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 الوحدة الثالثة

 القوائم المالية
 

 الدرس األول 

 أنواع القوائم المالية

 

وصلنا إلى المخرج النهائي للنظام المحاسبي والوسيلة الفاعلة لتوصيل المعلومات إلى الجهات 

 أداء الشركة واتخاذ القرارات المالية .ذات العالقة التي تُعنى بتقييم 

نة في ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية ،  يتم إعداد القوائم المالية بناًء على االرصدة المُدوَّ

إعداد الميزان تُنقل أرصدة حسابات المصروفات واإليرادات إلى قائمة الدخل وتُنقل أرصدة فبعد 

االصول واإللتزامات وحقوق الملكية إلى قائمة المركز المالي وتُنقل نتيجة قائمة الدخل من ربح 

 أو خسارة إلى قائمة المركز المالي تحت بند حقوق الملكية .

 

 أوالً // قائمة الدخل

تُبي ِّن وضع الشركة النهائي من حيث الربح أو الخسارة وذلك بمقابلة اإليرادات بالمصروفات ئمة قا

 المرتبطة بها خالل السنة أو المدة المحاسبية ) حسب مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات ( .

 

 المصروفات = صافي ربح ) ملخص الدخل ربح ( >اإليرادات 

 رة ) ملخص الدخل خسارة (اإليرادات = صافي خسا >المصروفات 

 

 : هو ما يدخل الشركة نتيجة بيع سلعة أو تقديم خدمة . اإليراداتـ 

 ة بما في ذلك التكاليف والنفقاتهو ما يخرج من الشركة نتيجة شراء سلعة أو خدم:  المصروفاتـ 

 ( : جفرعي)  الرابعم السؤال 1020سؤال وزراة للفرع األدبي الدورة الشتوية 

 عالمات ( 3المقصود باإليرادات ؟                                                         ) وض ح 
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 نموذج شكل قائمة الدخل

  م12/21/1029قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في  
 اإليرادات  

 xx ...... إيرادات االستشارات 

 xx إيرادات بيع احد اصول الشركة 

 xx األخرى اإليرادات 

XXX  إجمالي اإليرادات 

 المصروفات  

 xx مصروف الرواتب واألجور 

 xx مصروف اإليجار 

 xx مصروف الكهرباء 

 xx مصروف المياه 

 xx مصروف المطبوعات 

 xx مصروف النقل والتوزيع 

 xx اإلدارية والعمومية المصروفات 

 xx المصروفات الخدمية والتسويقية 

(XXX)  إجمالي المصروفات 

 XXX ( /XXX)  صافي الربح / صافي الخسارة 

 

ققت شركة الرحمة إيراداً من بيع السيارات ) احد اصولها ( مقداره  دينار وقد  05555مثال : حَّ

مت لجهات خارجية مقدارها  أُودع كامالً في البنك ، وحق قت أيضاً إيراداً من استشارات هندسية قُد ِّ

    م وكانت مصروفات الشركة على النحو اآلتي :2512وذلك ضمن السنة المالية دينار  15555

، ومصروف  1000، ومصروف الكهرباء والمياه  20000مصروف رواتب وأجور الموظفين 

 دينار . 6000النقل والتوزيع 

 ؟ م31/12/2512في عن السنة المالية المنتهية لشركة الرحمة إعداد قائمة الدخل  المطلوب :

  م12/21/1025قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في  
 اإليرادات  

 بيع السيارات ) اصول (إيرادات  50000 

 إيرادات استشارات هندسية 10000 

 إجمالي اإليرادات  60000

 المصروفات  

 مصروف الرواتب واألجور 10000 

 والمياه مصروف الكهرباء 2000 

 والتوزيعمصروف النقل  5000 

 إجمالي المصروفات  (17000)

 صافي الربح   43000
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 م 31/12/2512إليك ميزان المراجعة لشركة عبادة عن السنة المالية المنتهية في  : سؤال للحل

 اسم الحساب الرصيد الدائن الرصيد المدين

 البنك  20555

 رأس المال 1255555 

 الصندوق  20555

 أوراق الدفع 00555 

 المدينون  30555

 أوراق القبض  10555

 القروض الطويلة األجل 005555 

 األراضي  405555

 المصروفات الخدمية والتسويقية  125555

 المباني  205555

 اآلالت والمعدات  055555

 الدائنون 125555 

 األثاث  145555

 براءة االختراع  205555

 شهرة المحل  355555

 المصروفات اإلدارية والعمومية  205555

 إيرادات االستشارات الهندسية 200555 

 اإلجمالي 3115555 3115555
 

المطلوب : إظهار نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة عن السنة المنتهية في 

 م ؟31/12/2512
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 أسئلة الوزارة

 الرابع فرع ) أ (م السؤال 1020سؤال وازرة فرع ادبي الدورة الشتوية 

 :  31/12/2510أ ( في ما يأتي األرصدة المستخرجة من دفاتر شركة الواحات كما هي في 

 إيرادات استشارات  05555 ،دائنون  2255نقدية في الصندوق ،  11555 ،رواتب وأجور 45555

قرض طويل األجل  ،      12555   أثاث    ، 3555إدارية وعمومية    ،  مصاريف  2555

 رأس المال . 21255مدينون    ،    2355نقدية في البنك    ،    10555   سيارات   ،  13555

 عالمات ( 2)       م ؟12/21/1026المطلوب : إعداد قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 

 

 ( 1م السؤال األول فرع ) 1020سؤال وازرة فرع ادبي الدورة الشتوية 

 اإليرادات يؤدي إلى : ( إن زيادة المصروفات عن 3

 أ ( فائض                   ب ( عجز                      ج ( ربح                    د ( خسارة

 

 م السؤال الرابع فرع )د(1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 ـ تتكون قائمة الدخل من جزئين رئيسين هما : 3

                                                                                                                                                 أ( الربح والخسارة                                                ب( الفائض والعجز 

 د ( اإليرادات والربح                                 ج( اإليرادات والمصورفات      

 

 (أفرع ) الثالثالسؤال  م الدورة التكميلية1029سؤال وزارة فرع ادبي 

لديك األرصدة اآلتية المستخرجة من دفاتر شركة االلوان للخدمات اإلعالنية كما هي في أ ( 

 م : 31/12/2512

(  0555( دينار ، مصاريف أجور العمال )  25555( دينار ، البنك )  05555رأس المال )  

،   ( دينار  2555)  مصاريف إدارية وعمومية ،            ( دينار 2555، الصندوق ) 

،   ( دينار 0555)   إيرادات بيع أحد أصول الشركة    ،      ( دينار  055مصروف مياه ) 

( دينار  2555سيارات )  ( دينار ،  15555لة األجل ) قروض طوي ،   ( دينار   0555أثاث ) 

 ( . 1555( دينار ، مصاريف إيجار )  4555، إيرادات تقديم خدمات إعالنية ) 

 

 : المطلوب

 عالمة ( 10م .                ) 31/12/2512إعداد قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 

 عالمات ( 3ذلك .                     )  يجب إعداد قائمة الدخل قبل إعداد المركز المالي ، علل
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 :)هي جزء من اإللتزامات بقائمة الميزانية العمومية(قائمة حقوق الملكية

وتتكون من  31/12هي قائمة تُظهر صافي حقوق الملكية أو رأس المال بنهاية الفترة المالية 

والمسحوبات الشخصية ، ونتيجة قائمة ،  1/1الحسابات اآلتية : ) رأس المال بداية الفترة المالية 

 الدخل من صافي ربح او صافي خسارة ( .

 نموذج شكل قائمة حقوق الملكية

 اسم الحاسب المبلغ

xx  1/1راس المال بداية الفترة المالية 

(XXX) المسحوبات الشخصيةقيمة  تطرح 

 XXX /(XXX)  خل (الدصافي الخسارة ) نتيجة قائمة تطرح  أويضاف صافي الربح 

XXX 31/12حقوق الملكية / رأس المال بنهاية الفترة المالية  إجمالي 

 ةصافي الخسار –صافي الربح أو المسحوبات الشخصية + –حقوق الملكية=رأس المال إجمالي 

 

 م السؤال الثالث فرع ) ب ( :1006سؤال وزراة لفرع اإلدارة المعلوماتية شتوية 

 م :31/12/2554ميزان المراجعة لمؤسسة القدس التجارية في استخرجت األرصدة التالية من 

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة

 عقارات  10555

 رأس المال 35555 

 مسموحات مشتريات 1555 

 مسحوبات شخصية  3555

 صافي الربح 0555 

 م ؟31/12/2554: تصوير قائمة حقوق الملكية في  المطلوب

 ــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــ

 اسم الحاسب المبلغ

 راس المال  30000

 قيمة المسحوبات الشخصية تطرح (3000)

 يضاف صافي الربح  5000 

 31/12حقوق الملكية / رأس المال بنهاية الفترة المالية  إجمالي 32000

 

 ملخص الدخل ) ربح ( = صافي الربح

 ملخص الدخل ) خسارة ( = صافي خسارة
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 أسئلة الوزارة
 م السؤال الثاني فرع ) أ ( :1022سؤال وزارة لفرع اإلدارة المعلوماتية شتوية 

فيما يلي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة األمان لتجارة مواد البناء بالدينار األردني 

 م :31/12/2550عن السنة المالية المنتهية في 

المال ،  ( رأس 155555( رواتب مستحقة الدفع   ،   )  1055( عقارات    ،    )  25555)

 ( ملخص الدخل )خسارة(. 10555)  ( مسحوبات شخصية ، 10555) ( صندوق ،  11055) 

 م ؟31/12/2550المطلوب : إعداد قائمة حقوق الملكية للمؤسسة يدوياً كما تظهر في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م السؤال الخامس فرع ) ب ( 1005سؤال وزراة لفرع اإلدارة المعلوماتية صيفية 

إذا علمت أن صافي حقوق الملكية إلحدى المؤسسات التجارية للفترة المالية المنتهية في 

( دينار ، وأن رأس مال المؤسسة في بداية العام كان  000255م كان ) 31/12/2550

 ( دينار .25555المسحوبات الشخصية خالل العام بلغت )( دينار ، وأن 205555)

 المطلوب : أيجاد صافي الربح التي حققته المؤسسة هذا العام ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م السؤال الثالث فرع ) أ ( :1021سؤال وزراة لفرع اإلدارة المعلوماتية صيفية 

 :31/12/2511في مايلي بعض األرصدة والمعلومات الخاصة بمؤسسة األمان التجارية كما في 

 ( دينار          455،  دائنون )  ( دينار 15555ملخص الدخل خسارة  ) ،  ( دينار 3555الصندوق ) 

 ( دينار، 00555م كان ) 31/12/2511( دينار ، ورأس المال في 25555ل األجل )قرض طوي

 ( دينار. 0555والمسحوبات الشخصية ) 

ً فيها قيمة 31/12/2511المطلوب : إعداد قائمة حقوق الملكية لمؤسسة األمان كما في  م مبينا

 م ؟1/1/2511رصيد راس المال في بداية السنة المالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م السؤال الرابع فرع ) ب ( :1026سؤال وزراة لفرع اإلدارة المعلوماتية شتوية 

فيما يالي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة التألق التجارية كما هي في 

 م بالدينار األردني :31/12/2513

( مصاريف إدارية ،  4555( رأس مال ، )  00555( مردودات مبيعات ، )  2555) 

 ( مسحوبات شخصية . 2055)  ،     ( بنك 15555)   ،    (ملخص الدخل )أرباح (15555)

 م ؟31/12/2513طلوب : إعداد قائمة حقوق الملكية للمؤسسة كما في الم
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 : المركز المالي ) الميزانية العمومية (ثانياً // قائمة 

 تتضمن قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية ( الحسابات اآلتية :

 االصول : ممتلكات الشركة من موجودات وأموال .

 تجاه الشركة .االلتزامات : حقوق اآلخرين 

كها .  حقوق الملكية : التزامات الشركة تجاه ُمال 

 

 : خرى فإن قائمة المركز المالي تتكون من ثالث اجزاء رئيسية هيأبعبارة 

 

                                                                                    

 = 
 

 

 

 

 ونتيجة هذه القائمة هو حسب معادلة الميزانية التالية :

 

 

ً وهي تُعرف باسم الميزانية نظراً إلى  فإن طرفي قائمة المركز المالي يكونان متساويين دائما

 تساوي طرفيها أو توازنهما .

