
 

 

 الكشوفات والقوائم المالیة
تسعى المنشآت بكافة انواعها الى إعداد القوائم والكشوفات المالیة التي تبین المركز المالي      

ونتیجة النشاط من ربح أو خسارة فضًال عن توفیر المعلومات المحاسبیة األخرى. وتختلف 
المالیة التي تعدها تبعًا إلختالف المنشآت فیما بینها في أنواع أو أشكال القوائم والكشوفات 

األنشطة التي تزاولها تلك المنشآت ، وعمومًا یمكن تقسیم أو تصنیف المنشآت بشكل عام وفقًا 
 ألنشطتها باآلتي:

 
 الصناعیة منشآتال

 
 قائمةالمركز المالية  قائمة األرباح المحتجز    كشف الدخل الصناعي)   الصنع (التشغیل كشف

 
 

  جاریة والخدمیةالت المنشآت
 

 قائمة المركز المالي          قائمة االرباح المحتجزةالتجاري              كشف الدخل
 

 ن تلك الكشوفات والقوائم المالیة:وفیما یلي شرحًا مفصًال لكل كشف م

یعد هذا الكشف في المنشآت الصناعیة فقط ویسمى أیضًا أوًال/ كشف الصنع (التشغیل): 
 البضاعة المصنعة وهو مخصص إلحتساب وتحدید كلفة البضاعة التامة الصنع. بكشف كلفة

 وفیما یلي أنموذجًا لهذا الشكل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الصناعیة xشركة 
 كشف التشغیل أو الصنع

 20xx/12/31عن السنة المنتھیة في 
 التفاصیل
 كلفة مخزون مواد أولیة أول المدة

 المباشرة أو الخام:كلفة صافي مشتریات المواد االولیة أو + 
 مشتریات المواد األولیة         

 مسموحات ومردودات المشتریات  -
 الخصم المكتسب -
 مصاریف الشراء +  
 كلفة صافي مشتریات المواد االولیة=      

1 
 
 
xx 
(xx) 
(xx) 
xx 

2 
xxx 
 
 
 
 
 

xxx 

3 
 
 
 
 
 

 (المعدة) لألستخدامكلفة المواد األولیة المتاحة =  
 مخزون مواد أولیة آخر المدةكلفة  -

 xxx 
(xxx) 

 

 كلفة المواد االولیة المستخدمة في اإلنتاج
 +  كلفة االجور المباشرة    

  xxx 
xxx 

 الكلفة االولیة ( الكلفة المباشرة)
 +  ت. ص. غ. م. (تكالیف صناعیة غیر مباشرة)    

  xxx 
xxx 

 كلفة الصنع=      
 + كلفة مخزون إنتاج تحت التشغیل أول المدة    

  xxx 
xxx 

 كلفة اإلنتاج =      
 كلفة مخزون انتاج تحت التشغیل آخر المدة -

  xxx 
(xxx) 

 xxx   = كلفة البضاعة التامة الصنع المحولة للمخازن    
 

النشاط خالل الفترة ویحتوي على  وهو كشف یختص بقیاس نتائجثانیًا/ كشف الدخل:
االیرادات والمصاریف والفرق بینهما لتحدید نتیجة النشاط من ربح أو خسارة. ویعد هذا الكشف 
في المنشآت التجاریة والصناعیة مع بعض اإلختالفات في مضمونه في هذین النوعین من 

 هنالك نوعین من هذا الكشف:عموما و  ،المنشآت
 

 مواد 

 + أجور 

= الكلفة 

األولیة أو 

الكلفة 

 المباشرة



 

یتضمن تفاصیل عدیدة ضمن عدة خطوات للوصول  لخطوات:كشف الدخل المتعدد ا .١
 واآلتي أنموذجًا لهذا الكشف في المنشآت الصناعیة ،الى نتیجة النشاط النهائیة

 :والتجاریة
 الصناعیة xشركة 

 كشف الدخل المتعدد الخطوات 
 20xx/12/31عن السنة المنتھیة في 

 التفاصیل
 إیراد المبیعات      

 المبیعاتمسموحات ومردودات  -
 /خصم المبیعاتالخصم المسموح به -

1 2 
xx 

(xx) 
xx)( 

3 

 xxx   صافي المبیعات=      
 تطرح:  كلفة البضاعة المباعة:

 كلفة مخزون اإلنتاج التام أول المدة         
 + كلفة البضاعة التامة الصنع المحولة للمخازن     

ـ ئكةسغيك)             قس ب      (مةيج

  
xx 
xxx 

 

 = كلفة البضاعة التامة الصنع المتاحة للبیع     
 كلفة مخزون اإلنتاج التام آخر المدة -

 xx 
(xx) 

 

 (xxx)   باعةمكلفة البضاعة ال=      
 xxx   =   مجمل ربح (خسارة)

 تطرح: المصاریف التشغیلیة:
 المصاریف التسویقیة:       
 عمولة وكالء البیع       
 رواتب رجال البیع       
 دعایة وٕاعالن       
 م. تعبئة وتغلیف       

 
 

xx 
xx 
xx 
xx 

  

  xxx  مجموع المصاریف التسویقیة=       
 المصاریف اإلداریة والعمومیة      

 الرواتب        
 اإلندثارات       
 م. التأمین       
 م.عمومیة أو مصروفات نثریة        

 
xx 
xx 
xx 
xx 

  

  xxx  مجموع المصاریف اإلداریة والعمومیة=       
 (xxx)   إجمالي المصاریف التشغیلیة=      

 xxx   = الربح (الخسارة) التشغیلي



 

 :تضاف: اإلیرادات والمكاسب األخرى
 ایرادات وفوائد دائنة       
 ایراد عقار       
 مكاسب بیع الموجودات الثابتة              

 
 

 
XX 
XX 
XX 

 

 XXX   مجموع اإلیرادات والمكاسب األخرى=        
 :تطرح: المصاریف والخسائر األخرى

 مصاریف فوائد مدینة       
 خسائر بیع اإلستثمارات             
 خسائر فیضان       

  
XX 
XX 
XX 

 

 (XXX)   مجموع المصاریف والخسائر األخرى=        
 XXX   التشغیلي قبل الضرائبصافي الربح (الخسارة) = 

 (XXX)   الدخل ضریبة -
 XXX   = صافي الربح (الخسارة) التشغیلي بعد الضرائب

 
 التجاریة xشركة 

 كشف الدخل المتعدد الخطوات 
 20xx/12/31عن السنة المنتھیة في 

 التفاصیل
 إیراد المبیعات          

 مسموحات ومردودات المبیعات -
 الخصم المسموح به -

1 2 
xxx 

(xxx) 
(xxx) 

