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 معادلة الميزانّية

 توازن معادلة الميزانّية

 
+  االلتزامات                  حقوق الملكية        =             األصول   

+ االلتزام تجاه اآلخرين .             االلتزام تجاه المالك     =   استخدامات األموال  

المصروفات ( + االلتزامات -=)رأس المال + اإليراد             األصول   

 



 

    
 

سؤال 1: بلغ مجموع االلتزامات في إحدى الشركات 87777 دينار ، وحقوق الملكية 07777 دينار . 

؟ المطلوب : تحديد قيمة األصول  

 األصول =  حقوق ادللكية  +  االلتزامات
 
 

 سؤال 7:بلغ مجموع األصول في إحدى الشركات 107777 دينار  ومجموع االلتزامات 

؟المطلوب : تحديد حقوق الملكية  دينار  177777  

 األصول =  حقوق ادللكية  +  االلتزامات  
 
 

 ضع دائرة : 

موع دينار ، وبلغ مج 177777بلغ مجموع األصول في شركة األمل لصيانة أجهزة الحاسوب (  3

.هي حقوق الملكية  قيمةدينار ،  00777 حقوق الملكية  

   07777 –د            07777 -د          جـ  30777 –د        ب 37777 -أ

 احلل : األصول =  حقوق الملكية  +  االلتزامات

 االصول

استثمارات 
 طوبلة الجل

 اسهم 

 سندات

 غير ملوسة

 شهرة

 عالمة تحارية

 براءة اختراع

 حقوق النشر

 المتداولة 

 الصندوق

 البنك

 المدينون

 اوراق قبض

استثمارات 
 قصيرة االجل

بضاعة اخر 
 المدة 

 الثابتة

 اراضي

 مباني

 اثاث

 سيارات

 االلتزمات

 المتداولة 

 دائنون

 اورق دفع

االلتزمات 
 قصيرة االجل

االلتزمات الثابتة 
 طويلة االجل

 حقوق الملكية

 رأس المال

 االيرادات

 مصروفات



 

دينار ، وكان مجموع إيراداتها  130777(بدأت شركة فؤاد نشاطها التجاري برأس مال مقداره 0

دينار . جد مجموع  77777دينار ، وبلغت مصروفاتها لهذه المدة  00777ل المدة المالية خال

دينار . 107777التزامات الشركة ، علما بأن مجموع األصول بلغ   

د  07777 –د           د 07777 -د          جـ  30777 –د        ب 37777 -أ  

 األصول   =)رأس المال + اإليراد - المصروفات ( + االلتزامات

                            )  حقوق ملكية (       

 

 

 

سؤال0: إذا علمت أن لشركة الماجد التزامات تجاه المّلاك ، قيمتها 07077 دينار ، وأن مجموع 

، فجد قيمة التزامها تجاه اآلخرين . 107077استخداماتها لألموال بلغت   

د  771777 –د           د 87777 -جـ     د       30777 –د        ب 37777 -أ  

 استخذامات األموال  = االلتزام تجاه المالك + االلتزام تجاه اآلخرين .

 األصول                   =  حقوق الملكية             +  االلتزامات
 
 

 

 أثر العمليات المالية في طرفي معادلة الميزانية .

االلتزمات   االصول 

+تزيد تزيد +  
-نقصان  -نقصان    

-زيادة +                  يقابلها    
-زيادة +               يقابلها    

 
 
 



 

 سؤال 6: فيما يلي العمليات التي حدثت في شركة جمال لصيانة السيارات : 
 
 

 وبتاريخ 0228/2/2 بدأت شركة مجال العمل برأس مال قدره 00222 دينار ، وقد أودع ىذا ادلبلغ يف الصندوق .
على احلساب من دينار نقدا والباقي  0222دفعت دينار  22222م، اشرتت الشركة سيارة مببلغ  3/2/0228وبتاريخ  

.  القوامسي معرض  
من شركة القروض  وادعت يف حساب البنك  0222اقرتضت الشركة مبلغ  0/3/0228  
م،  23/2/0228تاريخ يف  نقدا  استلمتها 002قدمت الشركة خدمات صيانة الحدى السيارات بقيمة مث   