 

 ( :ب ) يرعف الرابعم السؤال 0102 الشتوية األدبي الدورةفرع لسؤال وزراة ل

 عالمات ( 3ب ( تتكون قائمة المركز المالي من حسابات رئيسة ، اذكر ثالثة منها .            ) 

 

 

 

 األصول = االلتزامات + حقوق الملكية

 الجزء األول 

 ؟ما الذي لدى الشركة

 ما تملكه الشركة ؟

 )األصول (

ما الذي على الشركة 

 لألطراف الخارجية ؟

 )االلتزامات (

ما الذي على الشركة 

ك الشركة ؟  لمالا

 )حقوق الملكية (

 الجزء الثاني

 الجزء الثالث
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 المركز المالي )الميزانية العمومية (نموذج شكل قائمة 

 
 م12/21/1029في  ( قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية

 المتداولةااللتزامات    األصول المتداولة  
 xx الصنوق  xx أوراق الدفع 

 xx البنك  xx ) الدائنون ) ذمم دائنة 

 xx ) المدينون ) ذمم مدينة  xx قروض قصيرة األجل 

 xx أوراق القبض    

 xx بضاعة آخر المدة    

 xx استثمارات قصيرة األجل XXX  إجمالي االلتزامات المتداولة 

      

 الثابتةااللتزامات      

XXX  إجمالي االصول المتداولة  xx قروض طويلة األجل 

 إجمالي االلتزامات الثابتة  XXX األصول الثابتة  

 xx السيارات    

 xx حقوق الملكية   األراضي 

 xx المباني  xx راس المال 

 xx اآلالت والمعدات  (xx) طرح( مسحوبات شخصية( 

 xx األثاث  xx  ) صافي الربح) إضافة 

XXX  إجمالي األصول الثابتة  (xx) طرح ( صافي الخسارةأو  ( 

 إجمالي حقوق الملكية  XXX األصول الغير ملموسة  

 xx شهرة المحل    

 xx  براءة االختراع )حق
 االختراع(

   

 xx االسم التجاري    

 xx العالمة التجرية    

 xx حقوق النشر    

XXX   االصول الغير ملموسةإجمالي    

    االستثمارات طويلة األجل  

 xx األسهم    

 xx السندات    

XXX  إجمالي االستثمارات طولة االجل    

XXX  إجمالي األصول XXX  إجمالي االلتزامات وحقوق المكلية 

 

 االلتزامات ) المطلوبات ( المتداولة  = االلتزامات ) المطلوبات (قصيرة األجل

 االلتزامات ) المطلوبات ( الثابتة = االلتزامات ) المطلوبات ( طويلة األجل
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 : ( مثال على قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية

هي  كما إليك ميزان المراجعة باالرصدة المستخرج من دفاتر شركة عبادة للخدمات االستشارية

 : م31/12/2512في 

 سم الحسابا الرصيد الدائن الرصيد المدين

 البنك  20555

 رأس المال 1255555 

 الصندوق  20555

 أوراق الدفع 00555 

 المدينون  30555

 أوراق القبض  10555

 القروض الطويلة األجل 005555 

 األراضي  405555

 المصروفات الخدمية التسويقية  125555

 المباني  205555

 الت والمعداتاآل  055555

 الدائنون 125555 

 األثاث  145555

 براءة االختراع  205555

 شهرة المحل  355555

 المصروفات اإلدارية والعمومية  205555

 إيرادات 200555 

 اإلجمالي 3115555 3115555

: إعداد قائمة الميزانية العمومية )المركز المالي ( لشركة عبادة للخدمات االستشارية  المطلوب

 م :31/12/2512المنتهية في  عن السنة المالية

 

الخسارة غير جاهز يجب اعداد قائمة الدخل  صافي بما ان صافي الربح أو:  الحل

ارة سوف يظهر بقائمة ـــخسصافي ح أو ـــإلن ناتج قائمة الدخل من صافي ربأوالً 

 كما يلي : حقوق الملكيةالمركز المالي ) الميزانية العمومية ( تحت بند 

  م12/21/1029للسنة المالية المنتهية في قائمة الدخل  
 اإليرادات  

 إيرادات 755000 

 إجمالي اإليرادات  755000

 المصروفات  

 المصروفات الخدمية والتسويقية 120000 

 المصروفات اإلدارية والعمومية 250000 

 إجمالي المصروفات  (370000)

 صافي الربح   385000
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  م12/21/1029في  ( الميزانية العمومية قائمة المركز المالي )

 االلتزامات المتداولة   األصول المتداولة  
 أوراق الدفع 00555  الصنوق 20555 

 الدائنون 125555  البنك 20555 

إجمالي االلتزامات   106000 المدينون 30555 
 المتداولة

    أوراق القبض 10555 

إجمالي االصول   105555
 المتداولة

 االلتزامات الثابتة  

 قروض طويلة األجل 005555    

إجمالي االلتزامات   960000   
 الثابتة

    األصول الثابتة  

 حقوق الملكية   األراضي 405555 

 راس المال 1255555  المباني 205555 

 + صافي الربح 300555  اآلالت والمعدات 055555 

 حقوق الملكيةإجمالي   1000555 األثاث 145555 

إجمالي األصول   1060000
 الثابتة

   

      

األصول الغير   
 ملموسة

   

    براءة االختراع 205555 

    شهرة المحل 355555 

إجمالي االصول   660000
 الغير ملموسة

   

إجمالي االلتزامات   1960000 إجمالي األصول  1960000
 وحقوق المكلية
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 والتدريب :للحل أمثلة 

إليك األرصة المستخرجة من ميزان المراجعة باالرصدة الخاص بشركة محمد للخدمات (  1

 م :31/12/2512المكتبية كما هي في 

 ميزان المراجعة باألرصدة

 اسم الحساب الرصيد الدائن الرصيد المدين

 البنك  21055

 رأس المال 25555 

 مصروف اإليجار  4555

 الصندوق  2255

 األثاث  2555

 السيارات  2555

 المعدات  2055

 اإليرادات 23555 

 شركة الجود ) مدينون (  0555

 مصروف الكهرباء  355

 مصروف الرواتب  0555

 اإلجمالي 03555 03555
 

 م ؟31/12/2512( إعداد قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في  1المطلوب : 

 م ؟31/12/2512( إعداد قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في  2             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األرصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة اسامة ( : في ما يأتي مجموعة من 2مثال رقم 

 م :31/12/2512بتاريخ  لالستشارات                 

 دائنون 3555نقدية في الصندوق         ،        4555رواتب            ،           15555

 مصروف إيجار 12555قرطاسية        ،      3555إيرادات استشارات     ،      10555

 أثاث 2555مصروفات إدارية وعمومية      ،     3555إيرادات أخرى      ،      2555

 رأس المال 24555مدينون              ،         0555نقدية في البنك      ،       0555

 شهرة محل  23555سيارات      ،      14555قرض طويل األجل     ،       0555

 م ؟31/12/2512ن السنة المالية المنتهية في ( إعداد قائمة دخل ع 1المطلوب : 

 م ؟31/12/2512( إعداد قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في   2            
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 ( فيما يأتي األرصدة الُمستخرجة بالدينار من دفاتر شركة الهديل لالستشارات المالية     3مثال رقم 

 م :13/12/2512والضريبية في                 

 دائنون  3255نقدية في الصندوق       ،       12555رواتب وأجور        ،          05555

 مصاريف إيجار 24555قرطاسية        ،   3555إيرادات استشارات            ،       05555

 أثاث 4555داريَّة وعموميَّة      ،      مصاريف إ 3555إيرادات أخرى           ،     0555

 نقدية في البنك  25555سيارات    ،    14555قرض طويل األجل     ،    12555

 رأس المال . 22255مدينون         ،        3355

 م ؟31/12/2512( إعداد قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في  1المطلوب : 

 م ؟31/12/2512قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في ( إعداد   2             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جة من دفاتر مؤسسة الرحمة بتاريخ ( في ما يأتي مجموعة من األرصدة المستخر 4مثال رقم 

 م :31/12/2512

 دينار   3555 أوراق دفعدينار  ،    4555دينار      ،       نقدية في الصندوق  15555رواتب  

 دينار 12555دينار  ،   مصروف ايجار  3555دينار ،  قرطاسية   10555إيرادات استشارات 

 دينار 2555دينار ، أثاث   3555وعمومية   دينار ،  مصروفات إدارية 2555إيرادات أخرى 

 دينار 31555دينار   ، نقدية في البنك  14555دينار   ،   سيارات  0555األجل  قصيرةقرض 

 دينار . 24555دينار    ،    رأس المال  0555مدينون 

 م ؟31/12/2512( إعداد قائمة دخل عن السنة المالية المنتهية في  1المطلوب : 

 م ؟31/12/2512( إعداد قائمة مركز مالي عن السنة المالية المنتهية في  2             
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 أسئلة الوزارة

 ( : 9م السؤال األول فرعي) 1020سؤال وزراة للفرع األدبي الدورة الشتوية 

 تُنقل نتيجة قائمة الدخل إلى قائمة المركز المالي تحت بند :

 ب ـ األصول المتداولة                                   أ ـ حقوق الملكية          

 ج ـ الحقوق الشخصية                                        د ـ األصول الثابتة 

 

 م السؤال الرابع فرع ) ب ( :0102 صيفية األدبيفرع لسؤال وزراة ل

 للخدمات الحاسوبية عن السنةب ( فيما يأتي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر شركة العون 

 م :31/12/2512المنتهية في 

( دينار  2555أثاث )    ،     ( دينار 2555الصندوق )     ،     ( دينار 30555رأس المال ) 

( دينار  0555المدينون )     ،    ( دينار 10555البنك )      ،     ( دينار  20555، أراضي ) 

 ( دينار  14555، صافي الربح )  ( دينار 25555شهرة المحل ) ( دينار،  12555، الدائنون ) 

 دينار  ( 11555قرض طويل األجل )    ، 

المطلوب : إعداد قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية ( لشركة العون كما تظهر في 

 م ؟31/12/2512

 

 (بم السؤال الثالث فرع )1029سؤال وزارة فرع ادبي 

في ما يأتي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر شركة األمل لالستشارات المالية عن السنة ب ( 

 عالمة ( 12)                                                          :  31/12/2512المنتهية في 

، (  3255( دينار    ، الدائنون )  22255( دينار   ،    رأس المال )  12555الصندوق ) 

( دينار ،  25555( دينار ، البنك )  12555( دينار ، قرض طويل األجل )  45555األثاث ) 

 ( دينار . 10555( دينار ، صافي الربح )  3355( دينار ، المدينون )  14555سيارات ) 

: إعداد قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية ( لشركة األمل لالستشارات المالية  المطلوب

 م .31/12/2512ا يظهر في كم
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 أسئلة الوزارة لفرع اإلدارة المعلوماتية

 عالمة ( 02)  3102السؤال الرابع الفرع ) أ ( المتحان الدورة الشتوية لعام 

م 31/12/2511أ ( فيما يلي بعض األرصدة المستخرجة من ميزان مراجعة مؤسسة الضمان التجارية كما هي في 

 وبالدينار األردني :

 ( مدينون  0555،    )   دائنــــــــــون(  055( مبيعات  ،   )  10555( أراضي ومباني  ،  )  20555)    

 ( قرض بنكي قصير األجل 2055م     ،    ) 1/1/2511( رأس المال في  25555( أثاث    ،    )  11555)    

 ( دائنون . 0555( شهرة المحل     ،    )  25555( صندوق    ،   )   4555)    

 فإذا علمت أن : ـ

( دينار وال يوجد مسحوبات شخصية أو  30555م بلغت ) 2511ـ األرباح الصافية لسنة  1

 م2511أية إضافات على رأس المال خالل العام 

 ( دينار . 10555ـ قدرت بضاعة آخر المدة بمبلغ )  2

 م ؟31/12/2511: إعداد قائمة المركز المالي لمؤسسة الضمان التجارية كما في  المطلوب

 

 عالمات ( 26السؤال الثالث  ) ب ( بعد تعديله ) 1026سؤال الوزراة الدورة الصيفية لعام 

م وبالدينار 31/12/2513فيما يلي أرصدة مستخرجة من ميزان مراجعة مؤسسة المدينة التجارية كما في  ب (

 دني : األر

 ( أثاث  14555،  )   دائنــــــــــــــون(  1055( مبيعات  ،  )  20555( أراضي ومباني  ،  )  00555)     

 ( قرض قصير األجل . 0055( شهرة المحل  ،  )  35555م  ،  ) 1/1/2513( رأس المال في  155555)     

 فإذا علمت :

  ( .20055م ) 2513بلغت األرباح الصافية لسنة 
  ( دينار  0055قُد ِّرت بضاعة آخر المدة بمبلغ ). 

 م ؟31/12/2513المطلوب : إعداد قائمة المركز المالي لمؤسسة المدينة التجارية كما في 
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  الثانيالدرس 

 قيود إقفال الحسابات

 يُقصد بإقفال الحسابات أي تصفير الحسابات وجعل رصيدها بداية السنة المالية = صفر .

 عملية إقفال الحسابات بثالث مراحل هي :تمرُّ 

 ( إعداد قيود اإلقفال . 2( تصنيف الحسابات بغرض اإلقفال .                        1

 ( إعداد ميزان المراجعة بعد اإلقفال . 3

 أوالً // تصنيف الحسابات بغرض اإلقفال :

 تنقسم الحسابات تبعاً لغرض اإلقفال إلى نوعين رئيسين هما :

: وهي حسابات تقتصر منافعها االقتصادية  ) الحسابات اإلسمية ( الحسابات المؤقتةأ ( 

على مدَّة محاسبية واحدة فقط ، بحيث تُقفل في الحسابات الدائمة ، وتُصبح أرصدتها مساوية 

للصفر . وهي تتضمن كالً من حسابات قائمة الدخل ) اإليرادات والمصاريف ( التي سيتم اقفالها 

 ذي سيتم اقفاله بحساب رأس المال.ب ) ملخص الدخل ( وحساب المسحوبات الشخصية والبحسا

: وهي حسابات تمتد منافعها االقتصادية لتشمل  ) الحسابات الحقيقية ( الحسابات الدائمةب ( 

ل أرصدتها إلى مدَّة محاسبية الحقة ،  مدَّة محاسبية أو أكثر ، بحيث ال يتم إقفالها ، وإنما تُرحَّ

 وتُمث ِّلها حسابات قائمة المركز المالي ) االصول ، وااللتزامات ، ورأس المال ( .

