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وقـام بالعمليـات الماليـة   20/5/2003فـي وبـدأ نشـاطه التجـاري مزرعـة دواجـن أسس المهنـدس الزراعـي خليـل 
  :وغير المالية التالية

  
دينــــار وقيمــــة المبــــاني  10000قــــدرت قيمــــة األرض ( دينــــار  20000قــــام بشــــراء مزرعــــة بقيمــــة  21/5/03

وســـيارة بكـــب أب دبـــل كـــابين ) عامـــا 15وقـــدر العمـــر اإلنتـــاجي المتبقـــي للمبـــاني  دينـــار  10000
  )دينار 2000سنوات وقيمة الخردة  7قدر العمر اإلنتاجي للبكب . (دينار 9000بقيمة 

  دينار في البنك 6000مبلغ أودع   2/6/03
  في الصندوق  دينار من البنك وأودعها 2000سحب   4/6/03
  دينار دفعها نقدا من الصندوق 200صيانة للمزرعة بقيمة قام بعمل  5/6/03
دينــــار دفعهــــا نقــــدا مــــن الصــــندوق لزراعــــة األرض حــــول  250اشــــترى بــــذور ذرة وأســــمدة بقيمــــة  06/06/03

  .المزرعة
دينـار  500دينـار دفـع نقـدا منهـا  1500بقيمـة يـة النتـاج الـدواجن األردنالشـركة من صيصان اشترى  8/6/03

  ،يسدد خالل شهرين الحساب على دين والباقي
دينـار نقـدا مـن الصـندوق،  1000دينـار، دفـع منهـا  3000اشترى أعالف مـن شـركة حمـودة بقيمـة  10/6/03

  .بشيك مسحوب على البنك والباقي دين مؤجل لمدة شهرين 1000و
علــى % 7دينــار بفائــدة ســنوية  5000حصــل علــى قــرض مــن مؤسســة االقــراض الزراعــي بقيمــة  11/06/03

أودع نصــف المبلــغ فــي الصــندوق والبــاقي . ســنوات 4كــل ســتة أشــهر ولمــدة  تــدفع صــيد المتبقــيالر 
  .في البنك

  دفعها نقدا من الصندوق 500اشترى أدوية وعالجات بيطرية من شركة فيتكو بقيمة  12/6/03
بشـيك مسـحوب دينـار قبضـها  100ارجع جزء من األدوية البيطرية المشتراة الى شركة فيتكو بقيمة  13/6/03

  .على البنك يصرف بتاريخة
  .بشيك مسحوب على البنك 1000سدد ثمن الصيصان للشركة األردنية النتاج الدواجن ومقدارة  08/08/03
  دينار من الصندوق رواتب للعمال 200دفع  20/08/03
% 14دينــار لمــدة ثالثــة شــهور بفائــدة ســنوية  2000حصــل علــى قــرض مــن بنــك اإلســكان بقيمــة  21/8/03

  .تدفع مقدما وقام بإيداع المبلغ في الصندوق
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دينار نقدا  أودعهـا  2500دينار قبض منها  9000بقيمة ) عبد الرحمن(باع دواجن إلى المسوق  30/08/03
  .والباقي دين مؤجل لمدة ثالثة شهوربكمبيالة تستحق نهاية الشهر دينار  3500الصندوق و

  دينار  150وقدم كهدايا ما قيمة  بلغ مجموع ما استهلكته العائلة 01/09/03
دينـار طرحـت مـن الـدين المؤجـل الـذي  200أعاد المسـوق عبـد الـرحمن دجـاج مـريض بمـا قيمـة   02/09/03

  .علية
  دينار استخدمت داخل المزرعة كأعالف للدواجن 700أنتجت المزرعة ذرة صفراء بقيمة  28/09/03
دينــار واودع المبلــغ فــي  3500عبــد الــرحمن وقيمتهــا قــبض الكمبيالــة التــي تســتحق علــى المســوق  30/09/03

  .البنك
  دينار، 3000بقيمة عالف بأحمودة تزويده طلب من شركة  19/10/03
  دينار بشيك مسحوب على البنك الى شركة حمودة 1000دفع مبلغ  20/10/03
  .دينار أودعها البنك 1000سحب من الصندوق مبلغ  21/10/03
  .لشراء هدية لزوجته بمناسبة عيد ميالدهادينار  200بلغ سحب من الصندوق م 23/10/03
دينـار منهـا نقـدا والبـاقي بكمبيالـة مسـتحقة الـدفع فـي  1500الـى المخـازن ودفـع األعـالف وصـلت  30/10/03

30/2/2004 .  
ســــحب مــــن البنــــك مبلــــغ القســــط والفائــــدة علــــى قــــرض مؤسســــة االقــــراض وسســــدها الــــى مؤسســــة  11/11/03