م. 20/2/0228يف على احلساب  022بقيمة  شومانمث قدمت الشركة خدمات صيانة لسيارة السيد   
دينار نقدا .  2022دفعت الشركة اجيار مببلغ  00/2/0228وبتاريخ   
قبضت الشركة ادلبلغ ادلطلوب من السيد شومان بشيك . 08/2/0228وبتاريخ    

32/2/0228بلغ ادلتبقي   ادلستق    دلعرض القوامسي  مبوب  شيك بتاريخ دفعت الشركة ادل  
 ادلطلوب حتليل معادلة الميزانية .ما أثر ذلك يف طرف ادلعادلة ، باستخدام معادلة ادليزانية ؟

احلل :   
  

 نقدأ                    صندوق

 شيك                     بنك

 (إلك )على الحساب          مدينون   

()عليكدائنون                             



 

 تحليل وتسجيل القيود

 عالمات(8) م:8102ن من عام تمثل المعامالت المالية اآلتية معامالت شركة النور في شهر حزيرا : 7سؤال
دينار ، وقد أودع  02222م، برأس مال قدره  2/6/0226 بدأت شركة النور للدعاية واإلعالن أعماذلا بتاريخ 2

 ادلبلغ كامال يف البنك .
م، استأبرت الشركة مكات  من شركة الرامة العقارية لتكون مقرًا ذلا ، وقد بلغت قيمة  0/6/0226  بتاريخ 0

سنوياً ، دفعت بشيك . 0222اإلجيار   
  ك ، مث أودع يف الصندوقدينار من البن 3222م، سق  مبلغ  20/6/0226  بتاريخ 3
دينار ، دفعت بشيك . 0222م، اشرتت الشركة أثاثا دلكاتبها مببلغ  02/6/0226  بتاريخ 0  
ينار باآلبل ، وذلك من شركة د 6222، اشرتت الشركة سيارة صغرية لتسيري أعماذلا مببلغ  00/6/0226  بتاريخ 0

 اإلحتاد لتجارة السيارات .
دينار ، دفع بشيك . 00222م، اشرتت الشركة معدات مببلغ  2/0/0226  بتاريخ 6  
ار ، دفع بشيك ، وأودع يف البنك دين 20222م، عملت الشركة دعاية لشركة الفرح مببلغ  22/0/0226  بتاريخ 0
دينار نقدا قيمة فاتورة الكهرباء . 322كة م، دفعت الشر  20/0/0226  بتاريخ 8  
دينار على  9222م،عملت الشركة رلموعة من الدعايات واإلعالنات لشركة اجلود مببلغ 02/0/0226  بتاريخ9

 احلساب .
م، دفعت الشركة مثن السيارة اليت اشرتهتا من شركة اإلحتاد مبوب  شيك . 08/0/0226  بتاريخ 22  
دينار ، دفعت بشيك . 0222بلغ رلموع روات  العاملني  ، 32/0/0226  بتاريخ 22  
دينار بشيك ، والباقي  26222دينار ، ودفعت  36222  اشرتت الشركة اآلت ومعدات من شركة اجملد مببلغ 20

 على احلساب .
 المطلوب : سّجل قيدىا المحاسبي ثم حّلل كل عملية مالية على حدة : 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المدين الدائن البيان التاريخ
    



 

 دفتر االستاذ

:  0السؤال   

عالمات( 8) :لديك دفتر اليومية اآلتي  

المطلوب :- تصميم صفحة لحساب 
 الصندوق في دفتر األستاذ .

  - ترحيل العمليات الخاصة بو وترصيدىا 

 
 نصوير حـ / االيرادات  -
 االملركة تصوير حساب ش -
 
 
 
 

 إلى                                             حـ/            من                          

 البيان المبلغ
 رقم القيد

 البيان المبلغ التاريخ
رقم 

 القيد
 التاريخ

        

 
 

 المدين الدائن البيان التاريخ
مذ2/0/0226 /الصندوقـمن ح   

/ اإليراداتـإىل ح  
 

6222 
6222 

م20/0/0226 مذكورين  من   
ح/مصروف القرطاسية   
حـ / م. تـأمني    

/الصندوقـإىل ح  

 
 
 

0222 

 
022 

2022 

م03/0/0226  من ح/ الصندوق 
شركة االملإىل ح/  

 
0222 

0222 

09/0/0226  من ح/مصروف اإلجيار 
 إىل ح/الصندوق

 
0222 

0222 



 