3 

 xxx   صافي المبیعات=       
 تطرح:  كلفة البضاعة المباعة:

 بضاعة أول المدةكلفة مخزون        
 :البضاعة مشتریاتصافي كلفة +      

 المشتریات        
 مسموحات ومردودات المشتریات -
 الخصم المكتسب -

 +   مصاریف الشراء
 كلفة صافي مشتریات البضاعة= 

 
 
 
XX 

(XX) 
(XX) 
XX 

 
xx 
 
 
 
 
 
XX 

 

 = كلفة البضاعة المتاحة (المعدة) للبیع  
 مخزون بضاعة آخر المدةكلفة  -

 xx 
(xx) 

 

 (xxx)   كلفة البضاعة الباعة=    
 xxx   =   مجمل ربح (خسارة)

    تطرح: المصاریف التشغیلیة:



 

 المصاریف التسویقیة:       
 عمولة وكالء البیع       
 رواتب رجال البیع       
 دعایة وٕاعالن       
 م. تعبئة وتغلیف       

 
xx 
xx 
xx 
xx 

  xxx  مجموع المصاریف التسویقیة
 المصاریف اإلداریة والعمومیة      
 الرواتب         

 اإلندثارات        
 م. التأمین        
 م.عمومیة أو مصروفات نثریة         

 
xx 
xx 
xx 
xx 

  

  xxx  مجموع المصاریف اإلداریة والعمومیة       
 (xxx)   إجمالي المصاریف التشغیلیة       

 xxx   = الربح (الخسارة) التشغیلي
 تضاف: اإلیرادات والمكاسب األخرى:

 ایرادات وفوائد دائنة       
 ایراد عقار       
 مكاسب بیع الموجودات الثابتة              

 
 

 
XX 
XX 
XX 

 

 XXX   مجموع اإلیرادات والمكاسب األخرى=      
 تطرح: المصاریف والخسائر األخرى:

 مصاریف فوائد مدینة       
 خسائر بیع اإلستثمارات             
 خسائر فیضان       

  
XX 
XX 
XX 

 

 (XXX)   مجموع المصاریف والخسائر األخرى=      
 XXX   الضرائب = صافي الربح (الخسارة) التشغیلي قبل

 (XXX)   ضریبة الدخل -
 XXX   = صافي الربح (الخسارة) التشغیلي بعد الضرائب

 
ة فقط بدون یسویتضمن هذا النوع المجامیع الرئ كشف الدخل ذو الخطوة الواحدة: .٢

تفاصیل ، واآلتي أنموذجًا لهذا الكشف الذي ال یختلف في المنشآت الصناعیة عنه في 
 والخدمیة:التجاریة المنشآت 

 
 



 

 الصناعیة أو التجاریة xشركة 
 كشف الدخل ذو الخطوة الواحدة

 20xx/12/31عن السنة المنتھیة في 
 التفاصیل

 صافي المبیعات  
 + االیرادات والمكاسب االخرى

1 
××× 
××× 

2 

 ×××  = مجموع االیرادات
 تطرح: المصاریف:

 كلفة البضاعة المباعة    
 +  المصاریف التسویقیة

 المصاریف االداریة والعمومیة+  
 +  المصاریف والخسائر االخرى

 +  ضریبة الدخل

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 

 )xxx(  = مجموع المصاریف
 ×××  = صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب

 

 
 

هي قائمة توضح التغیرات الحاصلة على رصید األرباح و  قائمة األرباح المحتجزة:ثالثًا: 
المحتجزة بین أول وآخر المدة كنتیجة لألرباح المتحققة خالل الفترة وتوزیعات األرباح المعلنة 
خالل الفترة فضال عن انها تسویات تتعلق باالرباح المحتجزة ، واآلتي أنموذجًا لهذه القائمة التي 

 :والخدمیة عنها في المنشآت التجاریة في المنشآت الصناعیة التختلف
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الصناعیة أو التجاریة× شركة 

 قائمة األرباح المحتجزة

 20xx/12/31عن السنة المنتھیة في 

 المبالغ                    التفاصیل              

 ××األرباح المحتجزة أول الدة                    

 ××+   صافي الربح (الخسارة)                  

 ××التوزیعات (مقسوم األرباح)             -    

 ××=   األرباح المحتجزة آخر المدة         

 
 
 

 معادالت كشف الدخل:
 –م�ردودات ومس�موحات المبیع�ات  –: صافي المبیعات = ایراد أجمالي المبیعات 1

 المسموح بھ الخصم
م����ردودات ومس����موحات  -المش����تریات = اجم����الي المش����تریات : كلف����ة ص����افي 2

 الخصم المكتسب + م. المشتریات –المشتریات 
 كلفة :كلفة البضاعة المعدة (المتاحة) لللبیع = كلفة مخزون بضاعة أول المدة +3
 المشتربات صافي  

 كلفة مخزون  –: كلفة البضاعة المباعة = كلفة البضاعة المعدة (المتاحة) لللبیع 4
 بضاعة آخر المدة  
 كلفة البضاعة المباعة –: مجمل الربح (الخسارة) = صافي المبیعات 5
م. التش�����غیلیة  –: ال����ربح (الخس�����ارة) التش����غیلیة = مجم�����ل ال����ربح (الخس�����ارة) 6

 إلداریة والعمومیة)(المصاریف التسویقیة + المصاریف ا
: ص���افي ال���ربح (الخس���ارة) قب���ل الض���رائب = ال���ربح (الخس���ارة) التش���غیلي + 7

 االخرىالمصاریف والخسائر –والمكاسب االخرى  االیرادات
: ص���افي ال���ربح (الخس���ارة) بع���د الض���رائب = ص���افي ال���ربح (الخس���ارة) قب���ل 8

 ضریبة الدخل –الضرائب 
ت = (مجم������ل الربح/ص������افي : نس������بة مجم������ل ال������ربح ال������ى ص������افي المبیع������ا9

 %100×المبیعات)
 : نسبة كلفة الضاعة المباعة الى صافي المبیعات = (كلفة البضاعة المباعة / 10

 %100× صافي المبیعات)   



 

: نس��بة مجم��ل ال��ربح ال��ى ص��افي المبیع��ات + نس��بة كلف��ة البض��اعة المباع��ة ال��ى 11
 %100أو  1صافي المبیعات = 

 توضیح:
ص�افي المبیع�ات + نس�بة كلف�ة الض�اعة المباع�ة ال�ى ص�افي  نسبة مجمل الربح ال�ى

 المبیعات
% + (كلف��ة البض��اعة المباع��ة / ص��افي 100×(مجم��ل الربح/ص��افي المبیع��ات)= 

 %100× المبیعات) 
 توحد المقام وھو صافي المبیعات

 1إذن: (مجمل الربح + كلفة البضاعة المباعة) / صافي المبیعات = 
 = مجمل الربح + كلفة البضاعة المباعة وبما ان صافي المبیعات

 اصبح البسط بعد تعویض (مجمل الربح + كلفة البضاعة المباعة) صافي المبیعات
 1صافي المبیعات /صافي  المبیعات = 

البسط اصبح صافي المبیعات والمقام ایضا صافي المبیع�ات وبالت�الي نقس�م البس�ط 
 1على المقام فیصبح الرقم 

1=1 . 
 

