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تقـــديــم
إيمانًا بدور مركز ريادة األعمال في نشر ثقافة الريادة وتعزيز التوجه نحو الفكر 

الريادي بين أفراد المجتمع، فإنه يسره أن يقدم هذه السلسلة التوعوية التي 

تهدف إلى إيضاح بعض مفاهيم ريادة اإلعمال، وتقدم للرواد أهم اإلرشادات 

والتعليمات التي يحتاجها في مسيرته الريادية باإلضافة إلى تقديم نماذج 

عملية أساسية إلنشاء المشاريع الصغيرة. ويمكن التواصل معنا عبر بوابة 

 مركز ريادة األعمال اإللكترونية وجمعية ريادة األعمال عبر المواقع اإللكتروني

w w w . e n - c e n t e r . o r g  w w w . e - n a s . o r g 

ولي  واهلل  المرجوة  الفائدة  الكريم  والقارئ  األعمال  لرائد  تتحقق  أن  راجين 

التوفيق.
               

                                                                         المشرف العام

                                                                           أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
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الــمــشــروعــات   ــي  ف المحاسبة 

الصغيرة

الجزء األول: أساسيات المحاسبة 

في المشروعات الصغيرة

في  المحاسبة  الــثــانــي:  الــجــزء 

الصغيرة   الخدمية  المشروعات 

في  المحاسبة  لــثــالــث:  الــجــزء 

الصغيرة. التجارية  المشروعات 

الجزء الرابع: التخطيط و الرقابة 

باستخدام البيانات المحاسبية

المحتويات
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مقدمة:
اعد هذا الكتيب لتزويدك ببع�ض املفاهيم واملعلومات املحا�شبية، ولتكون مرجعاً لك يف اأ�شا�شيات املحا�شبة يف م�شروعك . 

يتناول اجلزء الأول : اأ�شا�شيات املحا�شبة يف امل�شروعات ال�شغرية  ، ويتناول اجلزء الثاين املحا�شبة يف امل�شروعات اخلدمية 

املهارات  بع�ض  لإك�شابك  الرابع  اجلزء  التجارية. وخ�ش�ض  امل�شروعات  يف  املحا�شبة  الثالث   اجلزء  يتناول  و   ، املحا�شبة 

الالزمة لعملية التخطيط و الرقابة با�شتخدام البيانات املحا�شبية  مبا ي�شاعد يف تقييم الداء و اتخاذ القرارات املالئمة. 

وب�شكل عام يهدف هذا الكتيب اإىل تنمية قدراتك يف اجلوانب املالية واملحا�شبية الالزمة لإدارة م�شروعك ال�شغري ادارة 

مالية ناجحة .          

أهداف الكتيب:

يفرت�ض بعد النتهاء من هذا الكتيب اأن تكون قد حققت الأهداف التالية:

املعرفة اجليدة باأ�شا�شيات املحا�شبة يف امل�شروعات ال�شغرية. 1 .

املعرفة اجليدة باأ�شول املحا�شبة يف امل�شروعات اخلدمية ال�شغرية. 2 .

املعرفة اجليدة باأ�شول املحا�شبة يف امل�شروعات التجارية ال�شغرية. 3 .

معرفة الأ�شاليب التطبيقية للتخطيط و الرقابة با�شتخدام البيانات املحا�شبية . 4 .
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الجزء األول

أساسيات المحاسبة في المشروعات الصغيرة

الهدف:   

اأ�شا�شيات املحا�شبة املالية وتطبيقاتها يف امل�شروعات ال�شغرية. كو�شيلة لتعريفك باأ�شا�شيات القيا�ض  اأن نتعرف يف هذا اجلزء على 

و الثبات للعمليات املالية التي يقوم بها مالك امل�شروع ال�شغري  و كيفية اإعداد التقارير املالية لتقييم اداء امل�شروع و الوقوف علي 

نتيجة الن�شاط من ربح اأو خ�شارة و املركز املايل نهاية كل �شنة مالية او عند الرغبة يف اتخاذ القرار.  

العناصر:

تعريف املحا�شبية. 1 .

املفاهيم و املبادئ املحا�شبية 2 .

. 3 الدورة املحا�شبية

املعاجلة املحا�شبية 4 .

اأنواع احل�شابات.. 5 .

1- تعريف املحا�سبة: 

تعترب املحا�شبة اأحد فروع العلوم الجتماعية والتي تهدف اإىل قيا�ض و تو�شيل معلومات حما�شبيه اأو مالية لالأطراف الذين يهمهم 

اأمر امل�شروع ) امل�شتفيدين من املعلومات(. وميكن تو�شيح هذا التعريف على النحو التايل: 

اأ-  القيا�س: هو حتديد كل من: 

نتيجة ن�شاط امل�شروع من ربح اأو خ�شارة ) الإيرادات ناق�شاً امل�شروفات (. 1 .

ممتلكاته ) وت�شمى الأ�شول ( وما عليه من مبالغ للغري) وت�شمى اخل�شوم اأو اللتزامات( و مبالغ  املركز املايل للم�شروع ] . 2

للمالك اأو املالك ) وت�شمى حقوق ملكيه (. 

التدفقات النقدية املتولدة من الأن�شطة الت�شغيلية و ال�شتثمارية والتمويلية  3 .
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ب -  التو�سيل : يتم تو�شيل املعلومات من خالل اإعداد تقارير مالية  وت�شمل قائمة الدخل و التي  تقي�ض الربح اأو اخل�شارة، وقائمة 

املركز املايل والتي تقي�ض املركز اأو الو�شع املايل للمن�شاأة.  و قائمة التدفقات النقدية و التي تقي�ض املتح�شالت و املدفوعات النقدية 

املتولدة من الأن�شطة الت�شغيلية و ال�شتثمارية والتمويلية

جـ- املعلومات املحا�سبية اأو املالية :يعترب معلومات حما�شبيه املعرفة بنتيجة ن�شاط امل�شروع من ربح اأو خ�شارة ، ومركزه املايل 

، وتدفقاته النقدية من مقبو�شات و مدفوعات.

د-  امل�ستفيدون من املعلومات املحا�سبية :                   

1- اأ�شحاب املن�شاأة: 

•املالك يف حالة املن�شاأة الفردية. 	
•ال�شركاء يف حالة �شركات الت�شامن . 	

•امل�شاهمون يف حالة �شركات امل�شاهمة.  	
2- الدائنون :

•البنوك. 	
•ال�شركات التي ت�شرتي منهم املن�شاأة ب�شاعة بالأجل ) اأو على احل�شاب (. 	

