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The Accounting Information System : 
 
    The system of collecting and processing transaction data to financial information is known as the 
accounting information system. 
 
r The Accounting Cycle Summarized 
A summary of the steps in the accounting cycle shows a logical sequence of the accounting procedures 
used during a fiscal period: 

1. Enter the transactions of the period in appropriate journals. 
2. Post from the journals to the ledger (or ledgers). 
3. Take an unadjusted trial balance (trial balance). 
4. Prepare adjusting journal entries and post to the ledger(s). 
5. Take a trial balance after adjusting (adjusted trial balance). 
6. Prepare the financial statements from the second trial balance. 
7. Prepare closing journal entries and post to the ledger(s). 
8. Take a trial balance after closing (post-closing trial balance). 
9. Prepare reversing entries (optional) and post to the ledger(s). 

This list of procedures constitutes a complete accounting cycle that is normally performed in every 
fiscal period. 
 

1 Identifying and Recording Transactions and Other Events: 
                The first step in the accounting cycle is analysis of transactions and selected other events. 
The problem is to determine what to record. No simple rules exist that state whether an event should be 
recorded. Most agree that changes in personnel, changes in managerial policies, and the value of 
human resources, though important, should not be recorded in the accounts. On the other hand, when 
the company makes a cash sale or purchase—no matter how small—it should be recorded. The phrase 
“transactions and other events and circumstances that affect a business enterprise” is used to describe 
the sources or causes of changes in an entity’s assets, li-abilities, and equity. Events are of two types:  
            (1) External events involve interaction between an entity and its environment, such as a 
transaction with another entity, a change in the price of a good or service that an entity buys or sells a 
flood or earth-Quake or an improvement in technology by a competitor.  
      2)  Internal events occur within an entity, such as using buildings and machinery in operations or 
transferring or consuming raw materials in production processes. Many events have both external and 
internal elements. For example, acquiring the services of employees or others involves exchange 
transactions, which are external events. Using those services (labor), often simultaneously with their 
acquisition, is part of production, which is internal. Events may be initiated and controlled by an entity, 
such as the purchase of merchandise or the use of a machine. Or they may be beyond its control, such 
as an interest rate change, a theft or vandalism, or the imposition of taxes. Transactions, as particular 
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kinds of external events, may be an exchange in which each entity both receives and sacrifices value, 
such as purchases and sales of goods or services. Or transactions may be transfers in one direction in 
which an entity incurs a liability or transfers an asset to another entity without directly receiving (or 
payment of taxes, gifts, charitable contributions, casualty losses, and thefts. In short, as many events as 
possible that affect the financial position of the enterprise are recorded. Some events are omitted 
because of tradition and others because the problems of measuring them are too complex. The 
accounting profession in recent years has shown signs of breaking with age-old traditions and is more 
receptive than ever to accepting the challenge of measuring and reporting events and phenomena 
previously viewed as too complex and immeasurable. 
 

1. Journalizing 
            Differing effects on the basic business elements (assets, liabilities, and equities) are categorized 
and collected in accounts. The general ledger is a collection of all the asset, liability, stockholders’ 
equity, revenue, and expense accounts. A T-account (as shown in Illustration 3-8, on page 71) is a 
convenient method of illustrating the effect of transactions on particular asset, liability, equity, 
revenue, and expense items. 
 

2. Posting 
           The items entered in a general journal must be transferred to the general ledger. This procedure, 
posting, is part of the summarizing and classifying process. 

 
3. Trial Balance 

          A trial balance is a list of accounts and their balances at a given time. Customarily, a trial 
balance is prepared at the end of an accounting period. The accounts are listed in the order in which 
they appear in the ledger, with debit balances listed in the left column and credit balances in the right 
column. The totals of the two columns must be in agreement. The primary purpose of a trial balance is 
to prove the mathematical equality of debits and credits after posting 

 
4. Adjusting Entries 

            In order for revenues to be recorded in the period in which they are earned, and for expenses to 
be recognized in the period in which they are incurred, adjusting entries are made at the end of the 
accounting period. In short, adjustments are needed to ensure that the revenue recognition and 
matching principles are followed. 
Types of Adjusting Entries 
Adjusting entries can be classified as either prepayments or accruals. Each of these classes has two 
subcategories as shown below. 
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5. Adjusted Trial Balance 
 

        After all adjusting entries have been journalized and posted; another trial balance is prepared from 
the ledger accounts. This trial balance is called an adjusted trial balance. It shows the balance of all 
accounts, including those that have been adjusted, at the end of the accounting period. The purpose of 
an adjusted trial balance is to show the effects of all financial events that have occurred during the 
accounting period. 
 
 
 
 
 

6. Closing 
          The procedure generally followed to reduce the balance of nominal (temporary ( accounts to zero 
in order to prepare the accounts for the next period’s transactions is known as the closing process. 
 
These revenue accounts would be closed and the balances transferred by the following closing journal 
entry. 
                                             Sales Revenue                       xxx 
                                              Rental Revenue                    xxx 
                                              Interest Revenue                   xxx 
                                                                            Income Summary     xxx 
                                                          (To close revenue accounts to Income Summary) 
 
-These expense accounts would be closed and the balances transferred through the following closing 
journal entry. 
                      
 
                  Income Summary                                                      xxx  
                                                            Cost of Goods Sold                                    xxx 
                                                            Selling Expenses                                        xxx 
                                                            General and Administrative Expenses       xxx  
                                                             Interest Expense                                        xxx 
                                                             Income Tax Expense                                 xxx 
                                             

                                        (To close expense accounts to Income Summary) 
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DEPRECIATION: 
 

1. STRAIGHT-LINE DEPRECIATION      
          It is calculated by subtracting an asset’s expected salvage value from its capitalized cost, and 
then dividing this amount by the estimated life of the asset. For example, a candy wrapper machine has 
a cost of $40,000 and an expected salvage value of $8,000. It is expected to be in service for eight 
years. Given these assumptions, its annual depreciation expense is: 
 
                           = (Cost – salvage value) /number of years in service 
                           = ($40,000 – $8,000) /8 years 
                           = $32,000/8 years 
                            = $4,000 depreciation per year 
 

2. DOUBLE DECLINING BALANCE DEPRECIATION  
          The double declining balance method (DDB) is the most aggressive depreciation method for 
recognizing the bulk of the expense toward the beginning of an asset’s useful life. To calculate it, 
determine the straight-line depreciation for an asset for its first year (see the last section for the 
straight-line calculation). Then double this amount, which yields the depreciation for the first year. 
Then subtract the first-year depreciation from the asset cost (using no salvage value deduction), and 
run the same calculation again for the next year. Continue to use this methodology for the useful life of 
the asset. For example, a dry cleaning machine costing $20,000 is estimated to have a useful life of six 
years. Under the straight-line method, it would have depreciation of $3,333 per year. Consequently, the 
first year of depreciation under the 200% DDB method would be double that amount, or $6,667. The 
calculation for all six years of depreciation is noted in Exhibit. 
 
 

 

 
 
 

Basic Assumptions فروض احملاسبة كنظرية وأي نظرية تقوم علي فرضيات 
Four basic assumptions underlie the financial accounting structure: (1) economic entity, (2) going 
concern, (3) monetary unit, and (4) periodicity. 

1. Economic Entity Assumption Any business enterprise is an Accounting Unite separate from 

its owners. 
2. Going Concern Assumption that the business enterprise will have a long life 
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3. Monetary Unit Assumption The monetary unit assumption means that money is the common 
way of economic activity and used for accounting measurement. 

4. Periodicity Assumption the economic activities of an enterprise can be divided into periods. 
5.  

Basic Principles of Accounting مبادئ احملاسبة  
   Four basic principles of accounting are used to record transactions: (1) historical cost (2) revenue 
recognition, (3) matching, and (4) full disclosure. 

  .اإلفصاح الكامل/املقابلة/االعتراف باإليراد/التكلفة التارخيية:  املبادئ هي 
1. Historical cost   means the assets and liabilities are recorded at their historical 

(acquisition (االقتناء  price. 

 
2. Revenue Recognition Principle   Revenue is generally recognized (1) when realized and (2) 

when earned 

3. The matching principle means (expenses) be matched with (revenues) whenever it is occurred. 

4. Full Disclosure Principle In deciding what information to report, the general practice of 

providing information that is of sufficient importance to influence the judgment and decisions of 

an informed user are followed. Often referred to as the  full disclosure principle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accounting    is the process of recording, classifying, and reporting the financial data. 
• Accounting entity Any business enterprise is an Accounting Unite separate from its owners 
• Historical cost   means the assets are recorded at their historical price 

• Assets are the economic resources of the firm such as lands, machine inventory  

• Account is an element in Accounting System used to classify the business activity  

• Charts of accounts Is a list of all accounts in general ledger 

• Compound journal entry a journal entry with one or more than debit or credit 

• Every transaction recorded in an entry that has equal debit and credit 

• Notes is a written promise to pay for anther an amount of money in a specific date 
• Types of accounts 

:English accounting definitions 
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• Real accounts it's the balance sheet accounts like assets liabilities 

• Nominal accounts it's the income statement accounts like expenses and revenues accounts. 

• Personal accounts  it's the withdraws accounts   

• Income statement prepared to measures the net profit or net loss of the company in a specific 

period  

• Balance sheet statement shows the financial position of the company for a certain date   

• Cash flow statement shows the reaction of cash in and cash out of the company for specific 

period. 

• Working capital equal current assets – current liabilities 

• Investment capital equal long term assets + plus working capital   

• Trial balance the sum of the debit side entry and the credit side entry  

Gross profit = net sales – cost of sold goods Net profit = revenues – expenses  

 
Current Assets   
          Are the cash and the other Assets expected to be converted into cash either in One Year or in the 
operating cycle. 
Current Liabilities   
        Are the obligations that are expected to be paid through one year. Like Accounts payable. 
Liability 
    A financial obligation or the cash outlay that must be made at a specific time to satisfy the 
contractual terms of such A/R 
Long term liabilities 
        Are the obligations that are expected to be paid through more than one year. 
Fixed Assets (F/a) 
     Land, buildings, plant, equipment, and other assets acquired for carrying on the business of a 
company with a life exceeding one year. Normally expressed in financial accounts at cost, less 
accumulated depreciation 

  Accounts payable 
 A current liability on the balance sheet, representing short-term obligations to pay suppliers  
Accounts receivable 
 A current asset on the balance sheet, representing short-term amounts due from customers who have 
purchased on account. 
Accrual accounting 
 The recording of revenue when earned and expenses when 
Incurred, irrespective of the dates on which the associated cash flows occur. 
Accumulated depreciation  
The sum total of all deprecation expense recognized to 
 date on a depreciable fixed asset. 
 Amortization  
The write-off of an asset over the period when the asset is used. This term most commonly applied to 
the gradual write-down of intangible items, such as goodwill or organizational costs. 
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JOURNAL : 
    The book of original entry where are recorded consists of four parts 

1- debited   
2- credited  
3- Date  
4- An explanation 

 
Inventory is Hold for sale and Inventory valuation and cost flow methods is: 

1- First in, First out (FIFO) 
2- Last in, last out (LIFO) 
3- Market price 
4- Cost 

Last-in, first-out  
An inventory costing methodology that bases the recognized cost of sales on the most recent costs 
incurred, while the cost of ending inventory is based on the earliest costs incurred. The underlying 
reasoning for this costing system is the assumption that goods are sold in the reverse order of their 
manufacture. 
First in, first-out costing method  
A process costing methodology that assigns the earliest cost of production and materials to those units 
being sold, while the latest costs of production and materials are assigned to those units still retained in 
inventory. 

 
There are tow approaches used in accounting for merchandising transactions :  
1- Perpetual inventory                           2- Periodic inventory 
 
       1. Perpetual inventory systems: In which merchandising are recorded as the occur, purchases of 
merchandise are  recorded by debiting as asset account entitled inventory, when merchandising is sold , 
there will be tow entries one recognize the 
Revenue earned and the other recognize the related cost of goods sold  
2- The accounting features of a perpetual inventory system:    
        1. Purchase of merchandise for release or raw materials for production are debited to inventory 
rather to purchase.     
       2. Freight – in, purchase returns and allowances, and purchase discounts are recorded in inventory 
rather –in separate Accounts    
       3. Cost of goods sold is recognized for each sale by debiting the account, cost of goods sold, and 
crediting inventory.    
2. Periodic inventory system: In which the quantity of inventory on hand is determined as its name 
implies periodically, all acquisition of inventory during the accounting period are recorded by debits to 
a purchase account.    

   
Balance Sheet 
        A financial statement summarizing what a company possesses (assets) and how these assets are financed 
(liabilities & equity). The report is divided into two sides; both of which are in balance (the totals of both sides 
are equal). On the left side is what the company owns (assets) and the right side is what the company owes to 
creditors (liabilities) and the amount of ownership interest in the assets of the company (shareholders' equity). 
In other words the right side tells how the left side is financed.  

Equity' Total Shareholders+Liabilities  Total =Total Assets   
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Income Statement (or Profit & Loss report) 
        A financial statement produced by   a company showing    all the revenues and expenses over a 
period of time. The income statement is normally presented with the previous periods (month or year) 
numbers side-by-side with the current period. Also called a profit and loss statement (P&L) 
Liability 
    A financial obligation or the cash outlay that must be made at a specific time to satisfy the 
contractual terms of such an obligation 
Book value an asset’s original cost, less any depreciation that has been subsequently 
Incurred  
Depreciation  
Both the decline in value of an asset over time, as well as the gradual 
Expensing of an asset over time, roughly in accordance with its level of usage or 
Decline in value through that period. 
Fair market value  
The price that an asset or service will fetch on the open market. 
Intangible asset 
  
Intangible asset  
A nonphysical asset with a life greater than one year. Examples are goodwill, patents, trademarks, and 
copyrights. 
Joint cost 
 The cost of a production process that creates more than one product at the 
Same time. 
Ledger  
A book or database in which accounting transactions are stored and summarized. 
General ledger  
The master set of accounts that summarizes all transactions occurring 
Within a company. There may be a subsidiary set of ledgers that summarizes into the 
General ledger 
. 
Liquidation 
      The process of selling off all the assets of a business entity 
Net income The excess of revenues over expenses, including the impact of income Taxes. 
Net sales Total revenue, less the cost of sales returns, allowances, and discounts 
Salvage value The expected revenue from the sale of a fixed asset at the end of its useful life. 
Income is an increase in economic benefit. 
Expenses is an decrease in economic benefit 
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Statement of cash Flows:  
    The primary purpose of statement cash flows is to provide relevant information about the cash 
receipts and cash payments of an Enterprise during period .Content and format of the statement of cash 
flows/ 
 
 
 

statement of cash flows 
Cash flows from operating activities           xxx                                                
Cash flows from investing activities            xxx   
Cash flows from financing activities            xxx                                          
 
Net increase (decrease) in cash                   xxx                                           
Cash at beginning of year                           xxx 
Cash at end of year                                    xxx                                            
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Define the basic elements of financial statements : 
        The basic elements of financial statements are: (1) assets, (2) liabilities, (3) equity, (4) 
investments by owners, (5) distributions to owners, (6) comprehensive income, (7) revenues, (8) 
expenses, (9) gains, And (10) losses.  
GAINS.  
      Increases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity and from all 
other transactions and other events and circumstances affecting the entity during a period except those 
that result from revenues or in- vestments by owners. 
LOSSES.  
         Decreases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity and from 
all other transactions and other events and circumstances affecting the entity during a period except 
those that result from expenses or distributions to owners. 
Banks reconciliation ري كن سلياشن 
        It is schedule explaining any differences between the balance shown in bank statement and the 
balance shown in the accounting records.  
 
Bad Debts Expense    
There are tow approaches to bad debts.    

1. Direct write-off method.    
2. Allowance method. 

 
 

• Under the direct write-off method, bad debts are considered expenses in the period which 
they are written off Note that this method is not considered acceptable under GAAP, 
unless the amounts are immaterial.  

 
The direct write-off method is the method required for tax purposes.    
                            Bad debts expense                                (uncollectible)     
                                           AR                                        (uncollectible AR)    
     The allowance method seeks to estimate the amount of uncollectible receivables, and establishes 
contra valuation account (allowance for bad debts) for the amount estimated to be uncollectible.    
         Bad debts expense                                     (estimated)    
           Allowance for bad debts                                           (estimated)    
The entry to write off bad debts is:    
            Allowance for bad debts                             (uncollectible AR)    
                  AR                                                                      (uncollectible AR)    
 
There are tow methods to determine the annual charge to bad debts expense.    
          1- Annual sales    
          2- Year-end AR 
    
     For example, charging bad debts expense for 1% of annual sales is based on the theory that bad 
debts are a function of sales; this method emphasizes the income statement. Charging bad debts on 
year-end AR is based on the theory that bad debts are function of AR collections during the period; this 
method emphasizes the balance sheet. A bad debts percentage can be applied to total AR or subsets of 
AR. Often an aging schedule is prepared foe this purpose. An AR aging schedule  classifies AR by 
their age (e.g., 30, 60, 90, 120, etc., days overdue).    
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      When bad debts expense is estimated as a function of sales, any balance in the Allowance account 
is ignored in making the adjusting entry. Bad debts expense under this method simply the total. 
Amount computed (i.e., Sales x Percentage). However, when bad debts expense is estimated using 
outstanding receivable, the expense is the amount needed to adjust the allowance account to the 
amount computed (i.e., AR x Percentage[s]). Thus, bad debts expense under this method is the amount 
computed less any credit balance currently in the allowance account (or plus any debit balance). Net 
accounts receivable is the balance in accounts receivable less the allowance for bad debts. Also 
remember that net receivables do not change when a specific account is written off since both accounts 
receivable and the allowance account are reduced by the same amount.    
Method of Recognizing Bad Debts Expense :   

1. Percentage method    
. Emphasizes matching on the income statement  
 Assumes bad debts are function of sales    

2. Allowance Method    
Emphasizes net realizable value on the balance sheet  
  . Matches bad debts expense with. Assumes bad debts are a function of AR collection    
Revenue on the income statement  
DIFFERENCES BETWEEN CASH AND ACCRUAL BASES 

• Most companies use the accrual basis  اكـرول of accounting: They recognize   ايز ركـيج نـ    
revenue when it is earned and recognize expenses in the period incurred, 

 
• the cash basis of accounting, revenue is recorded only when the cash is received, and 

expenses are recorded only when the cash is paid 
 
Banks reconciliation (مذكرة تسوية البنك) ري كن سلياشن 
        It is schedule explaining any differences between the balance shown in bank statement and the 
balance shown in the accounting records.  
Banking overdraft 
      The amount by which withdrawals exceed deposits or a draft in excess of the credit balance. 

