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الجزء الثاني دليل األنشطة للمتدرب 
“ المالية في  الجمعيات والمؤسسات األهلية”

هذا اجلزء من الدليل عبارة عن األنشطة اخلاصة باملتدرب واليت متكنه من تطبيق املعلومات 
املوجودة يف اخللفية النظرية  بشكل عملي لتحقيق هدف التدريب بشكل عام وهو 

اكتساب مهارة التنفيذ.

       الهدف من دليل المتدرب :

- االستفادة من املعلومات املوجودة يف اخللفية النظرية ملادة اإلدارة  املالية  وحتويلها خلطوات 
قابلة للتطبيق ليتمكن املشاركون من خالهلا من اكتساب املهارات الالزمة يف إدارة االمور املالية 

يف اجلمعية/ املؤسسة.
- متكني املشاركني من التفاعل اإلجيابي مع التدريب للخروج مبخرجات عملية تستفيد منها 

اجلمعية يف عملية إدارة وضعها املالي  .
- حتمل املشارك ملسؤولية التدريب وبالتالي مسؤولية جودة التطبيق العملي يف أسس اإلدارة املالية 

يف اجلمعية/ املؤسسة.  

       منهجية التدريب على الدليل:

تعتمد منجهية التدريب يف هذا الدليل على حتديد مستوى قدرات وأداء  اجلمعية مسبقًا قبل 
البدء يف التدريب “ بناء على دليل تقييم القدرات املؤسسة للجمعيات واملؤسسات األهلية”  
والذي يشمل أربع مستويات من االداء/ القدرات ويهدف إىل متكني اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية من حتديد مستوى أدائها احلالي ومعرفة نقاط قوتها وكيفية تعزيزها ونقاط 
ضعفها وكيفية حتسينها، ، حيث سيتم الرتكيز على عمل اجلمعية وجماهلا وقدراتها 

ومستوى أدائها يف تأدية عملها لتغطيه الفجوة بني أدائها احلالي واألداء املطلوب، أما 
بالنسبة لقدرات األفراد داخل اجلمعية نفسها فسيتم حتديده مع اجلمعية/املؤسسة 
الحقًا وذلك حتى يتم تكييف مواضيع التدريب املطروحه بناء على قدرات املشاركني 

أنفسهم،  ولذلك سيتم مايلي: 
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-  أذا صنف مستوى أداء اجلمعية يف املستوى األول فسيتم تدريبيها على )النظام احملاسيب 
املوحد( الذي يشمل العمليات احملاسبيه البسيطه ،للتنقل للمستوى الثاني .

- إذا صنف مستوى أداء اجلمعية/ املؤسسة يف املستوى الثاني ولديها اساسيات وقواعد 
التسجيالت احملاسبيه سيتم تدريبها على اإلدارة املالية حبسب االحتياج وحبسب طبيعة 

وحجم عملها وذلك لتحسني أدائها ونقلها إىل املستوى الثالث.
    - أما مت تصنيف مستوى أدائها على أنها يف املستوى الثالث فسيتم تدريبتها حبسب االحتياج 

         وحبسب طبيعة وحجم العمل على  اإلدارة املالية  لتتأهل وتتمكن من  حتسني أدائها لتصل 
          للمستوى الرابع.

       - اجلمعيات/ املؤسسات يف املستوى الرابع ليست مستهدفه ضمن هذه احلقيبة التدريبية.

       من خالل التوضيح السابق يتضح أهمية التطبيق العملي يف هذا الدليل التدرييب لتحقيق 

       أهداف التدريب والنتائج املرجوه منه ، ولذلك سيتم مايلي:

• أواًل: تناول  متطلبات البدء يف التدريب على أإلدارة املالية  يف اجلمعيات واملؤسسات     
        األهلية للمستويات املختلفة، ليتم البدء وفق اسس سليمة لضمان حتقيق 

                نتائج إجيابيه للتدريب.

• ثانيًا: تنفيذ التطبيقات العملية اليت سيتم تنفيذها خالل التدريب، لتحقيق التدريب  	
العملي. 	

• ثالثًا: حتديد خمرجات التدريب املطلوبة واليت سيتم على أساسها تقييم اجلمعيات   
واملؤسسات ومدى قدرتها على االنتقال للمستوى األعلى، للحصول على خمرجات من  	

واقع عمل اجلمعية تساعدها على تطوير العمل يف اإلدارة املالية  لنتمكن من  	
متابعة التدريب وتقييمه. 	

• رابعًا : حتديد ملستويات اجلمعيات / املؤسسات األهلية يف اليمن يف جمال اإلدارة    
املالية اجلمعيات بهدف تذكريها مبستوى أدائها احلالي وحتديد املتسوى املطلوب  	 

االنتقال 
إليه كنتيجه هلذا التدريب.  	
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متطلبات البدء في التدريب اإلدارة المالية  في الجمعيات والمؤسسات  

o وصول اجلميعة/املؤسسة للمستوى  الثاني أو الثالث وفق منهجيه حتديد القدرات  	
املؤسسية للجمعية/ املؤسسة األهلية وفق دليل “حتديد القدرات املؤسسية والذي يوضح  	

املستوى احلالي للجمعية/ املؤسسة واملستوى التالي املفرتض أن تنقل إليه. 	
o احلصول على التدريب السابق ملاده النظام احملاسيب املبسط املعد من قبل الصندوق  	

o كادر إداري ال يقل عن ثالثه أشخاص اشخاص ملتزمني بدوام يف اجلمعية/املؤسسة. 	
o دوام حمدد للجمعية/ املؤسسة . 	

o لوائح تنظيمية/ وهيكلية واضحة. 	

تحديد خصوصية التدريب في الجمعية/ المؤسسة:

مت حتديد االحتياج التدرييب بناء على مهمه وطبيعة عمل اجلمعية/ املؤسسة إضافة إىل قدراتها 
التدريب على أساسه، ولكن بالطبع مل يتم حتديد  كجمعية/ مؤسسة يف هذا اجملال ومت حتديد 
مجعية/  كل  خصوصية  ضمن  النقطة  هذه  تبقى  لذلك  التدريب  يف  املشاركني  األفراد  قدرات 

مؤسسة حيث سيتم التعرف على قدرات املشاركني كما يلي: 
تلك  حتدد  أن  وميكن  ومؤهالتهم  وخلفياتهم  املشاركني  أمساء  اجلمعية  من  املدرب  يطلب   o
الرتكيز عليها وأعطائها  اليت جيب  املواضيع  للمدرب معرفة  ليتسنى  القبلي،  التقييم  البيانات يف 

الوقت الالزم وفق قدرات وخربات املشاركني.
الذي سيتم 	 املوضوع  املدرب باإلطالع على كل ما يتعلق بقدرات اجلمعية/املؤسسة يف  o يقوم 

التدريب عليه، ومن ُثم مقابلة مسئولي اجلمعية/املؤسسة ملعرفة ما مل يتم معرفته من الوثائق- 
مؤهالت ومستويات املتدربني العلمية وخرباتهم العملية. واليت متت أثناء حتديد القدرات 

املؤسسية للجمعية/ املؤسسة وذلك حتى يتمكن املدرب مع إدارة اجلمعية من حتديد 
تفاصيل وخصوصية التدريب لكل مجعية/ مؤسسة.

عمل حمضر تدريب، وهو اتفاق بني اجلمعية/ املؤسسة والصندوق االجتماعي للتنمية على بنود 
حمددة  تشمل التوقيت املناسب للجمعية/املؤسسة حبسب عدد الساعات احملددة يف الربنامج  االلتزام 

مبتطلبات التدريب آلية التقييم ..اخل. مما يضمن جناح التدريب وحتقيق أثر مباشر.
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       آلية التدريب : 

يف  كممارسني  املشاركني  خربة  تعتمد  حيث  التشاركية  التدريب  آلية  التدرييب  الدليل  يعتمد 
جمال عمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية كأساس للتدريب يف عملية التعلم / التدريب التشاركية 
، لذلك سيتم حتديد اخلربات احلالية للمشاركني أواًل عرب جمموعة من األنشطة ومن ُثم عرض 
اآلليات العلمية والعمليه املتبعة وأسسها ومبادئها ومن ُثم البناء على خربات املتدرب وإمكانياته ليقوم 
بتحليل تلك اخلربات ومن ُثم يقوم بإعادة تصورها بشكل آخر وفق املبادئ اجلديده اليت تعلمها أثناء 
املبادئ واملعارف اجلديده  الربط بني ما ميلكون من خربات وإمكانيات وبني  التدريب وبذلك سيتم 

لتطوير قدراتهم ومهاراتهم يف تأدية مهامهم داخل اجلمعية/ املؤسسة. 
التدريب للجمعيات واملؤسسات األهلية ألنها  العمل اجلماعي مرتكز أساسي لعملية    كما يعترب 
تدار بواسطه هيئة إدارية كامله من املفرتض أن تدير اجلمعية/ املؤسسة بشكل مجاعي،  وبذلك ال  
يكون املشاركني مستعدين فقط لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم بل أيضًا مسؤولون عن التفاعل 
أن تكون قوية ومنتجة وفعالة يف  أن اجملموعة ميكن  املشاركني اآلخرين يف اجملموعة حيث  مع 
حال عملت بشكل تكاملي ألن األداء والنتائج واملخرجات من التعليم والتدريب يكون أكرب يف العمل 

اجلماعي، وحبيث يكون حتقيق نتائج التدريب وحتسني أداء اجلمعية مسؤولية اجلميع. 

ولتوضيح آكثر آللية التدريب اليت سيتم العمل بها، نوضح لكم مناذج التدريب واليت مت التعرف 
 26th Annual international Human Rights Training Program-( عليها من خالل
أحدهما  منوذجني  بوجود  يوضحها  والذي   )Canadian Human Rights Foundation
يعتمد على املدرب كأساس للتدريب واالخر يعتمد على املتدرب وخربته كأساس لعملية التدريب 

ليتعرف املشارك على الفرق بينهما وملاذا اعتمدنا النموذج احلالي وهي كما يلي: 
مناذج تصميم املنهج التدرييب: 

“النموذج اللوليب” يستخدم كنموذج تصميم يف إطار التخطيط للربامج التدريبيه ويتضّمن هذا 
النموذج كّل ما نعرفه بشأن تعّلم البالغني بطريقة فاعلة ويقّدم هذا النموذج املقرتحات التالية: 

على  يقوم  املتبع  التعليمي  املنهج  ان  حيث  ومعرفتهم،  املتعلمني  خربة  من  انطالقًا  التعّلم  يبدأ   .1
املتعلِّم ويهدف إىل تعزيز احرتام الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهوم إجيابي وواقعي للذات لدى 

املتعلِّمني.
سبيل  )على  معّينة  أمناط  عن  ويبحثون  اخلربات  هذه  املشاركون  حيّلل  اخلربات،  تشارك  بعد   .2

املثال ما هي النقاط املشرتكة؟ ما هي األمناط؟(



6

يل
لدل

ن ا
ة ع

دم
مق

مجاعيًا  جديدة  أفكار  خلق  يتّم  أو  اخلرباء،  من  مستقاة  جديدة  ونظريات  معلومات  ُتضاف   .3
إلكمال معرفة املشاركني وخربتهم.

4. جيب أن يطّبق املشاركون ما تعّلموه. وعليهم أن ميارسوا مهارات جديدة ويطّوروا اسرتاتيجيات 
وخطط عمل.

وعملهم  منّظماتهم  إىل  يعودون  عندما  )عادًة  الحقة  مرحلة  يف  تعّلموه  ما  املشاركون  يطّبق   .5
اليومي(.

يف  فقط  وليس  تلقائي،  بشكل  خالله  ويطّبقان  الربنامج  تصميم  من  جزء  هما  والتقييم  التفكري 
نهايته.

