رقى انًسبقACNA 3309 :
اسى انًسبق  :يحبسبت انًُشآث انًبنيت
تبريخ االيتحبٌ2018/05/29:
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتيٍ
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُهبئي
نمفصم انذراسي انثبَي
2018-2017

السؤال األول:

فيما يمي بعض العمميات التي تمت في أحد البنوك التجارية خالل شير أكتوبر عام

اسى انًحبضر:أ .د.عهي شبهيٍ،
د.جًبل أبى حطب
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)
( 21درجة)

2017م والمطموب إجراء القيود المحاسبية

الالزمة في قسم المحاسبة المركزية في البنك إلثبات ىذه العمميات:

 .1بمغت االعتمادات المستندية المفتوحة لإلستيراد  100,000دينار مقابل تأمينات نقدية قدرىا  %25وعمولة %2لمدة  6شيور
خصمت من الحسابات الجارية لمعمالء وقد وصمت شحنة من البضاعة بقيمة  80,000دينار ،وتم سحب المستندات الخاصة
بيا مقابل التغطية من الحسابات الجارية الدائنة لمعمالء وقيد القيمة لصالح مراسمي البنك في الخارج.

 50,000دينار صالحة لمدة سنة

بناء عمى طمب أحد عمالء البنك لصالح إحدى الشركات بقيمة
 .2تم إصدار كفالة مصرفية ً
مقابل تأمين نقدي قدره  %20وعمولة بواقع  %1خصماً من الحساب الجاري لمعميل ،وقد طمب المستفيد تسييل ىذه الكفالة وتم
تنفيذ طمبو وقام البنك بإجراء التسوية الالزمة ودفع المبمغ نقداً مقابل خصم المبمغ من الحساب الجاري لمعميل.

 .3بمغ مجموع بوالص التحصيل الواردة التي قبل البنك شراؤىا من عمالئو

 50,000دينار مقابل قيد القيمة الصافية في

حساباتيم الجارية بعد خصم العمولة بقيمة  300دينار ومصاريف أخرى بقيمة  200دينار ،وقام البنك بإرسال ىذه البوالص
لممراسمين لمتحصيل ،وقد وصمت إشعارات من المراسمين تفيد بتحصيل قيمة ىذه البوالص وقيد القيمة لصالح البنك بالعممة

األجنبية في الخارج.

بناء عمى طمبيا ،وبمغت عمولة
 .4قام البنك بتحويل مبمغ  40,000دينار من الحساب الجاري إلحدى الشركات إلى الخارج ً
التحويل  %1وتم إجراء التسوية خصماً من الحساب الجاري لمبنك لدى مراسمو في الخارج.
 .5بمغ مجموع الشيكات السياحية المشتراة نقداً باليورو ما يعادل  12000دينار والعمولة  .%0.05وقد تم تسوية القيمة مع
مراسمي البنك في الخارج.

 - .6بمغ مجموع الشيكات السياحية المباعة نقداً لصالح عمالء البنك ما يعادل

 4000دينار والعمولة  %1وقد تم تسوية قيمة

ىذه الشيكات من خالل حسابات البنك مع المراسمين.

 .7بمغ مجموع األسيم التي اشتراىا البنك لمحفظتو  30,000دينار وكانت عمولة الوسطاء  200دينار وتم قيد قيمتيا لحساباتيم
الجارية في البنك.

 .8بمغت األسيم المشتراة لحساب عمالء البنك و المسددة من حساباتيم الجارية  20,000دينار ،وكانت عمولة البنك  50دينار
وعمولة الوسطاء  100دينار تم قيدىا في حساباتيم الجارية.
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اسى انًحبضر:أ .د.عهي شبهيٍ،
د.جًبل أبى حطب
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السؤال الثاني:

أستخرجت األرصدة التالية من سجل األستاذ العام ألحد الفروع المصارف التجارية بتاريخ 2017/12/31م
منو

البيان

لو

650,000

نقد في الصندوق

950,000

نقد في البنك المركزي
1000,000

ودائع ألجل

5000,000

ودائع جارية

1500,000

استثمارات أ .مالية

5000,000

سمف وقروض

800,000

أصول ثابتة (مباني)

500,000

أصول ثابتة ( أثاث
ومعدات)