 
 
 

ACCOUNTING JOB DESCRIPTION 




 

The financial accountant Job Description : 
1. Prepare profits and loss st. 
2. Prepare monthly clothing and cost accounting reports. 
3. Prepare entries to accounts such as General ledger 
4. Prepare and review budget, payroll entries, expenses, revenues, invoices and other 

accounting documents. 
5. Explain accounting policies to staff, vendors, and client. 
6. Recommend and develop financial software computer system. 
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Controller Job Description 
Reports to: Chief Financial Officer 
Responsibilities: 

• Approve the accounting department budget. 
• Approve the creation of new report formats and reporting systems. 
• Assist in the annual audit as required. 
• Attend executive committee meetings as required. 
• Authorize accounting capital purchases. 
• Discuss financial results with senior management. 
• Implement auditor recommendations. 
• Manage outsourced functions. 
• Manage the accounting staff. 
• Provide advice to management regarding the impact of acquisitions. 

 
Assistant Controller Job Description 
Reports to: Controller 
Responsibilities: Analysis 

• Compile the cash forecast. 
• Initiate best practices improvements. 
• Issue internal management reports as needed. 
• Manage the annual budgeting process. 
• Oversee outsourced functions. 
• Provide financial analyses as needed. 
• Review systems for control weaknesses. 
• Supervise cost accounting staff. 
• Supervise financial analysis staff. 
• Supervise systems analysis staff. 

Responsibilities: Financial Reporting 
• Initiate best practices improvements. 
• Issue timely financial statements. 
• Oversee outsourced functions. 
• Review capital purchase proposals. 
• Supervise general ledger staff. 
• Supervise public reporting staff. 
• Supervise tax reporting staff. 

Responsibilities: Transactions 
• Initiate best practices improvements. 
• Maintain an orderly accounting filing system. 
• Oversee outsourced functions. 
• Supervise accounts payable staff. 
• Supervise accounts receivable staff. 

 
Cost Accountant Job Description 
Reports to: Assistant Controller (Analysis) 
Systems tasks:  

• Audit costing systems. 
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• Review system costs and benefits. 
• Assist in development of the budget. 
• Report on ABC overhead allocations. 
• Report on breakeven points by product and division. 
• Report on capital budgeting requests. 
• Report on margins by product and division. 
• Report on periodic variance analyses. 
• Report on product target costing. 
• Report on special topics as assigned. 
• Work with marketing staff to update product pricing. 

 
Accounts Payable Supervisor Job Description 
Reports to: Assistant Controller (Transactions) 
Responsibilities:  

• Ensure that accounts payable are not paid early. 
• Ensure that all reasonable discounts are taken on payments. 
• Handle supplier payment inquiries. 
• Implement best practices to increase efficiency levels. 
• Manage the accounts payable staff. 
• Cross-train the accounts payable staff.  
• Manage cash requirements from accounts payable  

 
Payroll Supervisor Job Description 
Reports to: Assistant Controller (Transactions) 
Responsibilities:  

• Convert time cards into payroll system entries. 
• Create vacation and pay accruals for the periodic financials. 
• Cross-train the payroll staff. 
• Implement best practices to increase efficiency levels. 
• Manage the payroll staff. 
• Monitor vacation and sick time taken and available. 
• Process payroll in a timely manner. 
• Process termination pay within mandated time periods. 
• Update pay changes in a timely manner. 

 
General Ledger Accountant Job Description 
Reports to: Assistant Controller (Financial Reporting) 
Responsibilities:  

• Consolidate entries from subsidiary organizations. 
• Ensure that monthly bank reconciliations are completed. 
• Follow the period-end closing schedule in a timely manner. 
• Maintain a standard checklist of period journal entries. 
• Maintain detailed backup on all account balances. 
• Maintain the chart of accounts. 
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THE CORPORATE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
The typical corporation is divided into a set of departments, each of which is responsible  for a 
different cluster of tasks. Each department manager reports to a senior-level executive, who in turn 
reports to the Chief Executive Officer. This structure is shown in Exhibit 
• Engineering department.  
            This department designs new products, modifies existing designs, and fixes design-related 
problems in existing products. It also has an industrial engineering staff that is responsible for plant 
layout. It may include a research and development group, though this is sometimes managed separately 
or contracted out. 
• Production department.  
            This department manufactures products. It usually includes a maintenance staff that is 
responsible for equipment and building maintenance, as well as an equipment setup and teardown staff. 
• Materials management department. 
             This department is responsible for purchasing, production planning, warehousing, distribution, 
and materials movement within the facility. Given the wide array of required tasks, it is sometimes 
split into several smaller departments. 
• Sales and marketing department. 
This department is responsible for generating advertising campaigns, creating collateral materials, 
attending trade shows, merchandising, and selling. 
• Customer support department.  
          This department is responsible for attending to customer problems, such as tracking down 
quality issues, verifying order status, and sometimes entering customer orders. It is frequently merged 
into other departments, with materials management, sales, and accounting being the most common 
recipients of this function. 
• Accounting department.  
          This department is responsible for billings, payments, payroll, maintenance of the general ledger, 
tracking assets, and issuing financial statements. 
• Finance department.  
           This department is responsible for treasury management, risk management, cash forecasting, 
and credit analysis. It also frequently conducts financial analysis as requested. 
• Human resources department.  
           This department is responsible for the maintenance of employee benefit systems, recruiting and 
terminations, and a wide variety of other employee-related issues. 
• Management information systems  
          Department. This department is responsible for maintaining all computer networks, software, 
and desktop systems, as well as providing help desk support. 
 





 
 
 
 

  
  

 .....وبكده يكون جزء المحاسبه االنجلش أنتهى  ...... 
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  املركز املايل  املوازنة  امليزانية العمومية
  .هي احدي احلسابات اخلتامية/١
هدفها توضيح اصول املنشأة /٢

  .والتزماا  يف اية الفترة املالية
  تعد عن فترة مالية سابقة/ ٣
تعد بصفة دورية كل سنة مثال /٤

  . اشهر ٣ اشهر او كل ٦ او كل
  تضمن ارقاما فعلية/٥

هـــي توقـــع او تقـــدير اليـــرادات /١
  .املنشأة ومصروفاا

  تعد عن فترة مالية مستقبلية/٢
ــع   /٣ ــة او توق ــراض الرقاب ــد الغ تع

حجــم املبيعــات او نتــائج عمــل    
  .املنشأة

  هي عبارة عن تقديرات /٤

 توضح  snapshotهو صورة حلظية 
 يف تاريخ اصول املنشأة وخصومها

  .ما يف السنة املالية

  


  هو مصروف حيقق عائد خالل فترة مالية قصرية نسبية  وينقسم ايل  :املصروف االيرادي
  مصروف ايرادي جاري وهو الذي يتم انفاقة  بشكل متكرر .١
ية ومصاريف التـأسيس وقد جـري العـرف احملاسـيب    مصروف ايرادي مؤجل مثل مصروفات احلمالت االعالن    .٢

  .سنوات) ٥-٣(علي استهالكها يف مده تتراوح ما بني 
 هو هو مصروف يؤدي لزيادة الطاقة االنتاجية للمنظمة وحيقق ايراداً لفتـرات ماليـة طويلـة             :املصروف الرأمسايل 

   .نسبيا
  


  )٢٠١٠الناشر كلية التجارة جامعة القاهرة –دراسات يف املراجعة –د املنعم تعريف الدكتور خالد عب.(

   هو عبئ حيمل علي االيراد ملواجهة خسارة مالية مؤكدة احلدوث وغريمعلومة املقدار:املخصص
م ويكّون فقط يف حالة حتقق ارباح وذلك لدع،  هي املبالغ احملتجزة من االرباح لغرب اغراض املخصصات      :االحتياطي

  .املركز املايل للمنشأة 

 

  محاسبة عربي
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  .هو حساب بضاعة اخر املدة إلنه يكون ناتج عن جرد فعلي وليس عن قيود يومية 
  

  .هي الشيك والكمبيالة والسند االذين:  االوراق التجارية
  .هي االسهم والسندات واذون اخلزانة   :االوراق املالية

  
  

  
 

االستحقاق ، أما  یلزم توفر مقابل الوفاء في الكمبیالة حین إصدارھا ، ویكفي توفره في میعاد ال 1-
 .الشیك أو في وقت إصداره في الشیك فیجب أن یكون مقابل الوفاء موجودا قبل إصدار

ؤجلة ، أما الشیك فھي أداة وفاء فقط لذا یكون تعتبر الكمبیالة أداة وفاء وائتمان ولذلك تكون م2-
 . واجب الوفاء دائما لدى االطالع

یلزم تقدیمھا  تقدیم الكمبیالة إلى المسحوب علیھ لقبولھا قبل وفائھا ، وفي حاالت معینة یجوز3-
 .بمجرد اإلطالع للقبول ، أما الشیك فال مجال فیھ للقبول ألنھ واجب الدفع

 . ذكر أسم المستفید ، بینما ال یشترط ذلك في الشیك فیجوز أن یحرر لحاملھیشترط في الكمبیالة4-

ًیجوز أن یكون المسحوب علیھ في الكمبیالة مصرفا أو شخصا عادیا ، أما في الشیك فال یسحب 5-
 .عادة إلى على مصرف

إال على یجوز تحریر الكمبیالة على أي ورقة عادیة ، أما الشیك فقد جرت العادة على أال یكتب 6-
 . نموذج خاص مطبوع یقدمھ المصرف إلى عمیلھ

یحرر احتاج  حامل الكمبیالة في حال عدم الوفاء بالكمبیالة حقھ في الرجوع الصرفي ما لم یفقد7-
إثبات عدم الوفاء بھ ببیان صادر  عدم الوفاء ، بینما ال یشترط تحریر االحتجاج في الشیك فیجوز

غرفة المقاصة ویعرف بأخذ االعتراض على  أو صادر منمن المسحوب علیھ وموقعا منھ ، 
 .الشیك

ففیھ  الكمبیالة عمال تجاریا مطلقا ، حتى ولو حررت بشأن عمل مدني ، بینما الشیك تعتبر8-
تجاري ، بینما یعتبره  ًإختالف حیث یعتبره البعض عمال تجاریا إذا كان تحریره مترتبا على عمل

ویبدو أن ھذا الرأي ھو الذي . المطلقة  یث الصفة التجاریةآخرون مثلھ مثل الكمبیالة من ح
ولم یرد في . لوزارة التجارة حیث یبدو ذلك من قراراتھا  یرجحھ لجنة األوراق التجاریة التابعة

 . التجاریة ونظام المحكمة التجاریة ما یرجح أي من الرأیین نظام األوراق

فع اما الكمبیالھ بیدى حق مدنى بمعنى لو تاجر ولم عدم الوفاء بالد الشیك بیدى حق جنائى فى حالھ
   .بالدفع اخر حاجھ ممكن یوصلھا اشھار افالسھ یلتزم
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 وھما وسیلة من وسائل االئتمان... بیطلق علیھما األوراق التجاریة  الكمبیالة والسند االذني
تأخیر دفع ثمن البضاعة  عبارة عن: لتجاري دة؟؟؟االئتمان التجاري ده ایھ االئتمان ا... التجاري

مؤقت  التجار المشترین في توفیر سیولة لوقت بیستفید بھا... لحد ما یتحسن الحال  المشتراة وذلك
طب ایھ الفرق بین .في جذب المشترین وترویج بضاعتھم  وبیستفید بھا التجار البائعین... 

دفع  أمر كتابي یصدر من الدائن إلى المدین یطلب فیھ ذني ؟الكمبیالة عبارة عناال الكمبیالة والسند
... أو في تاریخ معین  مبلغ معین إلى الدائن أو إلى شخص ثالث المستفید وذلك فور االطالع علیھا

حسین مدین ومحمد دائن یجي محمد یقول  حسین اشترى بضاعة من محمد باألجل لیبقى.....یعني 
البضاعةعبارة عن ایھ الكمبیالة محمد یأمر حسین بأنھ یدفع مبلغ  ب لي كمبیالة مقابللحسین اكت
 محمد بقى ممكن یأخد ھو..تاریخ معین ویمضي علیھا حسین انھ موافق على الدفع  الكمبیالة في
اسم عبدهللا على  عبد هللا مثال فیروح كاتب أو ممكن یبقى ھو مدین لشخص ثالث.... الفلوس دي 

 -١الكمبیالة لیھا ثالث أطراف یبقى.یاخد فلوسھ منھ  یالة ویروح عبد هللا لحسین علشانالكمب
 محمد -٢الفلوس ألي حد یجیب لھ الكمبیالة ھو اللي ھیدفع) المسحوب علیھا ( حسین المدین 

 عبد هللا الدائن -٣األول لحسین اللي حرر الكمبیالة مع حسین ھو ده الدائن) الساحب ( الدائن 
 ممكن محمد یكون ھو:: وھو اللي ھیقبض الفلوس من حسین ملحوظة ) المستفید  ) دلمحم

یكتب اسم  المستفید یعني ممكن یقبض ھو الفلوس بتعاتھ على طول من حسین وممكن عبد هللا
 شخص رابع دائن لعبد هللا وھو اللي یروح یصرف الفلوس من حسین وھكذا

یعني . فیھ المدین بدفع مبلغ معین للدائن في تاریخ محددكتابي یتعھد ھو تعھد: السند االذني ....
في ) المستفید  ) بدفع مبلغ لمحمد الدائن األصلي لحسین) المسحوب علیھ ( حسین المدین  یتعھد

   .یبقى الفرق إن أطراف الكمبیالة ثالثة والسند االذني اثنین فقط .تاریخ معین
  
  

  انواع الحسابات ؟
  .حساب النقدية، حساب االراضي ، بات االصول مثل حساب املباين  وهي حسا: حسابات حقيقية
  .وهي حسابات االيرادات واملصروفات يف قائمة الدخل مثل حساب املشتريات:  حسابات امسية

  .  وهي املتعلقة باالشخاص مثل حساب املسحوبات  :حسابات شخصية
  
  

   )Periodic& petual Inventory System Per الفرق بني نظام اجلرد الدوري ونظام اجلرد املستمر؟
 )? Inventory System    

هو ان حساب البضاعة  يكون امسه حساب املشتريات اما يف نظام اجلرد املستمر فإن حساب البـضاعة امسـة                    
  ).او حساب البضاعة (حساب املخزون 
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 يزيد دون االسهم املصدرةعدد  تعين اصدار اسهم جديدة جمانية مقابل ارباح حمققة وهنا فان رمسلة االرباح

  .ضخ اموال جديدة للشركة
  . للشركة هي نسبة الديون ايل حقوق امللكية يعين حقوق امللكية فيها ديون اد ايهالرافعة املالية

  
  تكلفة البضاعة املباعة –ايراد املبيعات =  جممل الربح •
  
  رصيد اول املدة      = تكلفة البضاعة املباعة •

  املشتريات خالل املدة                                         +                 
  تكلفة البضاعه املتاحة للبيع                                                        =  
 )رصيد البضاعة اخر املدة  ( -                            

  تكلفة البضاعة املباعة         =                                                
  

   امجايل املصروفات –امجايل االيرادات  = صايف الربح •
  

  .امجايل االيرادات قد يشمل ايراد املبيعات باالضافة ألي ايرادات اخري مثل ايراد استثمارات مالية او ايراد فوائد البنوك 
  

      فمثالً يف حاالت الشراء احصل عي فاتورة         هي توضيح حلركة املستندات داخل الشركة  
  .وهكذا... وعند دفع فلوس احصل علي ايصال

 هو مصروف دفعته الشركة ولكنة خيص فترة مالية قادمة.  
:هو مصروف خيص فترة مالية سابقة لكنة مل يدفع خالهلا .  

 ال خيص الفترة اليت حصل فيهاهو ايراد مت حتصيلة لكنه.  
 : هو ايراد مل حيصل خالل الفترة املالية اليت ختصة.  

