جبهــــعـت فــــلســـطيي

رقن الوسبق BSNA 1303 :
اسن الوسبق :هببدئ الوحبسبت 2
تبريخ االهتحبى2017/04/16 :
عذد األسئلت )3(:أسئلت
زهي االهتحبى :سبعة واحذة
استخذام اآللت الحبسبت (ًعن)

السؤال األول :

االهتحبى اليصفي الثبًي
الفصل الذراسي الثبًي
2017 - 2016

(

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل :
 .1المصروفات المستحقة ىي :

أ – مصروفات تستحق الدفع عن فترة مالية قادمة

ب – مصروفات مدفوعة عن فترة مالية سابقة

ج – مصروفات تخص فترة مالية قادمة لم تدفع بعد

د – مصروفات تخص الفترة المالية المنتيية لم تدفع بعد
 .2عند تطبيق المنشأة لنظام الجرد الدوري لممخزون فإنو:
أ – يمكن تحقيق الرقابة بدقة عمى المخزون

ب – يصعب تحقيق الرقابة والمتابعة لتدفق المخزون اوال بأول

ج – يوجد حساب لممخزون يمكن من خاللو معرفة رصيد المخزون في أي لحظة

د – يمكن معرفة ما يتحقق من مكسب او خسارة لكل عممية بيع عمى حده
 .3عند تطبيق طريقة الوارد أوال صادر أوال فإنو :

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
 .4المخصصات :
أ – أرصدتيا مدينة وتظير في قائمة المركز المالي مضافة الى االصول ذات العالقة

ب – أرصدتيا دائنة وتظير في قائمة المركز المالي مضافة الى االصول ذات العالقة

ج – أرصدتيا دائنة وتظير في قائمة المركز المالي مطروحة من االصول ذات العالقة

د – أرصدتيا مدينة وتظير في قائمة المركز المالي مطروحة من االصول ذات العالقة
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فيما يلي األرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة لمنشأة النجوم التجارية بتاريخ ( 2016/12/31بالدينار)
أرصدة مدينة
1800

الحسـاب

أرصدة دائنة

وعند الجرد بتاريخ  2016/12/31تبين اآلتي :

األجور

 – 1قيمة األجور الشهرية  200دينار

تأمين ضد الحريق مدفوع مقدما

 – 2أقساط التأمين مدفوعة عن عام ونصف بدءا من 2016/1/1

600

ايراد أوراق مالية

 –3ايراد األوراق المالية لعام  2016بلغ  750دينار

3000

ايراد عقار

 – 4تم تأجير العقار بمبلغ  200دينار شهريا ابتداء من 2016/3/1

مـدينـون

 – 5تقرر إعدام ديون قيمتها  1500دينار

900

17000
1800

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - 6تقرر اعتبار نسبة الديون المشكوك فيها %10من رصيد المدينين

المطلـوب  – 1 /إجراء قيود التسوية واالقفال الالزمة بتاريخ 2016/12/31
 – 2بيان أثر التسويات على قائمة المركز المالي (الميزانية) في 2016/12/31
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اجب عمى فرعين فقط عمى ان يكون األول منيما:

أوال ( :اجباري)

فيما يمي البيانات الخاصة بالمخزون في إحدى المنشآت التي تتبع نظام الجرد الدوري وذلك خالل شير ديسمبر : 2016
كمية

سعر

البيان
رصيد 12/1

400

15

مشتريات 12/5

1600

18

مشتريات 12/15

1400

24

مشتريات 12/25

600

21

تكمفة

البضاعة المتاحة لمبيع
البضاعة المباعة

3000

بضاعة آخر المدة
المطمـوب  - 1 /حساب تكمفة بضاعة آخر المدة وتكمفة البضاعة المباعة بطريقة الوارد أوال صادر أوال ()FIFO
 – 2إجراء قيد إثبات بضاعة آخر المدة (عمما بان القيمة السوقية لتمك البضاعة  23000دينار)
 – 3ما ىو متوسط السعر المرجح لموحدة الواحدة

ثانيا :
ظيرت األرصدة التالية ضمن ميزان المراجعة لدى شركة  .LGفي ،2009/12/31
أرصدة مدينة
10000

اسم الحساب

أرصدة دائنة
-

أوراق القبض

220

مخصص خصم أوراق القبض

واذا عممت إن معدل الخصم السائد ىو  %14.5وأن متوسط تواريخ استحقاق األوراق التجارية ىو 103يوم
المطموب  :إجراء قيود التسوية الالزمة في  ،2009/12/31وبيان أثر ذلك عمى الميزانية العمومية.

ثالثا :
ظيرت األرصدة التالية ضمن ميزان المراجعة في 2016/12/31
أرصدة مدينة
22000

اسم الحساب

أرصدة دائنة
-

آالت

3000

مجمع اىالك اآلالت

عمما بأن ساعات التشغيل المقدرة لآلالت خالل عمرىا االنتاجي  24000ساعة وتنتيي بقيمة خردة  2800دينار ،وبمغت ساعات
التشغيل الفعمية خالل العام  4500ساعة

المطموب  :حساب مصروف االىالك لعام  2016وإجراء قيد التسوية الالزم  ،وبيان أثر ذلك عمى الميزانية العمومية.

مع تمنياتنا لمجميع بالتوفيق والنجاح