خيتلف النموذج اللوليب عن منوذج “اخلرباء”  يف أنه يعطي أهمية كربى لقيمة معرفة املشاركني 
التعلىم  لتحويل  اخلبري  أو  املعّلم  معرفة  على  أساسي  بشكل  الرتكيز  عن  عوضًا  وخرباتهم 
للمشاركني، كما هو احلال يف منوذج اخلرباء. كما يرّكز النموذج اللوليب على العمل الذي يؤّدي 
إىل تغيري ما نتيجًة لتبّدل قدرات املشاركني على الفهم يف حني أن منوذج اخلرباء يسّلط الضوء على 

املشاركني وحيافظ على الوضع القائم.
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        التطبيقات العملية:

كما أوضحنا سابقًا بأن التطبيق العملي سيكون أساس عملية التدريب ألننا نتذكر: 

 تطبيقات التي ستتم أثناء التدريب:

1- تصحيح األخطاء احملاسبية
2- احتساب اإلهالك لألصول  الثابتة

3- إعداد التسويات اجلردية للمقدمات واملستحقات وحسابات املدينني واملخزون و الصندوق  
4- إعداد املوازنات

5- احتساب التكاليف ألغراض التسعري
6- التحليل املالي للقوائم املالية للجمعية /املؤسسة

        مخرجات التدريب المطلوبة: 

- اكتشاف األخطاء احملاسبية وتصحيحها باألسلوب الصحيح. 
-  جتهيز قوائم إلهالك األصول الثابتة ومعاجلة اإلهالك حماسبيًا.

-  معاجلة املقدمات واملستحقات وإقفال املصروفات واإليرادات يف قائمة الفائض أو العجز باملبلغ 
الصحيح.

-  نظام رقابه داخلي للجمعية/ املؤسسة  والئحة مالية هلا.
- موازنة سنوية. 

- حتديد طريقة احتساب التكاليف ألغراض التسعري وحتديد مراكز التكلفة .
-  نسب ومؤشرات لألداء املالي للجمعية/املؤسسة.

- دليل سياسات واجراءات خاص باجلمعية/ املؤسسة.
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   آليــــة التقــــييم:

سيتم التقييم على أساس مدى حتقيق أهداف التدريب يف املناصره وكسب التأييد  واملوضحه
يف الدليل سواء األهداف اآلنيه أو االهداف بعيدة املدى ومدى حتسني أداء اجلمعية/املؤسسة

وقدرات العاملني فيها  وقدرتهم على الوصول ملستوى أداء أعلى،   وسيتم التقييم على جزيئن
كما يلي: 

1-   تقييم مباشر وينقسم إىل: 
املدرب من قياس املستوى األولي للمتدربني الدورة ميكن             § تقييم قبلي قبل 

           وقدراتهم لتحديد الفجوات بدقه ليتم الرتكيز عليها من ناحية ومن ناحية آخرى                                                    
           متكن املتدرب من حتديد الفجوة وبالتالي كل متدرب يركز على الفجوة اليت لديه.

التقييم )ملحق رقم ( وسيكون تقييم            §  وتقييم بعدي مباشر للدورة عرب استمارة 
           للجانب النظري وما أجنز من تطبيقات عملية.

– تقييم الحق أو مرحلي:   2
6 أشهر يتم االتفاق عليها مع             § سيتم تقييم مرحلي بعد فرتةالتدريب مبدة 

يتم  حيث  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  قبل  من  التدريب،  حمضر  يف  اجلمعية             
التقييم 

           للجانب العملي ومدى حتسن األداء عرب استمارة حتديد القدرات الذاتي للجمعيات 
           واملؤسسات األهلية، إضافة إىل وجود املتطلبات اليت طلبها املدرب أثناء التدريب 

           والتكليفات اخلاصة باجلمعية واملوضحة يف الدليل. ويتم عن طريق إدارة اجلمعية/
               املؤسسة  يف حتديد من انعكاس التدريب على حتسني نوعيه العمل وبإشراك عدد من    
               املستفيدين من اجلمعية/املؤسسة ملعرفة كيف مت تطوير العمل من وجهة نظرهم. 
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أنشطة بدء التدريب
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            1- التعارف: 
مبا أن املتدربني يعملون يف مجعية / مؤسسة واحدة فبالتالي التعريف ال بد أن يكون أعمق من 

االسم والوظيفة ألنكم بالضروره تعرفون ذلك عن بعضكم البعض وعليه فما حنن حباجه إليه هو 
تعميق التعارف من خالل النشاط التالي:

          النشاط )أ(: 

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على املشاركني معك مستخدمًا كرت لكتابة املعلومات على 
املشارك الذي ستختاره وتتعرف عليه حيث يقوم باإلجابة عن االسئلة التالية :- 

• االسم والعمل يف اجلمعية وسنوات العمل )ليتعرف عليكم املدرب( 	
• أي معلومات تريد ان تعرفها عن املشارك مثل )املؤهل و التخصص/ اخلربات السابقة /  	

الدورات التدريبية و اهلوايات( 	

      2-التوقعات واألهداف :

          نشاط )ب(: 

 سيتم من خالل هذا النشاط التعرف على توقعاتكم من الدورة ومن ُثم عرض أهداف الدورة 
عليكم حملأوله التوفيق بني توقعاتكم من الدورة واالهداف اخلاص بالدورة ما أمكن ذلك، إضافه 

إىل توضيح هذه األهداف حيث أن اساس جناح الدورة هو مدى حتقيقها ألهدافها.
         

         -  عمل فردي: اكتب توقعاتك من الدورة يف كرت وُقم بتعليقه على اللوح ومن 
         ُثم استمع للمدرب برتكيز عند توضيحه ألهداف الدورة.

         - حوار جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول التوقعات من الدورة التدريببة 
         ومقارنتها باألهداف.

30 دقيقة

20 دقيقة
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أن 3- مساهمة المشاركين: 

إن جناح التدريب وحتقيق نتائج جيده مسؤولية اجلميع، فعلى  املشاركني أنفسهم حتديد 
مساهماتهم اليت تساعدهم على حتقيق اقصى نتيجة إجيابية ممكنة لعملية التدريب.

      
    نشاط )ج( :

  
 ستقوم من خالل هذا النشاط بتحديد مساهمتك يف حتقيق أهداف الدورة أثناء وبعد التدريب 

وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

       -  عمل فردي: فكر ما هي مساهمتك الفردية يف تقليل املعيقات اليت ميكن 
         أن حتد من االستفادة من الدورة وتقلل من الفاعلىة واملشاركة وحتد 

         من حتقيق اهلدف التدريب 
         - حوار جماعي:  ناقش هذه املساهمات مع املشاركني واملدرب لضمان حتقيق نتائج 
         التدريب ولتمكن من اخلروج بقيمة كاملة وحقيقية للتدريب أثناء وبعد الدورة. 

مساهمة املشاركني بعد التدريبية: 

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

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

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

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

مساهمة املشاركني أثناء الدورة التدريبية:  

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

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

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

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

15 دقيقة
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المعارف والمهارات الفردية: 

          نشاط )هـ(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على املعارف واملهارات الفردية املطلوبة من إدارة اجلمعيات
 أو املؤسسات األهلية:

         -  عمل فردي: أجب على كافه االسئلة الواردة يف استمارة التقييم القبلي والبعدي اليت 
         سيوزعها املدرب على املشاركني مع االخذ بعني االعتبار ربطها باملناصرة لقضايا مجعيتك/ 

         مؤسستك ما أمكن ذلك.

مستوى أداء الجمعية/ المؤسسة األهلية في مجال المناصرة: 
          

          نشاط )و ( : 

 ستتمكنون من خالل هذا النشاط من حتديد مستوى مجعيتكم / مؤسستكم يف جمال املناصرة 
لقضايا اجلمعيات/ املؤسسة ومستهدفيها  وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد كما يلي:

         -  عمل جماعي: شارك جمموعتك يف النقاش لتحديد مستوى مجعيتكم أو مؤسستكم
         يف جمال اإلدارة املالية  ُثم ُقم بعرض ما توصلت إليه جمتموعتكم على اجملموعات 

         األخرى. 
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مجعية /مؤسسة  وسيطة لديها  مستوى عاٍل من 
القدرات

مجعية /مؤسسة لديها  
مستوى جيد من القدرات

مجعيه /مؤسسة لديها  مستوى 
ط من القدرات

متوس
مجعية / مؤسسة  لديها 
مستوى أولي من القدرات

أداء الربنامج 
TO

 D
O

كافة البنود 
جلمعية/املؤسسة موزانه تقديرية على 

- لدى ا
حتديد 

الرئيسية والفرعية وبشكل دقيق وبناء على اجتماع و
س 

جلمعية/املؤسسة، مع قيا
مجيع ادارات ا

لالحتياجات من 
صرفه فعال 

مت 
ختطيطه يف املوازنة وما 

مت 
مبا 

لالداء ومقارنته 
جتة .

حنرافات النا
جلة اال

ومعا
- يتم عمل املوازنة التقديرية بإشراك اهليئة اإلدارية 

ني.
والعامل

جلمعية/املؤسسة فريق عمل املوازنة.
- يوجد لدى ا

جمها يف موازنة رئيسية. 
- يتم إعداد املوازنات الفرعية ود

جلمعية/املؤسسة موازنة 
- لدى ا

كافة البنود 
تقديرية على 

الرئيسية والفرعية للجمعية /
املؤسسة.

- يتم عمل موازنة بإشراك 
اهليئة اإلدارية واإلدارات املعنية.

ط له 
- يتم مراجعة املخط
ومقارنته مع الفعلى.

- توجد موازنة تقديرية للبنود 
صروفات 

الرئيسية مثل امل
وااليرادات 

س 
ضعها رئي

- موازنة سنوية ي
جلمعية/املؤسسة أو املسئول 

ا
املالي دون اعتبار للمعايري العلمية 

يف إعدادها واليتم العمل بها 
أو مراجعتها بشكل دوري مع 

مايناظرها يف قوائم األداء الفعلى.

- ال يوجد موازنة تقديريه  
للجمعية/املؤسسة.

ط املالي
التخطي

يب 
حماس

يب و نظام 
حماس

جلمعية /املؤسسة دليل 
- لدى ا

حملاسبية من تسجيل يف 
مجيع العمليات ا

متكامل يشمل 
ىل دفرت االستاذ العام وتوجد حسابات 

اليومية العامة وترحيل ا
جلمعية/املؤسسة 

ىل قيام ا
ضافة ا

حتليلية لكل بند رئيسي باال
ض أو العجز للجمعية / 

بعمل ميزان مراجعة وقائمة الفائ
كز املالي .

املؤسسة وقائمة املر
جلمعية /املؤسسة بالتحليل املالي لقوائمها املالية.

- تقوم ا
ىل اليدوي.

ضافة إ
يب الكرتوني باإل

حماس
- لديها نظام 

ضوح والشفافية.
يب يتسم بالو

حملاس
- نظامها ا

صوهلا.
حتتسب اإلهالك على أ

 -

جلمعية/املؤسسة دليل 
- لدى ا

يب 
حماس

يب و نظام 
حماس

مجيع العمليات 
متكامل يشمل 

حملاسبية. 
ا

مجيع السجالت املطلوبة 
- لديها 

واملناسبة مع طبيعة نشاطها.
صوهلا.

حتتسب اإلهالك على أ
 -

- لديها ميزان مراجعة شهري.
- لديها قوائم مالية) قائمة 
الدخل، امليزانية العمومية(.

جلمعية/املؤسسة نظام 
- لدى ا

يب يشمل عمليات التسجيل 
حماس

ىل 
يف اليومية العامة والرتحيل ا

دفرت االستاذ العام ووجود حسابات 
ض البنود الرئيسية.

حتليلية لبع
صول.