                 هي تلك الدفاتر الـيت ال جيـوز فيهـا الـشطب وال الكـشط وال التحـشري وال الكتابـة يف 
  /وهي طبقاً للتشريع. اهلوامش وال يف احلواشي 

  دفتر اليومية  •
  رددفتر اجل •
  دفترحماضر جلسات اجلمعية العامة •

  ليس مسئوال عن عمليات تقييم االصول اوعمليات جرد املخزون الن هذا مسئولية االدارة  :املراجع اخلارجي
  وفقا للمعايري املتعارف عليها واذا اتضح للمراجع ان هناك احنرافا يف التقييم فعليه ان يلفت نظر االدارة ايل ذلك

 تقوم بالتكلفة  التارخيية االدارة مع املوقف فعلية ان يشري ايل ذلك يف تقريره واالصول الثابتة واذا مل تتعامل 
   .خمصوما منها جممع االهالك اخلاص باالصل
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  . هي مثن االصل مضافا اليها اي نفقات حيت يكون جاهزا لالستخدامبالنسبة لالصول املشتراه •
  . تتحدد قيمتها جبملة االقساط  املشتراه بالتقسيطبالنسبة لالصول •
  fair value. تتحدد قيمتها بالقيمة السوقية العادلة )التربعات(بالنسبة لالصول املهداة  •
هـذه    حتـسب قيمتـها جبملـة التكـاليف بـشرط اال تزيـد             بالنسبة لالصول املصنعة داخليا يف الـشركة       •

 .خسارة واذا زادت يعاجل الفرق علي انه التكاليف  عن مثن شراء اصل مماثل يف السوق
  
  




  يقوم املخزون بالتكلفة او صايف القيمة البيعية ايهما اقل
  

             وهي تكلفة شراء املخزون                                 وهي مثن البيع بعد خصم كافة التكاليف 
                                         الالزمة المتام عملية البيع        مضافا اليها اي مصاريف اخري 

  
  

 : 
 تكلفة االقتراض ھیا الفائده المدینھ التى توضع فى حساب االرباح والخسائر فى الجانب المدین

الحصول علیھا   تموبالتالى فرق المشرع الضریبى بین الفوائد التى تدفع عن قروض وسلفیات
یتم الحصول علیھا بغرض اعادة  وبین القروض التى بغرض تمویل النشاط التى تعمل فیھ المنشاة

االقتراض بھدف شراء سندات نحصل منھا على  استثمارھا والحصول على فوائد دائنھ منھا مثل
 : فوائد دائنھ وبالتالى یتضح االتى

تعتبر الفائده المدینھ مصروف یخصم : نشاط الشركھ اذا كان مبلغ القرض یستخدم فى تمویل  -١
 . بالكامل من االیرادات

  اذا كان مبلغ القرض یستخدم فى انشطھ اخرى غیر نشاط الشركھ فھنا نواجھ حالتین -٢
استخدام القرض فى انشطھ تعود على الشركھ  اذا كانت الفائده التى سوف نحصل علیھا عند *

اذا ال یجوز خصم الفوائد  من الضریبھ اى الندفع عنھا ضرائب معفاهبفوائد دائنھ وھذه الفوائد 
 . بالقرض اى النعتبرھا مصروف وال تخصم من االیرادات المدینھ الخاصھ

انشطھ اخرى وكانت ھذا  اما اذا كانت الفوائد التى نحصل علیھا عند استثمار مبلغ القرض فى *
نعتبر مبلغ الفائده المدینھ الخاصھ بالقرض  لھفى ھذه الحا .. الفائده غیر معفاه من الضریبھ

  . مصروف وتخصم من االیرادات
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   - : توضيح هام 

   انلكى یتم اعتماد الفائده المدینھ بالكامل الخاصھ بالقروض البد ان یتوافر شرطان مھم
 

  عدم تجاوز سعر الفائده على القرض ضعف السعر المعلن من البنك المركزى -١
 .. %٨البنك االمركزى  وسعر الفائده المعلن من % ١٨ الفائده على القرض یعنى اذا كان سعر

الفائده المعلنھ من البنك المركزى یعنى نحسب  فى ھذه الحالھ یتم اعتماد الفائده فى حدود ضعف
 . التعتمد والتخصم من االیرادات% ٢اما الباقى  .. كمصروف ونعتمدھا% ١٦الفائده بمعدل 

 
المدفوع  راس المال= حقوق الملكیھ ( غ القرض اربعة اضعاف حقوق الملكیھ یتجاوز مبل اال -٢

امثال حقوق الملكیھ یتم  ٤فاذا تجاوز القرض   ) .. (  الخسائر-االرباح + یات طااالحتی+ 
  ) الملكیھ  امثال حقوق٤اعتماد الفوائد المحسوبھ فى حدود 

 
   ملیون جنیھ١٠كیھ قدرھا حقوق المل .....  ملیون جنیھ٤٥قروض قدرھا : مثال 

   )ده ملیون االخرى فال تحسب علیھا فائ٥ ملیون اما ٤٠اذا ما یعتمد فقط وتحسب علیھ فائده ھو ( 
  

                               
                            

  
  
  
  
  
   
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  
  

 اية جزء احملاسبه العرىب
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 اقسام البنك من الداخل:   
 

 :r service  Customeقسم خدمه العمالء: أوال 

بينفذهاله مبعين انه لو عميل  و القسم ده اللي بيستقبل العميل اول ما بيدخل البنك و بيشوف طلباته و   
بيقوم منفذله طلباته و حياول يستدرجه للتعامل مع البنك يف كل  جديد و عايز يتعامل مع البنك يف جمال معني

كده و دي حاجه   ودايعه اللي بره و يعمله كريدت كارد وتاجر يفتحله حساب جاري و حياول جيذب شغله يعين لو
  القسم ده عايز واحد منتبه جدا وو. تاين يعين تبيع لواحد حاجه من خالل حاجه Cross Selling بيسموها

خمتلف انواع البشر و بيفهم عقليات خمتلفه التعليم و الثقافه و يف  يعرف يقرا الناس كويس ألنه بيتعامل مع
و يف بنوك بتعمل قسم جوه خدمه العمالء بيختص بالعمالء .  يكون لبق و مهندم و حسن املظهرالوقت نفس

العاديني و بيبقي يف  الفروع اللي فيها عمال تقيله ألن العمال دول مش هيستنوا مع العمال يف VIP الفي آي يب
   Head Customer service سريفس واحد رئيس لقسم خدمه العمالء كله امسه هيد كستمر

  : Treasury قسم اخلزينه: ثانيا 
جـايني عـشاا و اللـي هيـا      و ده القسم األهم بالنسبه للعمالء اللي بيقضي املـصلحه احلقيقيـه اللـي مهـا    

و رئـيس خزينـه و    Head Tellers من تيلرات و هيد تيلـر  السحب او االيداع مبختلف صورهم و القسم ده بيتكون
او حتويل اموال  اء اخلدمات املاليه بالكامل يف البنك من سحب او ايداع او تغيري عملهعن اد التيلرات دول املسؤلوين

عليهم أما رئيس اخلزينه ده املسؤول عن اخلزينه الرئيسيه  و اي شيء بيتعلق بالفلوس و اهليد تيلر ده اللي برياقب
تـاين مـسؤول عـن      بيبقي معاه واحدهو اللي بيطلع العهده للصرافني و بيستلمها آخر النهار و اللي يف البنك و

ــد    ــي اهليــ ــا بيبقــ ــه و غالبــ ــه الثنائيــ ــدأ الرقابــ ــا ملبــ ــه تطيبقــ ــدير  اخلزينــ ــب املــ ــر او نائــ  . تيلــ
عايزه واحد منظم و دقيـق و   و القسم ده حمتاج واحد مصحح اوي عشان شغالنه الفلوس دي اصعب شغالنه و

  . مركز جامد و بصراحه اللي يشتغلها بيستلذها جدا
  :Operations العمليات املصرفيه: ثالثا 

فلـوس طالعـه و تنفيـذ     خص املسؤول عن ظبط حسابات الفرع كلها من حيث فلـوس داخلـه و  شو ده بيبقي ال
للشيكات و متابعه حركه الكمبيالت و حتصيلها مـع   القيود الداخليه علي السيستم و تنفيذ عمليات املقاصه

 و مش بيتعامـل مـع عمـالء خـالص بيكـون زي اداري يف      Back Office الباك اوفيس العمالء و ده بيكون الشغل
   . البنك مش بيختلط باجلمهور و دول بيكونوا اتنني بالكتري اوي يف الفروع
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  : Deputy Manager &  Managerاملدير و نائب املدير: رابعا 
الء يف الفرع بالكامل و بيتدخل العم نائب املدير بيبقي زي رئيس خدمه العمالء و اخلزينه مع بعض و برياقب حركه

بيبقي ليه اختالط بالعمالء اكتـر مـن املـدير أمـا املـدير بقـي هـو اللـي          يف حاله وجود غلط او مشاكل و هو اللي
االداره املركزيـه و   عن الفرع بالكامل من حتقيق تارجت لظبط السيوله لكل شيء متعلـق بـالفرع قـدام    مسؤول

   . واحد خمضرمبصراحه املنصب ده مبيمسكهوش غري
                                                                 

   ىف البنوك؟)الصراف ( tellerترقيات ال 
  ترقيات الدرجات الوظيفية طبيعية جدا زيه زي اي مصريف يف البنك

   املهام بتاعهم واحدة ىف كل البنوك؟tellerهل
  ك بيبقي ليه مهام ازيد وامشل عن البنك التاينتقريبا واحدة بس برضه ممكن تبقي يف بن

   سريع ىف الترقية وال يبقى على طول ىف قسم اخلزينة ؟tellerهل 
زيه زي اي مصريف يف البنك والطبيعي انه يتنقل ل ادارة تانية زي اي موظف يف البنك بيلف علي اكثر من ادارة 

ده اوبريشني هيد وممكن يكمل يف ادارة تانية حسب علشان ياخد خربات معينة وممكن يبقي مدير خزينة وبعد ك
  ميوله وحسب االماكن الفاضية

 اعلى ىف املرتب من teller برغم teller عنcustomer serviceلية معظم الناس بتفضل تشتغل وظيفة 
customer service؟  

  .ها مصاعبوعايزة واحد مركز جدا وشغالنة كل-  اعلي riskعلشان التيلر مسئولياته اكرب وفيها 
  ؟teller وال customer serviceايهما افضل ىف اكتساب اخلربة والعمل البنكى ؟

االتنني زي بعض ومكملني لبعض مع انين ساعات بشوف ان التيلر بيدي خربة اكتر النـه بيتعـب اكتـر و يف نفـس                
   ممتازbankerالوقت هو خدمة عمال برضه فلو عنده برودكت نوليدج قوية يبقي هو بنكري

  املنشأت االخري ؟ وميزانيهالتجاري الفرق بني ميزانية البنك 
  او يف  للبنك وهنا تعترب اصالًجانب االصول يف  وتكون ىف ميزانية البنك التجارى ) احلسابات النظاميه(وجود  هو

 .علي البنك  جانب اخلصوم وهنا تعترب التزاماً
 ميزانية البنك التجارى

 وجانب ويكون يف اجلانب االمين من  امليزانية جانب االصول ي من جانبني االول هو تتكون ميزانية البنك التجار
   ويكون يف اجلانب االيسر من امليزانية اخلصوم

             اصول                                     خصوم وحقوق ملكية
  االصول الثابتة 
    اصول متداولة 

  ارصدة مدينة اخري
  احلسابات النظامية

وتضمن (االلتزمات طويلة االجل
  ) حقوق امللكية

  االلتزمات قصرية االجل
  ارصدة دائنة اخري

  احلسابات النظامبة 
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  اجلوب ديسكربشن للتيلر والسيلز
Teller 

1. Receive and process money and checks when customer makes deposit or 
withdrawals. 

2. Exchange foreign currency. 
3. receive loan payments  
4. Enter deposit and withdrawals into bank's ledger or records. 

 
Salesman  

1. Develop relationships with existing customer. 
2. Gathering market and customer information. 
3. Advising on developing products 
4. Reporting sales and order information to manager in the end of the day. 
5. Achieve sales target.  

 شغله كله تعامل مع الكاش سحب اما بشيك او سحب من الـشباك    ه هو الصراف د    التيللر  :تيللرال .١
طبعا كل احلاجات دى بانواع ) بيع او شراء (عميل بيسحب من حسابه الشخصى او ايداع او تغري عمله 

  ٠العمالت املختلفه 
فتح حساب او عميل عاوز خدمه عمالء ودى طبيعه شغله ان عميل بيجيلك عاوز ي : كستمر سريفيس .٢

ياخد قرض شخصى او قرض سياره او عميل عاوز يربط وديعة او شهادة شغله عباره انه بيعرض منتجات 
  ٠البنك للعمالء ولو عميل عندوا مشكله بيبدا حيلها له 

وتعترب الوظيفه دى زى الكستمر سريفس بالظبط يعىن االى بيشتغل اكونـت يعـرف               : اكونت اوفسر  .٣
الوظيفة دى انتا بتتعامل مع كوربت شركات مش افراد زى الكستمر  و ر سريفس والعكسيشتغل كستم

  .يعىن بتبدا تقدم برودك البنك للشركات والتسهيالت االى هيمنحها البنك للشركه وللموظفني 
االوبريشن قسم من اخلزنه شغله عبارة عن حتصيل شيكات للعمالء من بنوك اخـره عـن                : االوبريشن   .٤

اصه وملا حيصلها بيرتهلا ىف حسابات العمالء وبيقوم بردوا بتحويالت داخليه ىف انواع احلسابات طريق املق
  )حساب جارى & حساب توفري & حساب جارى ( املختلفه 

هو اللى بيبيع خالل التليفون او بيعمل ماركتينج عن طريق التليفون ودا الزم يكون عنده  :التلى سيلز .٥
  . ولزم يكون مقنع sales skillsو  active listening حاجات معينه زى

القدرة على حل املشاكل ويكون عنده كمان +الزم يكون عنده بردو احلاجات اللى فوق دى  :لكاستمر كريا .٦
empathy وانه يكون عنده positive attitude . 

  االلتزمات العرضية
هـي  (  off balance financing -requirements traceability - contingent liabilities)     االلتزامـات العرضـيه  

االلتزامات العرضية الناجتة عن  او )لذلك تسمي خارج امليزانيه(االلتزامات غري مؤكده احلدوث او تظهر بعد اعداد امليزانيه
د شـركات االسـتريا   وعاده يظهر هذا البند يف جمـالني  تعزيز اعتمادات مستندية مفتوحة يف اخلارج لبنوك حملية أخر

وهنـاك معيـار خـاص بااللتزامـات      واملصارف او البنوك )واليت يتم فيها عمل االعتمادات املستنديه بكثره(والتصدير
  .واملصارفشركات التصدير واالسترياد واالحداث االحقه للميزانيه يف كال من 



    
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٥

  
  
  
  
  
  


 

من ماكینات الصارف   للعمیل استخدامھا فى المشتریات او السحب النقدىبطاقات االئتمان ھى البدیل العصرى للنقود حیث یمكن
 . االلى

 . ًتتیح لحاملھا اجراء عملیات الشراء والسحب النقدي محلیا ودولیا -
 . یوما٥٧ً یوما وفى بعض البنوك ٥٥فترة سماح للسداد تصل إلى  -
 . قدى شھریا وللمشتریات بعد فتره السماحو ذلك للسحب الن % ١.٨و فى بعض البنوك % ١.٥سعر عائد مدین  -
 . (في حالة السداد الكامل للمدیونیة خالل فترة السماح(عدم احتساب عائد مدین على المشتریات  -
 . ATM اإلیداع فى البطاقة من خالل شبكة فروع البنك او ماكینات ال -
  .إمكانیة إصدار بطاقات إضافیة على البطاقة األصلیة -
  

 
 

 
حساب البطاقة االئتمانیة اى فى حالة استخدام   یوم التالیة لصدور كشف٢٥ یوم او بمعنى اخر فترة ٥٥فترة السماح تمتد الى 

الواردة بكشف حساب  ینایر یتم صدور كشف حساب للبطاقة فى اول فبرایر ویتم سداد المدیونیة البطاقة االئتمانیة خالل شھر
 .  فبرایر٢٥دنى للمدیونیة قبل یوم البطاقة او الحد اال

 -:تصدر البطاقھ االئتمانیھ بنائا علي الضمانات التالیة
من قیمھ  % ٩٠ الى ٨٠و یكون بنسبھ من . بالجنیھ المصرى فقط) ودائع / دفاتر توفیر / شھادات( بضمان عینى فى الفرع 

 الضمانھ
قا لرؤیھ إداره اإلئتمان ضعف المرتب او ضعفین المرتب او مایعادل بضمان جھة العمل تحویل الراتب او عدم التحویل ویكون وف

 . المرتب
  .بضمان سجل تجارى و بطاقھ ضریبیھ

  
  

  
ھو مبلغ من المال یمنح للعمیل في وقت قصیر لقضاء حاجھ ملحة و سریعة كما انھ لمنح قرض یجب توافر نوعان من 

  الضمانات
  دخل منتظم كمؤشر علي استقرار سداد االقساطاثبات: االولي 

  ضمانة عینیة للجوء الیھا في حالھ التعثر في السداد: الثاني
  
  

  


 



    
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٦

  
  
 

 
  
  
 

   : )  ال یصرف لھ أى عائد ( -:حساب جاري دائن: أوال 
 

 . (الشركات بجمیع انوعھا(امكانیة فتح الحساب لالشخاص الطبیعین واالعتبارین 
 . مع تحدید نسبة استخدام كل شریك في حال النزاعات القانونیة) الحساب المشترك(امكانیة فتح الحساب باسم اكثر من شخص 

 . (محلیة او اجنبیة(امكانیة فتح الحساب الجاري الدائن باي عملة 
 . ( علیمات المستدیمة الت–دفتر الشیكات  –  كارت الصارف االلي–الفرع (یمكن التعامل علي الحساب من خالل 

 . یمكن التعامل علي الحساب من خالل التوكیالت المصرفیھ او العامھ مرفق بھا اقرار البنوك و موقع من العمیل
 . یمكن التعامل علي الحساب عن طریق الفاكس علي ان یقوم العمیل بتقدیم طلب لذالك مع ترك ارقام الفاكسات

 . بل الھیئة العامة للتامینات والمعاشات او من النقاباتامكانیة قبول المعاشات المحولة من ق
 ال توجد امكانیة االقتراض بضمان الحساب

  
  
  