 ميزان المراجعة

 كة الفارس التجارية :استخرجت األرصدة التالية من دفتر األستاذ العام لشر أ(: 0سؤال

 مدين ، صفر دائن  ،  6222دائن   ،  مشرتيات   0222مدين،  26222صندوق  
 دائن   20222دائن   ، رأس ادلال   صفر مدين ،  0222إيراد خدمات   صفر مدين ، 

  واألرصدة بالمجاميعالمطلوب : إعداد ميزان المراجعة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الحظ أن الفرق بين مجموع المدين والدائن يتم وضعو بالرصيد )المدين أو الدائن( حسب طبيعة المجموع األكبر للحساب
 

 ارة مواد البناء :فيما يلي أرصدة مستخرجة من شركة األمان لتج ب(: 0 سؤال

 صندوق  22022رأس ادلال ،   222222،   اوراق دفع 2022عقارات  ،   62222
 ملخص الدخل   خسارة  20222مسقوبات شخصية ،   20222

 31/17/7770إعداد ميزان المراجعة باألرصدة يدويا كما يظهر في  المطلوب :

 األرصدة الدائنة األرصدة المدينة   اسم الحساب

   
   
   
   
   
   
   

 

 رصيد دائن  ين رصيد مد مجموع دائن مجموع مدين  إسم الحساب
     صندوق
     مشتريات 
     إيراد خدمات

     رأس المال 
     المجموع 



 

 قائمة الدخل

   المطلوب اعداد قائمة الدخلم   32/20/0220: فيما يلي ميزان مرابعة شركة النبان يف تاريخ  أ(– 01سؤال 
 6222/ اجيار مستودع  0222/ مصروف روات   00222/ ايراد عقار 0222/ مصروف كهرباء  62222ايراد خدمات 

المطلوب 0022/ اثاث    الدخل قائمة إعداد: 
 ادلبلغ ادلبلغ البيان

   
   
   
   
   

  المطلوب اعداد قائمة الدخلم   32/20/0220: فيما يلي ميزان مرابعة شركة النبان يف تاريخ  ب(
 الحل : 

 

  

 الدائن ادلدين اسم احلساب

  0222 البنك

 2222  مصروف روات  مستققة الدفع
 0222  ايراد خدمات  

دما مصروف اجيار مدفوع مق  3222  

  0222 مصروفات روات  

 0222  ايراد خدمات مقبوض مقدما 

  2022 مصاريف اجيار 

  622 مصاريف دعاية واعالن 

 0222  ايرادات االستشارية  قانونبة 

 21000 21000 المجموع 



 

 قائمة حقوق الملكية

تجارية : تم أخذ ىذه البيانات من الشركة األردنية ال  أ( : 00سؤال  
      /مسقوبات شخصية 2022   /رأس ادلال بداية العام   022222 /صايف ربح   00222/   

: حساب قيمة صايف حقوق ادللكية  المطلوب     
 ادلبلغ البيان

  رأس ادلال يف بداية العام

  + صايف الربح 
ادلسقوبات الشخصية  -   

م  = صايف حقوق ادللكية   رأس ادلال هناية العا   
 

  استخربت األرصدة التالية من ميزان ادلرابعة دلؤسسة القدس التجارية :ب( : 
عقارات  20222 رأس ادلال بداية العام 32222 /  صايف خسارة 0222 /   

فقم بإعداد قائمة حقوق الملكية مسقوبات شخصية             3222  

 ادلبلغ البيان
  
  
  
  

 
  



 

ميزانية العمومية(قائمة المركز المالي ) ال  
: 32/20/0229استخربت األرصدة التالية من دفاتر سجالت مؤسسة التقوى التجارية بتاريخ : أ  01سؤال   
/أراضي 22222 /دائنون  3222 /صايف حقوق ادللكية  02222/اثاث 8022 /بنك وصندوق  0222  
0622بضاعة آخر ادلدة /اوراق قبض  0222/اوراق دفع 0222  

دلؤسسة التقوى التجارية قائمة المركز المالي داد ادلطلوب : إع  
 االصول مبلغ مبلغ االلتزمات مبلغ مبلغ

      