3- الدولة اأو احلكومة ) مثل م�شلحة الزكاة و الدخل ، وزارة القت�شاد والتخطيط  (. 

4- امل�شتثمرون املحتملون، واملوظفون، عمالء املن�شاأة، اجلمهور.

5- اإدارة املن�شاأة. 

2- املفاهيم و املبادئ املحا�سبية:

هناك جمموعة من املفاهيم و املبادئ املحا�شبية والتي حتكمك عند املحا�شبة يف م�شروعك ال�شغري ، واأهم هذه املفاهيم و املبادئ ما يلي:

1- مفهوم الوحدة القت�شادية: يعني اأن مل�شروعك ) اأو الوحدة القت�شادية ( �شخ�شيه مالية م�شتقلة عن عنك كمالك للم�شروع،  

وبالتايل فاأ�شوله وخ�شومه م�شتقلة عن اأ�شولك و خ�شومك كمالك للم�شروع .  وتعامل كمالك عند تعاملك مع م�شروعك معاملة 

الغري من الناحية املحا�شبية.

اأنه م�شتمر وقائمم اإىل مال نهاية ما مل يوجد دليل على ت�شفيته.  2- مفهوم ال�شتمرارية: حيث تنظر املحا�شبة مل�شروعك على 

ويعني ذلك  اأن قيم الأ�شول التي تظهر بقائمة املركز املايل متثل قيم اأو تكلفة تاريخية.

3- مفهوم الفرتة املحا�شبية : جرى العرف املحا�شبي على تق�شيم حياة امل�شروع اإىل فرتات مت�شاوية عادة �شنه حتى ميكن احلكم على 
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مدى جناحه من �شنه لأخرى 

4- مفهوم القيا�ض النقدي: يفرت�ض ا�شتخدام الوحدة النقدية ) الريال( كاأ�شا�ض للقيا�ض والإثبات املحا�شبي للمعامالت املالية.

5- مبداأ التكلفة التاريخية:  وهو ت�شجيل الأ�شول مبا يدفع فيها وقت احل�شول عليها ) تكلفتها التاريخية ( حتقيقا للمو�شوعية 

و الثقة و ال�شفافية .

6- مبداأ حتقق الإيرادات :  و هو اأن ل تعرتف بالإيراد وت�شجله بالدفاتر اإل بعد اأن يتحقق فعال . و يتحقق الإيراد بالبيع )و الذي 

يعني نقل ملكيه الب�شاعة للغري وت�شليمها له مقابل نقدية اأو وعد بالدفع (.

اإي��رادات كل فرتة بامل�شروفات التي �شاهمت يف حتقيق هذه الإي��رادات والفرق  اأو حتميل  7- مبداأ املقابلة: و يعني �شرورة مقابلة 

بينهما هو الربح اأو اخل�شارة.

8- اأ�شا�ض ال�شتحقاق:  و هو اأن  يتم اإثبات العمليات املالية �شواء �شاحبها اأو مل ي�شاحبها تدفقات نقدية ) مبعنى اأنه يتم العرتاف 

بالإيرادات اأو امل�شروف الذي يخ�ض الفرتة  ب�شرف النظر عن التح�شيل و ال�شداد ( .

9- مبداأ الثبات : و يعني ا�شتخدام نف�ض الطرق املحا�شبية من �شنه لأخرى. 

10- احليطة واحلذر: وتعني اأخذ اأي خ�شائر متوقعه يف احل�شبان مع عدم اأخذ اأي ربح اأو اإيرادات متوقعه اإل اإذا حتققت فعال. 

3- الدورة املحا�سبية :

 هي اخلطوات التي يتم القيام بها للتو�شل يف النهاية اإىل حتقيق هدف املحا�شبة األ وهو اأعداد التقارير املالية. وت�شمل اخلطوات 

ما يلي: 

حدوث عمليه مالية ك�شراء ب�شاعة اأو بيع ب�شاعة اأو �شرف رواتب، و يجب  اأن توثق هذه العمليات مب�شتند مثل فاتورة �شراء  1 .

، اأو �شند قب�ض اأو �شند �شرف. 

الت�شجيل بدفرت اليومية العامة: ودفرت اليومية العامة هو �شجل تاريخي تقيد به العمليات املالية اأول باأول ح�شب ت�شل�شل  2 .

تاريخ حدوثها .

الرتحيل اإىل دفرت الأ�شتاذ العام: ودفرت الأ�شتاذ العام هو �شجل يحتوي على احل�شابات التي مي�شكها امل�شروع، حيث يخ�ش�ض  3 .

لكل ح�شاب �شفحه اأو اأكرث يف دفرت الأ�شتاذ  بحيث تظهر حركة املبالغ التي اأثرت عليه واملبلغ املتبقي به كر�شيد للح�شاب. 

تر�شيد احل�شابات :ويق�شد بالرت�شيد احت�شاب املبلغ املتبقي يف كل ح�شاب ) الر�شيد( موجود يف دفرت الأ�شتاذ العام. 4 .

اإعداد ميزان املراجعة.  5 .

اإجراء الت�شويات الالزمة.   6 .
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اإعداد القوائم املالية.  7 .

عمل قيود الأقفال.  8 .

مراحل الدوره املحا�شبيه
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4- املعاجلة املحا�سبية

 وهي النظام الذي يحكم عملية الت�شجيل  يف دفرت اليومية العامة و الرتحيل اإيل دفرت الأ�شتاذ و الرت�شيد  واإعداد التقارير املالية  

و اأ�شا�ض هذا النظام هو ما يعرف  بالقيد املزدوج . ويق�شد بالقيد املزدوج اأن اأي عمليه مالية توؤثر على طرفني ، اأحد هذه الأطراف  

يجعل مديناً والطرف الآخر يجعل دائنا ، ويجب ت�شاوي مبلغ الطرف املدين مع مبلغ الطرف الدائن. وميكن حتديد  حمتوي كل 

طرف و طبيعته و اثر العملية املالية من خالل حتديد اأنواع احل�شابات

5- التعريف باحل�سابات: 

اأول: ح�شابات املركز املايل : 

وت�شمل ثالثة اأنواع هي: الأ�شول، واخل�شوم، وحقوق امللكية.

