
 

 

 

 

 

€

- €

- €

- €

- €

- €

 

 

 

 



 اإلجابة عن السؤال األول:

ٌصُف ْزا انُٕع يٍ اإلٌجاس ػهى أَّ تًٌٕهً ألٌ انًؤجش ضًٍ نهًغتأجش فشصح اختٍاس ششاء األصم تًثهغ  .1

×   555:حانٍح نهمًٍح انًضًَٕح نهًؼذاخ( =)انمًٍح اندج  >8=7يغشي ٌغاػذ ػهى إتًاو ػًهٍح َمم انًهكٍح: 

 .دج98>;:54

 ً كم يٍ دفاتش انًؤجش ٔ انًغتأجش.ف 81/17/7518انمٍٕد انًتؼهمح تٓزا انُٕع يٍ اإلٌجاس فً  .7

 انًغتأجش انًؤجش

51/51/7518 

 :>;81              9>7يٍ ح/ 

 :>;81          :71إنى ح/                            

51/51/7518 

           :>;81                  :71يٍ ح/ 

 :>;81          >;1إنى ح/                           

 

- 81;<:( ==4555  ×84;59<=  +:555  ×54:;<98) 

 جذٔل انمٍى انغٌُٕح نكم يٍ انفٕائذ ػٍ لشض اإلٌجاس ٔ لشض اإلٌجاس انًغذد. .8

انذفؼح انغٌُٕح  انغُح
 نإلٌجاس

انفائذج 

 .%17انغٌُٕح

دفؼح لشض اإلٌجاس 
 انًغذدج

 انمشض اإلٌجاسي

1 =555 8=51 91>> 81;<: 

7 =555 87>< 9<58 27476 

8 =555 7<88 :7;< 22773 

9 =555 7151 :=>> 17506 

: =555 18>8 ;;5< 11607 
 84444 57769 6::;9  

->5;11) 555:َالحظ أٌ انمًٍح انًضًَٕح نهًؼذاخ انًًٕنح تانمشض اإلٌجاسي  فً َٓاٌح يذج اإلٌجاس تغأي  -

;;5<.) 

 اإلجابة عن السؤال الثاني:

 أٔسٔ 75555× ½ =  541×  955555عٌُٕح =  انفائذج انُصف .1

 دٔالس 955;7=   1487× أٔسٔ  75555(                                = 5/7515;/85انفائذج فً  ) -

 دٔالس 755>7=   ;148× أٔسٔ  75555(                                = 81/17/7515انفائذج فً  ) -

 97:44 = 6454التي تخص السنة يجًٕع انفائذج 

 دٔالس 55=;7=   1489× أٔسٔ  75555(                              = 7511/;85/5انفائذج فً  ) -

 دٔالس 755;7=   1481× أٔسٔ  75555(                              = 81/17/7511انفائذج فً  ) -

 97444=  6455التي تخص السنة يجًٕع انفائذج 

 :6455، 6454مبلغ القرض المصرفي في  السنة  .6

 دٔالس 17555:=       =147×  955555=  57/51/7515يثهغ انمشض انًصشفً فً  انغُح  -

 دٔالس 99555:=       ;148×  955555=  81/17/7515يثهغ انمشض انًصشفً فً  انغُح  -

 دٔالس 79555:=       1481×  955555=  81/17/7511يثهغ انمشض انًصشفً فً  انغُح  -



 

 عدالت صرف العملة األجنبيةأثر التغير في م .7

 دٔالس 87555=  17555: – 9955:= 81/17/7515فً  خسائر فارق سعر العملة األجنبية -

 دٔالس 87555(  =  =147 -;148) 955555أٔ =                                                  

 ( دٔالس75555= ) 79555: – 99555:= 81/17/7511فً  مكاسب فارق سعر العملة األجنبية -

 ( دٔالس75555(     = )1481 -;148) 955555أٔ =                                                  

 مالحظة:

( انزي ٌغأي 57/51/7515ٌالحظ يٍ انًثال أػالِ أٌ يثهغ اَالخ ٌتحذد ػهى أعاط يؼذل انصشف فً تاسٌخ انششاء )

ٔ ٌثمى حغاب اَالخ ٌظٓش فً انًٍضاٍَح انختايٍح تُفظ انًثهغ. تًٍُا ٌتى تحًٍم  17555$:=       $=147×  955555€

 لائًح انذخم تفٕائذ ٔ يكاعة ٔ خغائش أعؼاس انؼًهح األجُثٍح، حٍث ٌظٓش رنك كًا ٌهً:  

 انثٍاَاخ اإلٌضاحٍح 7515 7511

 انفٕائذ 97:44 97444

(75555)  خغائشأثش تغٍشاخ أعؼاس انصشف: يكاعة،  87555 

 

 السؤال الثالث:عناإلجابة 

تؼشف انمٕائى انًانٍح ٔفك يؼاٌٍش انتماسٌش انًانٍح انذٔنٍح ػهى أَٓا انمٕائى انتً ٌتى يٍ خالنٓا تمذٌى ػشض ٍْكهً  ( أ

انًانً نهٕحذج االلتصادٌح ٔ انتذفماخ انُمذٌح تٓذف تهثٍح احتٍاجاخ يختهف  ٌثٍٍ انٕضغ انًانً ٔ اَداء

 انًغتؼًهٍٍ نهًؼهٕياخ انًحاعثٍح تكٍفٍح يتٕاصَح دٌٔ تغهٍة يصهحح طشف ػهى آخش. 

 تتكٌٕ انمٕائى انًانٍح يٍ خًظ لٕائى، ًْ: ( ب

 انًٍضاٍَح، –لائًح انٕضغ انًانً  -

 لائًح انذخم، -

 لائًح انتذفماخ انُمذٌح، -

 لائًح انتغٍش فً حمٕق انًهكٍح،  -

 اإلٌضاحاخ، انًالحك، انًالحظاخ. -

 ج( يحتٌٕاخ انتذفماخ انُمٍح )انطشٌمح انًثاششج ٔ غٍش انًثاششج(:

 انتذفماخ انُمذٌح انتشغٍهٍح، -

 انتذفماخ انُمذٌح انتًٌٕهٍح، -

 انتذفماخ انُمذٌح االعتثًاسٌح. -

 