م :  0229: فيما يلي االرصدة ادلستخربة من دفاتر شركة شريان احلياة لعام  ب(   
/ سيارات  6222/ صايف ربح  0222يف بداية الفرتة / راس ادلال  30222بنك /  8222صندوق /  20222
اوراق دفع /  0222اراضي /  03222/  0222دائنون / شهرة  6222مدينون /  0222اثاث /  0222

قرض طويل االبل / 02222  
م 1029/  21/ 12المطلوب اعداد قائمة المركز المالي      
 
 



 

 قيود االقفال

 
 
 
 
 

 
 

 
: سجل قيود اقفال الحسابات التالية :  13سؤال    

  ملخص داخل ربح / ملخص دخل خسارة 3222روف روات  / مسقوبات شخصية /ايراد خدمات / مص
 قائمة التدفقات النقدية

 
 
 
 
 
 

 
 الفرق 
      +-  

 فائض     عجز

 

) دائن ( ب( اإليرادات  أ( المصاريف ) مدين ( 

  ص الدخلـملخ

 )مدين في حالة الخسارة، دائن في حالة الربح( 

)مدين(  ج( المسحوبات الشخصية رأس المال   

ية الداخل اتالتدفق يةالخارج اتالتدفق   

 القروض
 االيرادات

ت ادلبيعا  
 ايردات اخرى 

 االالت وادلعدات
الروات  واالبور   

 الكهرباء و ادلاء 
 ادلشرتيات النقدية
 مصاريف اخرى



 

:   0229من عام  0و  2:يف ما يلي تفاصيل العمليات ادلالية حملالت عواد خالل شهر   03سؤال  

دينار نقدا . 32222مببلغ  2/2/0229يخ بدأ السيد عواد مشروعو التجاري بتار  -2  

دينار نقدا  8222اشرتى االالت ومعدات  بقيمة  0229/  2/ 0بتاريخ  -0  

دينار استلمت نقدا .  9222امجايل االيرادات شهر كانون الثاين   -3  

دينار نقدا  3222امجايل الروات  شهر كانون الثاين  -0  

دينار نقدا  022اين فواتري كهرباء ومياه لشهر كانون الث -0  

دينار نقدا  022اجيار مكت  لشهر كانون الثاين  -6  

دينار دفعت نقدا 2222مشرتيات نقدية لشهر كانون الثاين  -0  

دينار نقدا  22222مبيعات نقدية لشهر كانون الثاين  -8  

دينار نقدا  8022امجايل االيرادات شهر شباط  -9  

ر نقدادينا 3222امجايل روات  شهر شباط  -22  

دينار نقدا322فواتري كهرباء ومياه لشهر شباط  -22  

دينار نقدا  022اجيار مكت  شهر شباط  -20  

دفعت نقدا  2022مشرتيات نقدية لشهر شباط  -23  

دينار  0022اقرتضت الشركة يف شهر شباط  -20  

؟اعداد   المطلوب :اذار و كانون الثاني وشباط لشهر النقدية التدفقات قائمة 

 

 



 

 
ليلد 2شهر  البيان  1شهر   1شهر    

    التدفقات النقدية الداخلة 
     
     
     
     
  22222 02222 امجايل التدفقات الداخلة 2
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    امجايل التدفقات اخلاربة 0
( 1  -2صافي التدفقات النقدية )  1     
النقدية أول المدة التدفقات 4     
(4+1التدفقات النقدية اخر المدة )       

 



 

: 0229: فيما يلي تفاصيل العمليات ادلالية لشركة اجلوىرة خالل شهر متوز / اب ب  -  03 سؤال  
دينار اودع يف البنك .  32222بدأت الشركة اعماذلا براس ادلال  2/0يف  -2  
دينار سنويا دفعت بشيك .  0222استأبرت الشركة مكات  ذلا بقيمة  0/0يف  -0  
دينار دفعت شيك . 0222اشرتت الشركة اثاثا مببلغ  22/0يف  -3  
دينار من حساهبا لدى البنك اودعت يف الصندوق  0222سقبت الشركة مبلغ  0/  20يف  -0   
على احلساب  8222قيمة اشرتت الشركة معدات من شركة اجلوىرة ب 02/0يف  -0  
دينار من القناص دفعت نصفها نقدا والباقي على احلساب  22222اشرتت الشركة سيارات بقيمة  00/0يف -6  
دينار استلمها الشيك  20222قدمت الشركة خدمات بقيمة  00/0يف -0  
اقي على احلساب بشيك والب 3222دينار استلمت منها  6222قدمت الشركة خدمات لشركة احلرية  0/ 00يف -8  
دينار نقدا  0222دفعت الشركة روات  العاملني  32/0يف  -9  