اأ-  ح�شابات الأ�شول ) اأو املوجودات( 

وهي  ما ميلكه امل�شروع  من اأ�شياء ومنافع ذات قيمه �شواء كانت ملمو�شة اأو غري ملمو�شة وت�شمل ثالثة اأنواع:
 

اأ�شول غري ملمو�شةاأ�شول ثابتةالأ�شول املتداولة

  وهي النقدية والأ�شول التي ميكن 

حتويلها اإىل نقدية يف خالل �شنه اأو 

دوره ت�شغيلية اأيهما اأطول وت�شمل  

ال�شندوق ، املدينون ، الب�شاعة

وهي الأ�شول التي ت�شرتى بق�شد 

ا�شتخدامها ولي�ض بق�شد اإعادة بيعها ، 

وت�شتخدم لفرتة اأطول من �شنه، وت�شمل 

الأرا�شي ، املباين

ما تدفعه املن�شاأة للح�شول على منافع 

لي�ض لها وجود مادي ملمو�ض ، و ت�شمل 

�شهرة املحل

ب-  ح�شابات اخل�شوم) اأو اللتزامات( 

وت�شمل ما على املن�شاأة من التزامات اأو ديون للغري ، وتنق�شم اخل�شوم اإىل نوعني:

خ�شوم طويلة الأجلخ�شوم متداولة )اأو ق�شرية الأجل(

وهي الديون التي ت�شتحق ال�شداد يف خالل �شنه اأو دوره ت�شغيلية 

اأيهما اأطول وت�شمل قرو�ض ق�شرية الأجل، م�شروفات م�شتحقه،  

الدائنون )من ت�شرتي منهم املن�شاة ب�شاعة بالأجل(.

اأكرث من �شنه و ت�شمل  وهي الديون التي ت�شتحق ال�شداد بعد 

القرو�ض طويلة الأجل
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 ج�  � ح�شابات حقوق امللكية

حقوق امللكية

او  الربح  ، �شايف  املالك  ،ح�شاب جاري  املال  راأ�ض   : وت�شمل  املن�شاأة   ا�شتثمارها يف  يتم  اأموال  املن�شاأة من  اأ�شحاب  وهو ما ميلكه 

اخل�شارة

ثانيا: ح�شابات قائمة الدخل: 

ح�شابات الإيرادات اأو املبيعاتح�شابات امل�شروفات

اأو التزم باإنفاقه يف �شبيل احل�شول على  اأنفقه امل�شروع  هي ما 

الإيرادات كتكلفة الب�شاعة املباعة، م�شروف الرواتب، م�شروف 

الإيجار، م�شروف اإعالن . 

 هي حمققه امل�شروع من بيع الب�شاعة اأو تقدمي اخلدمات للغري 

�شواء ح�شل امل�شروع اأو مل يح�شل  قيمة  مبيعات الب�شاعة اأو 

اإيرادات اخلدمات. 

  طبيعة احل�شابات و اثر العملية املالية :

اإذا نق�شت جتعلاإذا زادت جتعلطبيعتهااأنواع احل�شابات

الأ�شول

امل�شرفات

مدينه

مدينه

مدينه

مدينه

دائنة

دائنة

اخل�شوم

حقوق امللكية

الإيرادات

دائنة

دائنة

دائنة

دائنة

دائنة

دائنة

مدينه

مدينه

مدينه
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الجزء الثاني 

المحاسبة في المشروعات الخدمية الصغيرة

فيما يلي العمليات التي قام بها امل�شغل الن�شائي خالل �شهر �شفر 1429ه� :

يف2/1 اأودعت �شاحبة امل�شروع مبلغ 100،000. 1 ريال يف ح��شاب جاري بالبنك كراأ�ض مال. 

يف 2/2 مت ايداع مبلغ 100،000. 2 ريال يف  خزينة امل�شروع .

يف 2/4 مت �شراء اآلت و معدات امل�شغل نقداً مببلغ80،000. 3 ريال.

يف 8/ 2 مت �شراء اأثاث مببلغ 30،000. 4 ريال من مفرو�شات العبد اللطيف حيث مت �شداد ثلث املبلغ ب�شيك و الباقي بالأجل )اأو 

على احل�شاب(. 

يف 2/12 مت �شراء خيوط و ت�شهيالت اخري مببلغ5000. 5  ريال نقدا

يف 2/25 اأدت املن�شاأة بع�ض خدمات الت�شغيل و احلياطة للعميلة نورة مببلغ 50،000 ريال منها30،000. 6 نقداً والباقي بالأجل.

يف 2/28 مت �شداد رواتب املوظفني عن ال�شهر وقدرها 10،000. 7 ريال نقداً.

يف 2/30 اأن اخليوط  و الت�شهيالت غري امل�شتنفذة 3000. 8

املطلوب :       

الت�شجيل بدفرت اليومية العامة للم�شغل . 1 .

الرتحيل اإىل دفرت الأ�شتاذ العام . 2 .

تر�شيد احل�شابات. 3 .

ه�.   اإعداد ميزان املراجعة للم�شغل يف 1429/2/30. 4

احلل :

اخلطوة الأويل: 

تتمثل اخلطوة الأويل من الدورة املحا�شبية يف حدوث عمليات مالية موثقة ، 
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اخلطوة الثانية: الت�شجيل بدفرت اليومية العامة :

دفرت اليومية العامة للم�شغل الن�شائي 

التاريخالبياندائنمدين

100،000
100،000

من ح�/ البنك

        اإىل  ح�/ راأ�ض املال 

اإثبات اإيداع راأ�ض املال بالبنك

2/1

100،000
100،000

من ح�/ ال�شندوق 

         اإىل ح�/ را�ض املال

اإثبات اإيداع را�ض املال  باخلزينة

2/2

80،000
80،000

من ح�/ الألت و العدات

        اإىل ح�/ ال�شندوق 

اإثبات �شراء اآلت نقداً

2/4

30،000
10،000

20،000

من ح�/ الأثاث 

       اإىل مذكورين 

            ح�/ البنك 

            ح�/ الدائنون )مفرو�شات العبد اللطيف( 

        اإثبات �شراء اأثاث ب�شيك و بالأجل  

2/8

5،000
5،000

من ح�/ خيوط و ت�شهيالت

         اإىل ح�/ ال�شندوق 

اإثبات �شراء خيوط و ت�شهيالت نقدا

2/22
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30،000

20،000
50،000

من مذكورين

   ح�/ ال�شندوق 

   ح�/املدينون )العميلة نورا(

         اإىل ح�/ اإيرادات امل�شغل

اإثبات تاأدية خدمات �شيانة نقداً وبالأجل

2/25

25،000
25،000

من ح�/ م�شروف الرواتب

         اإىل ح�/ ال�شندوق 

       اإثبات �شداد الرواتب عن ال�شهر

2/28

2000
2000

من ح�/ ارباح و خ�شائر

   ايل ح�/ اخليوط و الت�شهيالت
2/30

�شرح لكيفية اإجراء قيود اليومية : 

يجب قبل اإجراء قيد اليومية حتليل العملية املالية ، اأي حتديد احل�شابات التي تاأثرت بها واملبلغ واأي من احل�شابات �شمن الطرف 

املدين واأي منها بالطرف الدائن ) ارجع جلدول حتديد املدين والدائن املبني اأعاله(. 

