءات التعويض : 

مثل )تقرير الشرطة ، رخص السواقة عن احلادث وتقدمي ادلستندات  االبالغ -1

 وادلركبة ، عقد التأمني ساري ادلفعول(.
تكميلي والشامل اما ادلؤمن لو مبلغ االعفاء عن نوعي الـتأمني :  دفع -2

 االلزامي فال يوجد . 
مث اعداد كشف مندوب الشركة عن ادلركبة ادلتضررة  ،  كشف -3

 لالصالحات واالجزاء ادلطلوبة 
لقطع الغيار وزلال التصليح ادلركبة بالتنسيق مع الشركة ووكالئها  اصالح -4  
مبلغ التعويض ادلتفق عليو اىل ادلؤمن لو وتوقيعو براءة ذمة بذلك .  دفع -5  
التأمني والشروط  االضرار اجلسدية وفقا لنوعنسبة التعويض عن  تقدير -6

 وادلتفق عليو