 قائمة األرباح المحتجزة:معادالت 
ص��افي  ±1/1= رص��ید األرب��اح المحتج��زة 12/31: رص��ید األرب��اح المحتج��زة  1

 التوزیعات (مقسوم األرباح) –بعد الضرائب  الربح (الخسارة)
ص��افي ال��ربح (الخس��ارة) بع��د ± 1/1: التوزیع��ات = رص��ید األرب��اح المحتج��زة 2

 12/31رصید األرباح المحتجزة   –الضرائب 
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 "الكشوفات والقوائم الماليةاسئلة عن "
 

فیما یلي المعلومات وأرصدة بعض الحسابات التي تخ�ص ش�ركة الخال�د للس�نة  :1س
 :2014/12/31المنتھیة في 

a.  من صافي المبیعات.110المبیعات تمثل % 
b.  م���ن قیم���ة المش���تریات البالغ���ة 130كلف���ة البض���اعة المع���دة للبی���ع تع���ادل %

 دینار. 200000
c.  من أجور النقل للداخل.120مردودات المشتریات تعادل % 
d.  دینار. 400000% من صافي المبیعات البالغة 40مجمل الربح یعادل 
e. (المبالغ بالدنانیر) :أرصدة بعض الحسابات كانت كاآلتي 

 المبالغ الحسابات
 10000 أجور النقل للداخل
 12000 أجور النقل للخارج
 4000 مصاریف إعالن

 6000 فوائد مكتسبة
 12000 رواتب

 2500 فوائد ومصاریف البنك
 12000 اإلیجار

 2000 دیون معدومة
 3000 د.م. في تحصیلھا

 
إع���داد قائم���ة ال���دخل ذات الخط���وات المتع���ددة ع���ن الس���نة المنتھی���ة ف���ي  :المطل���وب

2014/12/31. 
 

: (المب���الغ 2014فیم���ا یل���ي المعلوم���ات المس���تخرجة ش���ركة الس���رور للس���نة  :2س
 بالدنانیر)
مخزون إنتاج تحت التش�غیل أول  10000مخزون مواد اولیة أول المدة ،  12000
مش�تریات م�واد أولی�ة ،  300000مخ�زون إنت�اج ت�ام أول الم�دة ،  15000المدة ، 

م�����ردودات ومس�����موحات المش�����تریات ،  18000خص�����م المش�����تریات ،  13000
م. ش����حن ،  17000م. ت����أمین المش����تریات ،  7000م. نق����ل لل����داخل ،  14000
إیج�ار مص�نع  108000إن�دثار مك�ائن وآالت ،  82000وقود وزیوت ،  11000

 120000م�واد غی�ر مباش�رة ،  26000أجور إش�ارف عل�ى العم�ال ،  55000، 
م. نثری�ة ،  15000روات�ب م�دراء ،  78000مبیع�ات ،  980000اجور عمال ، 

م. نق��ل للخ��ارج ،  30000م. ت��أمین ، ت��أمین ،  47000دی��ون معدوم��ة ،  12000
تعبئ�ة وتغلی�ف ،  70000دعایة وإع�الن ،  67000عمولة وكالء البیع ،  43000
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خس�ائر حری�ق ،  88000مكاسب بیع السندات ،  69000إیراد عقار ،  156000
 ضریبة دخل. 32000فوائد مدینة ،  9000

 فإذا علمت بأن مخزون آخر المدة كان كاآلتي:
 سعر السوق سعر الكلفة نوع المخزون

 دینار 9000 دینار 10000 مواد أولیة
 دینار 11000 دینار 12000 إنتاج تحت التشغیل

 دینار 14000 دینار 12000 إنتاج تام
 .2014الدخل للسنة التشغیل وإعداد كشفي  :المطلوب

 

 :2014خرجة من شركة الفارس للسنة تفیما یلي المعلومات المس :3س
a.  م���ن 2دین���ار والخص���م المس���موح ب���ھ یمث���ل  980000ص���افي المبیع���ات %

 إجمالي المبیعات.
b.  دینار. 170000دینار وت. ص. غ. م.  320000الكلفة األولیة 
c. .لم یحصل أي تغییر على مخزون إنتاج تحت التشغیل بین أول وآخر المدة 
d.  م�ن كلف�ة البض�اعة التام�ة الص�نع 20مخزون اإلنتاج التام أول المدة یمثل %

 المحولة للمخازن.
e.  دینار عن أول المدة. 4500مخزون اإلنتاج التام آخر المدة إزداد بمبلغ 
f.  40المص��اریف التس��ویقیة والمص��اریف اإلداری��ة والعمومی��ة ت��وزع بنس��بة %

 % على التوالي.60و
g.  دینار. 55000صافي الخسارة التشغیلیة بلغت 

(مبین���اً العملی���ات  2014إع���داد كش���ف ال���دخل المتع���دد الخط���وات لس���نة  :المطل���وب
 الحسابیة الالزمة).

 
 : (المبالغ بالدنانیر)2014البیانات التالیة مستخرجة شركة بیروت لسنة  :4س

 21000خص���م مكتس���ب ،  18000مش���تریات ،  840000توزیع��ات ،  40000
م. ش���حن  8000م. نق���ل لل���داخل ،  24000م���ردودات ومس���موحات المش���تریات ، 

خص����م  26000مبیع����ات ،  1250000م. إدخ����ال كمرك����ي ،  21000لل����داخل ، 
مخ���زون  100000مس���موحات وم���ردودات المبیع���ات ،  30000مس���موح ب���ھ ، 

 35000دعای�ة وإع��الن ،  50000تعبئ�ة وتغلی��ف ،  40000بض�اعة أول الم��دة ، 
 17000إیج�ار مب�اني ،  61000عمول�ة وك�الء البی�ع ،  42000خارج ، م. نقل لل