 :-حساب جاري مدین: ثانیا 
 
 ( ًھو رصید یمنحھ البنك للعمیل بنائا علي ضمانة سواء دفتر توفیر اوشھادة او ودیعة)

  الفائدة ال تحسب اال علي المبلغ المسحوب
 ً جدد تلقائیایصالحیة ھي سنھ واحدة من تاریخ فتح الحساب والحساب لھ فترة 

 یمكن للعمیل السداد في اي وقت ومن اي فرع دون تحدید اقساط شھریة بعكس ما علیھ في القرض الشخصي
 
  
  

  ) : یصرف لھ عائد( حساب التوفیر 
 

 امكانیة فتح الحساب لالشخاص الطبیعین
مع تحدید نسبة استخدام كل شریك في حال النزاعات ) دفتر التوفیر المشترك(امكانیة فتح الدفتر باسم اكثر من شخص 

 .القانونیة
 ھو من لھ حق التعامل علي الحساب) الوالد(یمكن فتح حساب التوفیر للقصر ویكون الولي الطبیعي 

 تبرع او ھبھیمكن فتح حساب التوفیر للقصر من قبل االم او الغیر علي اساس ان تكون االموال المقدمة بمثابة 
  یمكن فتح دفتر التوفیر بالجنیھ المصري او الدوالر

 ال یسمح باستخراج دفتر شیكات ولكن یسمح بتحصیل الشیكات من حساب الدفتر
 امكانیة التعامل علي الدفتر من خالل التوكیالت البنكیة او العامة

 معاشات او من النقاباتامكانیة قبول المعاشات المحولة من قبل الھیئة العامة للتامینات وال
  من قیمتھ % ٩٠الى  %٨٠امكانیة االقتراض من الدفتر في حدود 
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 .ھو عبارة عن صك او اداة وفاء او محرر لسداد مبلغ معین من الساحب الى المستفید و یكون مسحوب على بنك ما الشیك
  
  
 

  اطراف الشیك
  )  بحساھو العمیل صاحب ال( ساحب 

    )و ھو البنك الموجود بھ الحساب( مسحوب علیھ 
   ) و ھو من صدر لصالحھ الشیك( المستفید 

  
  
  
 

  أركان الشیك
الذى یحق للمستفید سحب الشیك و لكن االن اصبح یصرف الشیك بمجرد تحریره طبقا الحكام  و ھو التاریخ( تاریخ االستحقاق 

 (الشیك الجدید
  (ین مرة باالرقام و مرة بالحروفو یكتب مرت( المبلغ 

  ( اسم المستفید\\\\ حاملھ\\\\و یكون ادفعوا المر ( امر الدفع
  -: و یتكون من) كود مكتوب بالكمبیوتر و مطبوع على الشیك ( الترمیز 

  رقم البنك -
  رقم الفرع -
  رقم الحساب -
  لحساب نوع -
  رقم الشیك -
  
  
 

 - :
 

 ( یمكن لعدد ال نھائى(ھو كتابة اسم المستفید على ظھر الشیك و یمكن ان یظھر المستفید الشیك لمستفید اخر  : الشیكتظھیر 
 مع العلم انھ فى حالھ شطب كلمة ادفعوا المر فالیمكن تظھیر الشیك

 
  قداھو عمل خطین متوازییین على طرف الشیك و فى ھذه الحالة ال یمكن صرف الشیك ن : تسطیر الشیك

  و لكن تضاف قیمتھ الى حساب المستفید كما انھ فى حالة تسطیر الشیك یصرف الشیك فى تاریخ استحقاقھ
 

  اذا اراد العمیل ایقاف التعامل على شیك اصدره البد ان یكون رصید حسابھ یغطى المبلغ الموجود على الشیك : ایقاف الشیك
  ة للمستفید االول فقطیصرف الشیك للمستفید االول فى حالة كتابة عبار
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 : - تعریف االعتماد المستندي: أوال

لصالح ) مقدم الطلب أو اآلمر ( بناء على طلب المشتري ) المصدر  یسمى( االعتماد المستندى ھو تعھد مكتوب صادر من بنك 
  .( المستفید ) البائع

 مبلغ محدد خالل فترة معینة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعلیمات شروط ویلتزم البنك بموجبھ بالوفاء في حدود
  .االعتماد

  .وقد یكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبیالة
 

  : - أھمیة االعتماد المستندي: ثانیا
 

 االطار الذي یحظى بالقبول من جانب الحاضر ویستعمل االعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة، وھو یمثل في عصرنا
 سائر األطراف الداخلین

یشترك في االعتماد المستندي  .في میدان التجارة الدولیة بما یحفظ مصلحة ھؤالء االطراف جمیعا من مصدرین ومستوردین
  :أربعة أطراف ھي

التى  ویشمل جمیع النقاط. نك فاتح االعتماداالعتماد في شكل عقد بینھ وبین الب ھو الذى یطلب فتح االعتماد، ویكون :المشتري
  .ّیطلبھا المستورد من المصدر

وفي حالة الموافقة علیھ . ھو البنك الذى یقدم إلیھ المشتري طلب فتح االعتماد، حیث یقوم بدراسة الطلب :البنك فاتح االعتماد
 وموافقة المشتري

حالة االعتماد البسیط، أو إلى أحد مراسلیھ في بلد  ستفید مباشرة فيعلى شروط البنك، یقوم بفتح االعتماد ویرسلھ إما إلى الم
 بنك ثاني البائع في حالة مشاركة

  .في عملیة االعتماد المستندي
من البنك  وفي حالة ما إذا كان تبلیغھ باالعتماد معززا. شروط االعتماد في مدة صالحیتھ ّھو المصدر الذى یقوم بتنفیذ :المستفید

وبین البنك المراسل، وبموجب ھذا العقد یتسلم المستفید ثمن  لده، فإن كتاب التبلیغ یكون بمثابة عقد جدید بینھالمراسل في ب
  .المستندات وفقا لشروط االعتماد البضاعة إذا قدم

 في الحاالت ھو البنك الذي یقوم بإبالغ المستفید بنص خطاب االعتماد الوارد إلیھ من البنك المصدر لالعتماد :البنك المراسل
 التي یتدخل فیھا

ھذا البنك المراسل تعزیزه إلى االعتماد، فیصبح  وقد یضیف. أكثر من بنك في تنفیذ عملیة االعتماد المستندي كما ھو الغالب
  بھ البنك المصدر، ملتزما بااللتزام الذي التزم
  .وھنا یسمى بالبنك المعزز

 
  : - من بنكینالخطوات العملیة لالعتماد المستندي المنفذ 

 
  . یتعاقد البائع مع المشتري، ویتعھد المشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي

  .التي اتفق ھو علیھا مع ھذا البائع یطلب المشتري من بنكھ أن یفتح اعتمادا مستندیا لصالح البائع مبینا الشروط
  .االعتماد وارسالھ للبنك المراسل في بلد البائع م بإصداریدرس البنك طلب العمیل، وبعد الموافقة وتحدید شروط التعامل، یقو

  .یقوم البنك المراسل بتبلیغ االعتماد للبائع المستفید، مضیفا تعزیزه على ذلك عند االقتضاء
  یسلم البائع السلعة إلى ربان السفینة، الذي یسلمھ وثائق الشحن

سلعتھ بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط  ل الذي یدفع لھ ثمنیسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراس
  .االعتماد

  .یرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر الذي فتح فیھ االعتماد من طرف المشتري
 

  .یسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى طالب فتح االعتماد مقابل السداد حسب االتفاق بینھا
 

  .المشتري المستندات إلى وكیل شركة المالحة في میناء الوصول الذي یسلمھ السلعة
 

  .یقوم كل من البنك المصدر والبنك المراسل بترتیبات التغطیة بینھما بحیث یتم تصفیة العالقات بشكل نھائي
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 :- خطاب الضمان المصرفي

  بدفع مبلغ معین-)عمیل لھ( قابل للرجوع یصدر من البنك بناء على طلب طرف آخرھو تعھد مقید بزمن محدد غیر
 ألمرجھة أخرى مستفیدة من ھذا العمیل لقاء قیام العمیل بالدخول في مناقصة أو تنفیذ مشروع لیكون

 لمستفید في مناقصةمتى تأخر أو تقصیر العمیل في تنفیذ ما التزم بھ ل) خطاب الضمان(استیفاء المستفید من ھذا التعھد 
 أو تنفیذ مشروع ویرجع البنك بعد على العمیل بما دفعھ عنھ للمستفید

 
 :- أركانھ

  )الضامن (وھو الطرف : البنك
  )المضمون عنھ (وھو الطرف : العمیل

 )   المضمون لھ (وھو الطرف : المستفید
 (ومن النادر أن یكون شخصا طبیعیا. معروفةعادة ال یكون إال شخصیة اعتباریة كمصلحة حكومیة أو مؤسسة أو شركة )

  )  المبلغ المضمون (وھو : قیمة الضمان
 
 : - ھمیتھأ

 
  حكومة أو شركة لضمان تنفیذ المشاریع) المضمون لھ(لخطاب الضمان أھمیة كبیرة في حمایة المستفید 

وفیر الضمانة للمستفید عن أي تقصیر تنفیذي ت و بالتالي. أو تأمین المشتریات وفق شروطھا ومواصفاتھا وفى أوقاتھا المحددة
 أو زمني من الطرف العمیل

 إضافة إلى أن البنك ال یقبل في استقبال خطاب الضمان وأن یكون طرفا مع العمیل لصالح المستفید
 وبالتالي في ھذا ضمان إضافي إلى سابقھ. إال إذا توفرت لدیھ القناعة بكفاءة العمیل المالیة والمعنویة

  . بھ یدخل في المشاریع والمناقصات إال شخص قادر على الوفاء بما التزم أن ال
  
 

 POS   
 

 S .O. P:- •نقاط البیع المباشر
  ھي ماكینة توجد لدي التجار لتسھیل عملیھ الشراء من خالل استخدام البطاقات المختلفة

  -: .P.O.S ھناك عده انواع من ماكینات الـــ
Pos dialup وھي تعمل من خالل خط التلیفون االرضي  

 
Pos gprs  یتحمل تكالیفھا البنك)  اتصاالت– موبینیل -فودافون (وھي تعمل من خالل شریحھ موبیل.  

  
: 

الودائع و أذون صندوق االستثمار ھو وعاء تتجمع فیھ االموال من خالل وثائق تستثمر فى االوراق المالیة التى تشمل االسھم و 
 الخزانة

   .و غیرھا من االوراق المالیة المتاحة فى السوق
 

؟  
و ھو المشاركة فى الربح و ، التشریع االسالمى  ھو نظام التمویل المبنى على مبادىء Islamic banking  :تعریف الـــ

ھي تعمل من خالل شبكھ داخلیھ بین  Pos ip (  االنشطة المحرمة\\\\ المیسر \\\المحرمات مثل  الربا  الخسارة مع تجنب
   .)Master أو Visa البنك و التاجر
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ھو عبارة عن الشیك الذي یجب ان یذكر فیھ اسم الشخص الذي سوف یقوم :سمي الشيك األ 

  .بصرف الشیك اي للمستفید االول فقط 
 الشیك الي ز  او لحاملھ اي تجی ألمر وجود فیھ عبارةھو الشیك الذي یكون م : الشيك لحامله
  .والسرقة أ انھ قابل للضیاع  عیوبھ بصرفھ وھذا الشیك منیقوم   ان انسان ترغب في

 بل یجب ان تحول قیمتھ الى حسابك سواء ٌ وھذا الشیك التسطیع صرفھ نقدا:الشيك المسطر 
المسطر عن طریق وضع خطین متوازین ویتحدد الشیك .. بالبنك المسحوب علیھ او ببنك اخر 

اما اذا حددت نوع البنك الذى ... وفى ھذه الحالھ یطلق علیھ شیك مسطر عام .. على صدر الشیك 
فیطلق علیھ شیك .. یجب ان یصرف منھ الشیك وذلك بكتابھ اسم البنك بین الخطین المتوازین 

  .مسطر خاص  
 قیمتھا مسبقآ ثما یعطیھا للعمیل الذى یطلب ھذه  وھیا شیكات یقوم البنك بحجز:الشيك المعتمد 

بمعنى ان البنك یقوم بحجز قیمة الشیك من حساب العمیل ثما یتم اعطائھ شیكات .. الشیكات 
رجع الى مشاكل عدم كفایة الرصید حیث یوالسبب من اصدار ھذه الشیكات .. محدده بمبلغ معین 

 ھو البنك ولیس ده حیث ان الضامن للشیك المعتمداصبح   ھناك جھات ال تقبل اال الشیكات المعتم
   .ساحب الشیك 

شیك یصدر من البنك بناء على طلب العمیل لمستفید یصرف من مصدره   :الشيك المصرفى 
وفى ھذا الشیك یقوم العمیل بتكلیف البنك بتحویل مبلغ معین الى جھھ  ..   أو وكالئھ أو مراسلیھ

.. حد الجامعات بالخارج لبنك بدفع مصاریف الدراسھ ألالعمیل امثل تكلیف .. خارجیھ او داخلیھ 
حیث یقوم البنك بأرسال مبلغ الشیك الى بنك مراسل اخر ثما یقوم البنك المراسل  بصرف قیمة 

  .یعنى بالظبط زى الحوالھ البریدیھ .. الشیك الى المستفید 

  
  

  )نموذج للشیك المسطر ( 
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   مصطلحات مصرفيه
  
١ - Over draft  )السحب على املكشوف( :   

 فهو سحب بدون رصيد مينح للعميل مقابل ضمانات دقيقة يقتنع ا على املكشوف السحب
ولوفرضنا انك  .. يعىن بيكون ليك حساب ىف البنك.. املصرف املمول مقابل فوائد جمزيه البنوك 

ا ممكن هيغطى الشيك هن سحبت شيكات على حسابك ده وكان املبلغ اللى موجود فيه مش
وطبعآ نظري ذلك .. هيكون حسابك مدين  البنك يدفعلك القيمه املتبقيه للشيك وىف احلاله ده

بيكون وفقآ لضمانات معينه يتم االتفاق عليها مسبقآ  وطبعآ كل ده.. البنك بياخد عموله منك 
  . بينك وبني البنك

  
٢ -   bank draft   ) حواله مصرفيه ( :   

قد یكون أحد فروع البنك –إلى مصرف آخر  طلب من شخص معینھي التي یصدرھا البنك ب
 . ًمبلغا من النقود إلى شخص آخر لیدفع البنك المحول إلیھ –المصدر 

فھي األمر الوارد للبنك من فرع آخر من فروعھ أو من بنك آخر، لدفع مبلغ : أما الحوالة الواردة
 . من النقود إلى شخص مسمى
 :وتحقق ھذه العملیة ما یلي

إنجاز نقل المبالغ النقدیة بین شخصین متمایزین لكل منھما حساب خاص بھ لدى بنك واحد أو   -١
 . لدى بنكین مختلفین

إنجاز نقل المبالغ النقدیة بین حسابین مختلفین یكون قد فتحھما شخص واحد لنفسھ لدى بنك   -٢
 . واحد أو لدى بنكین مختلفین

لوفاء عن طریق القیود الحسابیة دون حاجة لنقل النقود مما أبرز صور ا ویعد التحویل البنكي من
 ."نقود قیدیة"أدى إلى تسمیتھا 

 
 :إجراءات التحویل البنكي

لعالقة  أشخاص، وتكون بالتالي فى إجراءات التحویل البنكي فى صورتھ المبسطة ثالثة یتدخل
مدین، والبنك وھو الذي ال التحویل، وعادة یكون ثالثیة، مصدر األمر وھو الذي یبدأ إجراءات

ویكون عادة الدائن، إال أنھ قد یتدخل فى  والمستفید من التحویل، یمسك حسابي المدین والدائن،
ویمكن تقسیم التحویل  حساب المدین والدائن بین بنكین مختلفین، العملیة أكثر من بنك، إذا كان ھذه

 .فى تنفیذ األمر: يوالثان یتمثل فى إصدار األمر،: عنصرین، األول البنكي إلى
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  :أنواع التحویل البنكي

  التحویالت البنكیة تنقسم إلى نوعین رئیسیین ھما:  
 
 وھو عبارة عن أمر كتابي یصدره العمیل المدین إلى الدائن لدفع مبلغ معین  :التحویل الداخلي-١

  . من النقود إلى شخص آخر فى مدینة أخرى
 :لبنكویأخذ ھذا التحویل ثالث صور بالنسبة ل

أن البنك : بمعنى الخطاب، التي یتم فیھا التحویل بواسطة: وھي) البریدیة(التحویالت الخطابیة  - أ
 .المستفید منھا، بواسطة الخطاب إلى المحیل یأمر البنك المحال علیھ بدفع مبلغ الحوالة

بلغ بواسطة الھاتف  التحویالت الھاتفیة أو البرقیة ویتم فیھا إشعار البنك المحال علیھ بدفع الم -ب
 . أو البرق

  . الشیكات المصرفیة  -ج
 
  : وھو الذي یتم فیھ التحویل بإحدى الصور التالیة:التحویل الخارجي -٢
 
 . خطابات االعتماد -١
 . الشیكات السیاحیة-٢
   التحویالت الھاتفیة أو البرقیة-٣
  . الشیكات المصرفیة-٤
  
  
  
  

  : Current Acoount   احلساب اجلاري - ٣

 
المال في خزانة البنك أو  ًالجاري ھو عقد بین البنك والعمیل یتم بمقتضاه إیداع العمیل مبلغا من الحساب

الحالتین یصبح للعمیل الحق في سحب جزء او كل المبلغ  فتح إعتماد بمبلغ معین یسحب منھ ، وفي كلتا
ً بمجرد الطلب ، وال یعد حساباألمره ، أو ألمر آخرین، أو أمر دفع أو صرف  عن طریق تحریر الشیكات