 وإليك تصنيف أنواع الحسابات 

 ) حسابات حقيقية ( الحسابات الدائمة ) حسابات إسمية ( الحسابات المؤقتة

 حسابات األصول حسابات اإليرادات

 حسابات االلتزامات حسابات المصروفات

 حسابات رأس المال الشخصيةالمسحوبات 

 

 أهداف إعداد قيود اإلقفال ووقت إعدادها :

 اآلتيين: لمالية تحقيقاً للهدفينيجب عمل قيود اإلقفال عند نهاية المدَّة المحاسبية وبعد إعداد القوائم ا

( جعل أرصدة الحسابات المؤقتة ) اإليرادات والمصروفات والمسحوبات الشخصية ( مساوية 1

 بحيث تكون جاهزة لتسجيل العمليات المالية لمدة محاسبية الحقة .للصفر 

ً من اإليرادات والمصروفات والمسحوبات 2 ( يُمثل حساب رأس المال في نهاية المدَّة كال 

الشخصية إذ يجب إقفال هذه الحسابات في حساب رأس المال ) حساب دائم ( . نظراً إلى كثرة 

نه يستخدم حساب وسيط لعملية اإلقفال يسمى حساب ملخص حسابات اإليرادات والمصروفات فإ

ل رصيده ربح أو خسارة إلى حساب رأس المال ويُقفل حساب المسحوبات  الدخل ، بحيث يُرحَّ

 الشخصية مباشرةً في حساب رأس المال .
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 : هي(= صفر المالية)والتي يجب أن يكون رصيدها بداية الفترة الحسابات المؤقتة التي تقفل

 

 

 إقفال المسحوبات الشخصية                     اقفال اإليرادات                  اقفال المصاريف 

 من حـ / رأس المال اإليرادات                    من حـ /  من حـ / ملخص الدخل   

 إلى حـ / ملخص الدخل                  إلى حـ / مسحوبات شخصية       إلى حـ / المصاريف  

 

 

 : أمثلة على اإليرادات            : المصاريف  أمثلة على

 المشتريات                             المبيعات

 إيرادات الخدمات الهندسية                 الرواتب  مصاريف 

 إيرادات الخدمات البرمجيةبضاعة أول المدة                    

 إيرادات إستشارات                     مصروف اإليجار

 إيراد خدمات  مصاريف إدارية وعمومية        

 إيراد فوائد دائنة         المصروفات الخدمية والتسويقية

 إيرادات أخرىالمصاريف األخرى                  

 

 إقفال رصيد ملخص الدخل                                        

 

 في حالة صافي الخسارة                                                       في حالة صافي الربح

 ) خسارة ( من حـ / رأس المال                                    ) ربح ( من حـ / ملخص الدخل

 إلى حـ / رأس المال                                                       إلى حـ / ملخص الدخل   

 اإليراداتأكبر من  المصاريفإذا كانت                                                 أكبر من المصاريف اإليرادات تإذا كان

 

  مالحظة هامة جداً 

 . الدخل هو نفس نتيجة قائمة الدخل من ربح أو خسارةهل تعلم أن رصيد ملخص 
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:في ما ياتي االرصدة الختامية لشركة الهديل للخدمات  مثال محلول على قيود اإلقفال

 م :31/12/2512الهندسية والبرمجية في نهاية المدة المحاسبية 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدينة

 الهندسيةإيرادات الخدمات  10555 

 إيرادات الخدمات البرمجية 15555 

 مصروف الرواتب  0555

 مصروف اإليجار  4555

 مصروف التأمين الصحي  1055

 مصروف الصيانة  1555

 مصروف الهاتف  255

 مصروف الكهرباء  355

 الصندوق  0555

 المدينون  15555

 األراضي  21555

 الدائنون 10555 

 الشخصيةالمسحوبات   0555

 رأس المال 25555 

 المجموع 25555 25555

، وتصوير حساب ملخص الدخل واقفاله ،  للحسابات المؤقتة : إعداد قيود اإلقفال المطلوب

 واستخراج قيمة رأس المال نهاية المدة المحاسبية ، وتصوير حساب رأس المال ؟

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــة

المبالغ 
 المدينة

 التاريخ البيان المبالغ الدائنة

 
10555 
15555 

 
 
 

20555 

 من مذكورين
 حـ / إيرادات الخدمات الهندسية

 البرمجية حـ / إيرادات الخدمات
 إلى حـ / ملخص الدخل      

 )قيد أقفال حسابات اإليرادات (

 
 

 م31/12/2512

12555  
 
0555 
4555 
1055 
1555 
255 
355 

 من حـ / ملخص الدخل
 إلى مذكورين     
 حـ / مصروف الرواتب     
 حـ / مصروف اإليجار     
 حـ / مصروف التأمين الصحي      
 حـ / مصروف الصيانة     
 حـ / مصروف الهاتف     
 حـ / مصروف الكهرباء     

 ) قيد أقفال حسابات المصروفات (

 
 
 
 
 م31/12/2512

0555  
0555 

 من حـ / رأس المال
 إلى حـ / المسحوبات الشخصية

 ) قيد إقفال المسحوبات الشخصية (

 
 م31/12/2512
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 ترحيل وترصيد حساب ملخص الدخل قبل اإلقفال :

 

 دفتر األستاذ
 مدين                                      حـ / ملخص الدخل                             دائن

رقم  البيان المبلغ
قيد 
 اليومية

رقم  البيان المبلغ التاريخ
قيد 
 اليومية

 التاريخ

 م31/12/2512  من مذكورين 20555 م31/12/2512  إلى مذكورين 12555

       رصيد دائن 0555

   المجموع 20555   المجموع 20555

        

 

 قيد اقفال رصيد ملخص الدخل :

 التاريخ البيان المبالغ الدائنة المبالغ المدينة

0555  
0555 

 )ربح ( من حـ / ملخص الدخل
 إلى حـ / رأس المال     

 )قيد اقفال حساب ملخص الدخل (

 
 م31/12/2512

 

 اإلقفال : ترحيل وترصيد حساب ملخص الدخل بعد

 دفتر األستاذ
 دائن               مدين                                      حـ / ملخص الدخل                     

رقم قيد  البيان المبلغ
 اليومية

رقم  البيان المبلغ التاريخ
قيد 
 اليومية

 التاريخ

 م31/12/2512  من مذكورين 20555 م31/12/2512  إلى مذكورين 12555

       إلى حـ / رأس المال 0555

   المجموع 20555   المجموع 20555

 نالحظ ان الرصيد اصبح صفر بعد قيد اإلقفال

 

 إعداد قائمة حقوق الملكية

 المبلغ اسم الحساب / البيان

 25555 ( 1/1رأس المال في بداية المدة المحاسبية ) 

 ( 0555)  المسحوبات الشخصية         طرح

 0555 الخسارة ) رصيد ملخص الدخل (     طرحأو الربح ،    إضافة

 24555 ( / صافي حقوق الملكية 31/12رأس المال في نهاية المدة المحاسبية )
 

 صافي خسارة –المسحوبات الشخصية + صافي الربح أو –2/2حقوق الملكية= رأس المال  إجمالي 
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 دفتر األستاذ
 دائن               مدين                                      حـ / راس المال                               

رقم  البيان المبلغ
قيد 
 اليومية

رقم  البيان المبلغ التاريخ
قيد 
 اليومية

 التاريخ

لمسحوبات ا إلى حـ/ 0555
 الشخصية

 م1/1/2512  / صندوقمن حـ 25555 م31/12/2512 

من حـ / مخلص  0555    
 الدخل

 م31/12/2512 

رأس المال في  24555
 المالية نهاية المدة 

      

   المجموع 20555   المجموع 20555

 ة بقائمة حقوق الملكيةينفس قيمة رأس المال نهاية المدة المحاسبنالحظ ان الرصيد 
 

 

 

 

 أسئلة الوزارة الفرع األدبي

 م السؤال الخامس فرع )أ(1029ادبي  سؤال وزارة فرع

( عبارات ، انقل إلى دفتر إجابتك رقم العبارة وضع كلمة ) صح (  4أ ( يتكون هذا الفرع من ) 

 أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة .

 حدة فقط .ـ )         ( الحسابات المؤقتة تقتصر منافعها االقتصادية على مدة محاسبية وا3

 

 (دفرع ) الثالثم السؤال 1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 د ( صن ف السحابات اآلتية إلى حسابات حقيقية أو إسمية :

 ـ الرواتب 4ـ الصندوق                 3ـ اإليجارات                2ـ األثاث                  1

 

 (بفرع ) الثالثالسؤال  م الدورة التكميلية1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 عالمات ( 15ب ( صن ف الحسابات اآلتية إلى حسابات مؤقتة أو دائمة :                        ) 

 الصندوق  – 3مصروف التأمين الصحي              – 2الدائنون                 – 1      

 إيرادات الخدمات البرمجية . – 0المدينون                               – 4      
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 ( : أ + ب) يفرع الثالثم السؤال 0102 شتوية األدبيفرع لسؤال وزراة ل

 عالمات ( 2صن ِّف الحسابات اآلتية إلى حسابات مؤقتة أو حسابات دائمة :            )  أ (

 زاماتـ حسابات األصول                 ـ حسابات اإليرادات            ـ حسابات اإللت

 ـ حسابات المصروفات            ـ حساب رأس المال            ـ حساب المسحوبات الشخصية

 

ل قيود اإلقفال للحسابات اآلتية :  ب ( سج ِّ

 ـ صافي األرباح                       ـ صافي الخسارة                     ـ المسحوبات الشخصي

 

 

 

 ( : 2) يفرع األولم السؤال 0102 الصيفيةالدورة  األدبيفرع لسؤال وزراة ل

 ( أحد الحسابات اآلتية من الحسابات الدائمة : 1

 د ( مصروف الرواتب       ج ( إيراد الخدمات        أ ( المسحوبات الشخصية          ب ( المدينون

 

 (جفرع ) الثالثم السؤال 1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 ل حساب من الحسابات اآلتية لشركة الحازم للخدمت البرمجية :ج ( اكتب قيد اإلقفال الخاص بك

 ( دينار . 10000ـ حساب المصروفات البالغ مجموعها )  2      

 ( دينار . 96000ـ حساب اإليرادات البالغ مجموعها )  1      

 ( دينار .      ) كل فرع بثالث عالمات ( 29000ـ المسحوبات الشخصية البالغ مجموعها )  1      

 

 

 

 (دفرع ) األولالسؤال  م الدورة التكميلية1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 ( قيد إقفال نتائج أعمال الشركة في حالة الخسارة هو : 6

 أ ( من حــ / ملخص الدخل                                              ب ( من حـ / رأس المال    

 إلى حـ / رأس المال                                                     إلى حـ / ملخص الدخل            

 د ( من حـ / ملخص الدخل                 ج ( من حـ / اإليرادات                                     

 إلى حـ / ملخص الدخل                                                       إلى حــ / المصروفات         
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 أسئلة الوزارة لفرع اإلدارة المعلوماتية  

 عالمات ( 6السؤال الثالث فرع ) أ (      )  1006سؤال وزارة الدورة الصيفية لعام 

  أ ( سجل القيود المحاسبية التالية :

 ( إقفال مصاريف استهالك السيارات 1( إقفال ملخص الدخل                       2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) عالمتان (    م ضع دائرة الفرع الثاني1000سؤال وزارة الدورة الشتوية لعام 

 من الحسابات التي تقفل في حساب رأس المال هو حساب :

 جـ ( المشتريات             د ( المسحوبات الشخصية   أ ( بضاعة آخر المدة            ب ( المبيعات           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) عالمتان (    م ضع دائرة الفرع الثاني1009لعام سؤال وزارة الدورة الشتوية 

 (  من حسابات اإليرادات التي تقفل في حساب ملخص الدخل حساب : 1

 جـ ( المشتريات           د ( المسحوبات الشخصية            المبيعات( بضاعة آخر المدة       ب (  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) عالمتان (       م ضع دائرة الفرع الثاني1009سؤال وزارة الدورة الصيفية لعام 

 ( يقفل رصيد حساب ملخص الدخل في حساب : 1

 آخر المدة                ب ( المبيعات                 جـ ( المشتريات             د ( رأس المالأ ( بضاعة 

 عالمات ( 6)  م ضع دائرة الفرع الثاني والخامس1022سؤال وزارة الدورة الصيفية لعام 

 ( أحد الحسابات اآلتية يُقفل في حساب رأس المال : 2
 المسحوبات الشخصيةد (              المبيعاتجـ (             آول المدةبضاعة ب (           المشترياتأ ( 

 ( أحد الحسابات اآلتية من الحسابات الدائنة التي تُقفل في حساب ملخص الدخل : 1
 المبيعاتد (                  المشترياتجـ (             بضاعة أول المدةب (            المشترياتأ ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل قيود العمليات اآلتية يدويـــاً :   عالمات ( 0 )السؤال الرابع من نفس السنة فرع ) د ( : َسجاِّ

 حساب المسحوبات الشخصية إقفالـ 1                                     ـ إقفال حساب المبيعات                2

 ـ إقفال حساب مصروف اإليجار 6                       أول المدة                   ـ إقفال حساب بضاعة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات ( 6م السؤال الثاني )أ(       ) 1021سؤال وزارة الدورة الصيفية لعام 