روات���ب الم���دراء ،  95000م. عام���ة ،  15000م. د. مش���كوك ف���ي تحص���یلھا ، 
خسائر بی�ع س�یارات  37000إیراد عقار ،  9000إندثار مباني اإلدارة ،  78000

 % ضریبة دخل.20فوائد أ. د. ،  10000فوائد دائنة ،  22000، 
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% من صافي المبیع�ات 10فإذا علمت بأن رصید األرباح المحتجزة آخر المدة یمثل 
) دین����ار وقیمتھ����ا الس����وقیة 112000، وأن كلف����ة مخ����زون بض����اعة آخ����ر الم����دة (

 ) دینار.110000(
 .2014إعداد كشف الدخل وقائمة األرباح المحتجزة للسنة  المطلوب:

 

الصناعیة ف�ي نھای�ة الس�نة المالی�ة  xفیما یلي األرصدة المستخرجة من شركة  :5س
 : (المبالغ بالدنانیر)2014/12/31المنتھیة في 

،  2000، أوراق دف���ع  3500، أوراق ق���بض  5800، المص���رف  200النقدی���ة 
، األجھ������زة  10000، المك������ائن واآلالت  1600، ال������دائنون  1800الم������دینون 
،  6000الم���دة ، بض���اعة م���واد أولی���ة أول  12000، المب���اني  4000والمع���دات 

،  7000، بض�اعة تام��ة الص��نع أول الم��دة  2500بض�اعة تح��ت الص��نع أول الم��دة 
، مص��اریف ش��راء م��واد أولی��ة  16000، مش��تریات الم��واد الولی��ة  1000األث��اث 

، دعای�ة  180، م. نق�ل للخ�ارج  250، عمولة وك�الء البی�ع  200، إعالنات  650
، م�اء وكھرب�اء وھ�اتف  350ارة ، أج�ور عم�ال اإلد 150، مصاریف نثریة  120

، م��ردودات مش��تریات  25000، المبیع��ات  1270، روات��ب اإلدارة  130اإلدارة 
،  5600، أج��ور عم��ال مباش��رة  800، م��ردودات المبیع��ات  700الم��واد االولی��ة 

، أج��ور عم��ال غی��ر مباش��رة  550، وق��ود ودھ��ون  600م��واد وتجھی��زات ص��ناعیة 
 760، مس�حوبات  40، دیون معدوم�ة  150، ماء وكھرباء وھاتف المصنع  250

 ، رأسمال ؟
إع��داد قی��ود القف��ل وكش��ف التش��غیل وال��دخل وقائم��ة المیزانی��ة إض��افة ال��ى  :المطل��وب

 إعداد الحسابات الختامیة ، إذا علمت أن بضائع آخر المدة قدرت كما یلي:
 سعر السوق سعر الكلفة نوع المخزون

 دینار 8500 دینار 8000 أولیةمواد 
 دینار 2800 دینار 3000 إنتاج تحت التشغیل

 دینار 11500 دینار 11200 إنتاج تام
 

 ع شركات: (المبالغ بالدنانیر)بفیما یلي المعلومات الخاصة بأر :6س
 Allen Bill Loni Rufino التفاصیل
 المبیعات

 مردودات المبیعات
 صافي المبیعات
أول مخزون بضاعة 

 المدة
 المشتریات

 مردودات المشتریات

78000 
A 

74000 
16000 

 
88000 
6000 

C 
5000 

94000 
D 
 

100000 
10000 

144000 
12000 

E 
44000 

 
F 

8000 

100000 
9000 

H 
24000 

 
85000 

I 
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مخزون بضاعة آخر 
 المدة

 كلفة البضاعة المباعة
 مجمل ربح (خسارة)

B 
 

64000 
10000 

48000 
 

72000 
22000 

30000 
 
G 

18000 

28000 
 

72000 
J 

 إحتساب األرقام المفقودة مع إیضاح عملیات اإلحتساب؟ :المطلوب

 
: 2014/12/31اآلتي األرصدة المستخرجة م�ن س�جالت ش�ركة النص�ر ف�ي  :7س

 (المبالغ بالدینار العراقي)
،  60000 ، خص�م المبیع�ات  40000، مردودات المبیع�ات  1100000مبیعات 

،  30000، م�ردودات المش�تریات  15000، م. نقل لل�داخل  750000مشتریات 
، م. كم�رك عل�ى  20000، م. ت�أمین عل�ى المش�تریات  15000خصم المش�تریات 

، إن��دثار مب��اني إدارة التس��ویق  31000، عمول��ة وك��الء البی��ع  10000المش��تریات 
، قرطاس���یة  20000، إن���دثار مب���اني اإلدارة  9000، م. نق���ل للخ���ارج  38000
، فائ���دة دائن���ة  8300 حاس���بات، مكاس���ب بی���ع ال 3500، م. نثری���ة  7000اإلدارة 
، مخ�زون بض�اعة  46000، خسائر فیضان  9800، خسائر بیع السندات  4200

،  41000، توزیع�ات  200000، أرباح محتجزة أول المدة  170000أول المدة 
 .50000ضریبة دخل 

دین��ار وقیمت��ھ الس��وقیة  150000ر الم��دة ھ��ي ف��إذا علم��ت ب��أن تكلف��ة مخ��زون آخ��
 دینار. 151000
إع��داد كش��ف ال��دخل وقائم��ة األرب��اح المحتج��زة ع��ن الس��نة المنتھی��ة ف��ي  :المطل��وب

2014/12/31. 
 

 :االتيالمطلوب تحدید األرقام الناقصة في  :8س
 الحالة الثانیة الحالة األولى البنود

 مخزون بضاعة اول المدة
 المشتریاتكلفة صافي 

 مخزون بضاعة آخر المدة
 كلفة البضاعة المباعة

10000 
30000 
5000 
 ؟؟؟؟

20000 
 ؟؟؟؟

10000 
60000 

 الحالة الثانیة الحالة األولى البنود
 إجمالي المبیعات

 مردودات المبیعات
 مخزون بضاعة أول المدة

 مشتریات
 مخزون بضاعة آخر المدة
 مجمل الربح (الخسارة)

85000 
5000 
13000 
60000 
10000 

 ؟؟؟؟

68500 
4500 
16000 

 ؟؟؟؟
9000 

17000 
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 الحالة الثانیة الحالة األولى البنود
 رأس المال أول المدة
 رأس المال آخر المدة
 مسحوبات خالل المدة

 إستثمارات إضافیة الى رأس المال
 صافي الربح (الخسارة)

90000 
85000 
7000 
8000 
 ؟؟؟؟

80000 
 ؟؟؟

6000 
2000 
11000 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant Professor  

