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السؤال األول :ضع عالمة ( )/أو (×) لمعبارات التالية في الجدول المخصص لذلك أسفل السؤال ( 5عالمات)
- 1اذا كان مجموع المبالغ في الجانب المدين من دفتر االستاذ مساويا لمجموع المبالغ في الجانب الدائن
فان الحساب في ىذه الحالة يعد حسابا مقفال .

- 2ان عممية اعادة فتح الحساب تعني نقل نتيجة او حصيمة تبويبو الى بداية الفترة التالية العتبارىا
الرصيد االفتتاحي المتوفر في ىذا الحساب .

- 3المصاريف االيرادية ىي التي يستفاد منيا ألكثر من سنة مالية واحدة او ىي التي تساىم في تحقيق
االيراد في االجل الطويل .

- 4يقصد بالمردودات الداخمة مردودات المشتريات .

- 5عندما يدفع المشتري جزء من ثمن البضاعة قبل توريدىا لو كدفعة فان ىذا المبمغ يسمى عربون شراء
.

- 6ان النفقات المدفوعة عمى البضاعة المشتراه حتى تصبح في المخازن تعتبر مصاريف راسمالية

- 7اذا كان االتفاق بين البائع والمشتري عمى ان يكون تسميم البضاعة محل البائع فان المشتري يتحمل
مصاريف نقل البضاعة .

- 8المصروفات التي يدفعيا المشروع بيدف تحقيق ايراد خالل اقل من فترة مالية تسمى مصروفات ايرادية.
- 9تسجل االصول الثابتة في الدفاتر المحاسبية حسب سعر شراؤىا وليس حسب سعر تكمفتيا .

- 10ال تعتبر بضاعة اول المدة في بداية فترة محاسبية معينة بضاعة اخر المدة في نياية الفترة السابقة
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( 10عالمات)

في  2014/1/1بدأ التاجر نعمان محمو التجاري باألرصدة التالية  :العممة بالدينار

 6000البنك  2000 ،اثاث  5000 ،بضاعة  3000 ،سيارات  2500 ،مدينون (شريف)  900 ،دائنون (
الشركة الفنية )  17600 ،راس المال .
وخالل العام تمت العمميات التالية :

- 1في  1منو دفع نعمان مبمغ  3000دينار بشيك ايجار المحل لمدة سنتين وقد قام المحاسب بتسجيل
المصروف كأصل .

- 2في 2منو باع الى شريف بضاعة بمبمغ  3000دينار استمم نصف قيمتيا بشيك والباقي عمى
الحساب .

- 3في  3منو رد شريف جزء من البضاعة التي تم بيعيا لو بتاريخ  1-2قيمتيا  500دينار وذلك
لعدم مطابقتيا لممواصفات وسدد من حسابو مبمغ  2500دينار نقدا .

- 4في  6منو اشترى نعمان بضاعة من الشركة الفنية بمبمغ  2000دينارعمى الحساب .

- 5في  7منو قام نعمان برد جزء من البضاعة المشتراه من الشركة الفنية لعدم مطابقتيا لممواصفات

قيمتيا  600دينار وسدد ما عميو لمشركة الفنية بالكامل بموجب كمبيالة تستحق في نياية الشير .

- 6في  9منو سحب نعمان بضاعة الستخدامو الخاص قيمتيا البيعية  1100دينار .

- 7في  12منو باع بضاعة الى شريف بمبمغ  1600دينار بشيك وفي نفس الوقت سدد شريف حسابو
السابق بقيمة  1000دينار نقدا .

- 8في  15منو باع بضاعة لشركة الظافر نقدا بمبمغ  2300دينار وقد دفعت شركة الظافر مصاريف نقل
لمبضاعة مبمغ  50دينار بموجب اتفاق شرط التسميم محل البائع .

- 9في  20منو اشترى بضاعة من شركة الناجي بشيك بمبمغ  3700دينار ودفع مصاريف نقل ليا
 100دينار نقدا بموجب اتفاق شرط التسميم محل البائع .

في  1 /30سدد نعمان قيمة كمبيالة الشركة الفنية نقدا .
- 10
المطموب :

- 1اثبات قيود اليومية الالزمة في دفاتر محالت التاجر نعمان
- 2تصوير وترصيد حساب البنك  ،وحساب العميل شريف .

- 3اعداد قيد التسوية الخاص بإيجار المحل في نياية الفترة 2014-12-31
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إَتهت األسئهت
يع تًُيبتُب نكى ببنُجبح وانتىفيك
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