ًجاریا ذلك العقد الذي یكون فیھ أحد الطرفین مودعا فقط من دون أن یكون لھ حق السحب ، والحسابات  ً
 :الجاریة تنقسم إلى قسمین

 
 في ھذا النوع العمیل ھو الذي یبدأ بإنشاء الحساب وإیداع مبلغ معین :حسابات جاریة دائنھ - ١ 

 
في ھذا النوع البنك ھو الذي یبدأ بفتح إعتماد مصرفي بسلفة بمبلغ معین  :دینھ حسابات جاریة م  - ٢ 

   .متفق علیھ بینھ و بین المدین
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Certificate of Deposit  : شهادات اإليداع - ٤
 
عر المال لدى مصرف معین ألجل معین وبس عبارة عن صك لحاملھا قابلة للتحویل والتبادل تثبت إیداع مبلغ معین من ھي

  :  ومن أھم خصائصھا اآلتي-وذلك في حالة أسعار الفائدة المعومة- فائدة سنوي معین أو قابل للتعیین
 
 .سیولتھا الكبیرة إذ یمكن التصرف فیھا في أي وقت بعد شرائھا وقابلیتھا الكبیرة للتحویل والتداول بین مالك آخر - ١
 
  ) سواء من القطاع المصرفي أو خارجھ (ن تنوع آجالھا بما یتناسب ومختلف فئات المستثمری  - ٢
 
.تطرح في سوق المال العالمیة ولھا مدة محددة في االصدار أي أنھا تطرح مرة واحدة او دفعة واحدة - ٣



 

Saving Certificate  :   شهادات اإلدخار - ٥


عر فائدة محدد أو قابل بس شھادة إسمیة ولیست لحاملھا تثبت إیداع مبلغ معین من المال لدى مصرف معین ھي

  :ومن خصائصھا مایلي ومةلللتحدید كما ھو في الحال في أسعار الفائدة المع
 
  شھادات مستمرة اإلصدار بمعنى أنھ یمكن شراؤھا من البنك في أي وقت - ١
 
  إصدارھا یقتصر على السوق المحلیة وغیر قابلة للطرح في السوق العالمیة - ٢
 
ي البورصة ألنھا اسمیھ ولیست لحاملھاغیر قابلة للتداول ف - ٣ 




  : Libor   سعر الليبور - ٦


    The london Interbank Offered Rateھو االحرف االولى لـٍ
الدوالریھ لمدة معینة  یقصد بھ أنھ السعر المتعامل بھ على اإلیداعات بین بنوك لندن للودائع

التفاقیات بالعمالت االجنبیة التي تنص على ا وعادة یتم االعتماد على ھذ السعر بالنسبة لقروض
الحصول على سعر اللیبور من بنوك االستعالم المتفق على  ویتم) معوم(سعر فائدة متغیر 
و ینظر عادة لھ على أنھ معدل Referance Banks  . والمقترض بإسم تسمیتھا بین البنك

.التمویل بالنسبة للبنك المقترض لمدة معینة تكلفة عملیة
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  :    Offshore Banking Units )  ر األوفشو(الوحدات املصرفية اخلارجية   -٧


هذه الوحدات املصرفية ماعدا  البنوك املسموح هلا بتقدمي اخلدمات املصرفية كافة داخل البلد املفتوح فيها هي
مع مؤسسات حملية وميكن أن يستثين من هذا احلظر التعامل  فتح حسابات لألفراد املقيمني داخل هذه الدولة

التجارية التعامل  القتصاد الدولة وهذه البنوك تتعامل مببالغ كبرية قد ال يكون مبقدور البنوك تبعاً ألمهيتها
الوطنية ولكن هذه القروض مشروطة مبدى أمهية  معها كما أا ميكن أن تقوم مبنح القروض لبعض املؤسسات

دولة  لفتح فروع هلا يف" بنوك األوفشور" ات املصرفية اخلارجية عوامل جذب الوحد هذه القروض للدولة ومن أهم
مثل شبكة جوية عاملية وفنادق على  ما هو توافر االستقرار السياسي يف هذه الدولة وتوافر اخلدمات املساعدة

السلكية والالسلكية على مستوى عاملي ووجود مراقيب حسابات ومكاتب  درجات عالية وتوافر شبكة االتصاالت
االقتصاد احلر مع توافر سوق  عاملية وحماميني دوليني و قبل هذا كله أن تكون الدولة متبعة لسياسة استشارية

معوقات ضريبية حتول دون إقامة مثل هذه الوحدات املصرفية  مال عاملي وعدم وجود مشاكل ضريبية أو باألحرى
  .العاملية





    :treasury bills   أذون اخلزانة  -٨


السائلة التي یمكن   على الحكومة قصیر األجل یستحق عادة بعد ثالثة أشھر ویعتبر من األصولدین ھي
ًائتماني غیر مشروط على الحكومة وتدخل أیضا  ًتحویلھا إلى نقدیة في أي وقت وبسرعة وھي أیضا التزام

ة في ألمانیا ً سوق معروفة عالمیا وخاص– أي أذون الخزانة –وھي  ضمن تعریف الدین الحكومي العام
الدین القصیر  من إجمالي سوق% ٦٠والوالیات المتحدة وكندا وتمثل أذون الخزانة أكثر من  وبریطانیا

  . األجل بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة
 

ًأسبوعا ویتم تحدید سعر  ١٢تصدر ھذه األذون في شكل مزادات أسبوعیھ بالنسبة لألذون التي تستحق بعد 
Discount to Maturity Basis )   ( ى أساس الخصم ألجل االستحقاقھذه األذون عل
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 فى االنترفيو ًاأسئله منوعه تتكرر كثير :- 



  Crossed Cheque )   ( الشيك املسطر  -٣ الشيك حلامله      – ٢ الشيك االمسى      – ١
  )  Certified check( ك املعتمد الشي – ٥      ) bank draft(  الشيك املصرىف - ٤




إيداع امواهلم الودائع بالنسبه للبنك تعترب ألتزام حيث ان العمالء هم من يقومون ب

  . يكون البنك ملتزم بردها ومدين بقيمتها لدى البنك وبالتاىل
  


القروض بالنسبه للبنك تعترب اصول حيث ان البنك يقوم مبنحها للعمالء وبالتاىل يكون 

وذلك عكس الشركات حيث تكون القروض بالنسبه للشركات ألتزام .. دائن بقيمتها 
  . يظهر جبانب اخلصوم ىف امليزانيه 

  


   ) credit card    (  البطاقه االئتمانيه  -١
  ) debit card         (    الخصم بطاقة -٢
  ) charge card(  بطاقھ یمكن شحنھا بالمال  -٣
٤- ATM card  )   تستخدم لسحب الفلوس من حسابك البنكى ( 
   ) prepaid card(  بطاقة مسبقھ الدفع  -٥

  
  

 
  
  

    
 أنتھى جزء البنوك
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ركات واللـي بيتكـون مـن اسـهم وسـندات و اذون خزانـة وده                البورصة ده املكان اللي بيتداول فيه راس مـال الـش          
  بتنظمة جهة معينة وبتحكمة قواعد معينة
   .هي اهليئة العامة لسوق املال  اجلهة املنظمة لسوق االوراق املالية يف مصر

 هي شركة مصر للمقاصة والتسوية واحلفظ املركزي وهي اجلهة والوحيدة            اجلهة املسئولة عن عملية املقاصة    
  .يف مصر املسئولة عن ذلك يبقي لو حد سئلك عدد شركات املقاصة كام هي واحدة

  : s Stock االسهم
  : هو صك ملكية جزء من رأس مال الشركة ويطرح لالكتتاب وله ثالث قيم هي: stockالسهم 

  .هي قيمة السهم عند اصدارة وتطبع علي شهادة السهم Par Value   القيمة االمسية 
  .هي قيمة السهم يف السوق  Market Valueية لقيمة السوقا

هي قيمة السهم يف دفاتر الشركة وتعكس القيمة الصافية للشركة حيث  Book Valueالقيمة الدفترية 
  .للشركة علي عدد االسهم  حتسب بقسمة القيمة الصافية

  
ددها اهليئة هي االسهم  اليت جيوز للشركة اصدارها وحت  Authorized Stockاالسهم املصرح ا 

  وتنقسم ايل  العامة لسوق املال 
  . وهو اجلزء من االسهم املصدر واملباع للمسامهني Issued stockاسهم مصدرة   .١
 هي اسهم مصرح ا ولكن مل تصدرها الشركة بعد Unissued Stockاسهم غري مصدرة  .٢

 . يف املستقبلومعظم الشركات تصدر جزء من اسهمها املصرح ا وحتتفظ بالباقي الستخدامة
 

  . هي دين علي الشركة يسدد يف تاريخ حمدد هو تاريخ االستحقاق :Bonds  السندات 
Bonds mean that a company borrows money by selling bonds to investors. The bonds represent 
a loan to the company. 

  /وقد يكون  العائد من السندات
  .ل فترة دورية مثال كل ثالث اشهر اي انه يدفع كعائد ثابت

 . اي يدفع يف اية مده استحقاق السندعائد صفري
  / يتم عمل مقاصة بني االوراق املالية يف البورصة وتسويتها  وخيتلف توقيت تسوية الورقة املالية طبقا لنوعها 

• T+1 لتسوية سندات اخلزانة احلكومية  
• T+2 احلدود السعرية لتسوية االسهم النشطة واملرفوع عنها 
• T+3لتسوية االسهم العادية  
• T+0 لستوية االوراق املالية الىت يتم بيعها او شرائها ىف نفس اجللسة  

  

 البورصة وأسواق المال  
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 T+0   تعين التسوية خالل  يومني وT+2 ،  تعين التسوية خالل  يوم واحد T+1 يعين يوم فمثالً  Tحرف ال 

   ..تعين البيع والشراء يف نفس اجللسة و هكذا 
  

هي هي القوائم املالية العادية بس الفرق ان القوائم العادية بيكون فيها ارقام اما  ئم املالية املشتقةالقوا
% ٥٠جواها اصول ثابتة مثال بنسبة % ١٠٠القوائم املشتقة بتكون فيها نسب مالية يعين مثال االصول 

  .وهكذا
  ترجع يل بعد اد ايهجنية ديه ه٥٠ جنية يبقي ٥٠ يعين لو اشتريت سهم ب مضاعف الرحبية

Q: What is Forex?  
     A: Forex is the foreign exchange marketplace where currencies from different countries are valued 
and exchanged.  Most people only know about Forex to the extent that they have changed money going 
from one country to another.  When they did so, they unwittingly played a role in the world’s biggest 
marketplace.  Forex trades almost $2 trillion per day, a Total that exceeds all of the world’s biggest – 
and better known – markets. 

 
ة سواء بالبيع او بالشراء فان ذلك يكون مـن خـالل وسـيط او مسـسار او                  يف البورص عندما تفكر يف التعامل          

شركة السمسرة وهذا طبقا للقواعد الدولية هذا جلميع االوراق املالية فيما عدا االسهم حلاملها الن يف حيازا                 
وا داخل  حيث تصدر انت امر الشراء او البيع لشركة السمسرة مث تقوم الشركة باالتصال مبند             . سند ملكيتها   

  املقصورة المتام عملية البيع او الشراء
  
  

    

هو صك ملكية يعترب جزء من رأس مال الشركة املصدرة له ،ويـصبح مـشتري الـسهم مالـك جـزء مـن                    
بقدر قيمة األسهم املشتراه،ويتم الشراء ألول مرة للشركة عن طريق األكتتاب األويل سواء كـان                الشركة

املؤسسات ،مـالكي الـشركة     (مرين أو خاص خيص طائفة معينة من املستثمرين         عام لكل طوائف املستث   
…(.  

  -:وهناك ثالثة قيم للسهم 
   هي قيمة اإلصدار وتكون مذكورة يف السهم وعقد الشركة: القيمة اإلمسية للسهم  -١
 هي القيمة احلالية للسهم يف سوق التداول وتتغري هـذه القيمـة       : القيمة السوقية للسهم     -٢

 لتغري قوى الطلب والعرض عليه طبقاً 
+ األحتياطيات + رأس املال( هو  قيمة السهم من حقوق امللكية :القيمة الدفترية للسهم  -٣

 )األرباح احملتجزة إن وجدت
  -:ويتمتع حامل السهم باملميزات التالية

 احلق يف احلصول على األرباح املوزعة .أ
   غري العاديةحق التصويت يف اجلمعية العمومية العادية أو. ب

  أعلى األدوات األستثمارية حتقيقاً للربح. جـ 
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  -:أنواع األسهم
هي تلك األسهم اليت تعطي حلاملها بعض املميزات عن غريه من حامل السهم  : أسهم ممتازة •

العادي كاألولوية يف احلصول على األرباح املوزعة وكذلك األولوية يف احلصول على حقوقه 
  عند تصفية الشركة

 بدال من توزيع محلة األسهمهي تلك األسهم اليت توزعها الشركة على  - : جمانيةأسهم •
 األرباح

هي تلك األسهم اليت تقوم الشركةمصدرة االسهم بشرائها لعمل توازن يف   :أسهم اخلزينة •
 السوق ولكن يشترط أن حتتفظ ا ملدة سنة فقط وتعدم بعدها هذه األسهم 

 
 
  
  

الشركة كوسيلة لألقتراض ،وتتعهد الشركة املصدرة بدفع قيمة هو صك مديونية تستخدمه 
  .السند كاملة يف تاريخ األستحقاق باألضافة اىل دفع الفوائد احملددة سابقا يف املواعيد احملددة هلا

  أنواع السندات 
  وفقاً جلهة األصدار* 
  هي سندات تصدرها احلكومة لألنفاق العام:  سندات حكومية - ١
  هي سندات تصدرها الشركات كوسيلة لألقتراض : ت  سندات شركا- ٢
غري متواجده يف (معينة بإصدارها ) أو والية أو مدينة(هي سندات تقوم حمافظة :  سندات حمليات - ٣

  )مصر
  وفقاً تاريخ األستحقاق* 
   سنوات٥ - ١يتراوح إستحقاقها من :  قصرية األجل- ١
  وات سن١٠-٥يتراوح إستحقاقها من :  متوسطة األجل - ٢
   عاما٣٠ً -١٠يتراوح إستحقاقهامن :  طويلة األجل - ٣

  وفقاً للعائد املدفوع *  
  هو أن حيصل حامل السند على عائد ثابت بصفة دورية طوال فترة إستحقاق السند :  كوبون ثابت - ١
  هو أن حيصل حامل السند على إمجايل العائد عند تاريخ إستحقاق السند:  كوبون صفري - ٢
  -:رىأنواع أخ* 
  هو سند ميكن حتويله ألسهم وذلك وفقاً لشروط األصدار:  سند قابل للتحويل - ١
هي سندات تعطي ملصدرها حق إستداع جزء من السندات أوكلها قبل :  سندات قابلة لإلستدعاء - ٢

  تاريخ إستحقاقها وذلك وفقاً لشروط األصدار
يف بيعها يف تاريخ اإلستحقاق نظراً هي سندات تعطي حلاملها احلق :سندات خيار البيع اآلجل - ٣

 إلرتفاع نسبة الفائدة السائدة يف السوق
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r أنواع المخاطر : 
  

هي املخاطر اليت تنشأ نتيجة حدوث تغريات متوقعة ومعروفة احلدث يف  -:خماطر منتظمة  - ١
  . النشاط األقتصادي وتؤدي اىل حدوث تغريات يف السوق 

كحدوث حريق ( تنشأ فجأة ومل تكن متوقعةهي تلك املخاطر اليت - :خماطر غري منتظمة - ٢
 .وليس هلا عالقة بالسوق ) باملنشأة

  أنواع املستثمرين
استثماراته اخلطورة  وبالتايل يرغب يف عائد  هو املستثمر الذي تغلب على -:مستثمر مضارب -١

  عايل
 من جانيب العائد هو املستثمر الذي يوازن بني استثماراته -:مستمثر متوسط أو معتدل -٢

 واخلطورة
هو ذلك املستثمر الذي يفضل احلصول على عائد مناسب دوري وال يفضل  - :مستثمر متحفظ -٣

 املخاطرة
  

  بورصتى القاهرة واالسكندرية 
واإلسكندرية مؤسسة واحدة ولكن مبوقعني خمتلفني حيث يتم التداول عن  تعترب بورصيت القاهرة

قاعدة   نفس نظم التداول ونفستنيبورصالم كل من تستخد. اإلسكندريةة بعد من بورص
واإلسكندرية  يتم تعيني رئيس جملس إدارة بورصيت القاهرة و نفس جملس اإلدارةاالبيانات ولديهم

ستني يف املائة من  يتم انتخاب. من قبل رئيس جملس الوزراء لفترة ثالثة سنوات قابلة للتجديد
كات السمسرة، شركات شر (كات املتعاملة يف السوقأعضاء جملس إدارة البورصة من قبل الشر
فيتم تعينهم ) األربعني يف املائة( األعضاء  أما باقي) اخل..إدارة صناديق االستثمار، بنوك االستثمار

 أنشئت ،البنك املركزي وعضوين من احتاد البنوك عضو من هيئة سوق املال، عضو من: كالتايل
  .١٩٠٣ تلتها بورصة القاهرة ىف عام ١٨٨٨بورصة اإلسكندرية رمسياً ىف عام 

  وهناك نوعني من التداول 
وتكون للشركات املقيدة وامللتزمة بشروط وقواعد التداول )LISTED(تداول داخل املقصورة

وتكون ) OTC(وبعملية االفصاح عن أخبارها والشفافية ىف أعماهلا وتداول خارج املقصورة
  )لكح ،انترناشيونال الكترونكس(لبورصة مثلللشركات غري امللتزمة بشروط وقواعد ا

   هي القاعة اخلاصة بتنفيذ اوامر الشراء والبيع من خالل مساسرة األوراق املالية -   :الكوربية*
  اهليئةالعامة لسوق املال

 ١٩٨٠هيئـة سـوق املـال سـنة       املنظمـة لـسوق املـال ىف مـصر وقـد مت تأسـيس      الوحيدةهي اجلهة
 وهـي  ١٩٩٢  لـسنة  ٩٥التابعـة لقـانون    ركات املتعاملـة يف سـوق املـال   لتنظيم ومراقبة كافة الش
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اجلهة املسئولة عن رقابة عمليات التداول داخل البورصة املصرية  من خالل بعض األدوار األضـافية               
مثل مراجعة بيانات نشرات األكتتاب والتحقـق مـن نـشر القـوائم املاليـة املـصدرة والعمـل علـى                     

  .قمحاية املستثمر يف السو
  شركة مصر للمقاصة والتسوية واحلفظ املركزي 

 وبدأت نشاطها يف سنة ١٩٩٢ لسنة ٩٥هي شركة مسامهة تأسست طبقاً للقانون املنظم لسوق املال رقم 
١٩٩٦.  