- ال تقوم بعملية إهالك األ
- ال يوجد لديها ميزان مراجعة 

شهري. 
- يوجد لديها  ميزانية عمومية، 

جلمعية/
- يوجد لدى ا

املؤسسة سجل عادي 
يتم فيه تسجيل الوارد 

ف .
صر

واملن
- يوجد لديها قائمة 

صروفات 
اإليرادات وامل

كل عام.
نهاية 

السجالت 
والقوائم املالية 

ي الجمعيات/المؤسسات  وما يتعلق به
ي مجال اإلدارة المالية ف

ي اليمن ف
ض لمستويات الجمعيات /المؤسسات األهلية ف

• عر
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مجعية /مؤسسة  وسيطة لديها  مستوى 
عالي  من القدرات

مجعية /مؤسسة لديها  مستوى 
جيد من القدرات

مجعيه /مؤسسة لديها  مستوى 
ط من القدرات

متوس
مجعية / مؤسسة  لديها 
مستوى أولي من القدرات

أداء الربنامج 
TO

 D
O

- توجد الئحة مالية منظمة للجمعية/
حمددة للمهام واإلجراءات املالية 

املؤسسة 
ف 

صر
جلرد، ال

املختلفة)آلية الشراء، وآلية ا
خل(.

والتوريد....ا
- يوجد نظام رقابة داخلية متكامل واهتمام 

بتطبيقه بشكل دقيق .
- لديها مراجع مالي داخلي .

- تعمد حساباتها لدى مراجع حسابات قانوني .
حنرافات املالية 

- تقوم باملراجعة الدورية لال
صالحها.

وتعمل على إ

- توجد الئحة مالية منظمة 
للجمعية /املؤسسة.

- توجد رقابة داخلية بشكل متكامل 
مع االهتمام بتطبيقها بشكل دقيق، 

تتمثل يف عمل اهليئة الرقابية ووجود 
مراجع داخلي.

كل عام من 
- تعمد حساباتها نهاية 

مراجع حسابات قانوني. 
ضح .

خمزني وا
- لديها نظام 

- توجد الئحة مالية بسيطة عبارة عن 
ني دون الدخول يف 

ص
حتديد مهام املخت
اإلجراءات املالية.

ط 
-  توجد رقابة داخلية بشكل متوس

صعوبات بسبب قلة 
ض ال

ولكنها تواجه بع
ني .

عدد املوظف
ط يقوم بعملية 

- املسئول املالي فق
ف والتوريد.

صر
الرقابة على ال

س لديها مراجع مالي داخلي.
- لي

- ال توجد رقابه فعليه على 
ف املالي .

صر
جوانب ال

- ال توجد الئحه ماليه .
ضحة 

- ال توجد آلية وا
ف املبالغ 

صر
حمدد يف 

و
املالية.

 الرقابه
 الداخليه
واللوائح

- يوجد نظام تكاليفي متكامل ويتناسب مع 
جلمعية/املؤسسة.

احتياج ا
ص عليه يقوم على 

صو
- لديها نظام رقابي من

حتديد اإلجراءات الفنية والرقابية يف احتساب 
ف.

التكالي
كز تكلفة الحتساب التكلفة 

- تقوم بإعداد مرا
بشكل دقيق.

- يوجد نظام تكاليفي متكامل 
جلمعية/

ويتناسب مع احتياج ا
املؤسسة.

ف معمول به وغري 
- لديها نظام تكالي

ص عليه.
صو

من
كثر من نوع يف تبويب 

- تستخدم أ
تكاليفها.

ف.
- تقوم بتحليل فوارق التكالي

ط لكنه ال 
- يوجد نظام تكاليفي مبس

جلمعية/
يتوازن مع حجم االنتاج يف ا

املؤسسة.
ف 

- تقوم بتسعري منتجاتها وفقًا لتكالي
ش الربح.

ضافة هام
املنتج وإ

- تقوم بتبويب تكاليفها وفق ارتباطها 
بوحدة املنتج ) مباشرة وغري مباشرة(.

- ال يوجد لديها نظام 
ف .

تكالي
خلدمي 

- إنتاجها السلعي وا
صوره وال 

ط 
ال يزال يف أبس

ٍف للتسويق 
كا

يوجد إنتاج 
والبيع. 

ف
 نظام التكالي

ي الجمعيات/المؤسسات وما يتعلق به
ي مجال اإلدارة المالية ف

ي اليمن ف
ض لمستويات الجمعيات /المؤسسات األهلية ف

• عر
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الوحدة األولى
 مفاهيم عامة في 

المحاسبة واإلدارة المالية في الجمعيات/
المؤسسات األهلية
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}الوحدة األولى{مف
“مفاهيم عامة”

  
         أهداف الوحدة األولى:

          سوف يتمكن املشاركون يف نهاية هذه الوحدة من:

              1. تعريف احملاسبة. 

              2. ذكر بعض خصوصيات االدارة املالية يف اجلمعيات واملؤسسسات األهلية 
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 األنشطة

          نشاط )1(: 

  ستتمكن من خالل هذا النشاط من معرفة املفاهيم اخلاصة باحملاسبة للوصول لتعريف موحد 
ومتفق عليه من املشاركني. وسيتكون هذا النشاط من جزئني كمايلي: 

         عمل ثنائي: اكتب تعريف احملاسبة مع زميلك يف الكرت الذي سيعطيه لكما املدرب 
               وأقرأه على املشاركني.

         حوار جماعي: شارك املدرب واجملموعة يف استخالص تعريف واحد متفق عليه.
   

         

10 دقائق

تعريف المحاسبة: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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          نشاط )2(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على خصوصيات االدارة املالية يف اجلمعيات واملؤسسات.
يتكون هذا النشاط من  جزء واحد .

           حوار جماعي: سيعرض عليك املدرب خصوصيات االدارة املالية يف اجلمعيات واملؤسسات 
           ومن خالل العرض شارك مبعلوماتك مبا يتم عمله يف مجعيتك أو مؤسستك .   

 خصوصيات االدارة المالية في الجمعيات والمؤسسات األهلية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 دقائق
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                          ُملّخص الوحدة

بفعالية  املنظمات  هذه  أهداف  حيقق  مبا  أعماهلا  إدارة  على  املنظمات  إدارات  حترص 
وكفاءة. وميثل اهلدف املالي جزءاً حموريًا يف أهداف املنظمة إذ ال تستطيع املنظمة القيام بأي أعمال أو 

حتقيق أي أهداف دون وجود املال.
ويأتي دور احملاسبة املالية باعتبارها النظام املعلوماتي الذي يوفر معلومات مالية عن املنظمة لتتمكن 

من القيام بوظائف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات ومن ُثم حتقيق أهدافها.
وكأي علم فإن احملاسبة تتضمن العديد من املصطلحات اليت ينبغي معرفتها حتى ميكن فهم ما تقدمه 

احملاسبة من معلومات. 
 

تهدف اإلدارة املالية اىل:- 
اهداف اجلمعية  يكفل حتقيق  واستخدامها مبا  املالية  املوارد  استُثمار  والفعالية يف  الكفاءة  1. حتقيق 

/املؤسسة . 
. املالية واالحتياط هلا مبا يلزم  2. توقع املشاكل 

. 3. ضمان االلتزام مبتطلبات ولوائح احلكومة واملمولني 
العالقة مباميكن هذه االطراف من  4. تقديم معلومات مالية مالئمة وموثوق بها لكل االطراف ذات 

اختاذ القرارات املناسبة .

العالقة بني اإلدارة املالية واحملاسبة املالية ونظام الرقابة الداخلية:
التخطيط  املالية لتحقيق أهدافها إىل معلومات عن اجلوانب احملاسبية لتستخدمها يف  اإلدارة  حتتاج 

والرقابة واختاذ القرارات وهذه املعلومات توفرها احملاسبة.
وتوفري  املعامالت  معاجلة  إمتام  يكفل  نظام  وجود  احملاسبة  قبل  من  املعلومات  هذه  توفري  ويتطلب 

املعلومات املالئمة بقدر مناسب من املوثوقية ويف الوقت املناسب.
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ُملّخص للمشارك

 عزيزي املشارك اكتب يف هذه الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ُثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلى(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................    
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}الوحدة الثانية{
“المحاسبة المالية2”

         أهداف الوحدة الثانية:

   سوف يتمكن املشاركون يف نهاية هذه الوحدة من:

1. تصحيح األخطاء احملاسبية. 

2. تعريف اإلهالك واحتسابه وفق طريقيت القسط الثابت واملتناقص، والقيام  

      باملعاجلة احملاسبية له. 

املدينني.  القيام بالتسويات اجلردية للمقدمات واملستحقات وحسابات   .3

القيام بالتسويات اجلردية للمخزون و الصندوق.   .4
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  االخطاء المحاسبية

          نشاط )3(: 
 

 ستتعرف من خالل هذا التمرين على االخطاء احملاسبية وكيفية معاجلتها حماسبيا وذلك من 
 خالل مرحلتني :- 

         عمل فردي : انظر اىل التمرين املوجود أدناه وُقم بتحديد نوع اخلطأ وبعد ذلك ُقم بعمل 
         القيود احملاسبية التصحيحية الالزمة.     

عند مراجعة احلسابات يف 30/6/2010م اتضح التالي :
، 30.000 ريال نقداً  14/3/2010 اشرتت اجلمعية مواد خام لصناعتها احلرفية مببلغ  1( يف 

 وقد قيد احملاسب هذه العملية بالدفاتر مرتني.
 ، 7.500 ريال نقداً  17/4/2010 حصلت اجلمعية اشرتاكات األعضاء مببلغ  2( يف 

واتضح أن احملاسب مل يقيد هذه العملية بالدفاتر .
 ، 10.000 ريال نقداً  املوظفني مببلغ  30/5/2010 صرفت اجلمعية مكافأة ألحد  3(يف 

وقد أثبت احملاسب هذه العملية مببلغ 1000 ريال نقداً.
120.000ريال وُأثبتت كما  2/6/2010 مت إجراء مصاريف إصالح للسيارة بشيك مببلغ  4( يف 

يلي :
               210.000  من ح/ السيارات 

                                  120.000    إىل ح/ البنك     
واملطلوب إجراء القيود الالزمة لتصحيح األخطاء السابقة .

         عمل جماعي : ناقش مع املشاركني واملدرب النتائج اليت مت التوصل اليها وتعرف على 
         االجابات الصحيحة .

15  دقيقة
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اإلهالك

          نشاط )4(: 

 من خالل هذا النشاط ستتمكن من احتساب مصروف اإلهالك السنوي وفقا لطريقة القسط  
 الثابت باالضافة انك ستتعرف على كيفية استبعاد اخلردة عند احتساب اإلهالك وذلك من خالل 

 مرحلة واحدة :-   
         عمل ُثنائي :ُقم مع زميلك حبل التمرين التالي  املربع اخلاص باحتساب مصروف          

         اإلهالك ومن وذلك يف صفحة النشاط اخلاصة بالتمرين  ومن ُثم ُقم بتعبئة اجلدول 
         اخلاص باحتساب اإلهالك بعد ذلك ناقش املشاركني احللول اليت توصلت اليها وتعرف 

         بواسطة املدرب على احلل الصحيح وكيفية االحتساب الصحيح لالهالك .    
     

التمرين:
 قامت مجعيتك يف 1/7/2005م بشراء سيارة مببلغ 2,200,000 ريال وقد قدر عمرها  اإلنتاجي   

200,000 ريال. املتوقع أن تباع كخردة مببلغ  5 سنوات، من 
احتسب مصروف اإلهالك السنوي للسيارة وفقَا لطريقة القسط الثابت، ُثم ُقم بتعبئة جدول 

اإلهالك التالي على مدى العمر اإلنتاجي للسيارة )5( سنوات:

15  دقيقة

القيمه الدفترية مجمع اإلهالك اإلهالك السنوي تكلفة األصل التاريخ
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 املعاجلة احملاسبية لإلهالك:
 ستتمكن من خالل هذا النشاط من إجراء القيود احملاسبية اخلاصة باإلهالك وإظهار تأثري ذلك 

 على القوائم اخلتامية )قائمة الفائض/ العجز+ قائمة املركز املالي(.
        عمل ثنائي : يف النموذج اخلاص بدفرت اليومية الظاهر أدناه ُقم بإجراء القيود احملاسبية 
        اخلاصة مبعاجلة اإلهالك لعام 2008م يف النشاط )4( ُثم أظهر أثر ذلك على قائمة 

        الفائض/ العجز وعلى قائمة املركز املالي يف نهاية عام 2008م يف املربع اخلاص بذلك.         

