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السؤال األول :

اسم المحاضر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس( :ال)

(  5درجات )

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل:
 .1عند تطبيق المنشأة لنظام الجرد الدوري للمخزون فإنه:
أ – يمكن تحقيق الرقابة بدقة على المخزون

ب – يوجد حساب للمخزون يمكن من خل له معرفة رصيد المخزون في أي لحظة
ج – يصعب تحقيق الرقابة والمتابعة لتدفق المخزون اوال بأول

د – يمكن معرفة ما يتحقق من ربح او خسارة لكل عملية بيع على حده
 .2في مدخل قائمة الدخل يجعل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
أ– مدينا بالديون المعدومة ودائنا بالديون المشكوك في تحصيلها

ب – مدينا بالديون المشكوك في تحصيلها ودائنا بالديون المعدومة

ج – مدينا بكل من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة

د – دائنا بكل من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة

 .3يترتب على تقويم بضاعة آخر المدة بقيمة أقل من قيمتها الصحيحة:
أ – نقص في صافي الربح وزيادة في إجمالي األصول

ب – زيادة في صافي الربح ونقص في إجمالي األصول
ج – زيادة في صافي الربح وزيادة في إجمالي األصول

د – نقص في صافي الربح ونقص في إجمالي األصول

 .4عند جرد أوراق القبض ألول مرة وكان تاريخ استحقاقها بعد  4شهور فإن الطرف الدائن في قيد التسوية هو:
أ – حـ /أوراق القبض المستحقة

ب – حـ /مخصص خصم أوراق القبض
ج – حـ /ملخص الدخل

د – حـ /أوراق القبض برسم الخصم
 .5عند تطبيق طريقة الوارد أوال صادر أوال ( )FIFOفإنه:

أ – يعتبر المخزون من أحدث المشتريات والمبيعات من أقدم المشتريات

ب – يعتبر المخزون من أقدم المشتريات والمبيعات من أحدث المشتريات
ج – يعتبر كل من المخزون والمبيعات من أقدم المشتريات

د – يعتبر كل من المخزون والمبيعات من أحدث المشتريات

(  10درجات) .

السؤال الثاني :
فيما يلي األرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة إلحدى المنشآت التجارية بتاريخ 2017/12/31
أرصدة مدينة

الحسـاب

أرصدة دائنة

وعند الجرد بتاريخ  2017/12/31تبين اآلتي:

4000

أ .قبض

 – 1تاريخ استحقاق أوراق القبض  2018/8/1ومعدل

7300

مـدينـون

 – 2تقرر إعدام ديون قيمتها  300دينار

ديون معدومة

100
400

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

الخصم  %6سنويا

 -3تقرر اعتبار  %8من رصيد المدينين ديون مشكوك
في تحصيلها

المطلـوب  – 1 /إجراء قيود التسوية واالقفال اللزمة بتاريخ 2017/12/31

 – 2بيان أثر التسويات على قائمة المركز المالي (الميزانية) في 2017/12/31

قيود التسوية واالقفال:
1

2

الميزانية في 2017/12/31

3

(  10درجات) .

السؤال الثالث :

فيمـا يلـي البيانــات المتعلقـة بحركــة الصـنل (ه) خــلل شـهر ديسـمبر  2017فــي إحـدى المنشــآت التجاريـة التــي تطبـق نظــام

الجرد المستمر:

 – 1في  12/1بلغ رصيد البضاعة من الصنل (ه)  200وحدة بسعر  22دينار للوحدة
 – 2في  12/5تم شراء  600وحدة من محلت االحسان بسعر  30دينار للوحدة
 – 3في  12/15تم بيع  300وحدة لمحلت االسراء بسعر  35دينار للوحدة

 – 4في  12/25تم رد  100وحدة لمحلت االحسان من البضاعة المشتراة في 15/5
فإذا علمت أن المنشأة تتبع طريقة المتوسط المرجح في تقييم المخزون

المطـلوب  – 1 /تصوير بطاقة حركة الصنل (ه) لشهر ديسمبر 2017

 – 2إجراء قيود اليومية اللزمة إلثبات العمليات السابقة علما بأن عمليات الشراء والبيع تتم على الحساب

 – 3إجراء قيد التسوية الخاص بالبضاعة في  2017/12/31علما بان القيمة السوقية للبضاعة تقل عن التكلفة
بمبلغ  1200دينار ،ويوجد رصيد لمخصص هبوط أسعار البضاعة بمبلغ  1500دينار
بطاقة الصنل (ه)

التاريخ

البيــان

الوارد
كمية

سعر

الصادر
قيمة

كمية

سعر

12/1
12/5
12/15
12/25

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

الرصيد
قيمة

كمية

سعر

قيمة