هي اجلهة الوحيدة يف مصر واملسئولة عن املقاصة والتسوية واحلفظ املركزى للعمليات الىت تتم داخل مقصورة  
للسهم ) T+2( للسندات (T+ 1)حيث خيتلف تسوية االوراق املالية  فيكون  .واالسكندرية  بورصيت القاهرة 

البيع (T+ 0) لباقي االسهم العادية ، وطبق االن يف مصر نظام(T+ 3)النشط  واملرفوع عنها  احلدود السعرية، 
  .والشراء يف نفس اجللسة ولكن بشروط خاصة

  شركات السمسرة
لوسيط بني مشتري األوراق املالية وبائعها وذلك نظريعمولة حتددها شركة هي الوكيل املايل أو ا

  ) متغرية( شركة ١٢٩السمسرة على عمليات التداول وعدد شركات السمسرة يف مصر 
  أمني احلفظ 

هي املؤسسات املرخص هلا إمساك دفاتر حسابات العمالء وتكون ممثلة للمسامهني لدى شركة 
 أمني ٢٤يات اإليداع والتحويل والرهن وفك الرهن ويوجد يف مصر مصر للمقاصة يف إجراء عمل

  ).شركات٥ بنك،١٩(حفظ 
  صندوق االستثمار   

هو حمفظة استثمارية كبرية تتكون من جمموعة خمتلفة من االوراق املالية وتدار هذه احملفظة 
هذه االستثمارات بواسطة جمموعة من مديرين حمترفني لديهم القدرة واالمكانيات الالزمة الدارة 

وكل مستثمر يف صندوق االستثمار ميتلك نصيبا على الشيوع يف هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة 
استثمار وكل وثيقة متثل نسبة ملكية يف االوراق املالية الىت تكون حمفظة الصندوق وتكون 

قق اهداف الصندوق وظيفة مديرو االستثمار هي انتقاء هذه االوراق املالية لتكوين احملفظة الىت حت
االستثمارية ،وتتميز هذه الصناديق بأا أكثر أماناً من األستثمار املباشر يف البورصة وتعترب 

 ٢٦ويوجد يف مصر .أفضل وسيلة للمستثمر الصغري أو الذي ال ميلك  اخلربة أو الوقت أو املال الالزم
  .صندوق إستثمار 

  
  أنواع صناديق  األستثمار

  - من حيث اهلدف– 
  الصندوق ذات العائد دوري ¹
  الصندوق ذات العائد املتراكم ¹
  الصندوق ذات العائد الدوري والتراكمي ¹
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  - من حيث اإلصدار والتداول–
 هي صناديق رأس ماهلا ثابت وعدد الوثائق ا ثابت ال يتغري ويتم -:صناديق إستثمار مغلقة  ¹

  .ق  صنادي٥تداول هذا النوع يف بورصة األوراق املالية،عددها 
هي صناديق راس ماهلا غري حمدد وعدد الوثائق ا غري حمدد - :صناديق األستثمار املفتوحة ¹

ومتغري وال تتداول يف بورصة األوراق املالية ويتم الشراء والبيع من خالل مصدر الصندوق،وعددها 
  صندوق٢١

  
  
  

      
  

  )0T+(الشراء والبيع في نفس الجلسة 
 سهم ويعين ١٧ علي عدد٢٠٠٥لبورصة املصرية وحتديدا يف اكتوبر هو ألية جديدة طبقت حديثا  با

وذلك لزيادة سيولة وكفاءة السوق ) نفس جلسة التداول(بيع وشراء األوراق املالية خالل نفس اليوم 
 وبيعها يف نفس ١٧حمددة من أي سهم من األسهم الـوهو يعين ان للمستثمر احلق يف شراء كمية 

وبالتاىل األستفادة من فروق األسعار، ) T+2,T+3(ظر لفترة التسوية سواء أكانت اجللسة بدالً من أن ينت
  .لكن اذا مت شراء األسهم على ان تباع أخر اجللسة مل تباع فإا تاخذ تسويتها املعروفة 

  
  الشراء بالهامش

 أحد بأا العمليات اليت تتم مبوجب أتفاق ثالثي بني)التمويل الذايت(يقصد بالشراء باهلامش 
أمناء احلفظ وشركة أو أكثر من شركات مسسرة وأحد املستثمرين والغرض منه هو توفري التمويل 
الالزم لسداد جزء من مثن األوراق املالية املشتراه حلساب هذا املستثمر حيث يقوم املستثمر بدفع 

السمسار الذي جزء من األوراق املالية اليت يرغب يف شرائها نقدا ويتم متويل اجلزء الباقي من 
  .يتعامل معه 

ويعترب الشراء باهلامش أحد األليات اليت يلجأ اليها املستثمرون لتحقيق األرباح يف حالة توقع إجتاه 
السوق اىل اإلرتفاع وبالتايل يقوم املستثمر ببيع األوراق املايل املشتراه سابقا ودفع املبلغ املستلف 

  :ملتفق عليها ولكن بشروط من شركة السمسرة باالضافة اىل الفائدة ا
  %.٥٠  اال تقل نسبةاالموال  املسددة للشركة عن - ١
  . قيمة املصروفات والعموالت ومقابل تكلفة التمويل - ٢
  .ومل يقوم العميل بتغطية الرصيد% ٦٠حيق للشركة بيع األورق املالية اذا ختطت نسبة - ٣
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  ولكن خد بالـــــــــــــــــــــــك

اء باهلامش البد على املستثمر ان يتمتع خبربة عالية جدا الن ذلك قد يؤدي إلستخدام الشر •
  .به إىل خسائر فادحة اذا خالفت توقعاته

  البيع على المكشوف
بإقتراض ) نيابة عن العميل(وامني حفظ يقوم مبقتضاه) مقترض(هو األتفاق الذي يتم بني عميل 
ا وإعادا يف وقت الحق  مما يؤدي اىل زيادة بغرض بيعه) مقرض(أوراق مالية مملوكة لعميل آخر 

  .سيولة  وسعة دوران األوراق املالية مما يساعد على رفع كفاءة سوق املال
ويعترب البيع على املكشوف أحد األليات اليت يلجأ اليها املستثمرون لتحقيق األرباح يف حالة توقع 

  .إجتاه السوق اىل اإلخنفاض 
  
  
  
  
  

أسواق املال الدولية، ويقوم   شهادات اإليداع هي أداة مالية قابلة للتداول يف:ليةشهادات اإليداع الدو
أو دوتش  Bank of New York نيويورك بنك أوف(بإصدارها أحد املؤسسات أو البنوك الدولية مثل 

 العمالت األجنبية األخرى املتداولة بالسوق احلـرة  بالدوالر األمريكي أو أي من Deutsche (Bank بنك
األسهم احملليـة، وذلـك بنـاء علـى اتفـاق مـع شـركة مـصدرة          مقابل االحتفاظ بغطاء يقابلها من

ىف املعتـاد  (املالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك اإليـداع أو بنـك اإلصـدار     ويتم إيداع األوراق. حملية
  ىف أسـواق ومن مث فإن الشهادات يتم تداوهلا كبديل عن األوراق املاليـة األصـلية  ) حملى يكون بنك

  .املال الدولية مثل بورصة لندن 

 هو تسجيل العميل يف قاعدة بيانات البورصة من خالل شركات السمسرة أو أمني - :التكويد
  .احلفظ 

هو شراء شركة ما ألغلبية أسهم شركة أخرى وبالتاىل فالشركة األوىل تسيطر على  - :االستحواذ 
  الثانية الشركة
  كثر لالندماج وتكوين كيان اقتصادي جديدأ شركتني أو هو االتفاق بني - : األندماج

  )سعر اإلغالق لليوم السابق(هو سعر السهم يف بداية اجللسة  -  :سعر الفتح
  هو أول سعر منفذ يف اجللسة -: أول سعر تنفيد
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   هو أعلى سعر وصل  إليه السهم يف اجللسة- :أعلى سعر
   هو أقل سعر هبط له السهم يف اجللسة-:أقل سعر
  هو آخر سعر منفذ يف اجللسة - :أخر سعر

 وهو املتوسط املرجح ألسعار التداول اليومية للورقة والذي يساوي إمجايل قيمة -: سعر األقفال
علي الورقة مقسوم علي إمجايل كمية التداول اليومي لنفس الورقة  التداول
  املالية

  

U 
 والثـاين  التحليل االساسي من التحليل االول هو  للتعامل يف اسهم شركة معينة يتم عمل نوعني       

  /التحليل االساسي يتم من خالل نوعني من التحليل ،التحليل الفينهو 
  . وهو التحليل املايل من خالل النسب واملؤشرات املالية حتليل كمي .١
 حيـث يـتم حتليـل الـشركة مـن خـالل حتليـل البيئـة وكفـاءة االدارة واخلطـة                      حتليل كيفي  .٢

 .ة ونوعية املنتج وطبيعة السوق الذي تتعامل فيه الشركة التسويقي


حتليل هو التحليل الذي يهدف اىل إظهار قيمة الشركة احلقيقة وبالتايل قيمة السهم من خالل 

القطاع الذى تنتمى إليه  اخل باإلضافة إىل حتليل..الشركة من حيث األصول، الرحبية، اإلدارة
االقتصادية ىف االعتبار مثل إمجايل  تضمن التحليل األساسي أخذ املؤشرات يالشركة و أيضاً

  اخل. ..واملدخرات الناتج احمللي، أسعار الفائدة، معدالت البطالة


هو  دراسة حركة األسعار يف السوق ويعتمد على حجم التـداول وأجتاهـات الـسوق املاضـية وذلـك                    
  بل وذلك بإفتراض أن سلوك األفراد ال يتغري بتغري الزمنلتوقع اجتاهات السوق يف املستق

  
Fundamental Analysis التحلیل االساسي 
 

1. QUANTITATIVE ANALYSIS   
2. QUALITATIVE ANALYSIS  
 
 

v QUANTITATIVE ANALYSIS 
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      UNDERSTANDING FINANCIAL STATEMENTS 
Financial Statements  

• Income Statements   
• Balance Sheet  
• Assets                    
• Liabilities  
• Cash Flows   
• From Operations               
• From Investment              
• From Financing 
•  

 USE OF FINANCIAL RATIOS  
 
• Liquidity Ratios 
• Leverage Ratios   
• Activity Ratios   
• Profitability Ratios  

 
  

v QUALITATIVE ANALYSIS  
 

 
  

What is technical analysis? 
  Technical analysis is the study of market psychology to identify future change in trend. 

علم یدرس سلوك األفراد فى أسواق المال لتحدید االتجاھات المستقبلیة للسوق، وتتم ھذه الدراسة عن طریق تحلیل وتتبع  •
   . لألسعار)Charts(الرسوم البیانیة 

 )Uptrend(اتجاه صعودى Trends اتجاھات السوق .١
 )Downtrend(اتجاه نزولى  .٢
 )Sideways trend(اتجاه عرضى  .٣

  
Trend line خط االتجاه :  
  A line that shows us the slope or the rate of  speed of a trend   speed of a trend. 
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r لمالى الهدف من التحليل ا :  

  
ويتم ذلك من خالل بعض املراحل االساسية الالزمة لعملية التحليل املاىل وذلك عن طريق اعداد قائمة  -

  الدخل وقائمة املركز املاىل للمنشأة مثا بعد ذلك القيام بتطبيق مؤشرات التحليل املاىل على هذه النتائج 
  

   :لدخل املستخدمة ىف التحليل املاىل قوائم ا : اوالً
  قائمة دخل للعرض على املسامهني  - ١
 قائمة دخل الغراض االدارة  - ٢
 قائمة دخل لتحليل بنود التكاليف  - ٣

  
r  

     ويتم أعدادها بغرض وقوف مسامهى الشركة ومالكيها على نتائج أعمال الشركة لبيان نتيجة تشغيل 
  .م ذه الشركة أستثمار

  
                                       
  انـــــــــيــــــــــ ب                                    

  
  جزئى     

  
   كلى      

  
 )  ××(  
 )  ××(  
 )  ××(  
 )  ××(  

  
  
  
  
  
  
  

 )  ×××(  

    ايرادات املبيعات 
  تكلفة البضاعة املباعة  ) -  ( 
  مصروفات بيع وتوزيع  ) -  ( 
  مصروفات إدارية وعمومية  ) -  ( 
   الفوائد  )-  ( 

                                                   
                                                      أمجاىل تكاليف العمليات

          
                                                      صاىف الربح قبل الضريبة 

                      الضريبة                       ) -   (

   
  

×××    
  

 )   ××(  

     ×××                                       صاىف الربح النهائى 

 ألتحلیل ألمالى
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r  
  املديرين ويتم اعداد هذه القائمة دف بيان أثر املمارسات والقرارات الىت يتخذها 

  :  وتنسقم هذه االثار اىل 
   اثار الضرائب -            اثار التمويل           -               أثار  العمليات      -
   
•    

   كلى    جزئى   بيــــــــــــــــــــــــــــان                              
××      

 )  ×× (  
 ××     

 )  ×××(  
  

×××    
  

 )  ××(  

   إيرادات املبيعات 
  تكلفة البضاعة املباعة  ) -(  

                                 جممل الربح 
  مصروفات إدارية وعمومية   ) - ( 

  اجيار. م  -
 مرتبات .  م  -

  )ربح التشغيل (       صاىف الربح قبل الفوائد والضرائب  
    

  الفوائد   ) - ( 
                               صاىف الربح قبل الضرائب 

  الضرائب ) - (

  

××     
 )  ××(  

      ××                                       صاىف الربح النهائى 
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r  
  يد مدى يتم حتليل بنود التكاليف اىل تكاليف متغرية وتكاليف خلدمة عملية حتد

  .مسامهة كل نوع من التكلفة ىف حتقيق الربح   
  

    كلى     جزئى                     بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
××      

 )   ××(  
××      

 )   ××(  
×××  

)××(  

   ايــــــرادات املبيعـــــات
  التكاليف املتغرية ) - (

                                             رقم املسامهة احلدية 
  التكاليف الثابتة  ) - ( 

  )ربح التشغيل (              صاىف الربح قبل الفوائد والضرائب 
  الفوائد  ) - (

                            صاىف الربح قبل الضرائب 
  الضرائب  ) - ( 
  

  

×××  
)××(  

  ××    ائى بعد الفوائد والضرائب               صاىف الربح النه
  
  
 



  
  ا كالتالى   يوجد خمس انواع من المؤشرات المالية هي

  Liquidity measure indicators    مؤشرات قياس السيولة - ١ 
   مؤشرات تقيم ادارة وتشغيل االصول - ٢ 
   مؤشرات قياس المديونية  - ٣ 
  س الربحية  مؤشرات قيا-٤ 
   مؤشرات قياس حقوق المساهمين - ٥ 
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u  
ا قدرة املن ا ىف االجل القصري ش وهى مؤشرات نقيسأة على الوفاء بالتزما  
 

النسبة  مـالحظـــــــــــــــات   كيفية احلساب                 

 
  نسبة التداول   - ١

  املتداولة       االصول 
         اخلصوم املتداولة 

 ذه النسبة قدرة املنشأة على مواجة ونقيس
  والنسبة النمطية . التزاماا قصرية االجل  

    . ١ : ٢هلا هيا 
  
      نسبة التداول - ٢

  السريعة  

 

  
   البضاعة- االصول املتداولة     

            اخلصوم املتداولة 

   على مواجهــــــــة ونقيس ا قدرة املنشأة
  التزاماا قصرية االجل بسرعة بعد استبعاد

  والنسبة النمطية. البضاعة لبطئها النسىب 
   .١:١هيا

  
    نسبة النقدية-  ٣

  )املعدل النقدى    ( 
  

        
          النقدية باخلزينة 
          اخلصوم املتداولة 

  وتوضح قدرة املنشأة على مواجهة التزاماا
  .رية االجل من النقدية املتاحة لديها قص

  والتتسم هذه النسبة بالواقعية حيث يصعب
  تعطيل جزء من اموال املنظمة ىف شكل نقدى

  
       معدل دوران– ٤

      حسابات القبض 

  
          املبيعات االجلة 
            حسابات القبض 

   نأتى باملبيعات من قائمة الدخل وحسابات 
  زانية ونيس مدى سرعة املنشأةالقبض من املي

  ىف حتصيل ديوا لدى الغري وكلما ذادت دل ذلك
  . على كفاءة الشركة ىف التحصيل 

  
  
   متوسط فترة– ٥

         التحصيل 

  
  عدد ايام السنة×    حسابات القبض 

                املبيعات االجلة 
                

                 أو
   

  عدد أيام السنة
    معدل دوران حسابات القبض  
    

  
  