ل قيود إقفال الحسابات اآلتية :  أ ( سجا

 ( المسحوبات الشخصية 6  ( المبيعات            1( مصروف اإليجار         1( بضاعة أول المدة        2  
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 عالمات ( 6السؤال الثاني  فرع ) ب (    )  1021سؤال الوزراة الدورة الشتوية لعام 

 ب ( سجل قيود إقفال الحسابات اآلتية :

 ـ المسحوبات الشخصية 6   ـ المصاريف األخرى      1         المبيعاتـ  1   ـ ملخص الدخل ) ربح (    2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات ( 0السؤال الثاني  فرع ) ج (    )  1026الوزراة الدورة الصيفية لعام  سؤال

 م  :12/21/1021ج ( فيما يلي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة ألفا للحاسبات كما في 

 ( المسحوبات الشخصية  6000،     )   ( المشتريات  6000)    ، ( المبيعات  5000)       

 ( بضاعة آول المدة . 20000)       

ل قيود إقفال الحسابات السابقة في دفاتر المؤسسة في   م ؟12/21/1021المطلوب : سجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات ( 6السؤال الرابع  فرع ) ب (    )  1026سؤال الوزراة الدورة الصيفية لعام 

م وبالدينار 12/21/1026ب ( فيما يأتي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة القمة التجارية كما في 

 األردني :

( أرباح أسهم      ،    2000( مصروف إيجار     ،   )  600رة (   ،  ) ( ُملخاص الدخل ) خسا 1000)     

 ( المشتريات . 2000)     ،    ( مبيعات 600) 

 م ؟12/21/1026المطلوب : تسجيل قيود إقفال الحسابات السابقة كما في 
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 األسئلة والتمارين من كتاب الطالب

: في ما يأتي األرصدة الختامية لشركة أسامة التجارية في نهاية المدة  للحل (  2)  سؤال

 م:31/12/2512المحاسبية 

 اسم الحساب الدائن المدين

 إيرادات الخدمات االستشارية 25555 

 إيرادات خدمات الصيانة 30255 

 إيرادات الخدمات الفنية 2055 

 مصروف إيجار المكاتب  20555

 الكهرباءمصروف   1055

 مصروف المياه  2555

 مصروف التأمين الصحي  12255

 مصروف رواتب الموظفين  35055

 المدينون  40555

 الدائنون 35155 

 المسحوبات الشخصية  2055

 رأس المال 45255 

 المجموع 120055 120055

 

 إلى دائمة ومؤقتة ؟تصنيف الحسابات السابقة  .1
 اإليرادات ؟إقفال حسابات كتابة قيد  .2
 قيد إقفال حساب المصروفات ؟ كتابة .3

 تحديد نتائج أعمال الشركة من حيث الربح أو الخسارة ؟ .4
 رصيد ملخص الدخل ؟ إقفالكتابة قيد  .0

 إعداد صفحة لحساب ملخص الدخل في دفتر األستاذ ؟ .2
 كتابة قيد إقفال حساب المسحوبات الشخصية ؟ .2
 المدَّة ؟حساب رصيد رأس المال في نهاية هذه  .0

 إعداد صفحة لحساب رأس المال في دفتر األستاذ في نهاية هذه المدَّة ؟ .0

 

إشارة صح إزاء العبارة الصحيحة وإشارة خطأ إزاء العبارة غير  ع: ض ( للحل 1سؤال ) 

 الصحيحة في ما يأتي ُمصححاً الخطأ إن وجد :

              تُعَدُّ المسحوبات الشخصية من الحسابات الدائمة                        )     ( 

 )     (                                                  تُعَدَّ اإليرادات من الحسابات المؤقتة 

 )     (                                                 يُعَدُّ رأس المال من الحسابات الدائمة 

 دام حساب وسيط يسمى ملخص الدخل )      (يُقفَل حساب المسحوبات الشخصية باستخ 

  )      (                              يُقفَل حساب اإليرادات مباشرةً من حساب راس المال 

 : تمرُّ عملية إقفال الحسابات بثالث مراحل متتالية ، أذكرها ؟ ( للحل 1سؤال ) 
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  الثالثالدرس 

 التدفقات النقدية

 :أوالً // التدفق النقدي 

) صافي التدفق النقدي ( بحساب الفرق بين النقد الذي تسلَّمته  النقدييمكن إيجاد قيمة التدفق 

الشركة من بيع منتجات أو تقديم خدمات أو تحصيل ديون سابقة وغير ذلك ، والنقد المصروف 

 مصروفات سابقة أو الحقة وغير ذلك(.)مصروفات تشغيل ومصروفات استثمارية  وسداد ديون و

د فائض في النقدية ، وأما إذا كان سالباً أم ا الناتج فقد يكون موجباً أو سالباً ، فإذا كان موجباً ُوجِّ

 فهذا يعني وجود عجز في النقدية .

 مجمل النقد الخارج أكثر منالفائض = مجمل النقد الداخل 

 مجمل النقد الخارج أقل منالعجز = مجمل النقد الداخل 

 لمجمل النقد الخارج ) أي ان التدفق النقدي مساوياً للصفر (  مساو  داخل التوازن = مجمل النقد ال

 

 ً  التدفق النقدي :أهمية //  ثانيا

 للشركة صن اع القرار فيها ومستخدمي البيانات المالية بما يأتي : تفيد بيانات التدفقات النقدية

ف قدرة الشركة على توليد النقدية وتلبية حاجات المشروع في ما .1 ام هذه يخص استخد تعرُّ

 النقدية .

ف قدرة الشركة على الوفاء بالدين والتكيُّف مع الفرص المتغيرة . .2  تعرُّ
استخدام بيانات التدفق النقدي التاريخية مؤشراً لمبالغ  التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها  .3

ظر في والنودرجة تاكيدها ، فضالً عن اختبار دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية 

 العالقة بين الربح وصافي التدفق النقدي .
 بيان كيفية استخدام الشركة هذه النقدية . .4

ِّ وقت . .0  تجنُّب نفاد الرصيد النقدي من الشركة في أي 
ح إذا كان عمالء  .2 مالحظة حاالت البيع وذلك أن التدفق النقدي الُمتوقَّع ) المستقبلي ( يُوض ِّ

ا يلز  م في تسديد الفواتير المستحقة أم ال .الشركة يتأخرون أكثر مم 

 

 ) مهمة والتركيز على كلمة اداة ( : تُعَدُّ قائمة التدفق النقدي أداة جيدة لألسباب اآلتية :

 . تُستخدم في إعداد خطة مستقبلية لتحديد حاجات الشركة المستقبلية من النقد 

  ح الفرق بين اإليرادات والمدفوعات النقدية لشركة ما  خالل مدَّة زمنية معينة .تُوض ِّ

  تشير إلى مقدار النقد المتوافر فعالً ما يساعد الشركة على تسيير أعمالها من مشتريات

 وتسديد فواتير والتزامات جارية .
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 ثالثاً // أنواع التدفق النقدي :

 التدفق النقدي نوعان : تدفق نقدي خارج وتدفق نقدي داخل .

 

 رابعاً // خطة التدفق النقدي :

يُقصد بذلك التنبؤ بحركة النقود الخارجة من المشروع والداخلة إليه في غضون مدَّة معينة ، مثل 

حركة النقود خالل ثالث أشهر قادمة ، من حيث : مقدارها وبنودها ومصادرها وأوجه صرفها 

ووقت دخولها أو خروجها . أي إنها عرض لحركة النقود التي تدخل الشركة والتي تخرج منها 

 حيث : من

 

أ ( التدفق النقدي الداخل أو المقبوضات أو النقد الوارد : يُمث ِّل هذا النوع من التدفع الداخل أو 

 عوائد المبيعات المتحققة أو المتوقعة .

 

ب ( التدفق النقدي الخارج أو المدفوعات أو النقد الخارج : يُمث ِّل هذا النوع من التدفق التكاليف 

مل الشركة مثل ) دفع اإليجار والمشتريات النقدية وأجور العاملين ( أو النفقات الضرورية لع

عجز في النقدية ال يعني بالضرورة أن الشركة تخسر ، كما أن وجود فائض في  دويُذكر أن وجو

ً . وذلك أن التدفقات النقد نقدية ة تُعب ِّر فقط عن اليالنقدية ال يعني بالضرورة أنها تحقق أرباحا

فة خالل مدة زمنية معينة . اما قائمة الدخل ) الربح او الخسارة ( فتُعب ِّر عن الواردة والمنصر

 إيرادات الشركة ومصروفاتها سواء تم التحصيل أو الصرف أو لم يتم .

 

 تحليل نتائج الخطة النقدية :

 يمكن تحليل النتائج النهائية لخطة التدفق النقدي كما يأتي :

ذلك على وضع التوازن أي عدم وجود نقص في السيولة النقدية أو ( إذا كان الناتج صفراً دلَّ 1

 زيادة عليها .

إذا كان الناتج موجباً دلَّ ذلك على وضع الفائض حيث يُستغل في جوانب عدَّة للحصول على ( 2

 إيرادات إضافية ، أو تعزيز موقف الشركة في السوق .

ج أو تقديم خدمات إضافية لزيادة الدخل ، أو ومن األمثلة على ذلك إقدام الشركة على زيادة اإلنتا

 إيداع هذه المبالغ في البنك والحصول على فوائد بنكية إضافية .

 ( إذا كان الناتج سالباً دلَّ ذلك على وضع العجز ، حيث يعالج بأساليب عدة منها :3

  الحصول على قرض مصرفي لتغطية العجز. 

 . تاجيل المدفوعات النقدية 

  المقبوضات النقدية .تعجيل 
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 أسئلة الوزارة

 ( : 5) يفرع األولم السؤال 0102 الشتوية األدبي الدورةفرع لسؤال وزراة ل

 زيادة المدفوعات على المقبوضات في قائمة التدفقات النقدية يعني :

 د ـ الفائض  أ ـ الخسارة                              ب ـ العجز                 ج ـ الربح             

 

 (أفرع ) الثالثم السؤال 1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 عالمات ( 2أ ( عند تحليل نتائج الخطة النقدية ، عالم تدل كل حالة من الحاالت اآلتية :       ) 

 ـ إذا كان ناتج التدفق النقدي مساوياً للصفر . )  ............................................ ( 1    

 ـ إذا كان ناتج التدفق النقدي موجباً .          ) ............................................. ( 2    

 ـ إذا كان ناتج التدفق النقدي سالباً .            ) ............................................. ( 3   

 

 ال الثالث فرعي) ج ( :م السؤ1020سؤال وزراة للفرع األدبي الدورة الشتوية 

 عالمات (3تُعدُّ قائمة التدفق النقدي أداة ومؤشر جيد للشركة لعدة أسباب ، اذكر ثالث منها     ) 

  

 

 

 

 

 (جفرع ) الثالثالسؤال  م الدورة التكميلية1029سؤال وزارة فرع ادبي 

لهذا تخرج منه ، وج ( عن طريق التدفق النقدي يتحد د مصير الشركة ، بأن تظل في السوق ، أو 

 عالمات ( 2)            يدة لعدة أسباب ، أذكرها .( أداة جCash Flowتعد  قائمة التدفق النقدي )
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 أسئلة وتمارين كتاب الطالب

 أسئلة وتمارين للحل :

 س : في ما يأتي العمليات المالية لشركة عبادة للمواد التموينية :1سـ

 دينار نقداً ................................................ 10555شراء مواد غذائية بمبلغ  .1

 دينار نقداً .................................................. 20555بيع مواد تموينية بمبلغ  .2

 دينار نقداً .......................................................... 0555شراء أثاث بمبلغ  .3

 دينار بشيك ...................................................... 35555بمبلغ بيع أراٍض  .4

 دينار نقداً ................................................... 1055دفع إيجار مكاتب بقيمة  .0

 دينار نقداً ............................................ 2555صرف رواتب موظفين بقيمة  .2

 دينار بشيك ........................................ 15555ديم خدمات استشارية بقيمة تق .2

 دينار نقداً .............................................. 0555دفع ضرائب مستحقة بقيمة  .0

 دينار نقداً ....................................... 2555دفع أقساط قروض مصرفية بقيمة  .0

 دينار نقداً ............................................. 3555حصيل إيجار بقيمة ت .15

 دينار نقداً ................................ 0555تحصيل فوائد ودائع بنكية بقيمة  .11

 المطلوب : تصنيف الحسابات السابقة إلى نقد داخل إلى الشركة ونقد خارج منها ؟

 

 المقصود بمفهوم التدفق النقدي ؟ س : وضح 2سـ 

 

السليم وطوق النجاة ألي شركة    : يُعَدُّ التدفق النقدي أشبه بالتخطيط علل ما يأتيس :  3سـ 

 تحرص على ضمان استمرارها وزيادة أرباحها ؟

.......................................................................................................... 

بيانات خدمي التس : لمعلومات التدفقات النقدية للشركة عدة فوائد تفيد صن اع القرار ومس4سـ 

 المالية . أذكر أربعاً من هذه الفوائد ؟

 س : عالَم تدل كل حالة من الحاالت اآلتية : 2سـ 

  : إذا كان ناتج التدفق النقدي مساوياً للصفر................................................. 

  : ًإذا كان ناتج التدفق النقدي موجبا.......................................................... 