العملية رقم )1(: 

اأثرت العملية الأوىل على ح�شابني هما : 

 طرف اأول ح�شاب البنك          اأ�شل       طبيعته مدينه     زاد يجعل مدين    -------- من ح�/ 

طرف ثاين ح�شاب راأ�ض املال   حقوق ملكيه    طبيعته دائنة      زاد يجعل دائن -------- اإىل ح�/ 

اأو كال الطرفني  اأحد الطرفني  اأ�شتمل  اإذا  اإما  املدين والدائن ح�شاب واحد ي�شمى قيد ب�شيط،  واإذا كان بكل طرف من الطرفني 

على اأكرث من ح�شاب ي�شمى قيد مركب كما يت�شح يف العمليات 4،6. ويف هذه احلالة ي�شبق اأ�شماء احل�شابات املدينة كتابة كلمة من 

مذكورين وي�شبق اأ�شماء احل�شابات الدائنة كتابة كلمة اإىل  مذكورين. 

العملية رقم )4(: 

توؤثر على ثالثة ح�شابات :

ح�/الأثاث ،    اأ�شل ،    زاد ،       مببلغ 30،000    ويجعل مدين 

ح�/ البنك ،     اأ�شل ،    نق�ض ،    مببلغ  20،000   ويجعل دائن 
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ح�/ الدائنون،  خ�شوم ،  زاد،       مببلغ   10،000   ويجعل دائن 

الطرف الدائن به اأكرث من ح�شاب )ح�شابني (، وبالتايل ي�شبق احل�شابني كلمة اإىل مذكورين.

العملية رقم )6(: 

توؤثر على ثالثة ح�شابات :

ح�/ ال�شندوق ،   اأ�شل ،            زاد ، مببلغ 30،000 ويجعل مدين 

ح�/ املدينون اأو العمالء ،اأ�شل ،   زاد مببلغ 20،000 ويجعل مدين  

ح�/اإيرادات امل�شغل ، اإيراد   ،      زاد مببلغ  50،000    يجعل دائن 

اخلطوة الثالثة: الرتحيل اإىل احل�شابات بدفرت الأ�شتاذ العام و تر�شيد احل�شابات :
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اخلطوة الرابعة: اإعداد ميزان املراجعة :

ميزان املراجعة للم�شغل الن�شائي يف 2/30/ 1429ه�

اأر�شد مدينه

) اأ�شول وم�شروفات(

اأر�شده دائنة

) خ�شوم وحقوق ملكيه واإيرادات (
ا�شم احل�شاب ) اأو بيان(

البنك80،000

ال�شندوق20،000

راأ�ض املال200،000

الآلت80،000

الأثاث30،000

الدائنون10،000

خيوط و ت�شهيالت5000

املدينون20،000

اإيرادات �شيانة50،000

م�شروف رواتب25،000

الإجمايل260،000260،000

اخلطوة اخلام�شة: اإجراء الت�شويات الالزمة: 

توجد ت�شوية و هي حتميل الفرتة مبا يخ�شها مت ا�شتنفاذ اخليوط و الت�شهيالت يف اجناز عملية الإنتاج اأو الت�شغيل مببلغ 2000 

ريال ، بقيد ت�شوية كاأخر قيد بدفرت اليومية.

اخلطوة ال�شاد�شة: ت�شوير القوائم املالية: 

 تعترب قائمة الدخل وقائمة املركز املايل الأهم من بني القوائم لذا �شرنكز عليهما. 

اأوًل- قائمة الدخل:             

امل�شغل الن�شائي

قائمة الدخل عن ال�شهر املنتهي 1429/2/30ه�
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الإيرادات : 

50،000اإيرادات امل�شغل                           

اإيرادات اأخرى               

                                                  50،000

يطرح :   م�شروفات الت�شغيل 

25،000            م�شروفات الرواتب 

2000            م�شروفات اخليوط و الت�شهيالت

27،000

23،000�شايف الربح                           

امل�شغل الن�شائي

قائمة املركز املايل يف 2/30/ 1429ه

الأ�شول                                                                                                                             اخل�شوم و ح.امللكية

خ�شوم متداولةاأ�شول متداولة

الدائنون10،000ال�شندوق20،000

البنك80،000

50،000املدينون20،000

خيوط و ت�شهيالت3000

خ�شوم طويلة الأجل123،000

اأ�شول ثابتة

حقوق ملكيةاآلت و املعدات80،000
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راأ�ض املال200.000اأثاث110.00030.000

23.000اأ�شول غري ملمو�شة
جاري املالك )�شايف 

الربح(

223.000

233.000233.000

ويالحظ اأن �شايف الربح اأو اخل�شارة يف املن�شاأة ال�شغرية والفردية يجعل يف ح�/ جاري املالك دائنا.

اخلطوة الأخرية: عمل قيود الإقفال :

  اأ. اإقفال ح�شابات مل�شروفات ) نظراً لأنها ذات طبيعة مدينة فاأنها تقفل بجعلها دائنة( والطرف املدين هو ح�/ الأرباح واخل�شائر: 

27.000                من ح�/ الأرباح واخل�شائر 

          اإىل مذكورين 

25.000 ح�/ م. رواتب واأجور

      2.000 ح�/ م. خيوط و ت�شهيالت 

  ب � اإقفال الإيرادات: نظرا لأن الإيرادات ذات طبيعة دائنة فاإنها تقفل جعلها مدينة وح�/ الأرباح واخل�شائر دائنا: 

50.000 من ح�/ اإيرادات امل�شغل 

      500.000 اإىل ح�/ الأرباح واخل�شائر 

ح�- اإقفال �شايف الربح يف ح� / جاري املالك: 

        23.000 من ح�/ الأرباح واخل�شائر 

23.000 اإىل ح�/ جاري املالك 

و لو كان �شايف خ�شارة فانه �شيكون قيد عك�ض 

    من ح�/ جاري املالك 
 ÏÏ  اإىل / الأرباح واخل�شائر

و هذا يعني بداية الفرتة املحا�شبية اجلديدة بار�شدة قائمة املركز املايل و التي ت�شمي بالر�شدة الفتتاحية
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الجزء الثالث

المحاسبة في المنشآت التجارية الصغيرة
1- الهدف:   

يهدف هذا اجلزء اإىل تعريفك بطبيعة املحا�شبة عن عمليات الب�شاعة يف املن�شاآت التجارية. وب�شكل عام يتمثل هدف املن�شاأة التجارية 

يف �شراء ب�شاعة وبيعها ب�شعر اأعلى من تكلفتها وحتقيق هام�ض ربح هو الفرق بني �شعر البيع و التكلفة.

