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(  5درجات )

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل :
 .1في نظام الجرد الدوري وعند اثبات بضاعة آخر المدة فإنه:
أ – يجعل حساب بضاعة آخر المدة دائنا بالتكلفة
ب – يجعل حساب بضاعة آخر المدة مدينا بالفرق بين التكلفة والسوق
ج – يجعل حساب بضاعة آخر المدة مدينا بالتكلفة أو السوق أيهما أقل
د – يجعل حساب بضاعة آخر المدة دائنا بالتكلفة أو السوق أيهما أقل
 .2أوراق القبض هي:
أ – كمبياالت تستحق للمنشأة على عمالئها وتصنف ضمن األصول المتداولة
ب – كمبياالت تستحق على المنشأة لمورديها وتصنف ضمن األصول المتداولة
ج – كمبياالت تستحق للمنشأة على عمالئها وتصنف ضمن الخصوم المتداولة
د – كمبياالت تستحق على المنشأة لمورديها وتصنف ضمن الخصوم المتداولة
 .3عند تخفيض المخصصات فإن قيمة التخفيض تظهر في:
أ – قائمة المركز المالي مطروحة من االصل ذو العالقة
ب – قائمة المركز المالي مضافة الى االصل ذو العالقة
ج – ملخص الدخل ضمن المصروفات
د – ملخص الدخل ضمن االيرادات
 .4في مدخل قائمة الدخل يجعل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :
أ – مدينا بالديون المشكوك فيها ودائنا بالديون المعدومة
ب – مدينا بالديون المعدومة ودائنا بالديون المشكوك فيها
ج – مدينا بكل من الديون المشكوك فيها والديون المعدومة
د – دائنا بكل من الديون المشكوك فيها والديون المعدومة
 .5عد جرد أوراق القبض في نهاية الفترة المالية فإنه تتساوي قيمتها الحالية مع قيمتها الدفترية عندما يكون تاريخ استحقاقها :
أ – بعد  3شهور والفائدة %5
ب – بعد  6شهور والفائدة %6
ج – بعد  4شهور والفائدة %5
د – في نهاية الفترة المالية وبغض النظر عن نسبة الفائدة
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(  21درجة )

السؤال الثاني :

أظهر كشف البنك المرسل إلي منشأة الفجر التجارية عن شهر نوفمبر  2016رصيدا مدينا بمبلغ  1400دينار في حين ظهر رصيد
حساب البنك في دفاتر المنشأة في  2016/11/30مدينا بمبلغ  444دينار ,وبالبحث عن أسباب االختالف تبين ما يلي:
 -1هناك إيداعات أرسلت للبنك في  2016/11/30قيمتها  4445دينار لم ترد في كشف البنك.
 -2هناك شيكات صادرة مسحوبة ألمر الموردين وقدرها  500دينار لم يتقدم أصحابها لصرفها ولم ترد ضمن كشف البنك.
 -3أظهر كشف البنك أن هناك كمبيالة محصلة قيمتها  2400دينار وعمولة التحصيل  %1ولم تسجل بالدفاتر.
 -4أرجع البنك الشيك الصادر رقم ( )33للمورد وجدي بمبلغ  200دينار نتيجة خطأ في التوقيع.
 -5هناك مصاريف بنكية بمبلغ  20دينار أظهرها كشف البنك ,ولم تسجل في الدفاتر.
 -6شيك مستلم من العميل مهدي بمبلغ  500دينار كان قد تم ارساله للتحصيل سابقا ولكن البنك ارجعه لعدم كفاية الرصيد.
 -7تبين أن الشيك رقم ( )10بمبلغ  725دينار مصروف ألمر شركة الوطن التجارية قد سجل بالدفاتر بالخطأ بمبلغ  752دينارا ,كما
أن الشيك رقم ( )42بمبلغ  364دينار ,مصروف ألمر شركة المجد قد سجله البنك بالكشف بالخطأ بمبلغ  346دينار.
المطـلوب - 1 /إعداد مذكرة التسوية البنكية
 - 2إجراء قيود التسوية الالزمة

(  11درجة )

السؤال الثالث :

فيما يلي األرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة لمنشأة النجوم التجارية بتاريخ 2116/12/31
أرصدة دائنة

أرصدة مدينة
3111

الصندوق

18311

مـدينـون

وعند الجرد بتاريخ  2016/12/31تبين اآلتي :

الحسـاب

 – 1الرصيد الفعلي للصندوق  2811دينار وتقرر اعتبار نصف العجز
طبيعيا على ان يتحمل المالك النصف االخر من العجز

 – 2تقرر إعدام ديون قيمتها  311دينار

ديون معدومة

511
1111

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - 3تقرر اعتبار %5من رصيد المدينين ديون مشكوك في تحصيلها