دينار بشيك  022دفعت الشركة مصاريف ماء وكهرباء  32/0يف  -22  
دينار على احلساب  22222قدمت الشركة خدمات لشركة االمل بقيمة   0/8يف  -22  
شيك سددت الشركة ادلبلغ ادلستق  لشركة اجلوىرة ب 22/8يف  -20  
استلمت الشركة ادلبلغ ادلستق  من شركة االمل بشيك  20/8يف  -23  
استلمت الشركة ادلبلغ ادلستق  على شركة احلرية بشيك  8/  02يف  -20  
دينار بشيك  022دينار وم . مياه وكهرباء  0222دفعت الشركة روات  بقيمة  32/8يف  -20  
ة القناص دفعت الشركة ادلبلغ ادلتبقي لشرك 8/ 32يف  -26  

 ادلطلوب : إعداد قائمة التدفقات النقدية لشهر متوز واب وايلول ؟ 
 
 
 

 
 



 

2شهر  البيان دليل 1شهر   1شهر    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 



 

د 37777أ(  : 3 االجابة        د  30777ب (  : 2 االجابة             ردينا 07777 : 1 االجابة      دينار 107777 :0 االجابة  

د  87777ج (  : 4 االجابة  

:  5 االجابة  

 األصول االلتزامات حقوق الملكية
 التاريخ

 الصندوق سيارة البنك مدينون قروض دائنون رأس المال ايرادات مصروفات

  +70777       +70777  1/1  

   +0777     +17777  -0777  3/1  

    +0777   +0777    0/1  

 +707        +707  13/1  

 +077     +077     10/1  

-1777         -1777  70/1  

     -077  +077    78/1  

   -0777    -0777    31/1  

 المجموع 315007 315007

 االجابة 6 :

 تسجيل القيود   التحليل 

الغ الدائنةالمب المبالغ المدينة البيان التاريخ   

07777الطرف المدين هو البنك بمبلغ   

07777الطرف الدائن هو رأس المال بمبلغ   

 1/0  من حـ / البنك 

الى حـ /رأس المال    

07777 07777 

0/0  0777الطرف المدين هو مصروف ايجار بمبلغ   0777  من حـ / مصروف ايجار  

0777الطرف الدائن هو  البنك بمبلغ  البنكالى حـ /      0777 

3777الطرف المدين هو صندوق بمبلغ   10/0  3777  من حـ / صندوق 

3777الطرف الدائن هو البنك بمبلغ  الى حـ /البنك      3777 

7777الطرف المدين هواثاث بمبلغ  77/0  7777  من حـ / اثاث 

7777الطرف الدائن هو  البنك بمبلغ  الى حـ /البنك      7777 

0777ين هو سيارة بمبلغ الطرف المد  70/0  0777  من حـ / سيارة 

0777الطرف الدائن هو دائنون ) شركة االتحاد ( بمبلغ  الى حـ / دائنون ) شركة االتحاد(      0777 

70777الطرف المدين هو  معدات  بمبلغ   1/0  70777  من حـ / معدات 

70777الطرف الدائن هو  البنك بمبلغ  لبنكالى حـ / ا      70777 

10777الطرف المدين هو البنك بمبلغ   17/0  10777  من حـ / البنك 

10777الطرف الدائن هو ايرادات ) دعاية واعالن ( بمبلغ  الى حـ / ايرادات )دعاية واعالن(      10777 

377الطرف المدين هو فاتورة الكهرباء بمبلغ   10/0  377  من حـ / فاتورة كهرباء 

377دائن هو الصندوف بمبلغ الطرف ال الى حـ /الصندوق      377 

0777الطرف المدين هو مدينون ) شركة الجود ( بمبلغ   77/0  0777  من حـ / مدينون ) شركة الجود( 