2- التعريف بالحسابات:
اأوال: ح�سابات املبيعات :

وت�شمل ثالثة اأنواع هي:

اخل�شوماتمردودات و م�شموحات املبيعاتاملبيعات

 ، التجارية  للمن�شاأة  اإيراد  اأهم  املبيعات  متثل 

وطبيعتها دائنة ، وقد تتم املبيعات اأما:

أ- نقداً اأو ب�شيكات

ب- بالأجل :  

برد  امل�شرتي  قيام  عند  املردودات  حتدث 

للموا�شفات  مطابقتها  لعدم  املباعة  الب�شاعة 

امل�شموحات  تعني  بينما  بها.  عيوب  لوجود  اأو 

غري  اأو  عيوب  بها  بب�شاعة  امل�شرتي  احتفاظ 

مطابقة للموا�شفات مقابل تخفي�ض اأو �شماح 

يف ال�شعر. و يعترب ح�شاب م.م. املبيعات بطبيعته 

مدين وهو  تخفي�ض لالإيراد

ترتبط  اخل�شومات  من  اأنواع  ثالثة  هناك 

بعمليات البيع هي: 

ال�شعر  بني  وهوالفرق  التجاري:  اخل�شم  اأ- 

وال�شعر   ) بالكتالوج  )�شعرها  لل�شلعة  املعلن 

اخل�شم  هذا  ي�شجل  ول  فعال.  املدفوع 

باملبلغ  العملية  تقيد  بالدفاتراملحا�شبية، حيث 

ا�شتبعاد  بعد  ال�شايف  باملبلغ  )اأي  فعال  امل�شتلم 

هذا اخل�شم(.

ب- خ�شم الكمية : ومتثل التخفي�ض يف ا ل�شعر 

ب�شبب �شراء اأكرث من وحدة واحدة. ول ي�شجل 

حيث   ، املحا�شبية  بالدفاتر  اخل�شم  هذا  اأي�شاً 

تقيد العملية باملبلغ امل�شتلم فعال. 

ج- اخل�شم النقدي: وهو  اخل�شم الذي مينحه 

البائع للم�شرتي لت�شجيعه على ال�شداد ب�شرعة 

اأو لتعجيل الدفع. و ي�شجل بدفاتراملحا�شبية ، 

ويعترب اخل�شم النقدي:

 ، م�شر وف للبائع )وي�شمى خ�شم م�شموح به 

وطبيعته مدينه(.
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ثانيا: ح�سابات  م�سرتيات الب�ساعة:

و ت�شمل ثالثة اأنواع من احل�شابات هي :

اخل�شوماتمردودات و م�شموحات امل�شرتيات امل�شرتيات

للمن�شاأة  م�شروفات  اأهم  امل�شرتيات  متثل 

تتم  وقد   ، مدينة  وطبيعتها   ، التجارية 

امل�شرتيات اأما:

أ- نقداً اأو ب�شيكات

ب-  بالأجل :  

حتدث املردودات عند قيام املن�شاأة برد الب�شاعة 

امل�شرتاه لعدم مطابقتها للموا�شفات اأو لوجود 

احتفاظ  امل�شموحات  تعني  بينما  بها.  عيوب 

مطابقة  غري  اأو  عيوب  بها  بب�شاعة  املن�شاة 

للموا�شفات مقابل تخفي�ض اأو �شماح يف ال�شعر. 

دائن  امل�شرتيات بطبيعته  م.م.  و يعترب ح�شاب 

وهو  تخفي�ض للم�شروفات

ترتبط  اخل�شومات  من  اأنواع  ثالثة  هناك 

بعمليات ال�شراء هي: 

ال�شعر  بني  الفرق  التجاري:وهو  اخل�شم  اأ- 

وال�شعر   ) بالكتالوج  )�شعرها  لل�شلعة  املعلن 

املدفوع فعال. ول ي�شجل هذا اخل�شم بالدفاتر 

امل�شتلم  باملبلغ  العملية  تقيد  حيث  املحا�شبية، 

هذا  ا�شتبعاد  بعد  ال�شايف  باملبلغ  )اأي  فعال 

اخل�شم(.

ب- خ�شم الكمية : ومتثل التخفي�ض يف ا ل�شعر 

ب�شبب �شراء اأكرث من وحدة واحدة. ول ي�شجل 

حيث   ، املحا�شبية  بالدفاتر  اخل�شم  هذا  اأي�شاً 

تقيد العملية باملبلغ امل�شتلم فعال. 

ج- اخل�شم النقدي:وهو  اخل�شم الذي مينحه 

البائع للم�شرتي لت�شجيعه على ال�شداد ب�شرعة 

اأو لتعجيل الدفع. و ي�شجل بدفاتر املحا�شبية 

و  للم�شرتي  ايرادا  النقدي:  ويعترب اخل�شم   ،

ي�شمي خ�شم مكت�شب و طبيعته دائنه

ثالثا : ح�سابات املخزون ال�سلعي :

و ت�شمل نوعان هما :

املخزون ال�شلعي اأول الفرتة و هو اأ�شل متداول يف قائمة املركز املايل اأول الفرتة . اأما اأخر الفرتة فهو من عنا�شر الت�شويات  1 .

بقائمة الدخل لقيا�ض قيمة الب�شاعة املتاحة للبيع . 

املخزون ال�شلعي اآخر املدة هو ب�شاعة باقية يف اآخر املدة تظهر عند اجلرد  وبالتايل فهو اأ�شل )مدين( يظهر باملركز املايل اأخر  2 .

الفرتة ، ويف نف�ض الوقت ر�شيد ح�شاب املخزون ال�شلعي اآخر املدة يخف�ض به تكلفة الب�شاعة املباعة ، وعليه فيعترب يف حكم 
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الإيراد ، ويظهر يف قائمة الدخل كر�شيد دائن.