Dr.Omer Ali Kamil 

B.Sc., M.Sc., Ph.D. Accounting & Auditing 

Good Luck 



فیما یلي المعلومات وأرصدة بعض الحسابات التي تخ�ص ش�ركة الخال�د للس�نة  :1س
 :2014/12/31المنتھیة في 

a.  من صافي المبیعات.110المبیعات تمثل % 
b.  م���ن قیم���ة المش���تریات البالغ���ة 130كلف���ة البض���اعة المع���دة للبی���ع تع���ادل %

 دینار. 200000
c.  للداخل.% من أجور النقل 120مردودات المشتریات تعادل 
d.  دینار. 400000% من صافي المبیعات البالغة 40مجمل الربح یعادل 
e. (المبالغ بالدنانیر) :أرصدة بعض الحسابات كانت كاآلتي 

 المبالغ الحسابات
 10000 أجور النقل للداخل
 12000 أجور النقل للخارج
 4000 مصاریف إعالن

 6000 فوائد مكتسبة
 12000 رواتب

 2500 البنكفوائد ومصاریف 
 12000 اإلیجار

 2000 دیون معدومة
 3000 د.م. في تحصیلھا

 
إع���داد قائم���ة ال���دخل ذات الخط���وات المتع���ددة ع���ن الس���نة المنتھی���ة ف���ي  :المطل���وب

2014/12/31. 
 

 الحل:
a.  = دینار 440000) = 100/110× (400000المبیعات 

 دینار 40000=  400000–440000المبیعات =  خصمإذن 
b.  = 260000) = 100/130× ( 200000كلفة البضاعة المعدة للبیع 

 دینار
c.  = دینار 12000) = 100/120× ( 10000مردودات المشتریات 
d.  = دینار 160000) = 100/40× ( 400000مجمل الربح 
 شركة الخالد                        

 كشف الدخل
 2014/12/31للسنة المنتھیة في 

 التفاصیل
 إیراد المبیعات          
 المبیعات خصم -

1 2 
440000 

)40000( 

3 

 400000   صافي المبیعات
    تطرح:  كلفة البضاعة المباعة:



 بضاعة أول المدةمخزون        
 كلفة صافي المشتریات:+ 

 المشتریات خالل الفترة
 مردودات المشتریات -

 النقل للداخلم. +   
 =  كلفة صافي المشتریات                

 
 

200000 
)12000( 

10000  

62000 
 
 
 
 

198000 
 = كلفة البضاعة المتاحة (المعدة) للبیع

 مخزون بضاعة آخر المدة -
 260000 

)20000( 
 

 )240000(   باعةمكلفة البضاعة ال
 160000   =   مجمل ربح (خسارة)    

 التشغیلیة:تطرح: المصاریف 
 المصاریف التسویقیة:       
 أجور نقل للخارج      
 مصاریف إعالن      

 
 

12000 
4000 

 
 
 

 

  16000  مجموع المصاریف التسویقیة
 :المصاریف اإلداریة والعمومیة

 الرواتب        
 اإلیجار       

 الدیون المعدومة        
 د.م. في تحصیلھا        

 
12000 
12000 

2000 
3000 

  

مجموع المصاریف اإلداریة        
 والعمومیة

 29000  

 )45000(   إجمالي المصاریف التشغیلیة       
 115000   = الربح التشغیلي     

 تضاف: اإلیرادات والمكاسب األخرى:
       مكتسبةفوائد               

  
6000 

 

مجموع اإلیرادات والمكاسب        
 األخرى

  6000 

 تطرح: المصاریف والخسائر األخرى:
 فوائد ومصاریف البنك           

  
2500 

 

مجموع المصاریف والخسائر        
 األخرى

  )2500( 

 118500   = صافي الربح قبل الضرائب 
 



 

 :2014خرجة من شركة الفارس للسنة تفیما یلي المعلومات المس :3س
a.  م���ن 2دین���ار والخص���م المس���موح ب���ھ یمث���ل  980000ص���افي المبیع���ات %

 إجمالي المبیعات.
b.  دینار. 170000دینار وت. ص. غ. م.  320000الكلفة األولیة 
c. .لم یحصل أي تغییر على مخزون إنتاج تحت التشغیل بین أول وآخر المدة 
d.  م�ن كلف�ة البض�اعة التام�ة الص�نع 20مخزون اإلنتاج التام أول المدة یمثل %

 المحولة للمخازن.
e.  دینار عن أول المدة. 4500مخزون اإلنتاج التام آخر المدة إزداد بمبلغ 
f.  40المص��اریف التس��ویقیة والمص��اریف اإلداری��ة والعمومی��ة ت��وزع بنس��بة %

 % على التوالي.60و
g.  دینار. 55000بلغت صافي الخسارة التشغیلیة 

(مبین���اً العملی���ات  2014إع���داد كش���ف ال���دخل المتع���دد الخط���وات لس���نة  :المطل���وب
 الحسابیة الالزمة).

 الحل:

a.  الخصم المسموح به –صافي المبیعات = إجمالي المبیعات 
980000   =x      -   2 %x 
980000   =98 %x 

0.98x  =980000 
 دینار إجمالي المبیعات  x ) =0.98/980000 = (1000000إذن 

 دینار 20000% = 2×  1000000وعلیه فأن الخصم المسموح به = 
b.  = 170000+  320000تكلفة الصنع 

دینار هي نفسها كلفة البضاعة التامة الصنع المحولة    490000=               
للمخازن ألن مخزون إنتاج تحت التشغیل لم یتغیر 

 بین أول وآخر المدة.
c.  = دینار 98000% = 20×  490000مخزون إنتاج تام أول المدة 
d.  = دینار 102500=  4500+  98000مخزون إنتاج تام آخر المدة 

 
 
 
 
 
 



 

 شركة الفارس
 كشف الدخل

 2014/12/31للسنة المنتهیة في 
 التفاصیل

 المبیعات جماليإ
 خصم مسموح به -

1 2 
10000000 

)20000( 

3 

 980000   صافي المبیعات
 تطرح:  كلفة البضاعة المباعة:

 كلفة مخزون اإلنتاج التام أول المدة         
 + كلفة البضاعة التامة الصنع المحولة للمخازن        

  
98000 

490000 

 

 = كلفة البضاعة التامة الصنع المتاحة للبیع
 كلفة مخزون اإلنتاج التام آخر المدة -

 588000 
(102500) 

 

 )485500(   باعةمكلفة البضاعة ال
 494500   =   مجمل ربح (خسارة)    

 تطرح: المصاریف التشغیلیة:
      المصاریف التسویقیة       

 المصاریف اإلداریة والعمومیة  

 
 

 
219800 
329700 

 