0777الطرف الدائن هو ايرادات ) دعاية واعالن ( بمبلغ  الى حـ / ايرادات )دعاية واعالن(      0777 

0777بمبلغ ئنون ) شركة االتحاد(دا الطرف المدين هو  78/0  0777  من حـ / دائنون ) شركة االتحاد( 

0777الطرف الدائن هو البنك بمبلغ  الى حـ / البنك      0777 

0777الطرف المدين هو رواتب بمبلغ   37/0  0777  من حـ / رواتب  

0777الطرف الدائن هو البنك بمبلغ  الى حـ /البنك       0777 

30777طرف المدين هو االت ومعدات بمبلغ ال  30777  من حـ / االت ومعدات  

  الى مذكورين   الطرف الدائن هو البنك بمبلغ

77777دائنون بمبلغ                   10777 حـ / البنك  

  77777 حـ / دائنون ) شركة المجد (   

  

 

 



 

 االجابة 7: 

الى                                            حـ / االيرادات                            من                        الى                                                            حـ / صندوق                                                 من                         

 البيان المبلغ
رقم 

 القيد
 البيان المبلغ التاريخ

رقم 

 القيد
 التاريخ

 
لبيانا المبلغ  

رقم 

 القيد
 البيان المبلغ التاريخ

رقم 

 القيد
 التاريخ

/1/0  إلى حـ/ اإليرادات 0777 /مصروف القرطاسيةـمن ح  077    17/0/ /1/0  من حـ/الصندوق 0777       

       رصيد  مرحل  0777   من حـ/م. تأمين 1077   إلى ح/شركة االمل 7777

   المجموع  0777   المجموع  0777   من ح/مصروف اإليجار 0777    

   رصيد  مدور  0777       رصيد  مرحل  1777    

   المجموع  8777   المجموع  8777

       رصيد  مدور  1777

الى                                                          شركة االملمن                                      حـ /   

بلغالم  البيان 
رقم 

 القيد
 البيان المبلغ التاريخ

رقم 

 القيد
 التاريخ

   من ح/ الصندوق 0222    

       رصيد  مرحل  0222

   المجموع  0222   المجموع  0222

   رصيد  مدور  0222    

:  0 الجابةا  
  -ب         -أ  

 

 

 

 

 

 

:  17 االجابة  

 ادلبلغ ادلبلغ البيان  ادلبلغ ادلبلغ البيان
 اإليرادات

 إيراد خدمات
 ايراد عقار 

 رلموع اإليرادات
 المصاريف

 مصروف كهرباء
 مصروف روات 
 اجيار مستودع

 رلموع ادلصاريف

 
62222 
00222 

 
 

0222 
0222 
6222 

 

 
 
 

80222 
 
 
 
 

20222 

 اإليرادات
 إيراد خدمات

 ايرادات االستشارية  قانونبة 
 رلموع اإليرادات

 المصاريف
 مصروف روات 
 مصروف اجيار

صاريف دعاية واعالن رلموع ادلصاريفم  

 
0222 
0222 

 
 

0222 
2022 
622 

 

 
 
 

6222 
 
 
 
 

20222 
 02222  صايف الربح  02222  صايف الربح 

 

 

 

 األرصدة الدائنة األرصدة المدينة   اسم الحساب 

  62222 عقارات

  22022 صندوق

 2022   اوراق دفع

   20222 مسحوبات شخصية 

 222222  رأس المال 

  20222 ملخص الدخل )خسارة(

 222022 222022 مجموع

 رصيد دائن  رصيد مدين  مجموع دائن مجموع مدين  إسم الحساب

  20222 0222 26222 صندوق

  6222 صفر 6222 مشتريات 

 0222  0222 صفر إيراد خدمات

 20222 - 20222 صفر رأس المال 

 02222 02222 00222 00222 المجموع 



 

( 11 الجابةا  

 ادلبلغ البيان  ادلبلغ البيان
 32222 رأس ادلال يف بداية العام            022222 رأس ادلال يف بداية العام

 0222  خسارةصايف  - 00222 + صايف الربح 
ادلسقوبات الشخصية  - ادلسقوبات الشخصية  -    2022    3222 

 00222 = صايف حقوق ادللكية   رأس ادلال هناية العام          003322   رأس ادلال هناية العام  = صايف حقوق ادللكية 
 