رابعا :  اأثر وجود خمزون �سلعي من الب�ساعة  علي تكلفة الب�ساعة املباعة : 

يف حالة وجود خمزون من الب�شاعة فاأن تكلفة الب�شاعة املباعة حت�شب على النحو التايل: 

تكلفة الب�شاعة املباعة ت�شاوي:                                   فر�شاً

10،000خمزون �شلعي اأول املدة 

*100،000+   �شايف تكلفة امل�شرتيات 

110،000     تكلفة الب�شائع املتاحة للبيع 

 )60،000(-    خمزون �شلعي اأخر املدة 

50،000     تكلفة الب�شاعة املباعة

*حيث �شايف تكلفة امل�شرتيات ي�شاوي:                            فر�شاً

90،0000       اإجمايل امل�شرتيات                 

25،000+     م�شاريف نقل امل�شرتيات        

)5،000(-     م .م امل�شرتيات                  

)10،000(-     خ�شم املكتب                     

100،000      تكلفة امل�شرتيات

خام�سا :احل�سابات باملن�ساأة التجارية :

يرتتب على عمليات الب�شاعة باملن�شاأة التجارية احل�شابات التالية :

طبيعتهنوعهاحل�شاب

دائنةاإيراداملبيعات

مدينةتخفي�ض لالإيرادم.م املبيعات

مدينةم�شروفخ�شم م�شموح به
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مدينةم�شروفحمزون اأول املدة

مدينةم�شروفامل�شرتيات

مدينةم�شروفم.نقل امل�شرتيات 

دائنةتخفي�ض للم�شروفاتم.م امل�شرتيات 

دائنةاإيرادخ�شم مكت�شب

مدينةم�شروفم�شاريف بيعية

مدينةم�شروفم�شاريف اإدارية وعامه

مثال عملي

المحاسبة في المشروعات  التجارية الصغيرة 

فيما يلي العمليات التي قامت بها من�شاأة العليان لتجارة الآلت و املعدات خالل �شهر حمرم 1430 ه� :

1 / 1 ا�شرتت املن�شاأة اآلت �شعرها بالكتالوج 200000 ريال من من�شاأة العليا بخ�شم جتاري 10% و خ�شم نقدي 5% اذا مت ال�شداد خالل 

10 اأيام . و �شددت م�شاريف نقل م�شرتيات 2000 ريال نقدا

يف 1/5باعت املن�شاأة معدات مببلغ 150000 ريال ملن�شاأة العي�شي بخ�شم 2% اذا مت ال�شداد خالل اأ�شبوع

يف 7 / 1 ا�شرتت املن�شاأة اأثاثا مببلغ 60000 ريال ب�شيك  

يف 8/ 1 �شددت املن�شاأة امل�شتحق عليها ملن�شاأة العليا ب�شيك

يف 15/ 1 باعت املن�شاأة معدات مببلغ 90000 ريال ملوؤ�ش�شة اجلميح لتجارة ال�شيارات و ح�شلت مقابلها علي �شيارة ل�شتخدامها يف نقل 

موظفي املن�شاأة  و بلغت م�شاريف نقل املبيعات 1500 ريال نقدا

يف 17/ 1 رددت من�شاأة العي�شي جزء من الب�شاعة التي ا�شرتتها من املن�شاأة قيمتها 40000 ريال

يف 25 / 1  �شحب مالك املن�شاأة 1000 ريال ل�شداد فاتورة الكهرباء نقدا 

يف 26/  1  مت عمل اإعالن عن املن�شاأة بجريدة اجلزيرة و بلغت تكلفة الإعالن 30000 ريال �شددت 10000 منها نقدا و الباقي يف �شكل 

معدات و اآلت

يف 30 / 1 �شدد ت املن�شاأة ب�شيك رواتب مندوبي البيع 10000 ريال و م�شاريف ادارية و عمومية 5000 ريال
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املطلوب : 

ت�شجيل العمليات ال�شابقة بدفرت يومية من�شاأة العليان 1 .

ت�شوير ح�/ املبيعات، ح�  امل�شرتيات ، ح�/ خمزون �شلعي اأول الفرتة اإذا علمت اأن ر�شيدها  10000. 2 ريال ، ح�/ خمزون �شلعي 

اأخر الفرتة اإذا علمت اأن الب�شاعة عند اجلرد 20000 ريال 

ت�شتهلك احلملة الإعالنية علي 3. 3 �شنوات 

 ت�شوير قائمة دخل من�شاأة العليان التجارية عن �شهر حمرم 1430. 4 ه�

احلـــــــل

اخلطوة الويل :

تتمثل اخلطوة الويل  من الدورة املحا�شبية يف حدوث عمليات مالية موثقة

اخلطوة الثانية : الت�شجيل بدفرت اليومية العامة

ت�شجيل العمليات بدفرت اليومية العامة من�شاأة العليان

تاريخالبياندائنمدين

180000
180000

ح�/ امل�شرتيات

ح�/ الدائنني

�شراء ب�شاعة علي احل�شاب

 1/1

2000
2000

ح� / م . نقل امل�شرتيات

 ح�/ ال�شندوق
1/1

150000
150000

ح�/ املدينني

ح�/  املبيعات

بيع ب�شاعة بالآجل

 1/5
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60000
60000

 ح�/ الأثاث 

 ح�/ ال�شندوق      

�شراء الثاث نقدا

 1 /7

180000
171000

9000

ح�/ الدائنني

 ح�/ البنك

ح�/ خ�شم مكت�شب

�شداد الدائنني خالل فرتة اخل�شم

1 / 8

90000
90000

ح� /  ال�شيارات

 ح�/ املبيعات

بيع ب�شاعة مقابل �شيارة

1 /15

1500
1500

ح�/ م . نقل املبيعات

ح�/ ال�شندوق

 40000
40000

ح� /  مردودات املبيعات

ح�/  املدينني

رد ب�شاعة معيبة

1 / 17

110000
110000

ح� /  البنك

ح�/ املدينني
1/ 21

1000
1000

ح� / م�شاريف الكهرباء

 ح�/ ال�شندوق 

�شداد م�شاريف الكهرباء

 1/25

3000010000

20000

ح� / م�شاريف الإعالن

 ح�/ ال�شندوق

 ح� /  املبيعات 

�شداد م�شاريف الإعالن  

1 / 27

10000

5000
15000

ح�/ م . بيعيه

ح�/ م .  اإدارية و عمومية

 ح� /  البنك
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�سرح لكيفية اإجراء قيود اليومية : 

يجب قبل اإجراء قيد اليومية حتليل العملية املالية ، اأي حتديد احل�شابات التي تاأثرت بها واملبلغ واأي من احل�شابات �شمن الطرف 

املدين واأي منها بالطرف الدائن . 

