
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة علوم وتقانة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10tec                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة علوم وتقانة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10tec1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ق ائمة الدخل

جميع االيرادات  : االيرادات  : اوال    

جميع المصروف ات    :المصروف ات  : ثانيا    

جميع  .. ) ايرادات استثمار الخ  +ايرادات متنوعة  + ايردات ايجار  + ايرادات خدمات  : االيرادات  
(كلمات ايردات    

مصاريف  + مصاريف نق ل  + االيجار  + االجور  + الرواتب  + الكهرباء و الماء  + الهاتف    :ف ات  المصرو 
(مصروف  جميع كلمات  .. ) مصاريف اعالن الخ  + تسويق    

..ان في السؤال قد يأتيك بعضا من االيرادات و بعضا من المصروف ات و الخ  : مالحظة مهمة    

 الميزانية العمومية

: األصول  : اوال    

  بضاعة+ مهمات  + اوراق قبض  + مدينون  + بنك  + نقد  + صندوق   :المتداولة  األصول  

معدات النق ل+ اثاث  + سيارات  + اراضي  + مباني  + معدات  + اآلالت  : األصول الثابتة    

: الخصوم  : ثانيا    

السحب على المكشوف+ اوراق دفع  + قروض بنك  + قروض قصيرة االجل  + دائنون  : خصوم قصيرة االجل    

(سنوات   01) قروض بنك  + قروض طويلة  : خصوم طويلة االجل    

(ربح ق ائمة الدخل  ) صافي الربح   :رأس المال    

و لن يأتيك  .. ان في السؤال قد يأتيك بعضا من االصول المتداولة و بعضا من االصول الثابتة و الخ  : مالحظة مهمة  
كذلك ينطبق على الخصوم  ,, جميعهم    



 ق ائمة رأس المال  

(مصاريف  ) المسحوبات    –( ق ائمة الدخل  ) صافي الربح  + المال في بداية المدة    رأس  

 

:  الميزانية العمومية  +  ق ائمة الدخل: مثال    

:  مثال: اوال    

 نقدية 00611 مدينون 0011
 سيارات 0011 مهمات 011

 اثاث 0011 ادوات 0011
 مبان 00011 دائنون 0011

سنوات 01قرض البنك   0611 راس المال 00611  

 ايراد خدمات 0011 ايردات االيجار 0011
 مصروف اهالك االثاث 011 مصروف ات الشحن 0011

 مصروف ات التأمين 0011 مصروف ات نثرية 011

 

: المطلوب    

م 0101-0-00اعداد ق امة الدخل عن الفترة المنتهية    -0  

م 0101-0-00اعداد الميزانية العمومية في    -0  

 

 

 

 

 



م   0101-0-00ق ائمة الدخل عن الفترة المنتهية    

:االيردات     

0011  +0011  =0011 ايردات ايجار    -0   

ايردات خدمات  -0  

0011  

: المصروف ات     

011  +0011  +0011  +011  =0011  

 

مصروف ات اهالك االثاث -0  

مصروف ات تامين   -0  

مصروف ات شحن -0  

مصروف ات نثرية   -0  

0011  

  

يضاف لرأس المال 0111= 0011-0011= الربح     المصروف ات  –االيرادات  = الربح     

 

ضع االيردات في خانة و اكتب جميع االيرادات و اجمعهم بعد ذلك ضع المصروف ات في خانة و  : مالحظة مهمة  
ربح يضاف لرأس  اجمعهم و بعد ذلك نقص االيردات من المصروف ات ليظهر لك الربح و ربما يكون خسارة احيانا و ال

 المال  

 

 

 

 

 

 

 



م   0101-0-00الميزانية العمومية في    

:األصول     

00611  +011  +0011  +0011  =00011 : أصول متداولة     

نقدية   -0  

مهمات   -0  

ادوات    -0  

مدينون -0  

0011  +0011  +00011 =00011 :أصول ثابتة     

سيارات -0  

اثاث    -0  

مبان   -0  

 00011  +00011  =00011 اصول ثابتة  + اصول متداولة     

:الخصوم     

: خصوم قصيرة   0011  

دائنون   -0  

: خصوم طويلة   0611  

قرض البنك   -0  

06011+0111  

 

:رأس المال    

رأس المال   -0  

صافي الربح   -0  

0011  +0611  +06011  +0111  =00011 جمع جميع الخصوم      

 

و يجب جمع االصول المتداولة و الثابتة  , و الخصوم مساويا لبعضه    يجب ان يكون مجموع االصول: مالحظة مهمة جدا  
(االصول و الخصوم  ) و يتم جمع الخصوم جميعها و يظهر الناتج نفسه لالثنين    

يتم اخذ االرق ام من الجدول المعطى في السؤال و لكل جانب له رقم  : مالحظة مهمة جدا    

 



:اوجد المبلغ الناقص  : مثال    

حقوق الملكية    +الخصوم         =االصول     

00111 00111  010111  

00111 00111 00111 

01111 00111 000111 

 

حقوق الملكية  + الخصوم  = االصول  : مالحظة مهمة جدا    

 

 اتمنى اني وفقت في الشرح

 

  00سؤال   000مالحظة لمن يريد حل التمارين ص  

0سؤال 000و لمن يريد حل سؤال آخر للمثال األخير ص    

 اهلل يوفقكم  

 

 