 )549500(   إجمالي المصاریف التشغیلیة
 )55000(   ةالتشغیلی الخسارة=      

 

الصناعیة ف�ي نھای�ة الس�نة المالی�ة  xفیما یلي األرصدة المستخرجة من شركة  :5س
 : (المبالغ بالدنانیر)2014/12/31المنتھیة في 

،  2000، أوراق دف���ع  3500، أوراق ق���بض  5800، المص���رف  200النقدی���ة 
، األجھ������زة  10000، المك������ائن واآلالت  1600، ال������دائنون  1800الم������دینون 
،  6000، بض���اعة م���واد أولی���ة أول الم���دة  12000، المب���اني  4000والمع���دات 

،  7000، بض�اعة تام��ة الص��نع أول الم��دة  2500بض�اعة تح��ت الص��نع أول الم��دة 
، مص��اریف ش��راء م��واد أولی��ة  16000ولی��ة ، مش��تریات الم��واد األ 1000األث��اث 

، دعای�ة  180، م. نق�ل للخ�ارج  250، عمولة وك�الء البی�ع  200، إعالنات  650
، م�اء وكھرب�اء وھ�اتف  350، أج�ور عم�ال اإلدارة  150، مصاریف نثریة  120

، م��ردودات مش��تریات  25000، المبیع��ات  1270، روات��ب اإلدارة  130اإلدارة 
،  5600، أج��ور عم��ال مباش��رة  800، م��ردودات المبیع��ات  700الم��واد االولی��ة 

، أج��ور عم��ال غی��ر مباش��رة  550، وق��ود ودھ��ون  600م��واد وتجھی��زات ص��ناعیة 
 760، مس�حوبات  40، دیون معدوم�ة  150، ماء وكھرباء وھاتف المصنع  250

 رأسمال ؟، 

549500) ×40=(% 

549500) ×60 =(%
 



 

إع��داد قی��ود القف��ل وكش��ف التش��غیل وال��دخل وقائم��ة المیزانی��ة إض��افة ال��ى  :المطل��وب
 إعداد الحسابات الختامیة ، إذا علمت أن بضائع آخر المدة قدرت كما یلي:

 سعر السوق سعر الكلفة نوع المخزون
 دینار 8500 دینار 8000 مواد أولیة

 دینار 2800 دینار 3000 إنتاج تحت التشغیل
 دینار 11500 دینار 11200 إنتاج تام

 

 الحل:

 الصناعیة : xقیود القفل لشركة 
 حـ/ التشغیل       32300

 حـ/ مواد أولیة أول المدة     6000
 حـ/ بضاعة تحت الصنع أول المدة     2500

 حـ/ مشتریات مواد أولیة   16000
 حـ/ م. شراء مواد أولیة      650

 حـ/ أجور عمال مباشرة    5600
 حـ/ مواد وتجهیزات صناعیة      600
 حـ/ وقود ودهون      550
 حـ/ أجور عمال غیر مباشرة      250
 حـ/ ماء وكهرباء وهاتف المصنع      150

 قید قفل الجانب المدین في حساب التشغیل   
 من مذكورین             

 حـ/ مردودات المشتریات للمواد األولیة       700
 حـ/ مواد أولیة آخر المدة     8000
 حـ/ بضاعة تحت الصنع آخر المدة     3000

 حـ/ التشغیل    11700
 قید قفل الجانب الدائن بحساب التشغیل

 المتاجرةحـ/     20600
 حـ/ التشغیل    20600

 المتاجرةفي حساب  التشغیل رصیدقید قفل 
 
 



 

 حـ/ المتاجرة     7800
 الى مذكورین                        

 حـ/ بضاعة تامة الصنع أول المدة         7000
 حـ/ مردودات المبیعات         800
 قید قفل الجانب المدین في حساب المتاجرة    
 من مذكورین          
 حـ/ المبیعات     25000
 حـ/ بضاعة تامة الصنع آخر المدة     11200

 حـ/ المتاجرة      36200
 الجانب الدائن بحساب المتاجرةقید قفل 
 حـ/ المتاجرة       7800

 حـ/ أ. خ.    7800
 قید قفل رصید المتاجرة في حـ/ أ. خ.     

 خسائر 200 -=   2800–3000
 حـ/ خسائر حیازة مخزون غیر محققة     200

 حـ/ مخصص هبوط أسعار البضاعة     200
 / لیس قید قفلتسویةقید       
 حـ/ أ. خ.     2890

 الى مذكورین                      
 حـ/ إعالن         200
 حـ/ عمولة وكالء البیع         250
 حـ/ م. نقل للخارج         180
 حـ/ دعایة         120
 حـ/ م. نثریة         150
 حـ/ أجور عمال اإلدارة         350
 ةحـ/ ماء وكهرباء وهاتف اإلدار          130

 حـ/ رواتب اإلدارة      1270
 حـ/ دیون معدومة         40

 حـ/ خسائر حیازة مخزون غیر محققة        200
 قید قفل الجانب المدین في حـ/ أ. خ.       



 

 الصناعیة× شركة 
 حساب الصنع/ التشغیل 

 2014/12/31للسنة المنتهیة في 
60000 
2500 

16000 
650 

5600 
600 
550 
250 
150 

 أولیة أول المدةمواد 
 بضاعة تحت الصنع أول المدة

 مشتریات مواد أولیة 
 مصاریف مواد أولیة
 أجور عمال مباشرة

 مواد وتجهیزات صناعیة
 وقود ودهون

 أجور عمال غیر مباشرة
 ماء وكهرباء وهاتف المصنع

700 
8000 
3000 

 
 
 
 
 

20600 

 مردودات مشتریات مواد أولیة
 مواد أولیة آخر المدة

 تحت الصنع آخر المدةبضاعة 
 
 
 
 
 

 كلفة البضاعة التامة المحولة للمخازن
32300  32300  

كلفة البضاعة التامة المحولة  20600
 للمخازن (الى حـ/ المتاجرة)

 

 الصناعیة× شركة 
 حساب المتاجرة

 2014/12/31للسنة المنتهیة في 
7000 

20600 
 

800 
7800 

بضاعة تامة الصنع أول المدة 
البضاعة التامة المحولة كلفة 

 للمخازن(من حـ/ التشغیل)
 مردودات المبیعات

 مجمل ربح

25000 
11200 

 
 
 

 المبیعات
 بضاعة تامة الصنع آخر المدة

 
 
 

36200  36200  
 مجمل ربح (الى حـ/ أ. خ.)    7800  

 
 
 
 
 



 