( 01االجابة  

   االصول   االلتزمات
 التزامات قصيرة األجل )متداولة(

 دائنون  ذمم دائنة 
اورق دفع+   

 = مجموع اإللتزامات قصيرة األجل 

 
3222 

  +0222  
 

 
 
 
 

0222=  
 

 أصول متداولة
بنك وصندوق   

  اوراق القبض+ 
 + بضاعة آخر ادلدة

مجموع األصول المتداولة=   

 
0222 

 +0222  
 +0622  
=9622  

 
  
 
 

 =9622  

 أصول ثابتة   02222 صافي حقوق الملكية
لألثاث   

 + األراضي
 = مجموع األصول الثابتة

 
9222 

+22222  
=28022  

 
 

=28022  

لكية مجموع األلتزمات وحقوق م  08222  = مجموع االصول  08222  

 

   االصول   االلتزمات
(ثابتةاألجل ) طويلة التزامات   

 قرض طويل االبل
 

(ثابتةاألجل ) طويلة التزامات   
 

 
02222 

 
 
 

=02222  

 أصول متداولة
صندوق   

 بنك
 مدينون

مجموع األصول المتداولة=   

 
20222 

 +8222  
0222 

 

 
 
 
 

=32222  

يرة األجل )متداولة(التزامات قص  
 دائنون  ذمم دائنة 

اورق دفع+   
 = مجموع اإللتزامات قصيرة األجل 

 
6222   +
0222 

 

 
 
 

22222 =  
 

 أصول ثابتة 
لألثاث   

 + األراضي
 سيارات

 = مجموع األصول الثابتة

 
0222 

+03222  
+6222  
 

 
 
 
 

=33222  

 حقوق الملكية
يف بداية الفرتةراس ادلال   
 صايف ربح
وق الملكيةصافي حق  

 
30222 
0222 

 

 
 
 

39222 

  غير ملموسة أصول 
شهرة   

غيرملوسة = مجموع األصول   
 

 
0222 

 
 

=0222  

02222=  مجموع األلتزمات وحقوق ملكية  02222=  = مجموع االصول    

(  13 االجابة  

من حـ / رأس ادلال                ملخص داخل ربحمن حـ /  3222                       من حـ / رأس ادلال                             من حـ / ملخص دخل                  ايراد خدماتمن حـ /   

ملخص دخل خسارةاىل حـ /                         اىل حـ / رأس ادلال   3222                  مسقوبات شخصيةاىل حـ /                       مصروف روات اىل حـ /                        ىل حـ / ملخص دخل ا  

 



 

(  10 ةباجالا  

 

2شهر  البيان دليل 1شهر   1شهر   7شهر  البيان دليل   8شهر   9شهر   
    التدفقات النقدية الداخلة     التدفقات النقدية الداخلة 
  22222 20222 خدمات   0022 2 القروض 
  3222 3222 خدمات   8022 9222 االيرادات 
  23222 28222 امجايل التدفقات الداخلة 2  2 22222 ادلبيعات 
    التدفقات النقدية اخلاربة   2 2 ايرادات اخرى 
  - 0222 اجيار مكات    22222 02222 امجايل التدفقات الداخلة 2
  - 0222 اثاث     التدفقات النقدية اخلاربة 
  0222 0222 سيارات   2 8222 االالت وادلعدات 
  0222 0222 روات    2 2 سيارات 
  022 022 ماء وكهرباء   2 2 اثاث 
  8222 - معدات   3222 3222 مصروف روات  
  20022 20022 امجايل التدفقات اخلاربة 0  022 022 مصروف اجيار مدفوع 
( 1  -2صافي التدفقات النقدية )  1  2022 2222 ادلشرتيات النقدية   022  0002   
 08222 32022 32222 التدفقات النقدية أول المدة 4  322 022 مصروف كهرباء ومياه 
(4+1التدفقات النقدية اخر المدة )    2 2 مصروفات اخرى   32022 08222  
  0222 23222 امجايل التدفقات اخلاربة 0
( 1  -2صافي التدفقات النقدية )  1  0222 6222  
قدية أول المدةالتدفقات الن 4  32222 30222 03222 
(4+1التدفقات النقدية اخر المدة )    30222 03222  

 

 