 قيود اليومية:

التاريخ رقم صفحة 
األستاذ

بيــــــــــــــــان مبالغ 
دائنة

مبالغ مدينة

10  دقائق
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األثر على قائمة المركز المالي:-

           نشاط )6(: 

 من خالل هذا النشاط ستتمكن من احتساب مصروف اإلهالك السنوي وفقا لطريقة القسط
 ا ملتناقص:- 

        عمل ُثنائي : ُقم مع زميلك حبل التمرين التالي  يف املربع اخلاص باحتساب مصروف 
        اإلهالك وذلك يف صفحة النشاط اخلاصة بالتمرين ُثم ُقم بتعبئة اجلدول اخلاص 

        باحتساب اإلهالك وناقش املدرب احلل الذي توصلتم إليه وتعرف على احلل الصحيح.

كلي جزئي بيان

بيان تحليلي جزئي

15  دقيقة



30

2 
ية

مال
ة ال

سب
محا

ال

 ) نفس التمرين السابق ولكن وفق طريقة القسط املتناقص(
قامت مجعيتك يف 1/7/2005م بشراء سيارة مببلغ 2,200,000 ريال وقد قدر عمرةا اإلنتاجي

 5 سنوات، من املتوقع أن تباع كخردة مببلغ 200,000 ريال.
احتسب مصروف اإلهالك السنوي للسيارة وفقَا لطريقة القسط املتناقص، ُثم ُقم بتعبئة جدول 

اإلهالك التالي على مدى العمر اإلنتاجي للسيارة )5( سنوات:

حل للتمرين

القيمه الدفترية مجمع اإلهالك اإلهالك السنوي تكلفة األصل التاريخ
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    التسويات الجردية 

          نشاط )7(: 
 

 ستتمكن من خالل هذا النشاط من القيام بالتسويات اجلردية للمصروفات املقدمة واملستحقة 
سواء فيما يتعلق بقيود اليومية الالزمة وحسابات األستاذ والتأثري على حساب الفائض أو العجز 

وقائمة املركز املالي وذلك من خالل عمل مجاعي.
         عمل جماعي : يف جمموعات ثالثية ُقم بقراءة التمرين أدناه واإلجابة عن النقاط 

         املطلوبة وذلك يف الورق القالب الذي سيوزعه عليك املدرب، ُثم اعرض اإلجابات على 
         اجملموعات األخرى واملدرب.  

التمرين:
 يف 31/12/2010م ظهرت األرصدة التالية يف ميزان مراجعة مجعية الوفاء:

مصاريف مرتبات   330.000 ريال- مصروفات الدعاية واإلعالن 630.000 ريال.
أما املعلومات املتوافرة عن هذين احلسابني فكانت كما يلي:

1- مل يتم صرف مرتبات شهر ديسمرب 2010م  واليت مببلغ 90.000 ريال.
2- مصروفات الدعاية واإلعالن متثل محلة إعالنية ملدة ثالث سنوات ابتداء من 1/1/2010م.

املطلوب:
1- إجراء قيود التسوية واإلقفال الالزمة يف 31/12/2010م .

2- تصوير ح/ مصروفات املرتبات وح/ مصروفات املرتبات املستحقة وح/مصروفات الدعاية 
واإلعالن وح/مصروفات الدعاية واإلعالن املقدمة.

3- بيان األثر على حـ/ الفائض أو العجز عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2010م وكذلك 
على امليزانية العمومية يف نفس التاريخ.

30  دقيقة
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اإليرادات المستحقة والمحصلة مقدمًا

       نشاط )8(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من القيام بالتسويات اجلردية لإليرادات املقدمة واملستحقة سواء 
فيما يتعلق بقيود اليومية الالزمة وحسابات األستاذ والتأثري على حساب الفائض أو العجز وقائمة 

املركز املالي وذلك من خالل عمل مجاعي.
         عمل جماعي : يف جمموعات ثالثية ُقم بقراءة التمرين أدناه واإلجابة عن النقاط 

         املطلوبة وذلك يف الورق القالب الذي سيوزعه عليك املدرب، ُثم اعرض اإلجابات على 
         اجملموعات األخرى واملدرب.   

تمرين:
يف 31/12/2010م ظهرت األرصدة التالية يف ميزان مراجعة مجعية الرمحة:

–  ح/إيرادات الدورات التدريبية   520,000 ريال   ح/إيرادات تأجري الباص   120,000 ريال 
أما املعلومات املتوافرة عن هذين احلسابني فكانت كما يلي:

1- إيرادات تأجري الباص اخلاصة بالسنة = 144,000 ريال.
2- يتضمن رصيد إيرادات الدورات التدريبية مبلغ 100,000 ريال خاصة بدورات ستقام يف عام 

2011م.
املطلوب:

1- إجراء قيود التسوية واإلقفال الالزمة يف 31/12/2010م .
2- تصوير ح/ إيرادات تأجري الباص وح/ إيرادات تأجري الباص املستحقة  وح/إيرادات الدورات 

التدريبية وح/إيرادات الدورات التدريبية احملصلة مقدمًا.  
3- بيان األثر على حـ/ الفائض أو العجز عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2010م وكذلك 

على امليزانية العمومية يف نفس التاريخ.

30  دقيقة
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تسوية حسابات المدينين    

       نشاط )9(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من القيام بالتسويات اجلردية حلساب املدينني سواء فيما يتعلق 
بقيود اليومية الالزمة وحسابات األستاذ والتأثري على حساب الفائض أو العجز وقائمة املركز 

املالي وذلك من خالل عمل مجاعي.
         عمل جماعي : يف جمموعات ثالثية ُقم بقراءة التمرين أدناه واإلجابة عن النقاط 

         املطلوبة وذلك يف الورق القالب الذي سيوزعه عليك املدرب، ُثم اعرض اإلجابات على 
         اجملموعات األخرى واملدرب.

تمرين:
يف 31/12/2010م كان رصيد املدينني )العمالء( جلمعية االمتياز احلرفية مبلغ 180,000 
ريال ويف نفس التاريخ تقرر إعدام دين أحد العمالء مببلغ 8.000 ريال، كما قررت اجلمعية 

تكوين خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها مبلغ 20,000 ريال.

املطلوب:
1-إجراء قيود اليومية الالزمة ملا سبق.

2- تصوير ح/ املدينني )العمالء(، ح/ الديون املعدومة ، ح/خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها، 
ح/مصروف الديون املشكوك يف حتصيلها.

3- بيان األثر على حـ/ الفائض أو العجز عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2010م  وعلى 
امليزانية العمومية يف نفس التاريخ.

25  دقيقة
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    المخزون:    

       نشاط )10(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من القيام باملعاجلة احملاسبية للمخزون وحركة البضاعة وفق 
نظامي اجلرد الدوري واجلرد املستمر. 

         عمل جماعي : يف جمموعات ثالثية ُقم بقراءة التمرين أدناه واإلجابة عن النقاط 
         املطلوبة وذلك يف الورق القالب الذي سيوزعه عليك املدرب، ُثم اعرض اإلجابات على 

         اجملموعات األخرى واملدرب.

تمرين )1(:
1- يف 1/1/2010م كانت البضاعة املوجودة يف خمازن مجعية االمتياز بكمية قدرها 50 قطعة 

وبقيمة 80,000 ريال.
2- يف 4/1/2010م قامت مجعية االمتياز بشراء بضاعة )150 قطعة( مببلغ 240.000 ريال، 

سددت قيمتها بشيك .
3- ويف 17/1/2010م قامت اجلمعية برد 10 قطع غري مطابقة للمواصفات قيمتها 16.000 

ريال بشيك.
4- يف 25/1/2010م قامت مجعية االمتياز ببيع 100 قطعة من املنتج الذي تتعامل به ألحد 

احملالت التجارية )احلرية( مببلغ 260.000 ريال على احلساب.
5- يف 28/1/2010م قام حمل احلرية برد 5 قطع من املنتجات احلرفية املشرتاة من اجلمعية 

وقيمتها 13.000 ريال.
املطلوب:    )اجلمعية تتبع نظام اجلرد املستمر(

)املبيعات واملشرتيات ومردوداتهما(. البضاعة  اليومية الالزمة حلركة  1. إجراء قيود 
املدة من خالل تصوير ح/املخزون. 2. حتديد قيمة خمزون نهاية 

25  دقيقة
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تمرين )2( نظام الجرد الدوري:
1- يف 1/1/2010م كانت قيمة البضاعة املوجودة يف خمازن مجعية االمتياز 80,000 ريال.

2- يف 3/5/2010م قامت مجعية االمتياز بشراء بضاعة  مببلغ 240.000 ريال، سددت قيمتها 
بشيك .

3- يف 13/5/2010م قامت اجلمعية برد بضاعة غري مطابقة للمواصفات قيمتها 16.000 ريال 
بشيك.

4- يف 22/5/2010م قامت مجعية االمتياز ببيع بضاعة حملالت الفداء التجارية مببلغ 260.000 
ريال على احلساب.

5- يف 29/5/2010م قام احملل التجاري برد بضاعة من املشرتاة من اجلمعية وقيمتها 13.000 
ريال.

املطلوب:   )اجلمعية تتبع نظام اجلرد الدوري(
البضاعة )املشرتيات واملبيعات ومردوداتهما( اليومية الالزمة حلركة  1. إجراء قيود 

الدوري علمًا بأن كمية  املدة وفق نظام اجلرد  اليومية الالزم إلثبات خمزون نهاية  2. إجراء قيد 
بضاعة نهاية املدة = 15 قطعة بقيمة قدرها 39,000 ريال.

املدة. اليومية الالزم إلقفال خمزون بداية  3. إجراء قيد 
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النقدية بالصندوق: أواًل عجز الصندوق   

       نشاط )11(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من القيام باملعاجلة احملاسبية الالزمة لتسوية حساب الصندوق
 يف حالة وجود عجز.

         عمل جماعي : يف جمموعات ثنائية ُقم بقراءة التمرين أدناه واإلجابة عن النقاط املطلوبة 
وذلك يف املكان املخصص يف دليل املتدرب لديك، ُثم شارك املدرب يف احلل على اللوح.

تمرين:
1- أظهر ميزان املراجعة جلمعية األمل يف 31/12/2010م رصيد الصندوق مببلغ 575.000 

ريال، وعند اجلرد يف نفس التاريخ كانت نتيجة اجلرد الفعلى للصندوق 545.000 ريال.
وبعد البحث واملراجعة للمستندات أتضح أن أسباب العجز احنصرت يف اآلتي:

1- 22.000 ريال قيمة فاتورة مبيعات نقدية قيدت مرتني.
2- 3.000 ريال قيمة فاتورة قرطاسية مل تقيد يف الدفاتر.

3- 5.000 ريال مت حتميلها أمني الصندوق.

املطلوب:    
القيود الالزمة لتسوية حساب الصندوق. 1. إجراء 

العجز يف الصندوق. 2. تصوير ح/الصندوق، ح/ 

15  دقيقة
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ُملّخص الوحدةال

• األخطاء احملاسبية:  
قد تؤثر على ميزان املراجعة وقد ال تؤثر على ميزان املراجعة.

قد حتدث بقصد وقد حتدث بدون قصد.
وهي:  أخطاء احلذف وأخطاء اإلضافة )التكرار(،  اخطاء كتابية،  أخطاء التوجيه احملاسيب

 )األخطاء الفنية(
• اإلهالك: 

هوالنقص التدرجيي يف قيمة األصول الثابتة نتيجة االستخدام ومضي املدة.
ومن الطرق املستخدمة الحتساب اإلهالك طريقة القسط الثابت، طريقة القسط املتناقص.