 :) • العملية رقم )1	

اأثرت العملية الأوىل على ح�شابني هما : 

 طرف اأول ح�شاب امل�شرتيات         م�شروف    طبيعته مدينه     زاد يجعل مدين    -------- من ح�/ 

طرف ثاين ح�شاب  الدائنون        خ�شوم       طبيعته دائنة      زاد يجعل دائن --------§ اإىل ح�/ 

 • العملية رقم )4(:	

توؤثر على ثالثة ح�شابات :

ح�/الدائنون                  خ�شوم،         نق�ض ،         مببلغ 180.000 ويجعل مدين 

ح�/ البنك ،                    اأ�شل ،           نق�ض ،         مببلغ  171.000 ويجعل دائن 

ح�/ خ�شم مكت�شب،       ايراد ،            زاد،              مببلغ   9.000 ويجعل دائن 

 :) • العملية رقم )9	

توؤثر على ثالثة ح�شابات :

ح�/ م . العالن ،         م�شروف ،            زاد مببلغ 30.000 ويجعل مدين 

ح�  /البنك،                  اأ�شل نق�ض           مببلغ 10.000 ويجعل دائن  

ح�/املبيعات،                  اإيراد   ،                زاد مببلغ  20.000    يجعل دائن 

اخلطوة الثالثة: الرتحيل اإىل احل�شابات بدفرت الأ�شتاذ العام و تر�شيد احل�شابات :

ح� /  املبيعات

التاريخالبيانالر�شيدالدائناملدين

5/ 1ح�/ املدينون150000150000
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15/ 1ح�/ ال�شيارة90000240000

27/ 1ح�/ م . العالن20000260000

ح�/ امل�شرتيات

التاريخالبيانالر�شيد الدائناملدين

1/1ح�/ الدائنون180000180000

ح�/ خمزون �شلعي اول الفرتة

التاريخالر�شيدالدائناملدين

1/1ر�شيد10000

1/30ح�/ الرباح و اخل�شائر�شفر10000

ح�/ خمزون �شلعي اأخر الفرتة 

التاريخالبيانالر�شيدالدائناملدين

1/30ح/ الرباح و اخل�شائر2000020000

اخلطوة الرابعة : اإجراء الت�شويات الالزمة: 

توجد ت�شوية و هي حتميل الفرتة مبا يخ�شها من  م�شروف الإعالن

20000 من ح�/ حملة اإعالنية

20000 اىل ح�/ م . الإعالن
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اخلطوةاخلام�شة: ت�شوير قائمة الدخل: 

 تعترب قائمة الدخل وقائمة املركز املايل الأهم من بني القوائم لذا �شرنكز عليهما.  

 تختلف القوائم املالية يف املن�شاأة التجارية عن غريها يف املن�شاآت اخلدمية ، حيث يتم قيا�ض �شايف الربح على مرحلتني : 

اولهما: حتديد جممل الربح 

واملرحلة الثانية: هي حتديد �شايف الربح . وفيما يلي عر�شا ل�شكل قائمة الدخل باملن�شاأة العليان  التجارية .

من�شاأة العليان التجارية

قائمة الدخل عن �شهر حمرم 1430ه�            

260000 املبيعات

) 40.000 (- م.م املبيعات

)00000(- خ�شم م�شموح به 

220.000�شايف املبيعات )1(

يطرح : تكلفة الب�شاعة املباعة :

10.000خمزون ب�شاعة اأول املدة 

+ �شايف تكلفة امل�شرتيات :  

180.000امل�شرتيات 

2.000           +   م : نقل امل�شرتيات 

)0000(           -    م.م امل�شريات 

173.000)9.000(           -    خ�شم مكت�شب 

183.000تكلفة الب�شاعة املتاحة للبيع

)20.000(- خمزون ب�شاعة اآخر املدة

)163.000(- تكلفة الب�شاعة املباعة )2(

57.000جممل الربح )1( � )2( 

يطرح : م�شروفات الت�شغيل :

م�شروفات بيعية : 
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1500م. نقل مبيعات 

10.000رواتب و عمولت بيعية 

10.00021،500م. اإعالن 

م�شروفات اإدارية 

5.000رواتب اإدارية 

)26،500(0.0005،000م�شروفات اإدارية و عامة اأخرى 

31،500�شايف الربح  

ب��اإدراج املخزون  اإل فيما يتعلق  املن�شاأة التجارية ل تختلف عنها يف من�شاأة اخلدمات  باأن قائمة املركز املايل يف  وجدير بالذكر هنا 

ال�شلعي اآخر املدة �شمن الأ�شول املتداولة.

اخلطوة الأخرية: عمل قيود الإقفال :

اأ. اإقفال ح�شابات مل�شروفات ) نظراً لأنها ذات طبيعة مدينة فاأنها تقفل بجعلها دائنة( والطرف املدين هو ح�/ الأرباح واخل�شائر: 

                                             258.500     من ح�/ الأرباح واخل�شائر 

                                                                 اإىل مذكورين

10000ح�/ خمزون �شلعي اأول الفرتة    

180000 ح�/ امل�شرتيات    

2000  ح�/ م . نقل امل�شرتيات    

40000 ح�/ م . م . املبيعات    

                                            10.000 ح�/ م. رواتب واأجور بيعيه

10.000 ح�/ م . الإعالن    

1500   ح� / نقل املبيعات    

                                            5.000 ح�/ م . اإدارية  

  ب � اإقفال الإيرادات و اثبات خمزون �شلعي اخر املدة: نظرا لأن الإيرادات ذات طبيعة دائنة فاإنها تقفل جعلها مدينة وح�/ الأرباح 

واخل�شائر دائنا: 

260،000 من ح�/ املبيعات 
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20،000   من ح�/ خمزون �شلعي اأخر الفرتة

 280،000 اإىل ح�/ الأرباح واخل�شائر 

ح�- اإقفال �شايف الربح يف ح� / جاري املالك: 

31،500 من ح�/ الأرباح واخل�شائر 

          31،500 اإىل ح�/ جاري املالك 

و لو كان �شايف خ�شارة فانه �شيكون قيد عك�ض 

   من ح�/ جاري املالك 
         ÏÏ  اإىل / الأرباح واخل�شائر
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الجزء الرابع

التخطيط والرقابة باستخدام البيانات  المحاسبية 
الهدف:   

يهدف هذا اجلزء ايل ا�شتخدام اأ�شاليب التخطيط  والرقابة،عند الرغبة يف اتخاذ القرارات ال�شتثمارية و التمويلية و الت�شغيلية 

من اجل ا�شتمرارية املن�شاة و تطويرها  ، و هذا ي�شتلزم  توفري البيانات  املحا�شبية املالئمة. 