  : ًإذا كان ناتج التدفق النقدي سالبا........................................................... 
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  الرابعالدرس 

 نقديقوائم التدفق ال

 أوالً // قائمة التدفق النقدي 

 أهم العناصر التي ستساعدنا إلعداد قائمة التدفق النقدي للشركة :

 4المدة  3المدة  2المدة  1المدة  البيان م

     التدفقات النقدية الداخلة : 

     القروض 

     اإليرادات 

     المبيعات 

     إيرادات أخرى 

     الداخلة النقدية إجمالي التدفقات 2

     الخارجةالنقدية التدفقات  

     اآلالت والمعدات 

     مصروف الرواتب 

     مصروف اإليجار المدفوع 

     المشتريات النقدية 

     مصروف الكهرباء والماء 

     مصروفات أخرى 

     الخارجة النقدية إجمالي التدفقات 1

     ( 1 – 2صافي التدفقات النقدية )  1

     التدفقات أول المدة  6

     ( 6+  1التدفقات آخر المدة )  
 

 مالحظات على شكل قائمة التدفق النقدي السابقة :

 هي صافي النقدية في نهاية المدة السابقة . التدفقات النقدية أول المدة : 

دينار ، فإن رصيد بداية المدة  2555فمثالً ) إذا كان رصيد النقدية في نهاية شهر آذار  

 دينار وهكذا ( . 2555لشهر نيسان هو 

 

 هي حاصل جمع صافي التدفقات النقدية خالل المدة  التدفقات النقدية آخر المدة :

 مع التدفقات النقدية أول المدة حيث إن :
 ( 2 – 1النقد الخارج )  –= النقد الداخل ـ صافي التدفقات النقدية 
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 مثال محلول على قائمة التدفق النقدي :

 في ما يأتي تفاصيل العمليات المالية لمحل محمد إلصالح السيارات :

 دينار اردني أُودع كامالً في البنك.15555م بمبلغ1/1/2512مشروعه بتاريخ محمدبدأ  .1

 دينار نقداً . 0555بمبلغ م اشترى آالت ومعدات 0/1/2512بتاريخ  .2
 دينار استُلمت نقداً . 4555إجمالي إيرادات شهر كانون الثاني  .3

 دينار ُدفعت نقداً . 2555إجمالي رواتب شهر كانون الثاني  .4
 دينار ُدفعت نقداً . 255فواتير الكهرباء والماء لشهر كانون الثاني  .0
 دينار ُدفعت نقداً . 255إيجار شهر كانون الثاني  .2

 دينار ُدفعت نقداً . 255نقدية لشهر كانون الثاني  مشتريات .2
 ستلمت نقداً .دينار اُ  4055إجمالي إيرادات شهر شباط  .0

 دينار ُدفعت نقداً . 2555إجمالي رواتب شهر شباط  .0
 دينار ُدفعت نقداً . 255فواتير الكهرباء والماء لشهر شباط  .15

 دينار ُدفعت نقداً . 255إيجار شهر شباط  .11
 دينار ُدفعت نقداً . 255ت نقدية لشهر شباط مشتريا .12

 : إعداد قائمة التدفق النقدي لشهر كانون الثاني ، وشهر شباط ، وشهر آذار ؟ المطلوب

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــة

 آذار شباط كانون الثاني انـــــــــــــــــــــــــــالبي م

    التدفقات النقدية الداخلة : 

 5 5 5 القروض 

 5 4055 4555 اإليرادات 

 5 5 5 المبيعات 

 5 5 5 إيرادات أخرى 

 0 6600 6000 الداخلة النقدية إجمالي التدفقات 2

    الخارجة : النقدية التدفقات 

  5 0555 والمعداتاآلالت  

  2555 2555 مصروف الرواتب 

  255 255 مصروف اإليجار المدفوع 

  255 255 المشتريات النقدية 

  255 255 مصروف الكهرباء والماء 

  5 5 مصروفات أخرى 

 0 1000 0000 الخارجة النقدية إجمالي التدفقات 1

 0 2600 (6000) ( 1 – 2صافي التدفقات النقدية )  1

 9600 5000 20000 التدفقات أول المدة 6

  9600 5000 ( 6+  1التدفقات آخر المدة )  

 

 ةابلنقدي فائضفهذا يدل على أ نه هناك  موجبةبما أ ن النواتج 
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 اسئلة وتمارين للحل على قائمة التدفق النقدي

 

 في ما ياتي تفاصيل العمليات المالية لشركة النور للدعاية واإلعالن ::  س2سـ

 دينار أُودع كامالً في البنك . 25555م برأس مال قدره 1/2/2512( بدأت أعمالها بتاريخ 1

اً لها وقد 0/2/2512( بتاريخ 2 م استأجرت الشركة مكاتب من شركة الهديل العقارية لتكون مقر 

 دينار سنوياً ُدفعت بشيك . 4555بلغت قيمة اإليجار 

ب مبلغ 10/2/2512( بتاريخ 3 ينار من البنك ثم أُودع في الصندوق لدفع د 3555م ُسحِّ

 المصروفات الضرورية الطارئة .

 دينار بشيك . 2555م اشترت الشركة أثاثاً للمكاتب بمبلغ 25/2/2512( بتاريخ 4

دينار  2555م اشترت الشركة سيارة صغيرة لتسيير أعمالها بمبلغ 20/2/2512( بتاريخ 0

 سيارات .باآلجل وذلك من شركة االتحاد لتجارة ال

 دينار ُدفع بشيك . 20555م اشترت الشركة معدات بمبلغ 1/2/2512( بتاريخ 2

دينار وقد تسلَّمته  14555م عملت الشركة دعاية لشركة الوداد بمبلغ 15/2/2512( بتاريخ 2

 بشيك .

 دينار نقداً . 355م دفعت الشركة قيمة فاتورة الكهرباء البالغة 10/2/2512( بتاريخ 0

م عملت الشركة مجموعة من الدعايات واإلعالنات لشركة الجود بمبلغ 25/2/2512خ ( بتاري0

 دينار على الحساب . 0555

م دفعت الشركة ثمن السيارة التي اشترتها من شركة اإلتحاد لتجارة 20/2/2512( بتاريخ 15

 السيارات بشيك مسحوب على البنك .

 دينار ُدفِّعت بشيك . 0555ن م بلغ مجموع رواتب العاملي35/2/2512( بتاريخ 11

 

 المطلوب :

 إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة في شهر حزيران وتموز وآب ؟
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 : في ما يأتي تفاصيل العمليات المالية لشركة الطاهر : س1 سـ

دينار  4555دينار نقداً ، و 14555م بمبلغ 1/3/2512( بدأت الشركة نشاطها التجاري بتاريخ 1

 دينار قيمة مبنى . 05555دينار قيمة أثاث ، و  2455، و قيمة سيارة 

دينار من شركة الزاهر دفعت  15555م اشترت الشركة معدات بمبلغ 0/3/2512( بتاريخ 2

 دينار نقداً . 3555منه 

 دينار نقداً . 05م اشترت الشركة مواد نظافة بمبلغ 2/3/2512( بتاريخ 3

 دينار في البنك . 2555غ م أودعت الشركة مبل0/3/2512( بتاريخ 4

لقاء صيانة  رمدينار نقداً من السيد سا 3255لغ م حصَّلت الشركة مب10/4/2512( بتاريخ 0

 المبنى الخاص به .

دينار تسلَّمت  20555م عملت الشركة صيانة لشركة االتصاالت بمبلغ 12/0/2512( بتاريخ 2

 دينار نقداً . 15555منه 

 دينار مصروف صيانة للسيارة بشيك . 055لشركة مبلغ م دفعت ا12/0/2512( بتاريخ 2

 دينار نقداً . 1355م دفعت الشركة رواتب الموظفين البالغة 20/0/2512( بتاريخ 0

 :  المطلوب

 في شهر آذار ، ونيسان ، وأيار ، وحزيران ؟إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : في ما يأتي تفاصيل العمليات المالية لشركة النورس لصيانة أجهزة الحاسوب : س1سـ 

 بالبنك .دينار أودع  05555م برأس مال مقداره 1/1/2512( بدأت الشركة نشاطها بتاريخ 1

 دينار بشيك لتسيير اعمالها . 15555م اشترت الشركة سيارة بمبلغ 0/1/2512( بتاريخ 2

 دينار باآلجل . 2555م اشترت الشركة أثاثاً من مفروشات زين بمبلغ 2/1/2512( بتاريخ 3

 دينار بشيك . 255م دفعت الشركة قيمة فاتورة الهاتف البالغة 15/1/2512( بتاريخ 4

دينار  455م اشترت الشركة بعض القرطاسية من مكتبة االستقالل بمبلغ 12/1/2512( بتاريخ 0

 بشيك مسحوب على البنك .

م عملت الشركة صيانة ألجهزة الحاسوب الخاصة بأحد العمالء بمبلغ 10/1/2512( بتاريخ 2

 دينار وقد تسلَّمت المبلغ بشيك . 1255

 

 :  المطلوب

 الثاني ، وشباط ؟ نة في شهر كانوإعداد قائمة التدفق النقدي للشرك
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: في ما يأتي الحسابات التي تُمث ِّل التدفقات الداخلة والخارجة لشركة األمل في شهري  س6ـ س

 كانون الثاني وشباط :

 ـ شهر كانون الثاني :

 دينار 1555دينار،مصروف رواتب الموظفين  255دينار،المشتريات النقدية  3555اإليرادات 

 دينار . 155دينار ، مصروف اإليجار  05والماء  مصروف الكهرباء

 ـ شهر شباط :

 دينار 1555دينار،مصروف رواتب الموظفين  255دينار،المشتريات النقدية  3055اإليرادات 

 دينار . 155دينار ، مصروف اإليجار  05مصروف الكهرباء والماء 

قم بإعداد قائمة التدفق النقدي  دينار ، 1000إذا علمت أن التدفقات في بداية المشروع قد بلغت 

 لشهر كانون الثاني ، وشباط ، وآذار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أول المدة والتدفقات النقدية آخر المدة ؟س : ما الفرق بين التدفقات النقدية 0سـ

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س : في ما يأتي الحسابات التي تمثل التدفقات الداخلة والخارجة لشركة الرائد في شهر 2سـ 

 كانو الثاني :

 القروض :     صفر

 دينار 3255اإليرادات :   

 دينار 055المبيعات :    

 دينار 255شراء االثاث :      

 دينار 2555شراء السيارات :      

 مصروف رواتب الموظفين :    صفر

 دينار 255ف الكهرباء والماء :        مصرو

 دينار  155مصروف اإليجار :      

دينار ، قم بإعداد قائمة التدفق  25000إذا علمت أن التدفقات في بداية المشروع قد بلغت 

 النقدي لشهري كانون الثاني وشباط .
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 ركة :مالية اآلتية للشقم بإعداد قائمة التدفق النقدي لشركة عبادة بناًء على العمليات ال: س9سـ 

 12555دينار نقداً ، و  22555م بمبلغ 1/3/2512( بدأت الشركة نشاطها التجاري بتاريخ 1

 دينار قيمة مبنى الشركة . 155555دينار قيمة أثاث ، و  1055دينار قيمة سيارة ، و

منها دينار ُدفع  15555م اشترت الشركة آالت من شركة سميح بمبلغ 0/3/2512بتاريخ ( 2

 دينار نقداً . 0555

 دينار في البنك . 05555م أودعت الشركة مبلغ 2/4/2512( بتاريخ 3

 دينار نقداً إثر خدمات صيانة لشركة محمد4155م حص لت الشركة مبلغ10/4/2512( بتاريخ4

 دينار بموجب شيك إثر بيع سيارة للشركة 0355م حصَّلت الشركة مبلغ 0/0/2512( بتاريخ 0

 دينار نقداً . 0555م اشترت الشركة سيارة بمبلغ 12/0/2512( بتاريخ 2

 دينار لقاء خدمات استشارية لشركة الكوثر 1055م تسلَّمت الشركة مبلغ 0/2/2512( بتاريخ 2

 ديناراً نقداً . 05م دفعت الشركة قيمة فاتورة الكهرباء البالغة 10/2/2512( بتاريخ 0

دينار بموجب شيك لقاء نقل أثاث لشركة  2555مبلغ م حصَّلت الشركة 22/2/2512( بتاريخ 0

 اسامة .