املقدمات واملستحقات:
اإليرادات واملصروفات اليت جيب أن تظهر يف قائمة الفائض أو العجز هي اإليرادات واملصروفات

 اليت ختص السنة، وتعدل اإليرادات احملصلة واملصروفات املسددة الظاهرة يف ميزان املراجعة من خالل 
قيود التسوية للوصول إىل ما خيص السنة.

حسابات املدينون:
- يتم تسوية حسابات املدينني باستبعاد الديون املعدومة منها، وتعد الديون املعدومة خسارة تقفل 

يف قائمة الفائض أو العجز.
- يتم تكوين خمصص ملواجهة الديون املشكوك يف حتصيلها ويظهر يف قائمة املركز املالي مطروحًا 

من املدينني للوصول إىل الديون اجليدة.
املخزون:

- يتم معاجلة املخزون وحركة البضاعة وفق أحد نظامني: اجلرد الدوري، اجلرد املستمر.
- وفق نظام اجلرد الدوري ال توجد سجالت منتظمة حلركة املخزون. 

- وفق نظام اجلرد املستمر توجد سجالت منتظمة حلركة املخزون .
 الصندوق:

- يتم اجلرد الفعلى للصندوق بغرض التحقق من صحة الرصيد الدفرتي له، ويف حالة وجود 
 أي فروق بني الرصيدين الدفرتي والفعلى )عجز أو زيادة( يتم تسويتها.

- العجز إما أن يكون بسبب أخطاء حماسبية وتعاجل بتصحيحها أو أن يكون ألسباب أخرى 
 وحيمل على أمني الصندوق أو تتحمله اجلمعية/املؤسسة كخسارة.

- الزيادة تكون ناشئة عن أخطاء حماسبية وتعاجل بتصحيحها.
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ُملّخص للمشارك

 عزيزي املشارك اكتب يف هذه الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ُثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلى(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................    
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الوحدة الثالثة
نظام الرقابة الداخلية 

كأساس لتعزيز الشفافية
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}الوحدة الثانية{
“نظام الرقابة الداخلية كأساس لتعزيز الشفافية”

  
         أهداف الوحدة الثانية:

   أن يقوم املشاركون يف نهاية هذه الوحدة :

. الداخلية  وذكر أهدافها  الرقابة  1. بتعريف 

الداخلية. الرقابة   ) 2. بتعداد عناصر ) مكونات 

3.  بتبين اإلرشادات اخلاصة بإقامة نظام رقابة داخلي فعال.

املالية وإعداد الئحة تنظيمية مالية   التنظيمية  الواردة يف الالئحة  البنود  4. بذكر 

 جلمعيتهم/ مؤسستهم.
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     )الرقابة الداخلية (

          نشاط )12(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على مفهوم الرقابة الداخلية وذلك على مرحلتني:

         عمل فردي: من وجهة نظرك اكتب تعريف للرقابة الداخلية على الكرت الذي أمامك.         
         حوار جماعي : ناقش مع املشاركني واملدرب  هذا التعريف.

   

           نشاط )13(: 

 ستميز من خالل هذا النشاط أهداف الرقابة الداخلية للجمعية/ املؤسسة .
 يتكون هذا النشاط من جزء واحد فقط.

         عمل فردي: حدد أي من العبارات التالية متثل أهدافًا للرقابة الداخلية وذلك بوضع إشارة 
         ) / ( يف املربع املناسب:     

7 دقائق

7 دقائق

تعريف الرقابة الداخلية: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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األهداف العامة للرقابة الداخلية :

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

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

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

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

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

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

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

ليس هدفهدفالعبارة

ضمان منع االختالسات.

إعداد التقارير املالية.

احملافظة على أصول الوحدة ومعلوماتها.

إثبات كافة املقبوضات املالية.

حتقيق الفعالية والكفاءة يف التشغيل.

إلزام اجلمعية/ املؤسسة والعاملني فيها 
بالقوانني واألنظمة النافذة.

حتديد املسؤوليات.

توفري الدقة واملوثوقية ومالءمة التوقيت 
يف املعلومات.
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          نشاط )14(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على املفاهيم اليت  تتحكم يف نظام الرقابة الداخلية  وذلك على  
 مرحلة واحدة:

               حوار جماعي : يف جمموعات ثالثية ُقم بقراءة العبارات التالية وحدد مدى صحتها أو 
               خطأها وناقشها مع املدرب.

. املوظفني وحدهم  الداخلية ليست مسئولية االدارة بل مسئولية             • الرقابة 

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

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

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

100% بعدم وجود أخطاء أو جتاوزات. الداخلية حتقق تأكيد          • الرقابة 

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

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

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

7 دقائق
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الداخلية. الرقابة  املوظفني قلت فعالية  التواطؤ بني          • إذا وجد 

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

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

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

............................................................................................................................................................
• عند إقامة نظام رقابة داخلية فإن ما يتم الرتكيز عليه هو منفعة هذا النظام  	

                  مهما كلف.

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

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

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

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

	

          نشاط )15(: 

      ستتعرف من خالل هذا النشاط على املكونات اخلمسة للرقابة الداخلية :

        عمل فردي :  ضع تعريف ملكونات نظام الرقابة الداخلية الواردة يف الصفحة املقابلة .
        حوار جماعي : ناقش مع املشاركني واملدرب  هذه التعريفات.

20 دقيقة
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1. بيئة الرقابة :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 وتتكون البيئة الرقابية يف  اجلمعية/املؤسسة من التالي :-
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. تحليل الخطر: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. أنشطة الرقابة :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

حتدد أنشطة الرقابة من خالل التالي :- 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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4. المعلومات والتوصيل :ن
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

5. المتابعة :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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          نشاط )16(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على اإلرشادات اخلاصة بإقامة نظام رقابة داخلية فعال وذلك 
على مرحلتني:-

        عمل فردي: من وجهة نظرك ُقم بكتابة اإلرشادات الضرورية واخلاصة بإقامة نظام 
        رقابة داخلية فعال. 

        حوار جماعي : ناقش مع املدرب وبقية املشاركني اإلرشادات اخلاصة بإقامة نظام رقابة         
        داخلية فعال.

إرشادات إقامة نظام الرقابة الداخلية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 دقيقة
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          نشاط )17(: 

 ستميز من خالل هذا النشاط بعض األحكام اليت تعترب تفصياًل إلرشادات إقامة نظام رقابة 
داخلية فعال.

        عمل فردي: حدد مدى صحة كل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع إشارة ) / ( 
        يف املربع املناسب ُثم اذكر الوضع الصحيح يف حالة ما إذا كان الوضع القائم خطأ.     

التصحيحمدى صحة الوضع القائمالعبارة
بالتوقيع  الصندوق  أمني  يقوم 

على الشيكات.

باالحتفاظ  احملاسب  يقوم 
بالنقدية وبأصول أخرى.

يتم القيام جبرد الصندوق دوريًا 
وبشكل مفاجئ خالل العام.

واعتماد   بتسجيل  احملاسب  يقوم 
القيود والصرف من املخازن.

حتليلية  سجالت  توجد  ال 
لألصول الثابتة.

الرقابة  جلنة  أعضاء  أحد 
والتفتيش لديه وظيفة تنفيذية 

يف اجلمعية/ املؤسسة.

يتم الصرف لصندوق املصروفات 
العهدة  تصفية  قبل  النثرية 

السابقة.

7 دقائق
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          نشاط )18(: 

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على اهم أجزاء الالئحة املالية وسيتم ذلك من خالل مرحلتني:-                 
         عمل فردي: اذكر أجزاء الالئحة املالية املطبقة يف مجعيتك / موسستك وناقش ماكتبته 

         مع بقية املشاركني .   
         حوار جماعي : ناقش مع املدرب وبقية املشاركني االطار العام لالئحة املالية طبقًا 

         للمادة )25( من قانون اجلمعيات واملؤسسات االهلية لعام 2001.

مكونات الالئحة املالية:

15 دقيقة
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        ُملّخص الوحدة

إذا كانت كل املنظمات حتتاج إداراتها إىل سجل تدون فيه كل معامالتها ونظام يوفر 
هلا  يوفر  الذي  النظام  هذا  قيام  فإن  املختلفة،  بوظائفها  للقيام  مالية  معلومات  من  حتتاجه  ما  هلا 
ماحتتاجه من معلومات مالية صحيحة وموثوق بها يتطلب وجود ضوابط حتكم عملية جتهيز هذه 
وتساعد  املنظمة  ألصول  احلماية  وحتقق  املطلوب  احملاسيب  النظام  وتشغيل  وإقامة  املالية  املعلومات 
الداخلية  الرقابة  نظام  تتمثل يف مكونات  الضوابط  بفعالية وكفاءة. هذه  املنظمة  أهداف  يف حتقيق 

واللوائح التنظيمية املالية واليت تعد جزءاً من هذا النظام.
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ُملّخص للمشارك

 عزيزي املشارك اكتب يف هذه الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ُثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلى(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................    
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الوحدة الرابعة
التخطيط المالي
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“التخطيط المالي”
  

         أهداف الوحدة الرابعة:

   أن يقوم املشاركون يف نهاية هذه الوحدة :

املوازنات وتوقيت إعدادها.  1. بتعريف 

2. بتوضيح وظائف املوازنات وفوائدها.

3. بذكر مراحل إعداد املوازنة.

4. بالتعرف على أهم املشاكل اليت تعرتض عملية إعداد املوازنة.

5. بإعداد موازنة للجمعية أو املؤسسة اليت يعمل بها املشاركون .

6. باستخدام املوازنة يف الرقابة وتقييم األداء.

7. باحتساب مبيعات التعادل يف ظل إنتاج ُمنتج واحد ويف ظل تعدد املنتجات.

8. باحتساب املبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني يف ظل إنتاج ُمنتج واحد ويف ظل تعدد    

  املنتجات.
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          نشاط )19(: 

  ستعرف من خالل هذا النشاط على مفهوم  املوازنة وتوقيت إعدادها وذلك من خالل مرحلتني                 
         عمل فردي: ُقم بفتح صفحة النشاط يف دليل املتدرب واكتب تعريف للموازنة حبسب 

         مفهومك واذكر متى يتم إعدادها .
         عمل جماعي : ناقش مع املشاركني واملدرب  املفهوم الذي ُقمت بكتابته والتوقيت الذي 

حددته إلعداد املوازنة وستتعرف بعد النقاش على املفهوم الصحيح للموازنة ومتى تقوم بإعدادها.    

          نشاط )20(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على وظائف املوازنة  وذلك من خالل مرحلتني:
         عمل فردي: ُاكتب وظائف املوزانه .                  

         حوار جماعي : ناقش مع املشاركني واملدرب  وظائف املوازنة وُقم بعد ذلك بكتابة الوظائف 
         اليت مل تأخذها يف اعتبارك يف نفس املربع السابق.        

  وظائف الموازنة :-
.........................................................................................................................................................

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

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

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

7 دقائق

تعريف الموازنة: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

15 دقيقة
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     ستتعرف من خالل هذا النشاط على مراحل إعداد املوازنة  وذلك من خالل مرحلتني:
        عمل جماعي :  بشكل جمموعات ثالثية  ُقم واملشاركني يف اجملموعة بكتابة مراحل إعداد 

        املوازنة يف املربع ُثم ُقم بنقلها اىل ورقة فليب شارت  .
         عمل جماعي : ُقم بعرض ما مت كتابته يف لوحة الفليب شارت وناقشه مع املدرب 

        واملشاركني للوصول إىل املراحل الصحيحة إلعداد املوازنة.        

مراحل إعداد الموازنة:-
.........................................................................................................................................................

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

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

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

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

              نشاط )22(: 

 ستعدد من خالل هذا النشاط املعوقات اليت تتعرض هلا أثناء إعداد وتنفيذ املوازنة وذلك من خالل 
مرحلتني:

         عمل جماعي : بشكل جمموعات ثالثية ُقم بكتابة املشاكل اليت تواجهها مجعيتكم/ 
                 مؤسستكم  أثناء إعداد املوازنة.

