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السؤال األول:
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اسم المحاضر:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:إدارة المال واألعمال
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

(  5درجات )

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل:
 .1املصروفات املستحقة:
أ – تعترب التزاما على املنشأة ،ويرتتب على اثباهتا نقص يف قيمة املصروف
ب – تعترب التزاما على املنشأة ،ويرتتب على اثباهتا زايدة يف قيمة املصروف
ج – تعترب أصال للمنشأة ،ويرتتب على اثباهتا نقص يف قيمة املصروف
د – تعترب أصال للمنشأة ،ويرتتب على اثباهتا زايدة يف قيمة املصروف
 .2يف حالة عجز الصندوق وعندما يكون صاحب احملل هو أمني الصندوق ،فإن الطرف الدائن لقيد التسوية هو:
أ – حـ /املسحوابت الشخصية

ب – حـ /عجز الصندوق

ج – حـ /أمني الصندوق

د – حـ /الصندوق

 .3األخطاء احملاسبية الناجتة عن عدم خربة وفهم احملاسب هي:
أ – أخطاء السهو

ب – األخطاء اإلرتكابية

ج – األخطاء الفنية

د – األخطاء املسموح هبا

 .4عند تطبيق طريقة احملفظة جلرد األوراق املالية:
أ – يتم أخذ التكلفة أو السوق أيهما أقل جلميع أنواع األوراق املالية معا
ب – يتم أخد التكلفة أو السوق أيهما أقل لكل نوع من األوراق املالية على حده
ج – يتم أخذ سعر التكلفة جلميع األوراق املالية معا
د – يتم أخذ سعر السوق جلميع األوراق املالية معا
 .5تقوم طريقة أعمار الديون لتقدير الديون املشكوك يف حتصيلها على أساس:
أ – نسبة واحدة من رصيد املدينني
ب – نسبة واحدة من صايف املبيعات اآلجلة
ج – عدة نسب تزداد بزايدة عمر الدين
د – عدة نسب تتناقص بزايدة عمر الدين
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(  10درجات )

السؤال الثاني:

ظهر رصيد حساب البنك يف دفاتر منشأة انصر يف  2017/11/30مببلغ  1400دينار ،يف حني أظهر كشف البنك املرسل اىل املنشأة عن
تبني ما يلي:
شهر نوفمرب  2017رصيدا مببلغ  4150دينار ،وابلبحث عن أسباب االختالف ّ
 .1هناك مصاريف بنكية مببلغ  8دينار أظهرها كشف البنك ،ومل يرد اشعار للمنشأة بذلك

 .2هناك شيكات صادرة مسحوبة ألمر املوردين مببلغ  2650دينار ،مل يتقدم أصحاهبا لصرفها ومل ترد يف كشف البنك
 .3أظهر كشف البنك أن هناك كمبيالة حمصلة قيمتها  1500دينار ،وعمولة التحصيل  %1ومل يرد اشعار للمنشأة بذلك
 .4أرجع البنك الشيك الصادر رقم ( )45للمورد منري مببلغ  650دينار نتيجة خطأ يف التوقيع
 .5شيك مستلم من العميل فوزي مببلغ  800دينار مت ارساله للبنك للتحصيل ،ومل يرد يف كشف البنك
تبني أن الشيك احملصل رقم ( )322مببلغ  125دينار بقيمة توزيعات أرابح لصاحل املنشأة قد سجل ابلدفاتر ابخلطأ مببلغ  152دينار
ّ .6
 .7ورد اشعار من حمالت الفالح بتحويلها مبلغ  1200دينار حلساب املنشأة يف البنك وقد مت قيدها يف الدفاتر ،ومل ترد يف كشف البنك
املطـلوب - 1 /إعداد مذكرة التسوية البنكية
 - 2إجراء قيود التسوية الالزمة

(  25درجة )

السؤال الثالث:

فيما يلي األرصدة اليت ظهرت يف ميزان املراجعة ملنشأة النجوم التجارية بتاريخ 2017/12/31
أرصدة دائنة

وعند اجلرد بتاريخ  2017/12/31تبني اآليت:

احلسـاب

أرصدة مدينة
2800

م .رواتب

 – 1الرواتب الشهرية  350دينار بدءا من 2017/4/1

2600

الصندوق

 – 2بلغ عجز الصندوق  100دينار وتقرر اعتبار  %40منه

15000

مـدينـون

طبيعيا على ان يتحمل أمني الصندوق (عمر) ابقي العجز

ديون معدومة

400
1000

 - 3تقرر اعتبار %8من رصيد املدينني ديون مشكوك يف حتصيلها

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

600

م .دعاية وإعالن مدفوع مقدما

5600

أ .قبض

 – 4احلملة االعالنية مدهتا  4شهور تنتهي يف 2018/3/31
 – 5اتريخ حتصيل أوراق القبض  2018/4/1والفائدة  %5سنواي