دينار تسلَّمت  20555م عملت الشركة صيانة لشركة االتصاالت بمبلغ 21/0/2512( بتاريخ 15

 دينار نقداً  15555منه 

 دينار مصروف صيانة للسيارة بشيك  . 055م دفعت الشركة مبلغ 23/0/2512( بتاريخ 11
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 وزارةأسئلة ال

 

 ( :أ ) يفرع الثانيم السؤال 0102 شتويةال الدورة األدبيفرع لسؤال وزراة ل

 عالمات ( 15)                           أ ( في ما يأتي العمليات المالية لشركة المحيط الهندسية :

 دينار أُودع في البنك . 25555م بدأت الشركة برأس مال قدره 1/1/2512ـ بتاريخ 1

 دينار بشيك مسحوب على البنك . 11555م اشترت الشركة سيارة بمبلغ 0/1/2512بتاريخ ـ 2

 دينار على الحساب )آجل(. 3555م اشترت الشركة أثاثاً من شركة العين بمبلغ 12/1/2512ـ بتاريخ 3

 . دينار بشيك مسحوب على البنك 100م دفعت الشركة فاتورة هاتف قدرها 26/2/1025ـ بتاريخ 6

 دينار بشيك . 055م اشترت الشركة قرطاسية من مكتبة الثائر بمبلغ 10/1/2512اريخ بتـ 0

 دينار بشيك بدل تصميمات ألحد العمالء . 1055م قبض الشركة 20/1/2512ـ بتاريخ 2

 المطلوب : إعداد قائمة التدفقات النقدية لشهري كانون ثاني وشباط ؟

 

 ( :أ ) يفرع الثانيم السؤال 0102 الدورة الصيفية األدبيفرع لسؤال وزراة ل

أ ( في ما يأتي الحسابات التي تمثل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لشركة العلى في شهر 

 م :2512نيسان/

، ( دينار  2555، شراء سيارات ) ( دينار  4555( دينار ، المبيعات )  2555اإليرادات ) 

 ( دينار . 055اء معد ات ) ( دينار ، شر 055مصروف اإليجار المدفوع ) 

 ( دينار . 25555إذا علمت أن التدفقات النقدية في بداية المشروع قد بلغت ) 

 عالمة ( 11المطلوب : إعداد قائمة التدفقات النقدية لشهري نيسان وآيار ؟                       ) 

 

 (جم السؤال الخامس فرع )1029سؤال وزارة فرع ادبي 

الحسابات التي تمث ل التدفقات الداخلة والخارجة لشركة الخالد في شهر كانون ج ( في ما يأتي 

 عالمة ( 11الثاني :                                                                                   ) 

(  1555( دينار ، مصروف الرواتب )  455( دينار ، مشتريات نقدية )  3555اإليرادات ) 

 ( دينار . 155( دينار ، مصروف الكهرباء والماء )  055دينار ، مصروف اإليجار ) 

 ( دينار. 26000إذا علمت أن التدفقات النقدية في بداية المشروع قد بلغت ) 

 : إعداد قائمة التدفقات النقدية لشهري كانون الثاني وشباط . المطلوب
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 (دالسؤال الرابع فرع )م الدورة التكميلية 1029سؤال وزارة فرع ادبي 
 عالمات ( 15د ( في ما يأتي بعض العمليات المالية لشركة العلي لالستشارات الهندسية .      ) 

( دينار أُودع في  05555م بدأت الشركة أعمالها برأس مال قدره ) 1/4/2512ـــ بتاريخ 

 الصندوق .

 دينار دفعت قيمتها نقداً .(  12555م اشترت الشركة سيارة بمبلغ ) 2/4/2512ــ بتاريخ 

 ( دينار نقداً . 3555م دفعت الشركة قيمة فاتورة الكهرباء البالغة ) 10/4/2512ــ بتاريخ 

( 10555م قدمت الشركة استشارات هندسية خاصة ألحد العمالء بمبلغ )22/4/2512ــ بتاريخ 

 دينار وقد تسلمته نقداً .

( دينار نقداً من مفروشات  2555أثاثاً للمكاتب بمبلغ ) م اشترت الشركة 22/4/2512ــ بتاريخ 

 زينة .

 : إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة في شهري نيسان وأيار . المطلوب
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 من كتاب الطالب أسئلة الوحدة

 

 خطة التدفق النقدي : ب: وض ح المقصود   السؤال االول

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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 : أكمل الفراغ في العبارات اآلتية : السؤال الثاني

 أ( بعد إعداد ميزان المراجعة تُنقل أرصدة حسابات المصروفات واإليرادات إلى قائمة ..........

 وتُنقل أرصدة االصول وااللتزمات وحقوق الملكية إلى قائمة ....................................  

 

 ب( تُنقل خالصة قائمة الدخل )ربح ، أو خسارة ( إلى قائمة المركز المالي تحت بند ............

 

. في النقدية ، وإذا كان ج( إذا كان ناتج التدفق النقدي سالباً فهذا يدل على وجود ...............

 موجباً دلَّ على وجود ................... في النقدية .

 

د( تُعَدُّ فوائد الودائع البنكية مثاالً على النقد ................. في حين تُعَدُّ الضرائب المستحقة 

 أشبه بالنقد .....................

 

 ما يأتي :: هات مثاالً واحداً على كل م السؤال الثالث

 ج ( حساب مؤقت : ...................................................................................

 د ( حساب دائم : .......................................................................................
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ثم أجب عن لالستشارات الهندسية  محمد لع على قائمة الدخل لشركة اط ِّ :  الرابعالسؤال 

 األسئلة التي تليها :

 شركة محمد
 م31/12/2512قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

 اإليرادات :  

 اإليرادات االستشارية الهندسية 2555 

 اإليرادات االستشارية الفنية 1055 

   

 المصروفات :  

 رواتب الموظفينمصروف  2055 

 مصروف إيجار المحل 1255 

 مصروف الكهرباء 25 

   

   

 المطلوب : 

 أ ( إيجاد إجمالي اإليرادات وإجمالي المصروفات ؟

 ب ( إيجاد نتائج أعمال الشركة ، وبيان وضعها من حيث الربح والخسارة ؟

ح الخطا الوارد في كل عبارة من العبارات   اآلتية :السؤال الرابع : صح 

 أ ( زيادة اإليرادات على المصروفات يؤدي إلى خسارة ............................................

 ب ( تقديم خدمات استشارية يُعَدُّ من المصروفات ...................................................

 ..................................................................ج ( إيجار المحل يُعَدُّ من اإليرادات 

ل أرصدة حسابات اإليرادات جميعها إلى حساب ملخص الدخل ، يجعل حسابات  د ( تُرحَّ

 اإليرادات دائنةً وحساب ملخص الدخل مديناً بإجمالي مبلغ اإليرادات .............................

يُرحَّل رصيد راس المال إلى حساب ملخص الدخل بجعله دائناً وجعل هـ( في حال الخسارة 

 حساب ملخص الدخل مديناً بالمبلغ نفسه .............................................................

 .و ( يُعبَّر عن قائمة الدخل بمصطلح الميزانية العمومية ............................................

 

 .الحسابات المؤقتة مساويةً للصفر علال عمل قيود اإلقفال يهدف إلى جعل أرصدة:السؤال الخامس

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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كما هي في في ما يأتي أرصدة ميزان المراجعة لشركة الوداد التجارية  : السؤال السادس

 : م31/12/2512 تاريخ 

 دينار 15555اآلالت والمعدات  ،دينار 0555بضاعة آخر المدة  ،دينار 155055رأس المال 

 دينار  13555دينار   ،   أوراق الدفع  2555دينار    ،   المدينون  20555قرض العقار 

 دينار 40555دينار،القرض طويل األجل 0055دينار،أوراق القبض 3555مصروف الكهرباء 

 دينار 00055دينار ، البنك  15555ير األجل دينار   ،   القرض القص 15555إيراد الصيانة 

 دينار 15555دينار  ، براءة االختراع  05355دينار  ،    إيراد االستشارات  25055المباني 

 دينار 2555دينار   ،  مصروف المياه  20555دينار   ،   الدائنون  0555مصروف الصيانة 

 دينار 05555ار    ،     الصندوق دين 0555دينار    ،    إيجار المحل  35555السيارات 

 دينار     15555إيرادات االستثمارات                        ،دينار                 20555األراضي 

 دينار  25555مصروف رواتب الموظفين        ،دينار            15555المسحوبات الشخصية 

 م ؟31/12/2512ة في ( إعداد قائمة الدخل عن المدة المنتهي1:  المطلوب

 م ؟31/12/2512( إعداد قائمة المركز المالي عن المدة المنتهية في  2            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ما يأتي بعض االرصدة والمعلومات الخاصة بشركة الهديل التجارية عن :  السؤال السابع

 م :31/12/2512السنة المالية المنتهية في 

 دينار 2555الصندوق 

 دينار 0555ملخص الدخل )خسارة( 

 دينار 10555قرض طويل األجل

 دينار 3555المسحوبات الشخصية 

 دينار 1455الدائنون 

 ينارد 05555صافي حقوق الملكية  

 

 : المطلوب

 م ؟1/1/2512إيجاد قيمة رصيد راس المال في بداية السنة المالية  
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م لشركة الرحمة 31/12/2512: لديك ميزان المراجعة باألرصدة كما هو في  السؤال الثامن

 لالستشارات المحاسبية :

 اسم الحساب أرصدة دائنة أرصدة مدينة

 الصندوق  13005

 البنك  1355

 قرطاسية  255

 أثاث  0555

 أجهزة حاسوب  2555

 مصروف فاتورة كهرباء  125

 مصروف رواتب  15555

 مصروف إيجار  1555

 السيارة  25555

 شركة اسامة ) مدينون (  1055

 إيراد خدمات 4555 

 شركة محمد ) دائنون ( 1055 

 راس المال 05555 

 اإلجمالي 00055 00055
 

 المطلوب : 

 إعداد قائمة الدخل؟أ ( 

 ب ( إعداد قائمة حقوق الملكية ؟

 ج( إعداد قائمة المركز المالي ؟

 د ( إعداد قيود اإلقفال الالزمة ؟
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 الوحدة الخامسة

 إدارة الخطر والتأمين

 الدرس األول // الخطر

 . : هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية عرف الخطري

 يضه :والخطر الذي يمكن تعأركان 

 يعتمد تعويض الخطر على توافر األركان األساسية اآلتية فيه :

 ( اإلحتمالية وعدم التاكد :2

يُقصد بذلك احتمال وقوع الخطر مستقبالً ، فال يكون حدوثه ُمؤكَّد اً وال مستحيالً ، ما يُول ِّد لدى 

رار ما ق تملة نتيجة موقف معين ، أو اتخاذالمحالشخص تقديرات غير ُمؤكَّدة للنتائج المتوقعة أو 

بحيث تتراوح نسبة أحتمالية الخطر بين الصفر والواحد . وهذا يعني أنه إذا كانت نسبة إحتمال 

(  %155( وبذلك فهو ال يعتبر خطراً كونه لن يحدث أبداً ، أو بنسبة )  %5وقوع الخطر ) 

ال يُعَدُّ خطراً بموجب التعويض . أما إذا كان  ( فإن ذلك %155وبذلك فإن حدوثه مؤكد بنسبة ) 

 احتمال وقوع الخطر بين هاتين النسبتين المئويتين فالتعويض واجب .

 ( الواقعية وعدم التصنُّع :1

د من جانب الشخص نفسه  أي ان يكون الخطر ناجماً عن حادث عرضي ) ال إرادي ( ، غير ُمتعمَّ

 ( الخسارة المالية :1

ا الخسائر المادية فيمكن تعويضها خالفاً يتسبَّب الخطر  عادةً في حدوث خسائر مادية ومعنوية . أم 

ي اً ) تحديد قيمتها ( .  للخسائر المعنوية التي يصعب قياسها َكم ِّ

 

 

 ُمسباِّبات الخطر :

الحوادث التي تُسب ِّب وقوع الخطر ، ما يؤدي إلى حدوث خسارة ومجموعة العوامل والظواهر 

 . معنوية ومادية

 يمكن تصنيف ُمسب ِّبات الخطر إلى نوعين رئيسين هما :

ر مباشر أو غي طبيعية التي تؤثر تاثيراً مباشراً مجموعة الظواهر ال ُمسباِّبات الخطر الطبيعية :أ ( 

في األشخاص أو ممتلكاتهم ، مثل ) الزالزل ، والبراكين ، والحرائق ، والفيضانات ، واألعاصير( 

 وكل ظاهرة تنشأ بفعل العوامل الطبيعية فقط .

مجموعة الحوادث والعوامل الناتجة من تدخل اإلنسان وتسبُّبه ب ( ُمسباِّبات الخطر الشخصية : 

فيه ، سواء كان ذلك بقصد أو من دون قصد ، مثل ) إشعال الحرائق في حدوث الخطر والتأثير 

 .(، والمرض ، والشيخوخة ، والوفاة ، واصطدام السيارات ، وعمليات السطو والسرقة ، والبطالة



 
42 

 

 أسئلة الوزارة

 ( : 1)  يفرع األولم السؤال 0102 الشتوية األدبي الدورةفرع لسؤال وزراة ل

 فإن ذلك : %155وقوع الخطر  ( إذا كانت نسبة احتمال 2

 أ ـ يوجب التعويض                                                   ب ـ ال يوجب التعويض

 ج ـ يوجب تعويض شخصي                                          د ـ يوجب تعويض معنوي

 

 (أفرع ) الرابعم السؤال 1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 عالمات ( 2عويض الخطر على توافر أركان اساسية ، اذكر تلك األركان .          ) أ ( يعتمد ت

 

 

 (دم الدورة التكميلية السؤال األول فرع )1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 واحدة مما يأتي ال تُعد  من األركان األساسية للخطر الذي يمكن تعويضه :(  1

 د ( الخسارة المعنوية  أ ( االحتمالية وعدم التأكد    ب ( الواقعية وعدم التصنع    ج ( الخسارة المالية 

 

 ( 5فرع )  الثانيم السؤال 1020سؤال وازرة فرع ادبي الدورة الشتوية 

الخطر هو احتمال وقوع حدث معي ن ينتج منه خسارة مادي ة أو معنوي ة ، ويعتمد تعويض 

 عالمات ( 3توافر أركان أساسية فيه . اذكر هذه االركان ؟               ) الخطر على 

 

 ( : 1) يفرع األولم السؤال 0102 الشتوية األدبي الدورةفرع لسؤال وزراة ل

 تُعدُّ الوفاة من مسبب ِّات الخطر :

 أ ـ الشخصية                 ب ـ الطبيعية                    ج ـ المادية                   د ـ الجماعية 

 

 

 (دفرع ) الرابعم السؤال 1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 ـ من مسببات الخطر الطبيعية : 1

 أ ( اصطدام السيارات               ب ( البطالة                ج ( السرقة           د ( الزالزل   
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 من كتاب الطالبأسئلة الدرس 

وضح المقصود بالخطر :  .1

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 عل ِّل ما يأتي : .2
 إهمال الخسارة المعنوية عند تعويض الخطر :

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

ر سبب رفض تعويض الخطر لكل حالة من الحاالت اآلتية : .3  فس ِّ
د عبادة إشعال حريق في مصنعه للحصول على تعويض مادي ......................  أ ( تعمَّ

ضها لخطر انفجار البراكين بنسبة   .........%155ب ( سكنت هديل في منطقة يُحتمل تعرُّ

صور ذكرياته مع  يأُصيب محمد بانهيار عصبي إثر سرقة ألبوم الصور الذي يحو ج (

 والده المتوفى ..................................................................................      