               ُثم ناقش مع بقية املشاركني ما توصلت إليه من معوقات أثناء إعداد وتنفيذ املوازنة. 
            

        اإلجابات الصحيحة:
.........................................................................................................................................................

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

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

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

20  دقيقة

20  دقيقة
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ستتمكن من خالل هذا النشاط من حتديد االعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد املوازنة وذلك 
على مرحلتني:

        عمل ُثنائي :  ُقم باالشرتاك مع زميلك بقراءة العبارات الواردة أدناه وحتديد مدى صحتها
              أو خطأها وما هو الوضع الذي ينبغي القيام به.

         عمل جماعي : ُقم مبناقشة اإلجابات اليت وضعتها أنت وزميلك مع باقي اجملموعات 
              واملدرب للتعرف على الوضع الذي ينبغي القيام به.

املوازنة وتقدير بنودها مبفرده دون إشراك أحد  املالي يف إحدى اجلمعيات بإعداد  1. قام املسؤول 
من أعضاء اجلمعية أو املسؤولني فيها.

القادم  العام  ارتفاع يف مستويات األسعار خالل  الرغم من وجود توقعات كبرية يف حدوث  2. على 
إال أن مؤسسة يقني مل تراِع هذه التوقعات واعتمدت على أسعار املواد اخلام اليت كانت سائدة يف 

العام املاضي.
املوازنة منبثقة من  املوازنة أن تكون  املوازنة يف مجعية اخلري عند إعداد  3. حترص جلنة 

األهداف والسياسات العامة للجمعية وأن تساهم يف حتقيقها.
املتوقعة البد أن تكون األهداف والتوقعات طموحة  4. عند حتديد األهداف ومستويات األداء 

وغري مبالغ فيها.
السابق مؤشرات مهمة ينبغي االستعانة بها لوضع تقديرات  الفعلي للعام  5. تعد معلومات األداء 

املوازنة للعام التالي.
املنتجات /اخلدمات عند  الطلب على  التمويل ومستوى  املهم مراعاة مدى توفر مصادر  6.  من 

إعداد املوازنة.

15  دقيقة
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   ستتمكن من خالل هذا النشاط من إعداد موازنة تقديرية جلمعيتك /مؤسستك وذلك على   
  مرحلة واحدة.

        عمل جماعي : ُقم مع جمموعتك بعمل موازنة تقديرية جلمعيتك /مؤسستك ومن ُثم     
             تفاعل مع املدرب للتعرف على البنود الرئيسية املفرتضه ألي موازنة تقديرية وكيف يتم 

            إعدادها بشكل صحيح .   
      

20  دقيقة
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املبلغ التقديري البنود
الشهري

املبلغ التقديري عدد األشهر
السنوي

اإليرادات )الدخل(
أنشطة مدرة للدخل

هبات وتربعات 

اشرتاكات 
منح ) مشاريع (

إمجالي املتحصالت  املتوقعة ) اإليرادات( )1(

املصروفات
مصروفات مباشرة ) مرتبطة بالنشاط(

) أ ( إنتاجية) للجهات اليت متارس العمل اإلنتاجي(:
- مواد

- أجور 

- خدمات 
) ب ( تنموية ) للجهات اليت متارس النشاط 

التنموي مثل التدريب أو التوعية( :

- مواد
- أجور 

- خدمات 

إمجالي املصروفات املباشرة  ) 2 (

- مصروفات غري مباشرة  

- مرتبات 
- إجيار - ماء - كهرباء

- هاتف وإنرتنت 

- مواصالت 

- إعالنات وتسويق 

- أخرى

إمجالي املصروفات غري املباشرة ) 3 (

إمجالي املصروفات املتوقعة  )3+2 (

صايف الدخل املتوقع ) 1 ( - )3+2 (

النموذج الخاص بإعداد الموازنة
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  ستتمكن من خالل هذا النشاط من استخدام املوازنة السابقة يف الرقابة وتقييم األداء وذلك على  
 مرحلة واحدة     

        عمل جماعي : ُقم مع جمموعتك بتعبئة النموذج التالي باالستعانة بنموذج املوازنة 
             اليت ُقمتم بإعداده يف النشاط السابق ُثم قوموا مبقارنة البيانات الفعلية املوجودة يف النموذج  

             التالي مع البيانات املقدرة والورادة يف املوازنة السابقة.واحتسب االحنرافات إن وجدت 
             واكتبها يف املكان املخصص هلا .

        

10  دقائق
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املبلغ التقديري البنود
السنوي

املبلغ الفعلى 
السنوي

االحنرافات

اإليرادات )الدخل(
800.000أنشطة مدرة للدخل

100.000هبات وتربعات 

75.000اشرتاكات 

1200.000منح ) مشاريع (

2.175.000إمجالي املتحصالت  املتوقعة ) اإليرادات( )1(

املصروفات
مصروفات مباشرة ) مرتبطة بالنشاط(

) أ ( إنتاجية) للجهات اليت متارس العمل اإلنتاجي(
450.000- مواد

66.000- أجور 

92.000- خدمات 

) ب ( تنموية ) للجهات اليت متارس النشاط 
التنموي مثل التدريب أو التوعية

320.000- مواد

72.000- أجور 

40.000- خدمات 

1.040.000إمجالي املصروفات املباشرة  ) 2 (

- مصروفات غري مباشرة 

300.000- مرتبات 

377.000- إجيار - ماء - كهرباء

60.000- هاتف وإنرتنت 

40.000- مواصالت 

20.000- إعالنات وتسويق 

- أخرى

797.000إمجالي املصروفات غري املباشرة ) 3 (

1.837.000إمجالي املصروفات املتوقعة  )3+2 (

338.000صايف الدخل املتوقع ) 1 ( - )3+2 (

النموذج الخاص بمقارنة األداء الفعلى باألداء المخطط
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مدلوالت االنحرافات :-
ماهو  عن  الفعلية  املصاريف  واخنفاض  اإليرادات  )زيادة  حالة  يف  إجيابية  االحنرافات  تكون   •

خمطط له(. 
• وتكون االحنرافات سلبية يف حالة)اخنفاض اإليرادات وزيادة املصاريف عن ما هو خمطط له( 

الناتج  التخطيط  أسباب االحنرافات وهل هي ناجتة عن سوء يف عملية  الوقوف على  املهم  •  من 
عن سوء يف التقديرات أو عن أسباب داخلية أو أسباب خارجية وهل كان باإلمكان تالفيها أم هي 

خارجة عن سيطرة اجلمعية / املؤسسة. 
يف  للفاعلية  نتيجة  هي  وهل  اإلجيابية  االحنرافات  إىل  أدت  اليت  احلقيقية  األسباب  معرفة   •
هذه  حتقيق  يف  ساعد  طارئ  شيء  حلدوث  نتيجة  أنها  أم  إضايف  جهد  بذل  مبعنى  املوازنة  تنفيذ 
االحنرافات اإلجيابية أم هي ناجتة عن سوء تقدير  نتيجة لتقدير اإليرادات بشكل أقل مما هو ممكن 

أو تقدير املصروفات بصورة مبالغ فيها وهو ما ينتج عنه احنرافات إجيابية. 
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 ستتمكن من خالل هذا النشاط من احتساب نقطة التعادل بالوحدات وبالقيمة وكذا حتديد 
كمية وقيمة املبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني وذلك من خالل:

         عمل جماعي : يف جمموعات عمل ثالثية ُقم باإلجابة عن النقاط املطلوبة يف التمرين أدناه، 
         ُثم ناقش النتائج مع باقي اجملموعات واملدرب.

            
    تمرين:

1.440.000 ريال، وتنتج هذه املؤسسة وتبيع  بلغت التكاليف الثابتة يف إحدى املؤسسات مبلغ      
منتج واحد فقط والتكلفة املتغرية للوحدة الواحدة من هذا املنتج تساوي 60 ريال أما سعر بيع املنتج 

فيساوي 80 ريال للوحدة.

املطلـوب:
التعادل بالوحدات وبالقيمة. 1. احتساب مبيعات 

2. احتساب كمية وقيمة املبيعات اليت جيب أن حتققها املؤسسة للوصول إىل ربح قدره 200.000 
ريال.

3. تتوقع املؤسسة زيادة تكاليف املواد اخلام الداخلة يف إنتاج املنتج مببلغ 10 ريال للوحدة وترغب 
يف اإلبقاء على نفس كمية مبيعات التعادل فكم سعر البيع الذي ميكنها حتديده ملواجهة الزيادة 

يف تكاليف املواد اخلام دون التأثري على كمية مبيعات التعادل؟

45  دقيقة
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حتديد  وكذا  وبالقيمة  بالوحدات  التعادل  نقطة  احتساب  من  النشاط  هذا  خالل  من  ستتمكن    
كمية وقيمة املبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني يف حالة تعدد املنتجات وذلك من خالل:  

      عمل جماعي : يف جمموعات عمل ثالثية ُقم باإلجابة عن النقاط املطلوبة يف التمرين أدناه،  
           ثم ناقش النتائج مع باقي اجملموعات واملدرب.

   تمرين:

تنتج إحدى اجلمعيات 3 أنواع من احلقائب املصنعة من األقمشة الرتاثية: حقائب كبرية، حقائب 
متوسطة، حقائب صغرية واآلتي بعض البيانات عنها:

أما التكاليف الثابتة اإلمجالية فتساوي 3,600,000 ريال

املطلوب:
1-  احتساب مبيعات التعادل )بالكمية وبالقيمة( للجمعية ككل ومن كل منتج. 

2-  احتساب كمية املبيعات الالزمة لتحقيق ربح قدره 240,000 ريال.

45 دقيقة

احلجم الصغري احلجم املتوسط احلجم الكبري بيانات احلقائب

1,500 2,000 3,000 سعر بيع الوحدة 

1,300 1,500 2,000 التكلفة املتغرية للوحدة

20% 40% 40% نسبة التشكيل )نسبة املبيعات من 
كل منتج إىل إمجالي املبيعات(
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 ُملّخص الوحدة

املوازنة:  • تعريف 
هي خطة العمل لفرتة زمنية مستقبلية حمددة مرتمجة إىل قيم نقدية وحتتوي على اإليرادات 

واملصروفات املتوقعة خالل فرتة زمنية معينة.

 • وظائف املوازنة: 
تؤدي املوازنة عدداً من الوظائف تتمثل يف التخطيط والتنسيق واالتصال والتحفيز والرقابة وتقييم 

األداء.
 • مراحل إعداد املوازنة: 

تكوين فريق املوازنة أو جلنة املوازنة، دراسة التقديرات املقدمة من اإلدارات، اإلقرار واعتماد 
التقديرات، التنفيذ، املتابعة.

 • معوقـات إعداد وتنفيذ املوازنـة: 
صعوبة التنبؤ يف بعض األحوال، اجلمود وعدم مراعاة املرونة، عدم سالمة اهليكل التنظيمي 

للجمعية /املؤسسة، ضعف اخلربة العملية إلعداد املوازنات، مراعاة السياسة واألهداف العامة 
للجمعية/املؤسسة ، عدم مراعاة معدالت التغري يف األسعار، عدم إشراك أعضاء اجلمعية /املؤسسة 

يف وضع املوازنة، عدم االستعانة باملعلومات السابقة واحلالية من أجل وضع املوازنة، عدم دراسة 
العوامل املؤثرة واملتحكمة يف إعداد املوازنة.