إيراد استثمارات

133000

عموالت مدينة

45000

عموالت دائنة

100,000

فوائد مدينة

75000
500,000

فوائد دائنة

17000

مخصص ىبوط أ .مالية

400,000

1262000

مصروفات عمومية وادارية
50,000

مجمع إىالك المباني

70,000

مجمع إىالك األثاث

50,000

احتياطي قانوني

3000,000

رأس مال

والمعدات

1262000
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( 11درجة)
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اسى انًحبضر:أ .د.عهي شبهيٍ،
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فإذا عممت ما يمي:
- 1أن الفوائد المدينة المستحقة التي لم تدفع تبمغ  15000والفوائد الدائنة المستحقة تبمغ  70,000دينار
- 2يراد تكوين مخصص لمديون المشكوك فييا بقيمة  50,000دينار.
- 3ىناك ىبوط في قيمة األوراق المالية قدره  100,000دينار
- 4يحتسب إىالك المباني بواقع  %5سنوياً ،واألثاث والمعدات بواقع  %10سنوياً.
المطموب :إعداد حساب أ.خ .عن الفترة المالية المنتيية في 2017/12/31م وتصوير الميزانية العمومية لمبنك في التاريخ المذكور.

( 10درجات)

السؤال الثالث :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة

- 1الشيكات المرتجعة ىي شيكات قدميا البنك لمبنوك األخرى ألغراض التحصيل وقد أعادتيا البنوك الى البنك في اليوم التالي
لممقاصة ألسباب موضوعية ( ).

- 2تقيد الكمبياالت المستممة ألغراض التحصيل في جانب األصول المتدولة داخل ميزانية (

).

- 3اإلحتياطي النقدي اإللزامي ىو عبارة عن مبمغ يحول من البنك التجاري إلى البنك المركزي ويتم إحتسابو كنسبة من األرباح
لغرض حماية أموال المودعين وتحقيق أىداف السياسة النقدية(

).

- 4تظير تكمفة شراء األوراق المالية الخاصة بالعمالء مضافاً إلييا عمولة الوسطاء ومخصوماً منيا عمولة البنك(

).

- 5يكون البنك المصدر لإلعتماد المستندي ىو كفيل لممستورد ،في حين يقوم البنك المراسل بتبميغ المستفيد بمضمون
االعتماد (

).

- 6الحسابات النظامية ىي بنود خارج الميزانية في جميع األحوال وتتعمق باألنشطة تحت التنفيذ كحاالت فتح االعتمادات والكفاالت
وضمانات القروض وغيرىا (

).

- 7الشيك المصدق ىو الشيك الصادر عن حساب شخص ومصدق عميو من البنك لضمان دفعو بعد حجز قيمتو إلى حين يقوم
المستفيد بتحصيمو (

).

- 8في عممية التصدير يقوم البنك المحمي بصفتو بنك مراسل بتمقي خطاب اعتماد وارد من بنك أجنبي يمثل المستورد األجنبي( ).
- 9ال يتم إلغاء القيد النظامي الخاص بالكفالة المصرفية إال عند مطالبة المستفيد لمبنك باإللغاء أو في نياية العام ( ).

 - 10يظير رصيد حساب التأمينات النقدية في حالة االعتمادات المستندية والكفاالت المصرفية دائماً برصيد دائن أو صفر ( )

3

رقى انًسبقACNA 3309 :
اسى انًسبق  :يحبسبت انًُشآث انًبنيت
تبريخ االيتحبٌ2018/05/29:
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتيٍ
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُهبئي
نمفصم انذراسي انثبَي
2018-2017

اسى انًحبضر:أ .د.عهي شبهيٍ،
د.جًبل أبى حطب
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)
( 8درجات)

السؤال الرابع:

فيما يمي بعض العمميات التي قامت بيا شركة ترست لمتأمين خالل شير يناير  ،2018والمطموب إجراء القيود المحاسبية الالزمة في

سجالت الشركة.

 -1بمغت األقساط المستحقة عن وثائق التأمين المصدرة  100,000دينارُ ،حصل منيا  70,000دينار نقداً.
 -2بمغت أقساط إعادة التأمين الواردة  90,000دينار وقد ُحصل منيا مبمغ 80,000دينار في البنك.

 -3بمغت أقساط إعادة التأمين الصادرة إلى شركات التأمين في الخارج  40,000سدد منيا  25000دينار عن طريق البنك.
 -4بمغت العمولة المستحقة لوسطاء التأمين  5000دينار سددت الشركة منيا  3000بشيك مسحوب عمى البنك.

انتيت األسئمة

مع التمنيات لمجميع بالتوفيق والنجاح،،،
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