 الصناعیة× شركة 
 حساب األرباح والخسائر

 2014/12/31للسنة المنتهیة في 
200 
250 
180 
120 
150 
350 
130 

1270 
40 

200 
 

4910 

 إعالن
 عمولة وكالء البیع

 م. نقل للخارج
 دعایة 

 م. نثریة
 أجور عمال اإلدارة

 ماء وكهرباء وهاتف اإلادرة
 رواتب اإلدارة
 دیون معدومة

خسائر حیازة مخزون بضاعة 
 تحت الصنع غیر محققة

 صافي ربح

 مجمل ربح (من حـ/ المتاجرة) 7800

 المجموع 7800 المجموع 7800
 صافي ربح 4910  

 
 

 الصناعیة× شركة 
 كشف الصنع/ التشغیل 

 2014/12/31للسنة المنتهیة في 
 التفاصیل:       
 مخزون مواد أولیة أول المدة       

 كلفة صافي المشتریات من المواد االولیة:
 مشتریات المواد األولیة             

 المشتریاتمردودات ومسموحات  -
 +  م. شراء المواد االولیة    
 =  كلفة صافي مشتریات المواد االولیة        

 
 
 

16000 
)700( 

650 

 
12000 

 
 
 
 

15950 

 

  21950  =  كلفة المواد األولیة المتاحة (المعدة) لإلنتاج        



 

 )8000( مخزون مواد أولیة آخر المدة -
 =  كلفة المواد االولیة المستخدمة في اإلنتاج        
 +  كلفة االجور المباشرة        

  13950 
5600 

 الكلفة االولیة ( الكلفة المباشرة)        
 :ت. ص. غ. م. (تكالیف صناعیة غیر مباشرة)+      

 مواد وتجهیزات صناعیة       
 وقود وزیوت       
 أجور عمال غیر مباشرة       
 ماء وكهرباء وهاتف المصنع       
 مجموع ت. ص. غ. م.       

  
 

600 
550 
250 
150 

 

19550 
 
 
 
 
 

1550 
 = كلفة الصنع     
 + كلفة مخزون إنتاج تحت التشغیل أول المدة    

  21100 
2500 

 =  كلفة اإلنتاج     
 المدةكلفة مخزون انتاج تحت التشغیل آخر  -

  23600 
)3000( 

 20600   = كلفة البضاعة التامة الصنع المحولة للمخازن    

 
 
 

 الصناعیة× شركة 
 كشف الدخل

 2014/12/31للسنة المنتهیة في 
 :التفاصیل

 إیراد المبیعات
 مردودات المبیعات -

  
25000 
(800) 

 

 24200   صافي المبیعات
 تطرح:  كلفة البضاعة المباعة:

 كلفة مخزون اإلنتاج التام أول المدة         
 + كلفة البضاعة التامة الصنع المحولة للمخازن        

  
7000 

20600 

 

 = كلفة البضاعة التامة الصنع المتاحة للبیع
 كلفة مخزون اإلنتاج التام آخر المدة -

 27600 
(11200) 

 

 (16400)   باعةمكلفة البضاعة ال



 

 7800   =   مجمل ربح (خسارة)    
 تطرح: المصاریف التشغیلیة:

 المصاریف التسویقیة:       
 إعالن        

 عمولة وكالء البیع
 م. نقل للخارج        
 دعایة 

 
 

200 
250 
180 
120 

  

  750  مجموع المصاریف التسویقیة
 المصاریف اإلداریة والعمومیة

 أجور عمال اإلدارة
 ماء وكهرباء وهاتف اإلدارة  

 رواتب اإلدارة       
 م. نثریة       
 دبون معدومة       
 خسارة حیازة مخزون غیر محققة       

 
350 
130 

1270 
150 
40 

200 

  

  21240  مجموع المصاریف اإلداریة والعمومیة
 (2890)   إجمالي المصاریف التشغیلیة

 4910   = الربح (الخسارة) التشغیلي     

 
 

 الصناعیة× شركة 
 قائمة المركز المالي (المیزانیة)

 2014/12/31في  كما
 المطلوبات وحقوق الملكیة المبالغ المبلغ المبلغ الموجودات المبلغ المبلغ المبلغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33300 

 
200 

5800 
3500 
1800 
8000 

 
2800 

11200 
 

 
 
 
 
 
 

3000 
(200) 

 
 

 الموجودات المتداولة:
 النقدیة 

 المصرف
 المدینون

 أوراق القبض
 بضاعة مواد أولیة آخر المدة

 بضاعة مواد تحت الصنع آخر المدة

 مخصص هبوط أسعار البضاعة
 بضاعة تامة الصنع آخر المدة
 مجموع الموجودات المتداولة

 
 
 

3600 
 
 
-0- 
 
 
 

 
2000 
1600 

 
 
-0- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52550 

 المطلوبات المتداولة:
 أوراق الدفع

 الدائنون
 مجـ المطلوبات المتداولة

 المطلوبات الطویلة األجل:
 

المطلوبات الطویلة مجـ 
 األجل

 :حقوق الملكیة
 (؟) رأسمال أول المدة



 

 
 
 
 
 

27000 

 
10000 
4000 

12000 
1000 

 
 

 الموجودات الثابتة:
 المكائن واآلالت

 األجهزة والمعدات
 المباني 
 األثاث

 مجموع الموجودات الثابتة

 
 
 

56700 

 
 

56700 

)760( 
4910 

 

 المسحوبات -
 + صافي الربح

 = رأسمال آخر المدة
 مجموع حقوق الملكیة

 مجـ المطلوبات وحق الملكیة   60300 مجـ الموجودات   60300

 

 ع شركات: (المبالغ بالدنانیر)بفیما یلي المعلومات الخاصة بأر :6س
 Allen Bill Loni Rufino التفاصیل
 المبیعات

 مردودات المبیعات
 صافي المبیعات

مخزون بضاعة أول 
 المدة

 المشتریات
 مردودات المشتریات
مخزون بضاعة آخر 

 المدة
 كلفة البضاعة المباعة
 مجمل ربح (خسارة)

78000 
A 

74000 
16000 

 
88000 
6000 

B 
 

64000 
10000 

C 
5000 

94000 
D 
 

100000 
10000 
48000 

 
72000 
22000 

144000 
12000 

E 
44000 

 
F 

8000 
30000 

 
G 

18000 

100000 
9000 

H 
24000 

 
85000 

I 
28000 

 
72000 

J 
 إحتساب األرقام المفقودة مع إیضاح عملیات اإلحتساب؟ :المطلوب

 
 الحل:

 مردودات المبیعات –صافي المبیعات = اجمالي المبیعات 
74000  =78000–A  

A  =10000 
 12/31بضاعة  –كلفة البضاعة المباعة = كلفة البضاعة المتاحة للبیع         
 B  -=  س          64000