.................................................................................................

................................................................................................. 

 صن ِّف ُمسب ِّبات الخطر اآلتية إلى طبيعية وشخصية : .4
 سرقة ، البطالة ، البراكين ، الحريق ، المرض .الزالزل ، ال

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 
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 التأمين//  الثانيالدرس 

 

 أوالً // مفهوم التأمين :

 هو وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المادية ) المالية ( التي تحيق به نتيجة وقوع خطر ما .

 

 

 ثانياً // عقد التأمين :

ن ) هيئة التأمين ( بدفع مبلغ من المال أو هو  اتفاق مكتوب يلتزم بمقتضاه الطرف االول الُمؤم ِّ

ن له ) المستفيد ( ، وذلك  إيراد ، أو أي عوض مالي آخر ) مبلغ التأمين ( إلى الطرف الثاني الُمؤمَّ

ني إلى الطرف الثا في حال وقوع الحادث ، أو تحقُّق الخطر الُمبيَّن في العقد لقاء قسط مالي يدفعه

 الطرف األول .

 

 

 ثالثاً // عناصر عقد التأمين :

ن له .1 ض للخ الُمؤمَّ مته المالية طر سواء في شخصه أو ممتلكاته أو ذ: هو الشخص الُمعرَّ

 قسط التأمين إلى شركة التأمين . طالب التأمين الذي يلتزم بدفع وهو

ن .2 : هي الشركة التي تكفل تأمين األفراد والتي تلتزم بدفع التعويض أو مبلغ التأمين  الُمؤماِّ

ضهم للخطر الُمحدَّد في عقد التأمين .  لهم في حال تعرُّ

: هو الشخص الذي تؤول إليه المنفعة المترتبة على عقد التأمين ، أي الشخص  المستفيد .3

يد حدَّد في عقد التأمين وقد يكون المستفالذي يقبض مبلغ التأمين في حال تحقُّق الخطر المُ 

 ن له نفسه أو أي شخص آخر .الُمؤمَّ 

ن ) شركة التأمين ( لقاء التزام  قسط التأمين .4 : هو المبلغ الذي يدفعه الُمؤمَّن له إلى الُمؤم ِّ

ل نتائج الخطر الُمتَّفق عليه في عقد التأمين . ن بتحمُّ  الُمؤم ِّ

ن بدفعه إلى الُمؤمَّن له أو إلى المستفيد عند  : هو المبلغ الذي مبلغ التأمين .0 يلتزم الُمؤم ِّ

 تحقق الخطر الُمحدَّد في عقد التأمين .

ن منه .2 : هو الخطر أو المصلحة الُمؤمَّن عليها بمقتضى عقد التأمين شريطة أن  الُمؤمَّ

فها بسهولة من دون  ِّ التباس قد يُ تكون ُمحدَّدة تحديداً جيداً بحيث يمكن تعرُّ لى إ فضيأي 

ن . ن له والُمؤم ِّ  حدوث نزاع بين الُمؤمَّ

ض للخطر وقد يكون الشخص نفسه أو ممتلكاته . الُمؤمَّن عليه .2  : هو الشيء الُمعرَّ

هي المدَّة التي تبداً من تاريخ توقيع العقد وحتى تحقُّق الخطر الُمؤمَّن منه  :مدَّة التأمين  .0

ودفع التعويض أو حلول األجل المتفق عليه ، أي إنها تُمث ِّل المدَّة الزمنية يكون فيها عقد 

 التأمين ساري المفعول .
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 رابعاً // أنواع التأمين :
 ف التأمين تبعاً للغرض إلى نوعين هما :يُصن  
 

 ( التأمين بحسب عنصر التعاقد : 2
ويقصد بعنصر التعاقد هي الجهة التي تتولى القيام بعملية التأمين ويقسم التأمين في هذه 

 الحالة إلى قسمين هما :

:  التأمين االختياري ) الخاص (أ ( 
يشمل جميع أنواع التأمين التي يختار فيها الشخص 

إلزام من أي طواعيةً نوع التأمين الذي يرغب دون 
جهة مثل : ) التأمين البحري ، والتأمين على الحياة 
، والتأمين على الحوادث ، والتامين من الحرائق ، 

 والتامين من السطو والسرقة ( .
 

:  التأمين اإللزامي ) الحكومي (ب ( 
يشمل جميع أنواع التامين التي يشترك فيها الشخص 

كم آخر ، خدمةً اجبارياً إما بحكم القانون وإما بأي ح
لقطاعات واسعة من المواطنين مثل : ) العمال 
والموظفين ، وحماية لهم من المخاطر وضماناً 
لمستقبل عائالتهم ، ومثل الشيخوخة والعجز والوفاة 
، والتامين من البطالة ، والتامين الصحي ، وتأمين 
 إصابة العمل ، والتأمين من حوادث السيارات ( .

 
 

ن منه ( :( التأمين ب 1  حسب الموضوع ) الخطر الُمؤمَّ
 يقسم هذا النوع من التأمين أقساماً ثالثةً وهي :

 

:  تأمين األشخاصأ ( 
يكون الخطر المؤمَّن ضده يتعلق 
بشخص الُمؤمَّن له ، حيث يقوم 
ن له بتأمين نفسه من األخطار  الُمؤمَّ
التي تهدد حياته أو سالمة جسمه أو 

مثل : صحته وقدرته على العمل 
( تأمين الوفاة(التأمين على الحياة )))

، والتأمين ضد المرض ، والتأمين 
ضد الحواث الشخصية ، والتأمين 

 ضد البطالة ( .
 

 : تأمين الممتلكاتب ( 
وفيه يتعلق الخطر الُمؤمَّن منه 
ن له ) ممتلكاته (  بأموال الُمؤمَّ
مثل ) التأمين من الحرائق ، 
 ينوالتأمين البحري ، والتأم

من السرقة والسطو ، والتأمين 
 من الزالزل والبراكين ( .

 

:  تأمين المسؤولية المدنيةج( 
يتعلق هذا التأمين بالمخاطر التي 
تصيب الغير ، والتي يمكن للشخص 
ن له أن يكون مسؤوالً عنها ،  الُمؤمَّ
بحيث يتحمَّل تبعات األضرار المادية 
 : والجسدية التي يُسب ِّبها لآلخرين . مثل

) مسؤولية رب العمل عن سالمة 
موظفيه ، ومسؤولية صاحب السيارة 
ا تُسب ِّبه سيارته من أضرار  عم 
 لآلخرين( .
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 أسئلة الوزارة

 ( : 6)  فرع األولم السؤال 0102 الشتوية األدبي الدورةفرع لسؤال وزراة ل

 ( التأمين وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة : 4

 ب ـ المعنوية                ج ـ المادية                 د ـ الروحية                  أ ـ االعتبارية    

 

 م السؤال الرابع فرع )د(1029سؤال وزارة فرع ادبي 

ض للخطر وقد يكون الشخص نفسه أو ممتلكاته هو : 2  ـ الشيء المعر 

ن              ج ( ن له                ب ( المؤم ِّ ن منه أ ( المومَّ  المؤمَّن عليه              د ( المؤمَّ

 

 

 ( جم السؤال الرابع فرع ) 1020سؤال وازرة فرع ادبي الدورة الشتوية 

نت شركة الضياء لالدوات المنزلية على بضاعتها من خطر الحريق لدى  إقرإ النص اآلتي : " أمَّ

، وقد تضمن االتفاق أن تدفع  ( سنوات 15( دينار لمدة )  35555إحدى شركات التأمين بمبلغ ) 

 ( دينار شهرياً لشركة التأمين " . 205شركة الضياء مبلغ ) 

 

 المطلوب : استخرج من النص ما يأتي :

 

ن له   ) ........................................................................... (   1  ـ الطرف المؤمَّ

 ......................................................................... ( ـ المؤمَّن علي         ) .. 2

ن   3           ) ........................................................................... (    ـ الطرف المؤم ِّ

ن منه 4  ...................................... () .....................................           ـ المؤمَّ

 

 ( : 6) يفرع األولم السؤال 0102 الشتوية األدبي الدورةفرع لسؤال وزراة ل

ن منه في عقد التأمين هو :  الُمؤمَّ

 أ ـ الشخص                         ب ـ الشركة                 ج ـ المستفيد                د ـ الخطر
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 (أفرع ) الرابعالسؤال  م الدورة التكميلية1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 عالمات ( 0أ ( إقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :                                 ) 

نت شركة األمل لصيانة أجهزة الحاسوب على بضاعتها من خطر الحريق لدى إحدى شركات  أم 

( دينار شهرياً  333( سنوات على ان يُدفع مبلغ )  0( دينار لمدة )  25555التأمين بمبلغ ) 

 لشركة التأمين .

 المطلوب :

ن منه  – 1  ) ........................................................................... (        الُمؤمَّ

 ) ........................................................................... (           الُمؤمَّن عليه – 2

ن – 3  ) ........................................................................... (     الطرف الُمؤم ِّ

ن له – 4  ....................................... () ....................................  الطرف الُمؤم 

 

 

 

 ( : 1) يفرع األولم السؤال 0102 الدورة الصيفية األدبيفرع لسؤال وزراة ل

 ( من انواع التأمين حسب عنصر التعاقد : 2

 أ ( تامين الممتلكات                                            ب ( تأمين المسؤولية المدنية 

 ين االختياري ) الخاص (                            د ( تأمين األشخاصج ( التأم

 

 

 

 ( : جفرعي)  الخامسم السؤال 1020سؤال وزراة للفرع األدبي الدورة الشتوية 

د نوع التأمين في كل من الحاالت اآلتية :                                         )   عالمات ( 3حد ِّ

 ـ عطب المكنات 3ـ أمراض الشيخوخة               2الممتلكات من السرقة              ـ تأمين  1
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 من كتاب الطالب أسئلة وتمارين الدرس

( بادر أسامة إلى التامين على البضاعة الموجودة في مخزن الشركة من خطر السرقة ، وذلك  1

 205دينار مدَّة سنتين ، على أن يدفع مبلغ  2555قيمته  بتوقيع عقد مع إحدى شركات التامين

 دينار شهرياً .

 المطلوب : بيان عناصر عقد التأمين الوارد ذكرها في النص السابق ؟

 ( ما المقصود بمفهوم التأمين ؟ 2

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

نت وداد على منزلها من خطر الحر 3 دينار  05555يق لدى إحدى شركات التأمين  بمبلغ ( أمَّ

ن االتفاق أن تدفع وداد مبلغ  15مدَّة   دينار سنوياً للشركة . 055سنوات وقد تضمَّ

 ما يأتي : استخرج من النص

 ........................................................................... : ن له  الطرف الُمؤمَّ

 ن : ..............................................................................الطرف الُمؤ  م ِّ

 .................................................................................. : مبلغ التأمين 

  : ن عليه  .................................................................................الُمؤمَّ

 .................................................................................. : ن منه  الُمؤمَّ

 ............................................................: مدَّة التأمين....................... 

 ................................................................................. : قسط التأمين 

 ( يُقسَّم التأمين تبعاً لعنصر التعاقد إلى قسمين ، أذكرهما مع التوضيح ؟ 4

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ن منه (( يُقسَّم التأمين تبعاً  4  مع ، أذكرهم إلى ثالث اقسام بحسب الموضوع ) الخطر الُمؤمَّ

 التوضيح ؟

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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 الدرس الثالث // التأمين في األردن

عدُّ يُ ويُمث ِّل قطاع التامين أحد أهم القطاعات االقتصادية في الدول النامية والمتقدمة في آٍن معاً ، 
مصدراً رئيسياً من مصادر اإلدخار لتمويل األنشطة األقتصادية المختلفة ، ويُوف ِّر فرصاً متعددة 

ً إلى االمام ، وذلك بتجميعه لالستثمار ، مم ا ا يدفع عجلة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية قُُدم 
ن لهم والتي  المدخرات الوطنية الهائلة التي مصدرها أقساط التامين التي يدفعها االشخاص الُمؤمَّ
تستثمرها شركات التامين في مختلف مشروعات الخطط االقتصادية للدول ، فضالً عن إسهامها 

ل في الحفاظ على حياة االفراد العاملين ، وما يُحدثه ذلك من أثر إيجابي يبعث على الراحة الفاع
 والطمأنينة في النفس .