أمثلة عملية 

احلالة االأويل

تفكر من�شاأة الذيب يف �شراء �شيارة نقل تكلفتها 200000 ريال و عمرها الإنتاجي املقرر خم�ض �شنوات يباع يف نهايتها خردة مببلغ 

10000 ريال و حتقق تدفق ) 70000، 55000، 45000، 40000، 30000 ريال (خالل �شنوات عمرها الإنتاجي علي الرتتيب 

املطلوب : حتديد فرتة ال�شرتداد لتكلفة هذه ال�شيارة    

)40000/30000(+45000+55000+70000  

1        +1       +1       +0،75           = ثالث �شنوات و ت�شعة اأ�شهر  

احلالة الثانية

تنوي �شركة املنظفات ال�شناعية �شراء اآلة جديدة تكلفتها 469050  ريال و عمرها الإنتاجي خم�ض �شنوات و تباع يف نهايتها خردة 

مبلغ 10000 ريال ، و اإيرادها املتوقع 150000 ريال �شنويا خالل �شنوات العمر الإنتاجي و تبلغ تكلفة الأموال )معدل اخل�شم ( لهذه 

ال�شركة 12% �شنويا 

املطلوب : احت�شاب ما تلي:

�شايف القيمة احلالية و هل تتخذ ال�شركة قرارا ب�شراء الآلة ؟ و ملاذا؟

)469050( – )3،605 ×150000 +  0،567 ×10،000(

=77370 ريال 

معدل العائد الداخلي بافرتا�ض اأن قيمة اخلردة يف نهاية العمر الإنتاجي �شفرا؟

= 469،050 / 150،000 = 3،127 و من جداول القيمة احلالية لريال ي�شتلم �شنويا جند اأن املعدل =%18 
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احلالة الثالثة 

تقوم �شركة البقلي باإنتاج و بيع منتج واحد فقط و يبلغ �شعر بيع الوحدة 100 ريال و التكلفة املتغرية للوحدة 60 ريال و   

تبلغ التكاليف الثابتة الإجمالية 120000 ريال 

املطلوب :

ح�شاب قيمة املبيعات التي حتقق نقطة التعادل بني التكاليف و الإيرادات؟

= 120000/ )100- 60( = 30000 وحدة × 100 = 300،000 ريال

ح�شاب قيمة املبيعات الالزمة لتحقيق اأرباحا مقدارها 40000 ريال 

= )120000 + 40000(/ 40 = 40000 وحدة × 100 =400،000 وحدة

احلالة الرابعة

ما هي املوؤ�شرات املالية لتقييم اأداء املن�شاأة ؟

املوؤ�شرات املالية لتقييم ال�شيولة و الكفاءة يف ا�شتخدام الأ�شول : تقي�ض هذه الن�شب مقدرة املن�شاأة على �شداد التزاماتها اأو ديونها ق�شرية الأجل

ن�شبة التداول= الأ�شول املتداولة  / اخل�شوم ق�شرية الأجل)املتداولة(

ن�شبة ال�شيولة ال�شريعة= الأ�شول الأكرث �شيولة / اخل�شوم ق�شرية الأجل

ن�شبة ال�شيولة النقدية= )النقدية+ ال�شتثمارات ق�شرية الأجل( / اخل�شوم املتداولة

معدل دوران املدينني= �شايف املبيعات الآجلة    /متو�شط ر�شيد املدينني+ اأوراق القب�ض

متو�شط فرتة التح�شيل=    360 / معدل دوران املدينني

معدل دوران املخزون = تكلفة املبيعات / متو�شط قيمة املخزون

املوؤ�شرات املالية لتقييم القدرة علي الوفاء بالدين : تقي�ض هذه الن�شب مدى م�شاهمة الغري)ممثال يف القرو�ض والديون ق�شرية وطويلة الأجل( 

يف متويل اأ�شول وا�شتثمارات املن�شاأة مقارنة مب�شاهمة املالك

ن�شبة القرتا�ض=اإجمايل الديون  /جمموع الأ�شول

 ن�شبة الديون اإىل حقوق امللكية= اإجمايل الديون  /اإجمايل حقوق امللكية
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املوؤ�شرات املالية لتقييم الربحية : تقي�ض مدى ا�شتغالل اأ�شول املن�شاأة اأو ا�شتثماراتها يف حتقيق الأرباح

�شايف الربح ايل املبيعات=       �شايف  الربح /  �شايف املبيعات

العائد على اإجمايل الأ�شول= �شايف الربح قبل ال�شريبة اأو الزكاة والفوائد  /متو�شط اإجمايل الأ�شول    

العائد على حقوق امللكية=   �شايف الربح     / متو�شط حقوق امللكية

احلالة اخلام�سة

    البيانات التالية م�شتخرجة من القوائم املالية لحدي ال�شركات :

1429 ه�                                   1430  ه� بي��������������������������������ان                              

41600 ريال 40000 ريال   متو�شط ح�شابات املدينني    

310000 ريال 260000 ريال   �شايف املبيعات الآجلة    

30 يوم 30 يوم    فرتة احل�شيل                   

املطلوب  ح�شاب ما يلي :

معدل دوران املدينني 1 .

عام 1430 ه� = 260000 / 40000 = 6،5  مرة

عام 1429 ه�  = 310000 / 41600 = 7،5  مرة

فرتة التح�شيل 2 .

عام 1430 ه�  = 360 / 6،5 = 55،3 يوم 

عام 1429 ه� = 360 / 7،45 = 48،3 يوم

ما هو تقييمك للنتائج التي تو�شلت اليها ؟  3 .

يالحظ زيادة فرتة التح�شيل يف كال العامني عن الفرتة املحددة و يزداد الآمر �شوء بالن�شبة لل�شركة عند زيادة فرتة التح�شيل يف 

عام 1430 ه� عن عام 1429 ه� . و هذا يعني ان هناك حاجة ما�شة لعادة تقييم �شيا�شة ال�شركة ب�شاأن منح الئتمان و التح�شيل و اعادة 

النظر يف التعامل مع بع�ض العمالء.