100

خمصص خصم أ .قبض

2400

ايراد عقار

 – 6مت أتجري العقار يف  ،2017/5/1وملدة عام

آالت

 – 7معدل تشغيل اآلالت  0.75دينار/ساعة تشغيل ،وبلغت خالل

20000
2700

جممع اهالك آالت

120

فوائد دائنة

عام  2017ساعات التشغيل الفعلية  4000ساعة

 – 8الفوائد عن وديعة لدى البنك مببلغ  12000دينار بفائدة
 %4سنواي ابتداء من 2017/8/1

املطلـوب –1 /إجراء قيود التسوية واالقفال الالزمة بتاريخ 2017/12/31
 – 2بيان أثر التسوايت على قائمة املركز املايل (امليزانية) يف 2017/12/31
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السؤال الرابع:
أوال :

( 4درجات)

متتلك منشأة القدس سيارة كانت قد اشرتهتا بتاريخ  2015/5/1بتكلفة  18000دينار ،يقدر عمرها اإلنتاجي  7سنوات وقيمتها
كخردة  1200دينار ،وتستهلك بطريقة القسط الثابت ،ويف  2017/12/31متت مبادلة السيارة آبلة قيمتها  12200دينار،
وقد دفعت املنشأة  400دينار نقدا إلمتام عملية املبادلة
املطلوب  :اثبات قيد مبادلة السيارة بتاريخ  ،2017/12/31وحتديد القيمة املقدرة للسيارة هلا عند املبادلة

ثانيا :

(  6درجات )

فيما يلي جمموعة من القيود اخلطأ والشرح عليها هو الصحيح
واملطلوب  :اجراء قيود التصحيح الالزمة ابلطريقة املختصرة فقط
-1

-2

 760من حـ /الدائنني (حمالت احلسني)

 60من حـ /م .نقل مشرتايت

 760اىل حـ /البنك
(سداد مبلغ  670دينار حملالت احلسني بشيك)

 60اىل حـ /الصندوق
(دفع مبلغ  60دينار نقدا لنقل بضاعة مشرتاة من حمالت البهاء
– التسليم حمل املشرتي)

-3

-4

 75من حـ /املدينني (حمالت الفالح)

 4000من حـ /املشرتايت
اىل مذكورين

 75اىل حـ /مردودات املبيعات

 3600حـ /البنك

(ردت حمالت الفالح بضاعة مباعة هلم قيمتها 57

 400حـ /خصم املشرتايت

دينار على احلساب)

(شراء بضاعة مببلغ  4000دينار بشيك وخبصم جتاري )%10

(اقلب الصفحة)
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السؤال اخلامس:
(  4درجات )

أوال:

متتلك إحدى املنشـ ـ ـ ـ ــةت التجارية أوراق مالية قيمتها الدفرتية  4500دينار ،ويف  2017/11/1قامت املنشـ ـ ـ ـ ــأة ببيع  %70من تلك
األوراق املالية مببلغ  3000دينار نقدا
املطلـوب  – 1 /إثبات بيع األوراق املالية بتاريخ  ،2017/11/1واجراء قيد االقفال الالزم يف  2017/12/31لنتيجة البيع

 – 2إجراء قيد التسوية الالزم بتاريخ  ،2017/12/31علما أبن القيمة السوقية لألوراق املالية املتبقية بلغت  1250دينار

ثانيا :

( 6درجات)

فيما يلي البياانت اخلاصة ابملخزون يف إحدى املنشةت اليت تتبع نظام اجلرد الدوري وذلك خالل شهر ديسمرب :2017
كمية

سعر

البيان
رصيد 12/1

800

15

مشرتايت 12/5

2000

17

مشرتايت 12/15

1400

20

مشرتايت 12/25

1800

18

وقد بلغت الوحدات املباعة خالل الشهر  4000وحدة
املطلـوب  - 1 /حساب تكلفة بضاعة آخر املدة وتكلفة البضاعة املباعة بطريقة الوراد أوال صادر أوال )(FIFO
 – 2إجراء قيد إثبات بضاعة آخر املدة (علما ابن القيمة السوقية هلا  38000دينار)

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح
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