   كلما اخنفضت فترة التحصيل يدل ذلك على 
  .  جودة حسابات القبض 
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v  
  ادت معدالت الدوران كلما دل ذلك على وهى مؤشرات تعكس سرعة حتول االصول اىل مبيعات وكلما ز

  .كفاءة ادراة االصول 
  

  مــــالحظـــــــــــــــــــــــات    اكيفية حسا  النسبة
   
  معدل دوران  – ١

    املخزون بالتكلفة 

  
  )املبيعات ( تكلفة البضاعة املباعة   

       متوسط املخزون 
     

  الصنع . ت + بضاعة اول املدة =     تكلفة البضاعة املباعة 
    بضاعة اخر املدة -  
  

   ٢÷ )  خر املدة ا+ خمزون اول املدة = ( متوسط املخزون 

  
  املعدل املرتفع يعد مؤشر على جودة 

يعىن سرعة حتول . إدارة املخزون 
  . املخزون اىل مبيعات 

  
   معدل دوران – ٢

  املخزون بسعر البيع

    
  املبيعات

  متوسط املخزون 

    
    املبيعات هنا حمسوبة بسعر البيع 

  .   وليس بسعر التكلفة 

  
   متوسط عمر- ٣

  املخزون

  
  ٣٦٠ عدد ايام السنة  

              معدل دوران املخزون

  

  
   معدل دوران -٤ 

         االصــول 

  
          املبيعــــــــــــــــــات 
            االصــــــــــــــــول

              
  

  ويوضوح هذا املعدل قدرة الشركة على 
  توليد املبيعات من استخدام اصوهلا 

   مرة فمعىن ذلك ان ٢ = عدلفإذا كان امل
  كل جنيه من اصول الشركة يولـــــد

  .  جنيه مبيعات ٢
  

   معدل دوران– ٥  
   االصول امللموسة

  
      املبيعــــــــــــــــــــــــات 
       األصـــــول امللمــــــوسة 

  ارتفاع هذا املعدل دليل على كفاءة
   . استخدام االصول 
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 مؤشرات تقیس أسلوب المنشأة فى تمویل اصولھا وھل تم ذلك باالعتماد على رأس المال المقترض بدرجة وھیا 
  .المملوك  بدرجة اكبر  اكبر ام على راس المال 

  


  
   نسبة المدیونیة الكلیة -١

   
               االلتزامات الكلیة 

  مالك                  حقوق ال

  

  
   نسبة المدیونیة طویلة -٢

        االجــــــــــــــل

  
           االلتزامات طویلة األجل 

                حقوق المـــــالك

  

  
   نسبة المدیونیة الى رأس-٣

         المال الكلـــــى

            
  االلتزامات الكلیة

              
  اولةالخصوم المتد+   رأس المال الدائم 

                               

  

  
   نسبة الدیون طویلة األجل-٤

      إلى رأس المال الدائم

  
            االلتزمات طویلة االجل 

   
                 رأس المال الدائم 

  
  +أسھم عادیة = رأس المال الدائم 

  +أرباح محتجزة + أسھم ممتازة 
  خصوم طویلة االجل+  أحتیاطیات 

  
   نسبة تغطیة الفوائد -٥

  
  صافى الربح قبل الفوائد والضرائب

         
              الفوائــــــــــــــــــــــد

  وتوضح ھذه النسبة مدى قدرة 
اراباح الشركة على سداد 

  .الفوائد 

  
   نسبة تغطیة االلتزمات -٦

        الثابتــــــــــــــــة

  
     صافى الربح قبل الفوائد والضرائب

  
          االلتزامات الثابتة االجمالیة 

  
  –فوائد الدیون : لثابتة مثل االلتزمات ا

 – االلتزمات – أستھالك القروض 
  . مطالب اخرى –االیجار 
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x  

                      
      

  
   نسبة مجمل الربح - ١   

  
  مجمل الربح 

                ×                                                      ١٠٠  
  صافى المبیعات                                     

  
  
   نسبة صافى الربح - ٢  

  
  صافى الربح بعد الفوائد والضرائب 

                                                                               ×١٠٠  

  المبیعات                                       

  
  
   نسبة مصروفات العملیات - ٣  

  
  مصروفات العملیات 

                               ÷                 ×    ١٠٠  
  صافى المبیعات

  
  
   معدل العائد على األصول-٤

  
  صافى الربح بعد الضرائب

                             ÷    ×              ١٠٠  
  إجمالى االصول 

  
  
   معدل العائد على رأس المال-٥

  .     المستثمر  

  
  صافى الربح بعد الضرائب

                       ×               ÷     ١٠٠  
  رأس المال المستثمر 

  
  
   معدل العائد على حقوق -٦

       المساھمـــــین 

  
  ئب صافى الربح بعد الفوائد والضرا

    ÷            ×           ١٠٠   
  صافى حق الملكیة 

   
  المحتجزة . أ + االسھم المممتازة + االسھم العادیة = حقوق المساھمین 

  
  
  
   معدل العائد على حقوق-٧

  المساھمین العادیین   

  
   توزیعات االسھم الممتازة–صافى الربح بعد الضرائب 
  ÷  ×                              ١٠٠  

  حقوق المساھمین العادیین 
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y  

 


  
  
   نسبة صافى الربح للسھم العادى- ١  

                             
                         صافى الربح 

                              ÷                      ×١٠٠   
          عدد االسھم العادیة            

  
  
   نسبة سعر السھم الى العائد– ٢  

          المحقق لھ 

               
                          سعر السھم 

                               ÷  ×          ١٠٠   
        عائد السھم                   

           
  
  
  ھم العادى نسبة كوبون االرباح للس- ٣ 

       
        كوبونات األرباح المدفوعة للمساھمین          

                                     ÷                           ×  ١٠٠   
                          عدد االسھم العادیة  

  
   نسبة كوبون االرباح للسھم - ٤ 

       إلى عائد السھم  

         
  )توزیعات (       كوبونات االرباح للسھم          

                                    ÷                     ×       ١٠٠   
                 عائــــد  الســھم            

  
  
   نسبة توزیعات األرباح الى سعر-٥

  .    السھم فى السوق 

  
                               توزیعات االرباح

                                      ÷  ×               ١٠٠   
                              عــــائد السھـــم 

  
  
   نسبة عائد السھم إلى قیمة السوق- ٦ 

                              
                  عائد السھم 

              ÷     ×             ١٠٠   
  القیمة السوقیة للسھم             
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What are GDP and GNP? 

 الناتج القومي االجمالي والناتج المحلي االجمالي
Gross National Product (GNP) and Gross Domestic Product (GDP)  

  
  

  ھو قیمة السلع والخدمات التي یتم انتاجھا خالل فترة زمنیة معینة مقدرة
  -: ویحسب باكثر من طریقة .بأسعار ھذه الفترة سعرالسوق

 
  سعرھا× كمیة الخدمات +سعرھا × كمیة السلع =   الناتج القومي بسعر السوق .١

GDP = Goods  ×price + services × price 
               
االنفاق الحكومي +االنفاق علي االستثمار+ االنفاق علي االستھالك= الدخل القومي .٢

 ) الواردات –الصادرات (صافي الصادرات +
   االرباح+ الفائدة +االجور   =الدخل القومي بتكلفةعناصر االنتاج  .٣
  االھالكات–ي الناتج القوم = صايف الناتج القومي  .٤

  
  

   ده كل السلع والخدمات مقومة بسعر السوق : االجماليالناتج القومي
 ھو الناتج القومي زائد التحویالت ودي ھي الفلوس اللي بتدخل دون ان :  االجماليالدخل القومي

  یقابلھا انتاج فعلي زي التبرعات واالعانات وكده
  
  
  
  

  
 ـــــــــــادتصـــــــــــــقـاإل
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  :يل مع الناتج احمللي اجلمايل يف حالة  القومي االمجا)الدخل(الناتجيتساوى   :س

  
 عدم وجود اية حتويالت: االجابة 

  

      تمع انتججنيـة  ١٠٠٠جنيـة للوحـدة اذا امجـايل النـاتج        ١٠وحدة بتكلفـة    ١٠٠بفرض ان ا

سـعر  ( جنيـة  ١١فإذا فرضت الدولة ضرائب غري مباشرة علي الوحدة  واحد جنية يصبح سعر الوحدة               

جنيهـات يـصبح   ٩ولـو قـررت الدولـة اعطـاء اعانـة قـدرها        . ١١٠٠= ١٠٠ × ١١= لقومي  والناتج ا )  السوق

  ٩٠٠=١٠٠× ٩=الناتج القومي 

  الضرائب الغري مباشرة –الناتج القومي بسعر السوق = الناتج القومي بتكلفة عناصر االنتاج 
  االعانات+ او 

 ).اعانات(١٠٠+٩٠٠او ) ضرائب(١٠٠- ١١٠٠= ١٠٠٠

 
What are GDP and GNP? 
Are closely related measures. GDP measures the total output of the economy in a period i.e. the 
value of work done by employees, companies and self-employed persons. This work generates 
incomes but not all of the incomes earned in the economy remain the property of residents (and 
residents may earn some income abroad). The total income remaining with Irish residents is the 
GNP and it differs from GDP by the net amount of incomes sent to or received from abroad. 
Gross National Domestic Product (GDP) 
The sum of goods and services produced in specific period valued at the market price. 
Gross Domestic Product (income) (GNP) (GNI) 
GDP plus the income from the board 

Real GDP the GDP has been adjusted for inflation 
  
  


احصائي مبوب به كافة املعامالت االقتصادية اليت حتدث بني املقيمني داخل الدولة                   هو سجل او بيان     

  .سواء كانو افراد او مؤسسات وبني املقيمني خارجها خالل فترة معينة عادة ما تكون سنة
   يتكون ميزان املدفوعات من ثالث اقسام 
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وهو يعرب عن الفرق بني الصادرات والواردات ويعرف احلساب   : )التجارة املنظورة(جتارة السلع  .١

 )امليزان التجاري او ميزان التجارة املنظورة(اجلاري ايضا بإسم 
 وهي تضم كل الصادرات والواردات الغري منظورة مثل اخلدمات اليت يؤديها املقيمن   :اخلدمات .٢

 .لدولة ايل املقيمن خارجها  مثل خدمات النقل والسياحةداخل ا
  



 


وهي كل املتحصالت او املدفوعات اليت ال يقابلها تصدير او استرياد مثل اهلبات  حساب التحويالت

حتويالت خاصة غري  (والتربعات احلكومية او حتويالت االفراد املسافرين يف دول اخلليج لذويهم يف مصر
  .)حكومية

يقصد به حركة رأس املال طويل او قصري االجل وكذلك حركة الذهب خالل فترة اعداد   املالحساب رأس 
  .ميزان املدفوعات 

 
The balance of payments : 
   Is an economic measure that include all international payments made by one nation to 
anther .it includes tree accounts/  
Current account : 

1. Export and import of goods. 
2. Export and import of services.   

Net transfer :  includes money and payments that are transfer to anther as foreign aids 
Capital account  

1. Inflow of capital 
2. Outflow of capital 
 
 

b  
  تاجيةسلع استهالكية وسلع ان .١

ال سلع (ال سلع االنتاجی ة ھ ي  ، ل سلع الغذائی ةت شبع حاج ات نھائی ة ل دي الف رد مث ل السلع االستھالكیة ھي السلع الت ي            
  .ج سلع اخري مثل األالت اتالتي تستخدم في ان) الرأسمالیة

  السلع العادية والسلع الردئية .٢
ال سلع الردئی ة  وك الفرد منھا بزیادة دخلة ویقل االستھالك بإنخف اض ال دخلالسلعة العادیة ھي السلع التي یزید استھال          

ن اس تخدام ال سمن ال صناعي ال ي ھي السلع التي یقل االس تھالك منھ ا بزی ادة ال دخل مث ل التح ول عن د زی ادة ال دخل م 
  .ھالك السمن الطبیعياست
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  السلع البديلة والسلع املتكاملة  .٣
  السلع التي یمكن ان تحل محل بعضھا البعض مثل االتوبیسوالقطار یقدمان نفس الخدمةالسلع البدیلة ھي            

السلع المتكاملة  تعتبر السلعة أ والسلعة ب متكاملتین اذا كان استھالك وحدات من السلعة أ یتطلب استھالك وحدات 
  .من السلعة ب مثل الشاي والسكر والسیارة والبنزین

  
    دالة الطلب السعرية

  ھي العالقة التي تربط بین اسعار مختلفة لسلعة ما والكمیة المطلوبة عند ھذه االسعار  وھي عالقة عكسیة        
  اي انھ عند ارتفاع سعر السلعة یقل الطلب علیھا والعكس صحیح 

  خليةادالة الطلب الد
 اي انھ عند ذا المستوي وھي عالقة طردیةھي العالقة التي تربط بین مستوي الدخل والكمیة المطلوبة من سلعة ما عند ھ      

  .زیادة الدخل لمستوي معین تزید قدرة المستھلك علي الشراء بكمیات اكبر من ھذه السلعة
  تناقص ا نفعة احلدية
  . یضیف الي المنفعة الكلیة زیادات متناقصة فیما یعرف بالمنفعة الحدیة من شأنھ اناستھالك وحدات متتالیة  من سلعة ما

  
  
  
    Elasticityلمرونة ا

     
  

   Price elastic of demand                                                                  املرونة السعرية للطلب
                     .طلوبة من سلعة ما للتغیر في سعرھا علي فرض ثبات العوامل االخريمھي مدي استجابة الكمیة ال

  السعر في النسبي التغیر ÷ الكمیة في النسبي التغیر = عريةالس املرونة
  

 
                ئي المرونةا اي النھ← ∞

  perfect inelastic                                  اي عدیم المرونة←صفرا 
  Unitary elastic             اي متساوي او متكافئ المرونة←واحد صحیح 

  inelastic                                               غیر مرن ←من واحد اقل 
  elastic                                                       مرن←واحد ن اكبر م

  
 If elasticity of demand for a normal good is expected to be 2.5 a 10 % reduction in its   
price would cause :  
A. total revenue to fall by 10 %. 
B. total revenue to fall by 25 % 
C. quantity demand to rise by 25 %  
d. Demand to decrease by 10 %. 

  تغیر ف السعر÷  الكمیة المطلوبة يف تغیر= ھنا اكتب قانون المرونة 
  c االجابة % ) ٢٥= ة تغیر ف الكمیة مطلوب( اذا س  % ١٠÷ س  = ٢.٥اذا 

  :خلية للطلباا رونة الد
  . طلوبة من سلعة ما للتغیر في الدخل علي فرض ثبات العوامل االخريمھي مدي استجابة الكمیة ال 
  

  الدخل في النسبي التغیر ÷  الكمیة في النسبي التغیر = الدخلية املرونة   
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Transfer payments 
Money transferred from one person to another without production taking place 

  التحويالت هي االموال اليت حتول من شخص الخر دون االسهام يف العملية االنتاجية 
Unemployment 
A number of people are looking for work but are currently without a job. 

   جيدونةالبطالة هي عدد االفراد الرغبون يف العمل ولكن ال
 Total cost 
 The sum of total fixed cost and total variable cost 

  التكلفة الكلية هي جمموع التكلفة الثابتة واملتغرية
Recession    
Is a period when the national outputs fall for six month or more. 

  . شهور او اكثر٦قومي ل الكساد االقتصادي هو املرحلة اليت ينخفض فيها الناتج ال
Rate of inflation  
The percentage increase in the level of price during 12 month 

   شهرا١٢ًَمعدل التضخم هو نسبة الزيادة يف االسعار خالل 
Real national income 
National income after allowing for inflation 

  قومي بعد االخذ يف االعتبار معدل التضخمالدخل القومي احلقيقي هو الدخل ال
National debit 
The total amount of government borrowing 

  الدين القومي هو امجايل االقتراض احلكومي
Microeconomic  
Is the branch of economic that studies individual unites: e.g. consumer 

  قتصاد الذي يدرس السلوك الفردي مثل املستهلكاالقتصاد اجلزئي هو احد فروع علم اال
Macroeconomic 
Is the branch of economic that studies aggregates: e.g. unemployment 

  مثل البطالة االمجاليات االقتصاد الكلي هو احد فروع علم االقتصاد الذي يدرس
Demand is the quantity of goods or services that consumers are willing and able to purchasing 
during a specific period. 

  .الطلب هو الكمية اليت يرغب املستهلك يف شراؤها ولدية القدرة علي ذلك 
  

 
Normal goods & Inferior goods السلع العادية والسلع الردئية 

Normal goods are directly related to income, this means that income increase the demand increase, 
example for the normal goods is car, clothes (most goods are normal goods)  
  

السلع العادية هي السلع اليت ترتبط بالدخل وهذا يعين ان زيادة الدخل تؤدي لزيادة االستهالك منـها                 
  بس ومعظم السلع هي سلع عادية مثال علي السلع العادية السيارات واملال.بشكل مباشر 
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Inferior goods are inversely ( عكسیا(  related to income this means that income increase the demand 
decrease, example for turning from buying the margarine to using the butter if the income increase.  

 اليت ترتبط عكسيا بالدخل اي انه عند زيادة الدخل يقل الطلب علي السلعة الردئية هي السلعة
هذة السلعة مثل التحول من استهالك السمن الصناعي عند زيادة الدخل ملستوي معني ايل 

  ). الزبدة ( استهالك السمن الطبيعي
  

Substitute goods and complementary goods 
 

Substitute goods are the goods can use instead of each others for example chicken and fish 
Complementary goods are the goods that are used together. 
 