 

 واع التأمين المنتشرة في االردن وفي ما يأتي أن

 ( التأمين البحري : 2

اً أو بواسطة سكك الحديد ،       يشمل هذا النوع تأمين البضائع المشحونة بحراً أو جواً أو بر 
ض أصحابها  ضها للمخاطر التي يشملها بحيث يُعوَّ عن الخسائر التي تلحق ببضاعتهم بعد تعرُّ

روط شالتأمين في أثناء النقل أو الشحن . يتضمَّن عقد التأمين البحري على ثالث مجموعات من ال
وهي : ) مجموعة شروط التأمين من مخاطر النقل ، ومجموعة شروط التأمين من مخاطر الحرب 

 ، ومجموعة شروط التأمين من مخاطر االضطرابات ( .

 من الحرائق :التأمين (  1

يشمل هذا النوع من التأمين تعويض الخسائر واألضرار التي تلحق بالممتلكات والتي تنجم     
 عن خطر الحرائق واإلنفجارات والصواعق .

 

 :الحوادث العامة  التأمين من(  1

تعتمد شركات التأمين األردنية أنواعاً عدَّة من هذا التأمين أهمها : ) التأمين من السرقة ،      
 المسؤولية المدنية ، والتامين من كسر الزجاج ، والتامين المتعلق بتعويض العمال ( .وتأمين 

 

 ( تأمين الحياة : 6

يشمل هذا النوع من التامين توفير الحماية لالفراد من مخاطر الوفاة أو أمراض الشيخوخة    
 ً ض الدخل للنقص فضالً عن منح المرء مبلغاً من المال في حال بلغ سنَّا ورثة معينةً أو منح ال وتعرُّ

 تعويضاً في حال وفاة معيلهم .

 

 ( التامين الصحي :  6

ن له خدمات العناية والرعاية الطبية الالزمة وما يتعلق بها من      يُوف ِّر التأمين الصحي للُمؤمَّ
ً لنوع وثيقة التأمين المتفق عليها ، والتي قد تشمل العالج داخل المستشفى ) أجور  نفقات تبعا

دوية ، ألاإلقامة ، واألطباء ، والجراحة ، والفحوصات ( ، أو خارجه ) زيارة الطبيب ، وا
 والفحوصات ( . أو العالج الشامل ) نفقات المعالجة داخل المستشفى وخارجه ( .
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 الهندسي :التأمين (  5

يشمل هذا النوع من التأمين األعمال المدنية والهندسية التي تتضمن إنشاء المواقع واآلالت     
التي تكفل الحماية للمقاولين منذ اليوم األول لبدء العمل ، وتوريد المواد إلى المواقع لحين اكتمال 

تامين  ومن أهمها : المشروع وتسليمه . وتعتمد شركات التأمين األردنية أنواعاً عدَّةً من هذا ال
 )التأمين من مخاطر تثبيت )نصب( الرافعات والمعدات الهندسية ، والتامين من عطب المكنات(

 

 السيارات :تأمين (  9

 أنواع تأمين السيارات في األردن :

: هو تأمين واجب بحسب القانون  أ ( التأمين اإللزامي ) تأمين المسؤولية المدنية تجاه اآلخرين (
لزم كل صاحب مركبة بعمل تأمين لها عند الترخيص . ويشمل هذا النوع من التأمين ، إذ يُ 

ن له ) سائق ( المركبة ، وما قد يُسب ِّبه لآلخرين من  المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الُمؤمَّ
 إصابات جسدية أو أضرار مادية .

 

: هو تأمين اختياري لهيكل المركبة التي تسبَّبت في الحادث والتي ال يشملها  ب ( التأمين التكميلي
ن له عن الضرر ركبة الذي اصاب الم التأمين اإللزامي بحيث تتعهد شركة التأمين بتعويض الُمؤمَّ

 وملحقاتها وقطع غيارها المشمولة بالتأمين ، ويمكن توسيع نطاق التغطية لتشمل السائق والركاب.

 

: يجمع هذا النوع بين التأمين اإللزامي والتأمين التكميلي ، ويمكن الحصول  لتأمين الشاملج ( ا
عليه مباشرةً من شركات التأمين ، ويتضمن عقد التامين الشامل وثيقتين ، إحداهما تخضع لقوانين 

ث داوخرى تخضع لشروط وثيقة التأمين التكميلي . وقد يشمل الحزامي وشروطه ، واألالتأمين اإلل
َّفق عليها وقسط  الشخصية التي تُلحق الضرر بالسائق والركاب ، وذلك ضمن شروط معينة يُت

 إضافي يناسبها .
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 ) الحفظ بالترتيب ( إجراءات إصدار وثائق التأمين

 

 ( في حال التأمين اإللزامي : 2

اإلتحاد األردني لشركات يُشرف على إصدار هذه الوثائق مكتب التأمين اإللزامي الموحد في 
التأمين وذلك عن طريق مكاتبه المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة األردنية الهاشمية ضمن مراكز 
الترخيص التابعة لدائرة السير . وفيها يطبع الموظف النموذج الموحد ) عقد تأمين المركبات 

ام ب التعليمات الصادرة عن النظلتعويض أضرار الغير ( وثم يدفع الُمؤمَّن له المبلغ المحدد بحس
ن له الحق في اختيار شركة التأمين ركبة وطييعة استعمالها وحديثاً أُ وبحسب شكل الم عطي الُمومَّ

 التي يرغب في التعاقد معها .

 

 

 ( في حال التأمين التكميلي والتأمين الشامل : 1

ن له ) العميل ( هذا التأمين من الشركة مباشرة  عن طريق مندوبيها ووكالئها  أويطلب الُمؤمَّ
المعتمدين ثم يختار قيمة التعويض والتغطية التي تناسبه ) يُحدَّد قسط التأمين تبعاً لنوع التغطية 
ن المعلومات التفصيلية عن المركبة ثم تفحص  ِّ والشروط التي تنص عليها وثيقة التأمين ( ، ويُدو 

وب هيكلها وأي نقص في محتوياتها إن شركة التأمين المركبة للتحقق من سالمتها ورصد عي
ر الشركة الوثيقة وتحدد قسط التأمين وفقاً للمبلغ المتفق عليه ثم يدفع الُمؤمَّن  وجد. وبعد ذلك تُصدِّ

 له قيمة القسط ويتسلم نسخة من وثيقة التأمين .

 

 

 

 ) الحفظ بالترتيب (إجراءات التعويض 

طلوبة وهي ) تقرير الشركة ، ورخصة السياقة ( اإلبالغ عن الحادث وتقديم المستندات الم 1
 والمركبة ، وعقد التأمين الساري المفعول وقت وقوع الحادث ( .

ر عن نوعي التأمين : التكميلي والشامل.  2 ن له ) صاحب المركبة ( مبلغ اإلعفاء الُمقرَّ ( دفع الُمؤمَّ
 أما في حال التأمين اإللزامي فال يوجد إعفاء .

شركة التامين عن المركبة المتضررة وثم إعداد كشف يحوي األضرار ( كشف مندوب  3
 واألجزاء التي يلزم إصالحها أو استبدالها .

( إصالح المركبة بالتنسيق مع الشركة ووكالئها لقطع الغيار ومحال التصليح المعتمدين وخصم  4
 األجزاء المتضررة .حدَّدة في العقد في حال استبدال المُ نسب اإلعفاءات أو اإلستهالك 

( دفع مبلغ التعويض الُمتَّفق عليه إلى الُمؤمَّن له وتوقيعه على براءة الذمة المتعلقة باستالم  0
 المبلغ .

 نسبة التعويض عن االضرار الجسدية وفقاً لنوع التأمين والشروط والمبالغ المتفق عليها.تقدير(  2
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 مثال على تأمين السيارات :

سيارته متوجهاً إلى العمل وفي أثناء إنعطافه بسرعة على الطريق  عليم استقل في صباح أحد األيا

المؤدي إلى مكان عمله تفاجأ بظهور سيارة آخرى أمامه فاصطدم بها اصطداماً عنيفاً أدى إلى 

الضرر بالسيارة األخرى وإصابة سائقها بكسور وبعد نقل السائق المصاب إلى المستشفى إلحاق 

بجميع  يعل، تكفَّل  هو الُمسب ِّب الرئيسي للحادث عليالزم وإثبات رجال األمن أن لتلقي العالج ال

 المصاريف المترتبة على عالج السائق حينها .

ً له عن  عليراجع  شركة التأمين المتعاقد معها بعد مدَّة من الزمن لتسلُّم مبلغ التأمين تعويضا

ى السائق شركة التأمين نفسها للحصول عل المصروفات التي دفعها لعالج السائق ، في حين راجع

 التعويض الالزم لقاء الضرر الذي أصاب سيارته في أثناء الحادث .

 المطلوب :

 ما المخاطر الناجمة عن هذا الحادث ؟  .1

 

 من الطرف الُمتسب ِّب في الحادث ؟ .2

 

 ما نوع الخسائر التي جرى تعويضها ؟ .3

 

 ولماذا ؟ من تكفَّل بدفع تكاليف عالج السائق المصاب ؟ .4

 

 المال الذي دفعه لعالج السائق ؟ ولماذا ؟ عليهل استرد  .0

 

 من أين حصل السائق على تعويض الضرر الذي لحق بسيارته ؟ .2

 

 هل يقتصر التأمين على الممتلكات ؟ ولماذا ؟ .2

 

 هل يوجد نوع من التأمين يشمل حوادث المركبات ؟ .0

 

 ماذا تعرف عن تأمين السيارات في االردن ؟ .0
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 الوزارةأسئلة 

 
 (دم الدورة التكميلية السؤال األول فرع )1029سؤال وزارة فرع ادبي 

واسطة ب من أنواع التأمين المستخدمة في األردن والذي يشمل على تأمين البضائع المشحونة(  2
 سكك الحديد هو التأمين :

 ج ( البحري              د ( الهندسي           ب ( من الحوادث العامة             أ ( من الحرائق

 

 ( 6م السؤال األول فرع ) 1020سؤال وازرة فرع ادبي الدورة الشتوية 

أحد أنواع التأمين المستخدم في األردن والذي يشمل على تعويض الخسائر واألضرار التي تلحق 
 بالممتلكات وتنجم عن خطر الصواعق ، هو :

 ب ( التأمين من الحوادث العامة                                                 أ ( التأمي من الحرائق

 ج ( التأمين الهندسي                                                  د ( تأمين السيارة 

 

 (بفرع ) الرابعم السؤال 1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 عالمات ( 0اآلتية :                               )  ب ( ما نوع التأمين في كل حالة من الحاالت

اً . 1       ـ تأمين البضاعة المشحونة بر 

نات . 2       ـ التأمين من ُعطب الَمكِّ

 ـ التأمين من السرقة . 3     

 

 (بفرع ) الرابعالسؤال  م الدورة التكميلية1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 عالمات ( 2في األردن ، أذكرها .                            ) ب( يوجد أنواع لتأمين السيارات 

 

 ( أفرع )  الرابعم السؤال 1020سؤال وازرة فرع ادبي الدورة الشتوية 

هناك إجراءات الزمة للحصول على التعويض في تأمين السيارات في األردن . اذكر ثالثة من 
 عالمات ( 3)                                     هذه اإلجراءات ؟                                

 

 (جفرع ) الرابعم السؤال 1029سؤال وزارة فرع ادبي 

 ج ( هناك إجراءات الزمة للحصول على التعويض في تامين السيارات ، اذكر ثالث منها .
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 من كتاب الطالب الدرسأسئلة متنوعة عن 

 ؟ ( أذكر أنواع التأمين المستخدمة في األردن 1

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 ( يوجد ثالث أنواع لتأمين السيارات في األردن ، أذكرها مبيناً الفرق بينها ؟ 2

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 ( ما نوع التأمين في كل حالة من الحاالت اآلتية : 3

اً : .......................................................................  ـ تأمين البضاعة المنقولة جوَّ

 .......................................................................ـ تأمين الممتلكات من السرقة : 

 ـ تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة : ...........................................

 ...............ـ تأمين الحماية على هيكل المركبة : ..................................................

 ـ تأمين عطب المكنات : ..............................................................................

 ـ تأمين تعويض العمال : ..............................................................................

 لتعويض في تأمين السيارات ؟ما اإلجراءات الالزمة للحصول على ا(  4

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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 من كتاب الطالب أسئلة الوحدة

 مما ياتي :: وضح المقصود بكل  السؤال األول

 ( عقد التامين :  1

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 ( ُمسب ِّبات الخطر : 2

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 : برأيك أي أنواع تامين السيارات أفضل ؟ لماذا ؟ السؤال الثاني

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ن له المستفيد من التعويض ؟ ولماذا ؟ السؤال الثالث  : باعتقادك هل يمكن أن يكون الُمؤمَّ

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 : ما أنواع التأمين الصحي في األردن ؟ هات مثاالً على كل نوع ؟ السؤال الرابع

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 



 
02 

 

 : عدد اإلجراءات الخاصة بإصدار وثيقة التأمين اإللزامي للمركبة ؟ السؤال الخامس

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 مثاالً على كل نوع من أنواع التأمين اآلتية :: هات  السؤال السادس

 تأمين الحوادث العامة : 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 تأمين الحياة :

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 التأمين الهندسي :

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 