 + كلفة صافي المشتریات 1/1كلفة البضاعة المتاحة للبیع = مخزون  
 98000) = 6000–88000+ ( 16000س   =           
 للرجوع للمعادلة األولى:         
64000   =98000–B 



 

B = 98000–64000  =34000 
 مردودات المبیعات –صافي المبیعات = اجمالي المبیعات          
94000  =C–5000 
C        =94000  +5000  =99000 
 + كلفة صافي المشتریات 1/1كلفة البضاعة المتاحة للبیع = مخزون        
 )D ) +100000–10000س   =         
 12/31بضاعة  –كلفة البضاعة المباعة = كلفة البضاعة المتاحة للبیع        

 48000–= س  72000
 120000=  48000+  72000س =        
 للرجوع للمعادلة االولى:     

120000  =D ) +100000–10000( 
D  =120000–90000  =30000 

 یعاتمردودات المب –صافي المبیعات = اجمالي المبیعات       
E  =144000–12000  =132000 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح = صافي المبیعات       
18000  =132000–G 

G  =132000 -  18000  =114000 
 + كلفة صافي المشتریات 1/1كلفة البضاعة المتاحة للبیع = مخزون      
 )F–8000+ ( 44000س =       
 12/31بضاعة  –كلفة البضاعة المباعة = كلفة البضاعة المتاحة للبیع       

 30000–= س  114000
 144000=  30000+  114000س =       

 لرجوع للمعادلة االولى:با  
144000  =44000 ) +F–8000( 
144000  =44000  +F–8000 

F  =144000–44000  +8000  =108000 
H  =91000 
I  =9000 
J  =19000 
 



 

: 2014/12/31اآلتي األرصدة المستخرجة م�ن س�جالت ش�ركة النص�ر ف�ي  :7س
 (المبالغ بالدینار العراقي)

،  60000 ، خص�م المبیع�ات  40000، مردودات المبیع�ات  1100000مبیعات 
،  30000، م�ردودات المش�تریات  15000، م. نقل لل�داخل  750000مشتریات 

، م. كم�رك عل�ى  20000، م. ت�أمین عل�ى المش�تریات  15000خصم المش�تریات 
، إن��دثار مب��اني إدارة التس��ویق  31000، عمول��ة وك��الء البی��ع  10000المش��تریات 

، قرطاس���یة  20000، إن���دثار مب���اني اإلدارة  9000، م. نق���ل للخ���ارج  38000
، فائ���دة دائن���ة  8300 حاس���بات، مكاس���ب بی���ع ال 3500، م. نثری���ة  7000اإلدارة 
، مخ�زون بض�اعة  46000، خسائر فیضان  9800، خسائر بیع السندات  4200

،  41000، توزیع�ات  200000، أرباح محتجزة أول المدة  170000أول المدة 
 .50000ضریبة دخل 

دین��ار وقیمت��ھ الس��وقیة  150000ف��إذا علم��ت ب��أن تكلف��ة مخ��زون آخ��ر الم��دة ھ��ي 
 دینار. 151000
إع��داد كش��ف ال��دخل وقائم��ة األرب��اح المحتج��زة ع��ن الس��نة المنتھی��ة ف��ي  :المطل��وب

2014/12/31. 
 

 

 الحل:

 شركة النصر
 كشف الدخل

 2014/12/31للسنة المنتهیة في 
 :التفاصیل

 إیراد المبیعات
 مردودات المبیعات -
 خصم المبیعات -

  
1100000 
(40000) 

)60000( 

 

 1000000   صافي المبیعات
 البضاعة المباعة:تطرح:  كلفة 

 مخزون اول المدة       
 المشتریات

 مردودات المشتریات -
 خصم المشتریات -

 +   م. نقل للداخل
 +  م. تأمین على المشتریات
 +  م. كمرك على المشتریات

 
 

750000 
(30000) 
(15000) 

15000 
20000 
10000 

 
170000 

 
 
 
 
 
 

 



 

 750000 كلفة صافي المشتریات  
 المتاحة للبیع= كلفة البضاعة  

 المدة آخركلفة مخزون  -
 920000 

(150000) 
 

 (770000)   كلفة البضاعة الباعة
 230000   =   مجمل ربح (خسارة)    

 تطرح: المصاریف التشغیلیة:
 المصاریف التسویقیة:       

 عمولة وكالء البیع
 إندثار مباني التسویق      

 م. نقل للخارج        

 
 

31000 
38000 
9000 

  

  78000  مجموع المصاریف التسویقیة
 المصاریف اإلداریة والعمومیة

 اندثار مباني االدارة
 قرطاسیة االدارة       
 م. نثریة          

 
20000 
7000 
3500 

  

  30500  مجموع المصاریف اإلداریة والعمومیة
 (108500)   إجمالي المصاریف التشغیلیة

 121500   = الربح التشغیلي     
 تضاف: االیرادات والمكاسب االخرى

 فوائد دائنة        
 مكاسب بیع المكائن       

  
4200 
8300 

 
 

12500 
 تطرح: المصاریف والخسائر االخرى

 خسائر بیع السندات      
 خسائر فیضان      

  
9800 

46000 

 
 

(55800) 
 78200   صافي الربح قبل الضریبة    
 )50000(   تطرح: ضریبة الدخل   

 28200   صافي الربح بعد الضریبة    
 

 

 

 

 



 

 :االتيالمطلوب تحدید األرقام الناقصة في  :8س
 

 الحالة الثانیة الحالة األولى البنود
 مخزون بضاعة اول المدة
 كلفة صافي المشتریات

 مخزون بضاعة آخر المدة
 كلفة البضاعة المباعة

10000 
30000 
5000 
 ؟؟؟؟

20000 
 ؟؟؟؟

10000 
60000 

 الحالة الثانیة الحالة األولى البنود
 إجمالي المبیعات

 مردودات المبیعات
 مخزون بضاعة أول المدة

 مشتریات
 مخزون بضاعة آخر المدة
 مجمل الربح (الخسارة)

85000 
5000 
13000 
60000 
10000 

 ؟؟؟؟

68500 
4500 
16000 

 ؟؟؟؟
9000 

17000 
 الحالة الثانیة األولىالحالة  البنود

 رأس المال أول المدة
 رأس المال آخر المدة
 مسحوبات خالل المدة

 إستثمارات إضافیة الى رأس المال
 صافي الربح (الخسارة)

90000 
85000 
7000 
8000 
 ؟؟؟؟

80000 
 ؟؟؟

6000 
2000 
11000 

 
  


