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حلول تمارين الفصل الثاني
تمرين  1-2صفحة 99
—1ال يوجد قيد
 222222إلى ح /رأس المال

 222222—2من ح /البنك

 3222إلى ح/البنك

 3222—3من ح /مصروف اإليجار
 22222—4من ح /أجهزة تكييف
 22222—5من ح/المدينين

 22222إلى ح /الدائنين
 22222إلى ح/اإليرادات

 5222—6من ح /جاري المالك (مسحوبات)
 22222 -7من ح /الصندوق

 5222إلى ح /البنك

 22222الى ح /المدينون

 8222-8من ح /مصروف الدعاية واإلعالن

 8222إلى ح /البنك

 12222—9من ح /األثاث

 12222إلى ح /الصندوق

 25222—12من ح /الصندوق

 25222الى ح/اإليرادات

تمرين  5-2صفحة 111-111
القيود :

 52222إلى ح /رأس المال

 52222—1من ح /البنك
 1822-2من ح/مصروف تأمين
 9222-3من ح/الصندوق

 1822إلى ح /البنك
 9222إلى ح /اإليرادات

 2222-4من ح /مصروف أجور عاملين

 2222إلى ح /البنك

الترحيل :
ح/البنك
مدين

دائن

رصيد

52222

1822
2222

00211

البيان
رأس المال
مصروف التأمين
مصروف أجور العاملين
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ح /رأس المال
دائن

مدين

رصيد

52222

البيان
البنك

52222

ح /مصروف التأمين
دائن

مدين

رصيد

1822

البيان
البنك

1822
ح/الصندوق
دائن

مدين

رصيد

9222

البيان
اإليرادات

9222
ح/اإليرادات
دائن

مدين

رصيد

9222

البيان
الصندوق

9222

مدين

ح/مصروف أجور العاملين
رصيد
دائن

2222

البيان
البنك

2222
ميزان المراجعة :

مدين

دائن

46222
52222
1822
9222
9222
2222

59222

59222

البيان
البنك
راس المال
التأمين
الصندوق
اإليرادات
أجور العاملين

اإلجمالي
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تمارين القصل الثالث :
تمرين  7-3صفحة 152
قائمة الدخل :
اإليرادات
 162222لاير

إيرادات الترجمة
المصاريف
مصروف اإليجار

22222

مصروفا أجور ومرتبات 44222
مصروف كهرباء وماء 8222
مصروف استهالك 28222
إجمالي المصاريف

 122222لاير

إجمالي الربح أو الخسارة

 01111لاير ( ربح )

تمرين  8-3صفحة 151
قائمة المركز المالي :

االصول

الخصوم وحقوق المالك

أصول متداولة
مدينون 12222
صندوق 8222
مصروف إيجار مقدم

خصوم قصيرة األجل (متداولة )
2222
دائنين

إجمالي خصوم قصيرة األجل
1222

إجمالي أصول متداولة
أصول ثابتة
مكتبة قواميس ومراجع
معدات مكتبية

إجمالي أصول ثابتة

إجمالي األصول
65222

19222

خصوم طويلة األجل
أوراق دفع تستحق بعد سنتين

12222

إجمالي خصوم طويلة األجل
24222
22222

4622

2222
12222

إجمالي الخصوم
14222
حقوق الملكية
52222
رأس المال
( )-جاري المالك (مسحوبات) 122222
( )+صافي الربح 121222
صافي (إجمالي ) حقوق ملكية
51222

إجمالي خصوم وحقوق ملكية
65222
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تمرين  1-3صفحة 109
-1االصول = الخصوم  +حقوق الملكية
 +1422222 = 662222؟؟؟؟؟؟؟؟
حقوق الملكية = 142222 – 662222
= 522222لاير
-2األصول =الخصوم +حقوق الملكية
=172222؟؟؟؟؟؟؟؟145222+
الخصوم =145222 – 172222
= 25222لاير
-3األصول = الخصوم  +حقوق الملكية
؟؟؟؟؟؟؟؟= 852222 + 252222
األصول = 852222+252222
= 112222لاير

تمرين  8-3صفحة 102
ميزان المراجعة :

دائن

مدين
11942
8782
15922

5422
6222
1822
22222
11222
63122
6522

الصندوق
المدينين
المعدات
مجمع استهالك
دائنين
إيراد العقار المقدم
رأس المال
جاري المالك
إيرادات العمولة
إيرادات عقار
مصروف استهالك
مصروفات رواتب
مصروفات الهاتف

114222

اإلجمالي

4222
58722
14922

114222

البيان

والمطلوب  :إعداد قائمتي الدخل والمركز المالي:
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قائمة الدخل :
اإليرادات :
إيراد عمولة
إيراد عقار

63122
6522

69622

إجمالي اإليرادات
المصروفات :
مصروف استهالك

4222

مصروفات الرواتب 58722
مصروفات الهاتف 14922

77622

إجمالي المصاريف

( 8111خسارة)

إجمالي الربح او الخسارة

قائمة المركز المالي :
األصول

الخصوم وحقوق الملكية

أصول متداولة
الصندوق 11942
المدينون 8782

خصوم قصيرة األجل
دائنين 6222
إيراد العقار المقدم 1822

إجمالي أصول متداولة

22722

أصول ثابتة
المعدات 15922
( )-مجمع استهالك المعدات 5422
صافي المعدات = 12522

أجمالي أصول ثابتة
إجمالي األصول
31222

إجمالي الخصوم

8222

حقزق الملكية
22222
رأس المال
( )-صافي الخسارة 8222
( )+جاري المالك 11222

12522

23222
صافي حقوق الملكية
إجمالي خصوم وحقوق ملكية
31222

