الحلول
حل التمرين األول:
المصدر:الصندوق
االستخدام:مخزون البضائع
العملية2
المصدر:الصندوق
االستخدام:أجور المستخدمين
العملية3
المصدر:البنك
االستخدام:مباني
العملية4
المصدر:مخزون بضائع
االستخدام:الصندوق
العملية5
المصدر:البنوك والحسابات الجارية
االستخدام:مصاريف التأمين

-3تسجيل العمليات في دفتر الكبير:
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حل التمرين الثاني:
ميزانية مؤسسة القدس في 2014/12/31
األصول
األصول غير جارية:
البناءات
المنشات التقنية المعدات و األدوات
الصناعية

المبالغ

200.000
120.000

مج األصول غير جارية
320.000
األصول الجارية
مخزونات البضائع
الزبائن
بنوك الحسابات الجارية
الصندوق

80.000
50.000
60.000
20.000

مج األصول الجارية

210.000

المجموع العام لألصول

530.000

ميزانية مؤسسة القدس في 2014/12/31
الخصوم

المبالغ

رؤوس األموال الخاصة
رأس المال
النتيجة الصافية للسنة المالية

350.000
80.000

مج رؤوس األموال الخاصة

430.000

الخصوم الجارية
موردو المخزونات و الخدمات

100.000

مج الخصوم الجارية

100.000

المجموع العام للخصوم

530.000

حل التمرين الثالث:
ميزانية مؤسسة السالم في 2014/01/01

األصول
األصول غير جارية:
األراضي
البناءات
معدات النقل

المبالغ

400.000
250.000
120.000

مج األصول غير جارية
770.000
األصول الجارية
مخزونات البضائع
الزبائن
بنوك الحسابات الجارية

220.000
80.000
160.000

مج األصول الجارية

460.000

المجموع العام لألصول

1.230.000

ميزانية مؤسسة السالم في 2014/01/01

الخصوم

المبالغ

رؤوس األموال الخاصة
رأس المال

1.000.000

مج رؤوس األموال الخاصة

1.000.000

الخصوم الجارية
موردو المخزونات و الخدمات

230.000

مج الخصوم الجارية

230.000

المجموع العام للخصوم

حل التمرين الرابع:
النتيجة رقم(:)1
إنتاج السنة المالية=ح+70/ح+72/ح+73/ح74/
النتيجة رقم(:)2
إستهالك السنة المالية=ح+60/ح+61/ح62/
النتيجة رقم(:)3
القيمة المضافة لالستغالل= نتيجة() 2-1

1.230.000

النتيجة رقم (:)4
إجمالي فائض اإلستغالل=القيمة المضافة االستغالل-ح-63/ح64/
النتيجة رقم(:)5
النتيجة العملياتية=إجمالي فائض اإلستغالل+ح+75/ح+65/ح+68/ح78/
النتيجة رقم(:)6
النتيجة المالية=ح+ 76/ح66/
النتيجة رقم (:)7
النتيجة العادية قبل الضرائب =نتيجة()6+5
ح=64/النتيجة العادية قبل الضرائب*25%
ح5000=0.25*20.000=64/
النتيجة رقم(:)8
النتيجة الصافبة لألنشطة العادية=نتيجة(-7ح)64/
النتيجة رقم (:)9
نتيجة غير عادية=ح-77/ح67/
النتيجة رقم (:)10
صافي نتيجة السنة المالية=نتيجة()9+8

اعداد حسابات النتائج:البيان
المبيعات من البضائع و المنتجات المصنعة
اإلنتاج المخزن أو المنقص من المخزون
اإلنتاج المثبت
إعانات االستغالل
-1إنتاج السنة المالية
المشتريات المستهلكة
الخدمات الخارجية و اإلستهالكات األخرى
-2استهالك السنة المالية
-3القيمة المضافة لالستغالل2-1
أعباء المستخدمين
الضرائب و الرسوم و المدفوعات المماثلة
-4إجمالي فائض االستغالل
المنتوجات العملياتية األخرى
أعباء العملياتية األخرى
مخصصات لإلهتالكات و المؤونات وخسائر القيمة
استرجاع على خسائر القيمة و المؤونات
-5النتيجة العملياتية
المنتوجات المالية
األعباء المالية
-6النتيجة المالية
-7النتيجة العادية قبل الضرائب6+5
الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
الضرائب المؤجلة عن نتائج العادية
مجموع منتوجات األنشطة العادية
مجموع أعباء األنشطة العادية
-8النتيجة الصافية األنشطة العادية
العناصر غير عادية منتوجات
العناصر غير عادية أعباء
-9النتيجة غير العادية
-10صافي نتيجة السنة المالية

مبالغ سنة 2015
320.000
40.000
120.000
480.000
250.000
100.000
350.000
130.000
120.000
10.000
10.000
80.000
70.000
10.000
20.000
5000
15.000
70.000
40.000
30.000
45.000