 
املوازنات:  • أنواع 

موازنة عمليات جارية وموازنة رأمسالية، موازنة بنود،موازنة برامج، موازنة تقليدية وموازنة 
صفرية.
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ال  • حتليل العالقة بني احلجم _ التكلفة _ الربح )حتليل التعادل( 

- مبيعات التعادل واملبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني يف حالة إنتاج منتج 
واحد:

        مبيعات التعادل بالكمية = التكاليف الثابتة ÷ هامش املساهمة
        هامش املساهمة = سعر بيع الوحدة – التكلفة املتغرية للوحدة

        مبيعات التعادل بالقيمة = التكاليف الثابتة ÷ )هامش املساهمة ÷ سعر بيع الوحدة(

        كمية املبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني = 
                    )التكاليف الثابتة + الربح املستهدف( ÷ هامش املساهمة 

        قيمة املبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني = 
                    )التكاليف الثابتة + الربح املستهدف( ÷ )هامش  املساهمة ÷ سعر بيع الوحدة(

- مبيعات التعادل واملبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني يف حالة إنتاج عدد من املنتجات:

        مبيعات التعادل بالكمية = التكاليف الثابتة ÷ متوسط هامش املساهمة
        مبيعات التعادل بالقيمة = التكاليف الثابتة ÷ )متوسط هامش املساهمة ÷ متوسط سعر البيع(

        كمية املبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني =
                    )التكاليف الثابتة + الربح املستهدف( ÷ متوسط هامش املساهمة

        قيمة املبيعات الالزمة لتحقيق ربح معني = 
                    )التكاليف الثابتة + الربح املستهدف( ÷ )متوسط هامش املساهمة ÷ متوسط سعر البيع(
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ُملّخص للمشارك

 عزيزي املشارك اكتب يف هذه الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ُثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلى(
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الوحدة الخامسة 

محاسبة التكاليف 
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}الوحدة الخامسة{
“محاسبة التكاليف”

         أهداف الوحدة الخامسة:

  سوف يتمكن املشاركون يف نهاية هذه الوحدة من:

1- تعريف حماسبة التكاليف وذكر أهدافها.

2- توضيح مقومات نظام التكاليف والعوامل املؤثرة فيه.

3- متييز بني مفهوم التكلفة واملصروف واخلسارة.

4-  تصنيف التكاليف وفق اأُلسس اليت تعرف املشاركون عليها.

5- قياس تكلفة املنتج أو اخلدمة بهدف تسعريه.

6- توزيع التكاليف غري املباشرة على مراكز التكلفة املستفيدة.
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          نشاط )28(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على تعريف حماسبة التكاليف ومن ُثم الوصول إىل تعريف 
 موحد ومتفق عليه من املشاركني. وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

        عمل ثنائي : اكتب تعريف حماسبة التكاليف مع زميلك يف الكرت الذي قدمه لك املدرب 
         واقرأ التعريف الذي كتبته على املشاركني. 

        حوار جماعي : شارك املدرب وباقي اجملموعات يف استخالص تعريف واحد متفق عليه.

          نشاط )29(: 
 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على أهداف حماسبة التكاليف والعوامل املؤثرة يف تصميم نظام 
 التكاليف ومقومات نظام التكاليف. يتكون هذا النشاط من جزئني:-

          عمل ثنائي : باالشرتاك مع زميلك ُقم بتحديد أي العناصر التالية تعد هدفًا حملاسبة 
         التكاليف وأي هذه العناصر مقوم من مقومات حماسبة التكاليف وأي هذه العناصر 

         تعد عاماًل من العوامل املؤثرة على حماسبة التكاليف وأي هذه العناصر ال يندرج حتت 
         أي من التصنيفات الثالث آنفة الذكر، وذلك من خالل وضع إشارة )/( أمام العبارة يف 

         العمود الصحيح يف اجلدول التالي:
          حوار جماعي : ناقش املدرب وبقية املشاركني فيما توصلت إليه مع زميلك من إجابات

          وتعرف على اإلجابات الصحيحة.     

10  دقائق

تعريف محاسبة التكاليف: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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المؤثرة على نظام 
محاسبة التكاليف

من مقومات 
محاسبة التكاليف

هدف 
لمحاسبة 
التكاليف

العبارة

طبيعة العملية االنتاجية.

توفري املعلومات الالزمة 
ألغراض التسعري.

        عناصر التكاليف.

 اجملموعة املستندية 
والدفرتية  والتقارير.

  اهليكل التنظيمي 
للمنظمة.

حتديد نتيجة نشاط 
املنشأة.

توفري املعلومات الالزمة 
ألغراض التخطيط.

وحدات قياس التكلفة.

منافع نظام حماسبة 
التكاليف مقارنًة بتكاليفه.

توفري املعلومات الالزمة 
ألغراض الرقابة وتقييم 

األداء.
دليل مراكز التكاليف.

قاعدة القيد املزدوج.
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          نشاط )30(: 
 

  ستتعرف من خالل هذا النشاط على التصنيفات املختلفة للتكاليف،، يتكون هذا النشاط 
 من جزئني.

          عمل فردي : ُقم باختيار اإلجابة اليت ترى أنها أفضل وأدق اإلجابات من بني اإلجابات 
          املتاحة أمام كل عبارة من العبارات أدناه.

          حوار جماعي : ُقم مبناقشة إجاباتك مع املشاركني واملدرب. 

التكاليف: 1. يقصد بعناصر 
أ ( املواد واألجور. 	

ب ( املواد واألجور واخلدمات. 	
ت ( املواد واخلدمات. 	

ث ( األجور واخلدمات. 	
ج ( املواد فقط. 	

التكاليف إىل: النوعي يتم تقسيم  2. وفقًا للتبويب 
)أ(  تكلفة املواد، تكلفة العمل، تكلفة اخلدمات. 	

)ب( تكاليف إنتاجية، تكاليف تسويقية، تكاليف إدارية. 	
)ت( تكاليف مباشرة، تكاليف غري مباشرة. 	

)ث( تكاليف متغرية، تكاليف ثابتة. 	
)ج( أ، ب. 	

7  دقائق
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املواد اخلام:	 الوظيفي تعترب تكاليف  3. وفقًا للتبويب 
أ ( تكاليف مباشرة. 	 

ب ( تكاليف مواد. 	
ت ( تكاليف إنتاجية. 	

ث ( تكاليف إدارية. 	
ج ( تكاليف متغرية. 	

النشاط فتكلفة اإلجيارات تعد: التكاليف حسب عالقتها حبجم  4. وفقًا لتبويب عناصر 
أ (  تكلفة ثابتة. 	

ب (  تكلفة مباشرة. 	
ت (  تكلفة إدارية. 	

ث (  تكلفة خدمات. 	
ج (  تكلفة غري مباشرة. 	

التكاليف على أساس عالقتها  العمال على خط اإلنتاج وحسب تبويب  5. تعترب تكاليف أجور 
باملنتج النهائي:

أ ( تكاليف إنتاجية. 	
ب ( تكاليف تسويقية. 	

ت ( تكاليف متغرية. 	
ث ( تكاليف غري مباشرة. 	

ج ( تكاليف مباشرة.  	
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          نشاط )31(: 
 

 ستتمكن من خالل هذا النشاط من التمييز بني مصطلحات التكلفة واملصروف واخلسارة.                    
          عمل فردي :  يف كل حالة من احلاالت التالية ُقم بتحديد ما إذا كان العنصر تكلفة 

          أم مصروف أم خسارة وملاذا ودون ذلك يف األماكن املخصصة يف اجلدول أدنى احلاالت 
          موضع الدراسة والنقاش.

          مناقشة ثنائية: قارن إجابتك بإجابة زميلك وناقش ذلك معه ُثم تعرف على اإلجابة 
          الصحيحة من املدرب.

قامت إحدى اجلمعيات اإلهلية بالعمليات اآلتيه:
1- اشرتت اجلمعية مواد خام مببلغ 60,000 ريال واستخدمتها يف اإلنتاج.

2- سددت مصروفات ماء وكهرباء مببلغ 15,000 ريال.
3-  سددت مبلغ 5,000 ريال غرامة عدم االلتزام مبوعد تسليم إحدى الطلبيات.

7  دقائق

السبب خسارة مصروف تكلفة الحالة
املواد اخلام املشرتاة 

واملستخدمة يف 
اإلنتاج.

مصروفات املاء 
والكهرباء.

غرامة التأخري.
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 ستتمكن من خالل هذا النشاط من تبويب عناصر التكاليف حسب التبويبات املختلفة كما 
 ستتمكن من احتساب تكلفة املنتج بغرض تسعريه. يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء قائم على العمل 

يف جمموعات ُثالثية:

        عمل جماعي )مجموعة ثالثية( : 
        1-  قوموا بتبويب التكاليف الواردة يف النشاط يف اجلدول املدرج آخر هذا النشاط مع 

        مالحظة أن عنصر التكلفة الواحد قابل لتبويبه إىل أكثر من نوع من تبويبات التكاليف.
        2- بعد ذلك قوموا باحتساب تكلفة املنتج )الفستان( وتسعريه وذلك يف املربع املخصص                 

        لذلك أسفل جدول تبويبات التكاليف.
        3- ناقشوا مع املدرب اإلجابات اليت قدمتموها وتعرفوا على اإلجابة الصحيحة.

30 دقيقة



95

ية
مال

ة ال
دار

اإل
ف

الي
تك

ة ال
سب

محا

 تعمل مجعية الرواد يف جمال اخلياطة ولديها العديد من املنتجات ومنها فساتني األعراس وأعطيت 
لك بعض البيانات عن تكاليف إنتاج فساتني األعراس وتكاليف التشغيل العامة للجمعية:

الواحدة. 7000 ريال للقطعة  الُقماش املستخدم يف صناعة فساتني األعراس تبلغ  1. تكاليف 
الواحد. 1500 ريال للفستان  الفساتني  الداخلة يف صناعة  2. تكاليف املطرزات 

الواحد. 3000 ريال للفستان  الفساتني بتكلفة  3. تقوم اخلياطات يف خياطة 
الواحد. 2000 ريال للفستان  التطريزات بتكلفة  4. تقوم املطرزات بعمل 

180.000 ريال سنويًا. املعمل براتب   العامالت يف  املعمل باإلشراف على  5. تقوم مشرفة 
السنة. 6. تكلفة إهالك اآلالت املستخدمة يف اإلنتاج150.000 ريال يف 

500.000 سنويًا. 7. تنفق اجلمعية على اإلعالن عن منتجاتها مبلغ 
. 800 ريال عن كل فستان يباع  املبيعات عمولة بواقع  8. يتقاضى موظفو 

440000 ريال سنويا. 9. يتقاضى حماسب اجلمعية مبلغ 
20,000 ريال. 10. تدفع اجلمعية إجيار شهري قدره 

املطلوب:-
1-  توزيع التكاليف السابقة يف اجلدول اآلتي حسب فهمك ملفاهيم وتبويبات التكاليف.

املنتجة  الفساتني  عدد  أن  علمت  إذا  به  بيعه  الواجب  والسعر  الواحد  الفستان  تكلفة  احتساب    -2
خالل الفرتة = 40 فستان وأن سعر البيع املستهدف يغطي التكلفة وحيقق هامش بنسبة %50 من 

التكلفة.
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العالقة بالوحدة
المنتجة

التبويب النوعـي التبويب الوظيفي العالقة بحجم
النشاط

بيــــان

غري
مباشرة

مباشرة خدمات أجـور مـواد تكاليف
إدارية

تكاليف
تسويقية

تكاليف
إنتاجية

تكاليف
ثابتة

تكاليف
متغرية

الُقماش واملطرزات 
املستخدم يف خياطة 

الفساتني

تكلفة العمل 
للخياطة والتطريز

مرتب مشرفة 
املعمل

إهالك اآلالت

مصروفات اإلعالن

عمولة رجال البيع

مرتب حماسب 
اجلمعية
اإلجيار
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محا التكلفة للوحدة المنتجة االحتساب بند التكلفة

أواًل تكلفة املواد املباشرة:

ثانيًا تكلفة األجور املباشرة:

ثالثًا املصروفات الصناعية غري املباشرة )اخلدمات(:

رابعًا املصروفات التسويقية:

خامسًا املصروفات اإلدارية:

احتساب تكلفة المنتج وتسعيره:             
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          نشاط )33(: 
 

 ستتمكن من خالل هذا النشاط من توزيع التكاليف غري املباشرة على مراكز التكلفة املستفيدة 
 منها يف اجلمعية/املؤسسة  واحتساب تكاليف املنتج أو اخلدمة من كافة عناصر التكاليف بصورة 

صحيحة وتسعريه وفق ذلك.
           حوار جماعي : يف جمموعات ثالثية قوموا بالتالي:

           1-  توزيع التكاليف غري املباشرة على مراكز التكلفة املستفيدة )النشاط اإلنتاجي 
           والنشاط التدرييب( يف النموذج )اجلدول( املخصص لذلك أسفل احلالة العملية.