  .االقراض
دينـــار نقـــدا وأودعهــا الصـــندوق مـــن ثمــن الـــدجاج المتبقـــي علـــى  1500حصــل علـــى مبلـــغ مقــدارة  30/11/03

  15/1/04المسوق عبد الرحمن وتم االتفاق على تأجيل دفع المبلغ المتبقي الى 
  دينار من الصندوق قيمة القرض الموسمي وسددها الى بنك اإلسكان   2000قام بسحب  30/12/03

دينـار، وأعـالف بقيمـة  100عمل جرد لموجودات المزرعة فوجد أدويـة بيطريـة بقيمـة قام ب 31/12/03وبتاريخ 
  .دينار 2800

   
  : المطلوب

   31/12/2003سجل ھذه العمليات المالية في دفتر اليومية للمھندس خليل حتى  .1
  لكل حساب األستاذدفتر  إلىرحل العمليات المالية  .2
  )مستحقة التسديد،  تكاليف مدفوعة مقدما للمزرعة والبكب، أجور( اجري حسابات التسوية  .3
  قم بإعداد وتجھيز ميزان المراجعة  .4
  31/12/2003-20/5/2003من ) األرباح والخسائر(قم بإعداد وتجھيز حساب الدخل  .5
  31/12/2003قم بإعداد وتجھيز قائمة حقوق الملكية حتى  .6
  31/12/2003قم بإعداد وتجھيز الميزانية العمومية حتى  .7
  :ب المالية التالية وھياستخرج النس .8
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   ):Profitability(مقاييس الربحية :  أوال 

 صافي الدخل النقدي 
  تقديرا (مساھمة المزارع وعائلته في العمل المزرعي( 
  رأس المال المستثمر = الفرصة البديلة لرأس المال الخاصX  5(سعر الفائدة السائد(% 
  الفرصة البديلة لرأس المال -فوائد القروض  -صافي الدخل (عائد التنظيم واإلدارة 
  عائد التنظيم واإلدارة - في العمل  وعائلتهمساھمة المزارع  -صافي الدخل ) = الخاص(عائد رأس المال المستثمر( 
  فوائد القروض + عائد راس المال الخاص =  عائد رأس المال الكلي 
 تقديرا (الفرصة البديلة للعمل واإلدارة - فوائد القروض + صافي الدخل من المزرعة =  الكلي عائد رأس المال

500( 
 راس المال المستثمر/ عائد راس المال : = معدل عائد راس المال الكلي 
 الموجودات  إجمالي/ عائد رأس المال :  =  معدل عائد رأس المال الكلي 
  راس المال المستثمر/ المال الخاص عائد راس = معدل عائد راس المال المملوك 
 اإليرادات الكلية/ التكاليف الكلية := النسبة العامة 

 
 

 
  ): Financial efficiency measures(مقاييس الكفاءة المالية : ثانيا
 الفرصة البديلة للعمل و اإلدارة -صافي الدخل المزرعي   =العائد على حصة المالك 
 على رأس المال المستثمر/ اإليرادات الكلية  := معدل دوران رأس المال المستثمر 
 العائدات الكلية )/اإلھالك –فوائد القروض  –التكاليف الكلية ): =(معدل التكاليف التشغيلية 
 العائدات الكلية/تكاليف اإلھالك: = معدل تكاليف اإلھالك 
 العائدات الكلية/  صافي الدخل: = معدل صافي الدخل من المزرعة 
 الزيادة في حقوق الملكية  
  رأس المال في بداية المدة/ الزيادة في حقوق الملكية = نسبة الزيادة في حقوق الملكية 

  
  ): Liquidity( مقاييس السيولة: ثالثا 
  المطلوبات المتداولة/ الموجودات المتداولة = نسبة السيولة 
  المطلوبات الجارية/ الموجودات الجارية ): = األولى(نسبة السيولة الجارية 
 المطلوبات الجارية/الموجودات الجارية=النسبة الحاضرة 
 المطلوبات الجارية –الموجودات الجارية =رأس المال العامل 
  رأس المال المملوك/ المطلوبات الجارية ): = الثانية(نسبة السيولة الجارية 
 مجموع المطلوبات/ الموجودات مجموع = نسبة السيولة على المدى الطويل 
 حق الملكية للمزارع/ إجمالي المطلوبات : = النسبة العامة للسيولة 

   
  ): Solvency( مقاييس اإليفائية: رابعا 
  نسبة المطلوبات إلى حصة المالك)Debt to Equity ratio = ( حق الملكية/ إجمالي المطلوبات 
  الي الموجوداتإجم/ حقوق الملكية = نسبة حقوق الملكية 
  نسبة المطلوبات إلى الموجودات)Debt to Asset ratio( : 

 