Elasticity of demand 
Is measure the change of quantity demanded if the price is changed 

  
        

 يف بريتون وودز يف الواليات املتحدة وواقرت الدول اتمعة وكان عددها            ١٩٤٤ام           مت عقد مؤمتر ع   
 اتفاقية بريتون وودز ومبوجبها مت انشاء صندق النقـد والبنـك الـدويل للـتعمري والتنميـة  والـذي                     ٢٨

  .يعرف اختصارا بالبنك الدويل
  

   :صندوق النقد الدولي
النقد العاملية وخصوصا حتقيق االسـتقرار السـعار الـصرف           مناجل حل مشكالت     ١٩٤٧          انشئ عام   

وختفيض القيود علي الصرف االجنيب وتوفري املوارد الالزمة ملوجهة االختالل املؤقت يف ميزان املدفوعات              
   .و يتكون رأس مال الصندوق من حصص االعضاء فيه من ذهب وعمالت اجنبية

  
   : البنك الدولي 

 واشنطن ويهدف ايل مساعدة الدول االعضاء فيه علي التعمريوالتنمية ودعم  ومقره١٩٤٦     انشئ عام  
وعـضويته متاحـة جلميـع      (االستثمار وتنشيط التجارة الدولية وذلك بتقدمي القروض للدول االعضاء فيه           

  )الدول االعضاء يف صندوق النقد الدويل 
  
  


 دف حترير التجارة الدولية ومتنح جمموعة من املزايا واالعفـاءات  ١٩٤٧       هي اتفاقية دولية ابرمت عام      

  .للدول املتعاقدة فيها
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  Utility theoryنظرية المنفعة       
  

Utility: benefit derived by individual from product or service  
Marginal utility: additional benefit derived from obtaining one more unites. 
 املنفعة احلدية : يعين الفائدة االضافية اليت ستحصل عليها من احلصول علي وحدة اضافية من املنتج
Total utility: is the sum of marginal utility amounts for all units consumed. 

  .ة احلدية اليت حتصل عليها من كل الوحدات املستخدمهي جمموع املنفع : املنفعة الكلية
 

  Principle of diminishing marginal utility                              احلدية قانون تناقص املنفعة 
Marginal utility will decrease as a consumer consumes additional unit of product.      

ة تنخفض كلما زاد استهالك السلعةاملنفعة احلدية للسل  
:Price fixing 

Price fixing occurs when an artificial price is set in the market. 
  تثبیت السعر 

  .تثبیت السعر یحدث عندما یتم تحدید سعر جبري بواسطة الحكومة لبعض السلع بالسوق 
 :Market equilibriums  

        Is defined as a point where demand curve intersect with the supply curve.        
  توازن السوق

  ) .رغبات البائعین ( مع منحني العرض ) رغبات المشترین ( یعرف بانھ نقطة تقاطع منحني الطلب      
  

Monetary policies are to control money supply, spending, inflation, availability of credit. 
  االئتمان م وحجمتحكم في عرض وانفاق النقود والتضختوضع لل السیاسیة المالیة

  

inflation
 consumer price index  )CPI(

ة كـل فتـرة   هو مؤشر يقيس التغري يف مستوي اسعار سلعة معينة ويـصدر يف شـكل نـسبة مؤيـ             
 و يـتم حـساب معـدل التخـضم عـن طريـق مؤشـر                منسوبا السعار الفترة السابقة هلا كفترة اسـاس       

 اصبح سعر السلعة ٢٠١٠ ويف عام ٢٠٠٠ج  ذلك عام ١٧٨االسعار  فمثال لو فرضنا ان سعر سلعة ما هو 
 ارتفعـت او   اذا االسـعار  ١,٠٣٩ سـتكون النـسبة   ١٧٨ علـي    ١٨٥ج وحلساب نسبة الزيادة نقـسم       ١٨٥هو  

٠٩٣, مبعدل   inflateتضخمت   لـيس لـه   ) ١٠,٩٣(ولكننا ال نعرف سبب هذه الزيادة ولذلك فان هذا الـرقم        ١ٍٍ
 ١٢وهو نسبة الزيادة يف االسعار خالل (داللة سوي ان االسعار ارتفعت ولذلك يتم حساب معدل التخضم 

  من خالل  هذة املعادلة ) شهر
   مؤشر اسعار العام السابق–مؤشر اسعار العام احلايل    =                            

   السابقر العام ا مؤشر اسع                                               
  .هذا هو معدل التخضم % ٣,٩٣ =   ١٠٠  ×٧٨١  - ١٨٥=   وبالتطبيق علي املثال 
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                                             ١٧٨  
  

Unemployment    البطـالـة  
The unemployment rate is the percentage of the labor force that unemployed. The labor force is 
the sum of the employed people and unemployed people in an economic. 
 
Labor force = the number of employed + the number of unemployed 
 
 
Unemployment rate    =                  number of unemployment             ×   100 
                                                                      Labor force   
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Economic quantity الكمیة االقتصادیة 
 

EQ   = √      2 × order variable cost × periodic demand   
                                      Carrying cost per unit 

  
  

   :Example               

 
 

    
  
  

Reorder point  نقطة اعادة الطلب  is the level of remaining inventory calculated as 
  

                           Expected demand during the lead time          
                           +  amount of safety stock   
                                  Reorder point 

  

 ألتكاليف واإلدارية
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Basic Equation for Inventory Accounts: 
 

Beginning      +       Additions     =             Ending     +   Withdrawals 
balance                   to inventory               balance          from inventory 

  
or 

Withdrawals       =          Beginning          +                  Additions       -       Ending   
from inventory                  balance                               to inventory              balance 
 

 
Budget  A budget is a realistic plan for the future expressed in quantitative terms (Dollars or Units) 

 
Opportunity Costs.   
        An opportunity cost is the potential benefit that is given up by selecting one alternative over 
another. The concept of an opportunity cost is rather difficult for students to understand because it is 
not an actual expenditure and it is rarely (if ever) shown on the accounting books of an organization. It  
 
is, however, a cost that must be considered in decisions.  
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Breakeven point
 

  ت الثابتھ+  المتغیرة .ت= ایراد المبیعات 
  ث.ت ) + المتغیرة للوحدة .  ت × المبیعات .ك=(  سعر سعر بیع الوحدة ×كمیة المبیعات 

  غ.   ت -سعر البیع  = عائد المساھمة
   

 حیث ان كل وحدة تباع تغطي اوال تكالیفھا المتغیرة وما یتبقي بعد ذلك یغطي التكالیف الثابتة ربح الحديال                  ھو 
ثم االرباح وتقوم ھذة الطریق علي استمرار مساھمة الوحدات في تغطیة التكایف الثابتة الي ان تغطي التكالیف الثابتة بالكامل 

وكل وحدة مباعة بعد ذلك یمثل ھامش مساھمتھا  ربحا  ) یف دون وجود اي ارباح اي انھ االیراد یغطي التكالنقطة التعادل( 
  .خالصا للشركة 

  َث صفرا. نقطة التعادل ھي نقطة عندھا ھامش المساھمة مستبعدا منھ ت 
  

Fixed cost doesn't change with the change of production. And the cost per unit decrease as production 
increase.  

 االنتاج وینخفض نصیب الوحدة منھا مع زیادة حجم.ھي التكالیف التي ال تتغیر مع التغیر في حجم االنتاج  
Variable cost increase as production increase and variable cost per unit will remain unchanged. 

ة حجم االنتاج ویظل نصیب الوحدة منھا ثابت حتي مع زیادة حجم االنتاج ھي التي تزید مع زیاد .  
Mixed cost is a combination of both (fixed and variable cost). 

 
Contribution margin 
Is the amount of sales that covering the fixed cost or profits after variable cost have been covered. 

 
Contribution margin =   selling price – variable cost 

  
t be recovered' is the cost already incurred and canSunk cost 

ھي التي حدثت فعال وال یمكن تغطیتھا .  
 
 
Cost of goods sold   
                                              Beginning inventory 
                                             + Purchases goods 
                                 Cost OF Goods Available for sale  
                                              -   ending inventory 
                                              Cost of goods sold 
 
Cost of goods manufactured 
                                                      Direct material used  
                                                 +   Direct labor used 
                                                 +   Manufactured overheads 
                                                        
                                                      Manufactured cost during the period 
                                                   + Beginning in process inventory  
                                                    -  Ending in process inventory     
                                                       Cost of goods manufactured 

Can't be traced 
directly as rent and 
electricity exp. 
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: بدراسة وتحدید حاجات السوق وتوجیة موارد المنظمة التسویق ھو عبارة عن اوجھ النشاط الخاصة
 تقدیم ھذة االحتیاجات من خالل المزیج التسویقي الخاص بالتسعیر والترویج والتوزیع للسلع والخدمات واالفكار نحو

.  
  )٢٠٠٦الدكتور السید عبدة ناجي الناشر دار النھضة العربیة القاھرة / ورد ھذا التعریف في كتاب مبادئ التسویق (
  

. services and ideas, and distribution of goods, selling, on is the function involved in promotiMarketing 
Product is the tangible can be produced by human or mechanical effort 
Service is work or an act sold to anther. 

  
    :المستھلك ال یشتري منتجا ولكنة یشتري مزیجا تسویقیا یتكون من 

  product                    المنتج
  price                    السعر    
 4P  الفور بیز             promotion            الترویج 
  place                       المكان

  
اي ان المستھلك یشتري السلعة المناسبة لھ والتي تشبع حاجاتھ بالسعر المناسب والتي یجدھا في المكان المناسب عن طریق 

  .ئل الدعایة المختلفةوسا
Promotion is the communication that motivates people to buy goods, services and ideas.  
 
 
       Take the form of direct                                                 Take the form of indirect                                                                                                         
             Face to face                                                                      through media as TV 
 
Marketing mix is a combination of a four majors / product, price, promotion, place 
Promotional mix is a combination of:- 

1. Personal selling 
2. Advertising 
3. Public relation 
4. Sales promotion   (like coupons and free  simple ) 

  
  
  

 المبيعات والتسويق
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sales 
 

  ) :كيف تبيع قلم رصاص مثال( المبيعات 
: مث ل ( sales pitch ) "البی ع بدیباج ة"ّإنھ م یب دؤون . ھ ابالمئة م ن من دوبي المبیع ات یب دؤون بالطریق ة ذات ثمانون 

 رص اص الكتاب ة الم ستخدم فی ھ ھ و م ن النوعی ة. التجاریة العریق ة ك ذا و ك ذا یأتیكم ھذا القلم الرائع بضمانة العالمة
ًاألرقى التي تجمع بین أرفع جودة في االستخدام و أعلى سالمة صحیا و ّبیئیا، و ألن مصنعیھ لم یتر ٍ ّ ًكوا شیئا للصدفة ً

ّفإنك ترى أن لونھ األصفر ًھذا یجعل العثور علیھ سھال جدا، و ممحاتھ الرائعة تضمن سالمة الورق و ّ نظاف ة طاول ة  ً
ط  الؤه ال  سمیك الل  ین یجم  ع ب  ین المتان  ة، و الملم  س  الكتاب  ة، و ثخانت  ھ و ش  كل مقطع  ھ ت  ریح المع  صم و األص  ابع، و

  إلخ... منھ ٍتھ المختبرة في حال التالمس المدید مع البشرة أو ابتالع جزیئاتجانب سالم ّالمحبب و المریح، إلى
 

ّالخطبة البیعیة الكریھة فإنني أتثاءب، و أھرب بعیني إل ى التأم ل ف ي و في خضم تلك           ّ ج دران المكت ب وأثاث ھ  ّ
ًمل ل و ال ضیق ال تزی دھم إال إغراق ا ف ي ّإن إش ارات ال! لك ن ال ًآمال في أن ینتبھ الغارقون في دیب اجتھم المحفوظ ة، و ّ

ّأكاد أضرب بقبضتي على جبیني و أنا أحاول معرفة كیف یفكر  و. الكالم َ ُ  
  

 ّالبیاعون؟ و من أین یرجون النجاح؟ ھؤالء
 كیف تبیع الزبون ما یرید إن لم تعرف ماذا یرید؟

  
بالمئة من مندوبي البیع الناجحین  ّصاص، فإن العشرینفي بیع قلم الر) والشائعة(مع الطریقة السابقة الفاشلة  بالمقارنة

ّبعد ان أعطیھم قلم الرصاص و أطلب منھم بیعھ لي فإنھم .بیع قلم الرصاصار كانوا یعملون على النحو اآلتي في اختب
ًكانوا یتریثون قلیال ثم یبدؤون بطرح األسئلة ّ:  

 
 كم تستعمل قلم الرصاص في عملك؟ -
 الشھر؟ًكم قلما تستھلك في  -
 ما مواقع العمل األخرى التي تستخدم أقالم الرصاص في شركتك، و كم یستھلكون في الشھر؟ -
 ّباإلضافة إلیكم، من ھم المؤثرون اآلخرون في قرار الشراء؟ -

 ٌفرق واضح بین الطریقتین، ألیس كذلك؟
ٍإنني أستمع في كل شھر إلى مئات من مندوبي المبیعات الباحثین عن عمل، و بك  :ل سھولة یمكن تقسیمھم إلى زمرتینّ

ّإال الحث و الترغیب و اإلغراء بما لدیھم  الزمرة الكبیرة من أولئك الذین ال ینتبھون أو ال یستطیعون أو ال یعرفون -
 .ّالمعلبة من دیباجة العبارات و األفكار

ًو الزمرة األصغر من أولئك الذین یتجھون أوال إلى - ى زبونھم المحتمل، و یسلكون الطریق ّتفھم دوافع الشراء لد ّّ
ّالتصور الدقیق لعملیة البیع كلھا و ظروفھا المحیطة الصحیح إلى رسم ّ. 

 
 ...اسأل اسأل اسأل

 :ّحتى تعرف كیف تعطي زبونك ما یرید ال ما ترید
التشجیع على و لكن یقصد منھ  "sales pitch دیباجة أو خطاب البیع" یقصد من الحدیث السابق التقلیل من شأن  ال

 :التالي أن تعرف نفسك و تجیب بدقة على السؤال
ّعندما تتحدث إلى زبون محتمل للمرة األولى، فكم تبلغ حصة ّ ّالوقت و الكالم المخصصین لعرض ما لدیك و الترغیب  ٍ

  ّالوقت و الكالم المخصصین لطرح األسئلة و استكشاف دوافع الشراء لدى الناس؟ ّبھ، و كم تبلغ حصة
َ فإنك لن تنتھيً خطوات لجعلھ یشتري فعاللم تتخذ اذا  ٍإال إلى الكثیر من التوتر و العصبیة و إلى أكداس من أكوام  ّ ّ ّ ّ
   ) أو لم تجد من یبیعھا؟(الرصاص التي لم تجد من یشتریھا  أقالم
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 نیةجالھا بـنطفیش زي الكبریت ولما تخلص تمالوالعة تولع كذا مرة وشعلتھا مت تقدر تبیع الوالعة  قصاد الكبریت

 وغیر الخطر فانت ممكن تتلسع وخطر ع االطفال  عود ویخلصوا بسرعة٤٠ قرش وفیھا ١٥اما الكبریت العلبة بـ 
  .اكتر

 لكن الكبریت لیة استخدامات في االماكن صعبة الوصول زي الفرن زي السخان تقدر تبیع الكبریت قصاد الوالعة
 .ي الوالعة یمثل خطر خصوصا ع االطفالالغاز اللي ف

  لو رایح تشتغل سیلز والمدیر قالك اعتبرني كاستمر وعایز تدیني قرض ھتعمل ایھ
  انا اسف جدا یا فندم انى جیت لحضرتك من غیر میعاد: )سیلز مان (انت 

   ....بسرعھ بس: متقمصا دور الكاستمرالمدیر 
  خدھا كاشضرتك تاحاحنا عندنا قروض شخصیھ ممكن :انت 

   فى المیھ١٢خمسین واحد یجیى یقولى نفس الكالم وفایده :  بحدهالكاستمرمقاطعا 
 ولو حضرتك اتعسرت في في لحضرتك الفایده لو زودنا المبلغ غیر ان اجرائتنا اسھل بس احنا نقدر نخفض: انت 

 ماحضرتك عارف ان احنا السداد في فترة سماح ممكن نحددھا مع بعض وكمان نتفھم موقف سیادتك ونساعدك وزي
   .مش بنك صغیر في السوق وكل ما المبلغ زاد كل ما التسھیالت ھتكون اكبر 
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جملة المبلغ
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 معادالت هامة

  

  ن) معدل الفائدة   + ١(  × القیمة الحالیة للمبلغ  =  فى المستقبل   القیمة   

  

  حیث أن        
  

  عدد السنوات التى يستثمر فيها المبلغ   ------   ن          
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Mobile : 
Acc.soliman : 01008498803 
Acc.ibrahim: 01068025572  

  
E-mail :  

 Ibrahim_Nagy@Rocketmail .Com  
  solim7an@rocketmail.com 
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 مبـسط وسـريع      عرض نابعد ان قدم  ..  نا لنهاية الكتاب    نكون وصل وبكده  

  ك ـــغلب مايحتاجه خريج كلية التجارة عند اجراء األنترفيو فى بنأل
ن اصـبحت   ب االنترفيوهـات األ   أن أغل حيث  .. و شركة أو مكتب محاسبة      أ

ضافة الى  باإل   ..  وغيرها من المواد   شاملة على اقتصاد ومحاسبة وتسويق    
. . وايضًا اختبـارات االنجلـش       ) باألى كيو   ( ختبارات الذكاء المعروفة    ا

 النجاح والتوفيق لكل طالب علم مجتهد ولكل شاب يسعى نتمناوفى النهاية 
    .مرموقة لى وظيفةا

  
  ىـابراهيم ناج/                                                      محاسب   

  سليمان سعيد/                                                        محاسـب 
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