           2- احتساب تكلفة املنتج والدورة وتسعريهما.

احلالة العملية:
الثانوية  املرحلة  لطالبات  مدرسي  زي  خياطة  يف  يتمثل  إنتاجيًا  نشاطًا  متارس  اجلمعيات  إحدى 

ونشاط خدمي متمثل يف دورات تعليم خياطة. واآلتي البيانات اخلاصة بالتكاليف لكال النشاطني:

أما التكاليف اإلدارية والتسويقية والصناعية األخرى فهي كما يلي:
إجيارات 480.000 - مرتبات إداريني 720.000 - مصاريف ماء وكهرباء 80.000 - 

إهالك مكائن خياطة 45,000.

140 دقيقة

النشاط التدريبي النشاط اإلنتاجي بيان
 10 40 دورة ويف كل دورة 

متدربني
12,000 قطعة كمية اإلنتاج/ عدد الدورات

كتاب 3 مرت قماش كمية املواد املباشرة الالزمة للمنتج/ 
للمتدرب

600 ريال 400 ريال تكلفة الوحدة من املادة املباشرة

15 ساعة 8 ساعات ساعات عمل العمال إلنتاج الوحدة من 
املنتج أو ساعات التدريب الالزمة 

يف كل دورة
600 ريال 200 ريال تكلفة )أجر( الساعة
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معلومات إضافية:
1- املساحة اليت يشغلها القسم اإلنتاجي 6 مرت مربع أما املساحة اليت يشغلها القسم التدرييب 

فتساوي 4 مرت مربع.
2- 60 % من جهد ووقت اإلداريني موجه للقسم التدرييب.

3- عدد مكائن اخلياطة يف القسم اإلنتاجي 5 وعددها يف القسم التدرييب 10 وكلها بنفس 
التكلفة.

املطلوب: 
1- توزيع التكاليف غري املباشرة على النشاط اإلنتاجي والنشاط التدرييب.

2- احتساب التكلفة للمنتج وللدورة.
3- تسعري املنتج وحتديد رسوم االلتحاق بالدورة إذا علمت أن اجلمعية قد وضعت هامش ربح 

قدره 30 % من إمجالي التكاليف.

أواًل توزيع التكاليف غري املباشرة:

اإلجمالي التدريبي اإلنتاجي أساس التوزيع بند التكلفة
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ثانيًا احتساب تكاليف املنتج ورسوم الدورة:
أ ( تكلفة وتسعري املنتج: 	

ب ( تكلفة وتسعري الدورة: 	

التكلفة االحتساب بند التكلفة

التكلفة االحتساب بند التكلفة
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 ُملّخص الوحدة

 إذا كانت مصاريف مجعيتك/مؤسستك أو تكاليف العمل فيها مرتفعة مقارنة باإليرادات
الرتفاع  نظراً  صعبًا  اجلودة  من  املطلوب  املستوى  على  األعمال  إجناز  يكون  فقد  عليها،  تتحصل  اليت   
/املؤسسات  أهمية كربى للجمعيات  التكاليف  املرجو حتقيقه. وعليه فلمحاسبة  العائد  التكاليف عن 
للمنتجات  والصحيحة  احلقيقية  التكاليف  احتساب  يتم  خالهلا  من  حيث  والتنموية  اإلنتاجية 
واخلدمات اليت تقدمها تلك اجلمعيات واملؤسسات ومن ثم تسعريها بصورة صحيحة. والتقتصر املسألة 

على احتساب التكاليف فقط ولكن متتد اىل عملية مراقبتها وترشيدها قدر اإلمكان.
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ُملّخص للمشارك

 عزيزي املشارك اكتب يف هذه الصفحة الدروس املستفادة من الوحدة السابقة وحدد كيف  
 ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية / املؤسسة.

 )ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ُثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلى(
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الوحدة السادسة  

التحليل المالي
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ستتمكن من خالل هذا النشاط من القيام بالتحليل املالي األفقي وذلك على مرحلة واحدة.                    
          عمل جماعي :  ففي جمموعات عمل ثنائية قم بالتحليل املالي األفقي للمؤسسة اليت 

                 تظهر قائمة مركزها املالي أدناه ثم ناقش النتائج مع املشاركني واملدرب.

40 دقيقة 

اتجاه الحركة الفارق % الفارق بالمبلغ 2010 2009 بيان
أواًل األصول:

األصول املتداولة:

150,000 200,000 النقدية بالبنك
60,000 70,000 مدينون
)4,000( )5,000( خمصص ديون مشكوك فيها

56,000 65,000 الديون اجليدة

70,000 80,000 املخزون

276,000 345,000 إمجالي األصول املتداولة

األصول الثابتة:

2,305,800 2,000,000 أثاث وأجهزة

)600,000( )300,000( جممع إهالك األثاث 
واألجهزة

1,705,800 1,700,000 صايف القيمة الدفرتية

1,981,800 2,045,000 إمجالي األصول

قائمتي المركز المالي لجمعية العدالة في 31/12/2009م و 31/12/2010م
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          مالحظات : 
1- ال ختتلف عملية التحليل املالي األفقي لقائمة الدخل عن التحليل املالي األفقي لقائمة املركز 

املالي.
2- بصورة عامة ميثل االرتفاع يف بنود اإليرادات وصايف األصول )رأس املال( واألصول أمراً إجيابيًا 

يف حني االخنفاض يف هذه البنود يشكل أمراً سلبيًا.
3- بصورة عامة ميثل االرتفاع يف بنود املصروفات وااللتزامات أمراً سلبيًا أما االخنفاض فيهما 

فيمثل أمراً إجيابيًا.

اتجاه الحركة الفارق % الفارق بالمبلغ 2010 2009 بيان
االلتزامات وصايف األصول 

)رأس املال(:
االلتزامات:

50,000 45,000 دائنون

130,000 قروض طويلة األجل

50,000 175,000 إمجالي االلتزامات

صايف األصول:

1,870,000 1,831,000 رأس املال

61,800 39,000 أرباح

1,931,800 1,870,000 إمجالي صايف األصول

1,981,800 2,045,000 إمجالي االلتزامات وصايف 
األصول
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          نشاط )35(: 
 

   ستتمكن من خالل هذا النشاط من القيام بالتحليل املالي باستخدام النسب املالية وسيتم ذلك 
على مرحلة واحدة.

          عمل جماعي :  يف جمموعات عمل ثالثية قم بالتحليل املالي باستخدام النسب املالية 
                  للمؤسسة اليت تظهر قوائمها املالية أدناه:

* تكلفة املبيعـات = خمزون أول املدة + املشرتيات – خمزون آخر املدة

45 دقيقة

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010

كلـي جزئـي البيــان

4.500.000

860.000

)2.740.000(

2.620.000

12.000.000
)7.500.000(

املبيعات
ختصم تكلفة املبيعات  

جممل الربح

تضاف إيرادات أخرى:
أرباح بيع أصول ثابتة

فوائد دائنة
مجلة اإليرادات األخرى

ختصم املصروفات واألعباء:
مرتبات وأجور

مصروف إجيـار
مصروف كهرباء ومياه

مصروف صيانة
قرطاسية وأدوات كتابية

مصاريف إدارية أخرى
مجلة املصروفات

صايف الربح )فائض النشاط(

320.000
540.000

1.320.000
840.000
130.000
90.000

130.000
230.000
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املطلوب :
أوال : إجراء التحليل املالي للمؤسسة باستخدام النسب التالية وموضحًا مدلوالتها:

1- نسب السيولة.
2- نسب الرحبية.
3- نسب النشاط.

4- نسب املديونية.

ثانيًا: حتديد نقاط القوة والضعف يف املؤسسة وما هي اقرتاحاتك يف تعزيز نقاط القوة ومعاجلة 
نقاط الضعف.

الميزانية العمومية كما في 31/12/2010م

االلتزامات وحقوق الملكية )المطلوبات( األصــول )الموجودات(

البيــان املبلـغ البيــان املبلـغ
كلـي جزئي كلـي جزئي كلـي

حقوق امللكية
 رأس مال

)+( الفائض السنوي 
) الربح (

 منح غري مسرتدة

إمجالي حقوق امللكية
) صايف األصول (

 التزامات ثابتة
)طويلة األجل(

قروض طويلة األجل

 التزامات متداولة
)قصرية األجل(

الدائنون )املوردون (          
قروض قصرية األجل

إمجالي االلتزامات املتداولة

7.600.000
2.620.000

376.000

1.850.000
840.000

10.596.000

1.800.000

2.690.000

أصول ثابتة
آالت ومعدات

 
السيارات ووسائل النقل

 األثاث والتجهيزات
املكتبية
 ديكور

موجودات ثابتة أخرى

إمجالي األصول الثابتة
أصول متداولة

نقدية بالصندوق
نقدية بالبنك

)املدينون )العمالء
أوراق القبض

املخزون
 إمجالي األصول

املتداولة

4.300.000

3.600.000
840.000

280.000
340.000

420.000
1.340.000
2.860.000
950.000

156.000

9.360.000

5.726.000

 إمجالــي االلتزامات وحقوق
امللكية

15.086.000 إمجالــي األصــول 15.086.000
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ملّخص الوحدة

• التحليل األفقي:
يقصد بهذا التحليل تتبع سلوك بند معني أو بعض أو كل بنود القوائم املالية عرب عدد 

من الفرتات الزمنية بهدف معرفة درجة استقرار أو حتسن أو تراجع هذا البند/ البنود.

املالية: •  التحليل بالنسب 
ميكن تصنيف النسب املالية إىل أربع جمموعات هي:

         أ - نسب السيولة.
         ب - نسب الرحبية.
         ج-نسب النشاط.  
         د- نسب املديونية.

 : السيولة  • نسب 
وتشمل نسبة التدأول ونسبة  السيولة السريعة ونسبة النقدية.

• نسب الرحبية :
وتشمل نسبة هامش الربح اإلمجالي ونسبة هامش الربح الصايف. 

النشاط : • نسب 
األصول  إمجالي  دوران  ومعدل  الثابتة  األصول  دوران  ومعدل  املتدأولة  األصول  دوران  معدل  وتشمل 

ومعدل دوران املخزون.

املديونية : • نسب 
وتشمل نسبة  الديون طويلة األجل إىل صايف األصول و نسبة إمجالي الديون إىل إمجالي األصول.



أعد الدليل)بحسب الهجائية(:

    - االستاذه /خدجية على النويرة

    - االستاذه /مسية حممد القباطي

    - االستاذ /عبداهلل حممد شريم

    - االستاذ /منصور عبدالكريم راجح

مراجعه عامه :

    - االستاذه / خلود احلاج

تم تطبيق الدليل مع :

    - اجلمعية اليمنية لتنمية الزراعة املستدامه

    - مجعية الرباءة

الناشر:
 الصندوق االجتماعي للتنمية- مجيع حقوق الطبع حمفوظة .

التصميم:
rawnaa.adv@gmail.com  /  01_ 212205  الغالف اخلارجي: روناء لالعالن

                                                     
الحقوق الفكرية:

 يسمح بنسخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر، شرط أن يتم توزيع 
النسخ جمانًا، كما ميكن االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر مع االشارة 

إىل املصدر، وعليه ال يسمح بإستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجارية  إال بإذن خطي 
مسبق من الناشر.