أ .قبض

4811
71

 – 4تاريخ تحصيل أوراق القبض  2117/6/1والفائدة  %6سنويا

مخصص خصم أ .قبض
م .تأمين ضد الحريق

 – 5القسط الشهري للتأمين  51دينار تبدأ من 2116/5/1

ايراد عقار مقبوض مقدما

 – 6ايجار العقار محصل عن سنة ونصف ابتداء من 2116/11/1

251

فوائد مدينة

 –7تبلغ الفوائد المدينة لقرض مؤسسة فاتن التي تخص عام 2116

5111

أثاث

 – 8تم شراء األثاث في  ،2116/3/1ويستهلك بمعدل  %15سنويا

411

مسحوبات شخصية

711
3611

مبلغ  321دينار

المطلـوب –1 /إجراء قيود التسوية واالقفال الالزمة بتاريخ 2116/12/31
 – 2بيان أثر التسويات على قائمة المركز المالي (الميزانية) في 2116/12/31
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السؤال الرابع :
(  8درجات )

أوال :

فيما يلي البيانات المتعلقة بحركة الصنف (س) خالل شهر ديسمبر  2116في إحدى المنشآت التجارية التي تطبق نظام الجرد المستمر :
 – 1في  12/1بلغ رصيد البضاعة  81وحدة منها 31 :وحدة بسعر  211دينار للوحدة  ،والباقي بسعر  221دينار للوحدة
 – 2في  12/15تم شراء  211وحدة بسعر  251دينار للوحدة
 – 3في  12/25تم بيع  171وحدة لمحالت السالم
 12/28 – 4ردت محالت السالم  11وحدات لعدم مطابقتها للمواصفات
فإذا علمت أن المنشأة تتبع طريقة الوارد أوال صادر أوال ( )FIFOفي تقييم المخزون
المطـلوب  – 1 /تصوير بطاقة حركة الصنف لشهر ديسمبر 2016
 – 2إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات بتاريخ  ، 12/15وبتاريخ  ،12/25علما بأن سعر بيع الوحدة  300دينار ،
وأن عمليات الشراء والبيع تتم على الحساب
 – 3اجراء قيد التسوية الالزم للبضاعة علما بأن القيمة السوقية للبضاعة في  2116/12/31تقل  1211دينار عن التكلفة

(  6درجات )

ثانيا :

فيما يلي مجموعة من القيود الخطأ والشرح عليها هو الصحيح .
والمطلوب  :اجراء قيود التصحيح الالزمة بالطريقة المختصرة فقط .
-1

-2

 450من حـ /المشتريات

 50من حـ /م .نقل مبيعات
 50الى حـ /الصندوق

 450الى حـ /البنك

(دفع مبلغ  50دينار نقدا لنقل بضاعة مباعة لمحالت أمجد –

(شراء بضاعة بشيك بمبلغ  540دينار)

التسليم محل البائع)
-3

-4

 75من حـ /اآلالت

من مذكورين
 2850حـ /المبيعات

 75الى حـ /الصندوق

 150حـ /الخصم المسموح به

(دفع مصاريف صيانة دورية لآلالت 57دينار نقدا)

 3000الى حـ /التاجر خالد
(بيع بضاعة بمبلغ  3000دينار الى التاجر خالد على الحساب
وبخصم تجاري .) %5
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السؤال الخامس :
( 4درجات)

أوال :

في  2014/4/1اشترت منشأة القدس سيارة تكلفتها  15000دينار  ،عمرها اإلنتاجي  7سنوات وقيمتها كخردة 1000
دينار  ،وفي  2016/7/1تمت مبادلة السيارة بآلة قيمتها  9800دينار  ،وقد استلمت المنشأة  400دينار نقدا التمام عملية
المبادلة .
المطلوب :اثبات قيد مبادلة السيارة بتاريخ  ،2016/7/1وتحديد القيمة المقدرة لها عند المبادلة

ثانيا  :اجب عن فرع واحد فقط من الفرعين التاليين  3( :درجات)
أ – تمتلـك إحـدى المنشــآت التجاريـة أوراق ماليـة تكلفتهــا  4111دينـار ،ويبلـغ رصــيد مخصـص هبـوا أســعار األوراق الماليـة  121دينــار،
وفي  2116/11/1قامت المنشأة ببيع  %61من تلك األوراق المالية بمبلغ  2551دينار نقدا
المطلـوب  – 1 /إثبات بيع األوراق المالية بتاريخ  ، 2116/11/1واجراء قيد االقفال الالزم في  2116/12/31لنتيجة البيع

 – 2إجراء قيد التسوية الالزم بتاريخ  ، 2116/12/31علما بأن القيمة السوقية لؤلوراق المالية المتبقية بلغت  1651دينار

ب – بتاريخ  2015/1/1اشترت منشأة االستثمارات الحديثة  100سهم من شركة الشعب لغرض المتاجرة بمبلغ  30دينار للسهم
الواحد نقدا كما دفعت  100دينار نقدا عمولة لوكيل الشراء ،وفي  2015/12/31تسلمت  3دنانير توزيعات نقدية عن كل
سهم ،وبتاريخ  2016/1/10باعت شركة االستثمارات الحديثة الموجودات المالية التي بحوزتها بمبلغ  3500دينار بشيك.
المطلـوب  /تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية شركة االستثمارات الحديثة.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

-4-

