جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقACCA 3306 :
اسى انًسبق  :يحبسبت بُوك ويؤسسبث يبنيت
تبريخ االيتحبٌ2018/04/19:
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

االيتحبٌ انُصفي انثبَي
نمفصم انذراسي انثبَي
2018-2017

اسى انًحبضر:أ .د.عهي شبهيٍ،
أ.أحًذ أبو جسر
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)
(  4درجات)

السؤال األول:

بتارٌخ  2016/08/01قام العمٌل خالد بربط ودٌعة لدى بنك فلسطٌن بقٌمة  10,000دٌنار دفعت نقداً لمدة سنة كاملة بفائدة
سنوٌة  %5وٌقضً االتفاق على إضافة الودٌعة وفوائدها إلى الحساب الجاري للعمٌل فً نهاٌة مدة الربط
المطلوب:
إجراء القٌود المحاسبٌة الالزمة عند الربط وعند احتساب الفوائد وعند اضافة القٌمة إلى الحساب الجاري للعمٌل مع مراعاة
المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها عند اجراء تلك القٌود.
(  6درجات)

السؤال الثاني:

- 1فيما يمي الشيكات التي استممها البنك العربي من عمالئه يوم  2016/04/01والمسحوبة عمى البنوك األخرى:
رقم الشيك

المبمغ

المصرف المسحوب عميه

205

1900

اإلسكان

220

1700

فمسطين

كما كانت الشيكات التي استممها بنك االسكان من عمالئه والمسحوبة عمى البنوك األخرى:
رقم الشيك

المبمغ

المصرف المسحوب عميه

001

1100

فمسطين

002

1200

العربي

كما كانت الشيكات التي استممها بنك فمسطين من عمالئه والمسحوبة عمى البنوك األخرى :
رقم الشيك

المبمغ

المصرف المسحوب عميه

901

2000

العربي

910

4000

االسكان

كما كانت الشيكات التي استممها بنك القدس من عمالئه والمسحوبة عمى البنوك األخرى :
رقم الشيك

المبمغ

المصرف المسحوب عميه

500

800

العربي

601

450

االسكان

690

500

فمسطين

المطموب:
تعبئة نموذج تقديم إرسالية المقاصة لمبنك العربي فقط واستخراج الرصيد النهائي لمبنك حسب التالي :
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نموذج تقديم إرسالية مقاصة (البنك العربي)
شيكات مسحوبة عمينا

اسم البنك

العدد

شيكات مسحوبة

العدد

عمى البنك

 6درجات

السؤال الثالث:
فيما يمي األرقام المستخرجة من سجالت بنك فمسطين بتاريخ  2018/04/01والمطموب إجراء القيود المحاسبية الالزمة:
 -1بمغ مجموع الكمبياالت المقدمة لمتحصيل  100,000دينار والعمولة %1
 -2بمغ مجموع الكمبياالت المحصمة نقداً منها  30,000دينار.

 -3بمغ مجموع الكمبياالت المقدمة لمخصم والمخصومة في نفس اليوم والمضافة إلى الحسابات الجارية لمعمالء  40,000وكانت الفوائد
 3000دينار والعمولة  500دينار .

 4درجات

ابع
السؤال الر :

بمغ مجموع القروض الممنوحة نقداً  30,000دينار وكانت القيمة األسمية لمضمانات المقدمة( أوراق مالية)  50,000دينار

وكانت الفوائد  %10والعمولة  %1وود سددت بالكامم ند الحموم نقداً
انتهت األسئمة
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