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أجب عن األسئمة التالية:
(  10درجات )

السؤال األول :ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة:
( .1

) شراء البضاعة لغرض المتاجرة بيا واعادة بيعيا يسمى مشتريات.

( .2

) ميزان المراجعة يشتمل عمى أرصدة بعض الحسابات الموجودة في دفتر األستاذ.

( .3

) األصول الثابتة = ( االلتزامات  +حقوق الممكية ) – األصول المتداولة.

( .4

) قيام المشروع بشراء االت بقيمة  10000دينار نقدا ال يؤدي الى زيادة اجمالي االصول في الميزانية العمومية.

( .6

) إن صافي الربح يعتبر مصد اًر من مصادر األموال ألنو يمثل الفرق بين إيرادات المشروع ومصروفاتو.

( .8

) إن توازن ميزان المراجعة يعني أنو ال يوجد أخطاء محاسبية.

( .10

) إقفال الحسابات يتم في بداية كل سنة مالية.

( .11

) ال توجد عالقة بين مبدأ الثبات ومبدأ قابمية المقارنة في البيانات المالية .

( .12

) في حالة شرط تسميم البضاعة محل البائع ودفع المشتري مصاريف نقل البضاعة فانيا تسجل في دفاتر المشتري عمى انيا

( .13

) يعتبر اليدف من إعداد حساب األرباح والخسائر ىو إيجاد مجمل الربح الناتج عن شراء وبيع البضاعة.

( .14

) بضاعة آخر المدة تظير في الجانب المدين لميزان المراجعة.

( .15

) تعتبر عالقة بضاعة آخر المدة مع مجمل الربح وتكمفة البضاعة المباعة عالقة طردية.

( .5

) لتشجيع العمالء عمى تسديد حساباتيم بسرعة تقوم بعض المنشآت بإعطائيم خصم خاص يسمى خصم تجاري.

( .7

) يجعل حساب المشتريات دائناً عند قيام صاحب المنشأة بسحب بضاعة بسعر التكمفة.

( .9

) مستندات القبض ىي تمك المستندات التي تعد إلثبات العمميات التي تنطوي عمى صرف مبالغ نقدية أو شيكات خطا

مصاريف نقل مشتريات .

(  3.5درجات )

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة:
في  3/1ببعج يحالث يبسر بضبعت بًبهغ  $ 9000نشركت انعىدة وحصهج عهى  6كًبيبالث يخسبويت:
الكمبيالة األولى  :تستحق في  4/1وفي موعد إستحقافيا سددت نقداً .

الكمبيالة الثانية :تستحق في  5/1وبتاريخ  3/4تم تظييرىا لمحالت األناقة وفي موعد االستحقاق لم تسدد فأعيدت لمحالت ياسر التي أقامت دعوى

قضائية بمغت مصاريفيا  100دينار نقداً.

الكمبيالة الثالثة :تستحق في  6/1وفي موعد االستحقاق جددت بأخرى مقابل احتساب فوائد تأخير  150دينار وتستحق في  ، 9/15وفي موعد
االستحقاق سددت بشيك أرسل لمبنك في  9/16لمتحصيل واستممت محالت ياسر إشعار البنك بتاريخ  9/20يفيد بتحصيمو وايداعو في الحساب

الجاري .
الكمبيالة الرابعة :تستحق في  ، 7/1وفي  6 / 28أرسمت إلى البنك لمتحصيل  ،وفي موعد استحقاقيا تم تحصيميا بعمولة  20دينار ومصاريف

تحصيل  5دنانير وايداع الباقي في الحساب الجاري .

الكمبيالة الخامسة:تستحق في  8/1وقد أرسمت في  3/3إلى البنك برسم الخصم.

الكمبيالة السادسة  :تستحق في  9/1وفي موعد إستحقافيا سددت نقداً .
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المطموب :أجب عن األسئمة التالية باختيار اإلجابة المناسبة من البدائل أ -ب -ج –د كما يمي:
.1إن الجانب الدائن من القيد الذي يسجل بتاريخ  3/1هو :
أ 9000 .ح /أ.ق

ب 9000 .ح  /أ .د

ج 9000 .ح  /المبيعات

د  9000 .ح  /شركة العودة

 .2إن الجانب المدين من القيد الذي يسجل في  4 /1بخصوص الكمبيالة األولى هو :
ب.

أ 9000 .ح  /البنك

د.

ج 1500 .ح  /الصندوق

 9000ح  /الصندوق

 1500ح  /البنك

 .3إن الجانب الدائن من القيد الذي يسجل في موعد استحقاق الكمبيالة الثانية  5 /1هو :
أ 100 .ح  /محالت ياسر

ج.

 1500ح  /محالت األناقة

ب.

 1500ح  /محالت العودة

د.

 1600ح  /محالت األناقة

 .4إن الجانب المدين من القيد الذي يسجل في  9/16بخصوص الكمبيالة الثالثة هو :
أ.

 1650ح  /الصندوق

 1500ح  /أ.ق برسم التحصيل

ج.

ب.

 1650ح  /أ.ق

د.

 1650ح  /شيكات برسم التحصيل

 .5إن الجانب المدين من القيد الذي يسجل بتاريخ  6 /28بخصوص الكمبيالة الرابعة :
أ.

ج.

 1500ح  /أ.ق برسم التحصيل
 1500ح  /أ  .ق

ب  1500 .ح  /أ.ق برسم الخصم
د  1500 .ح  /شيكات برسم التحصيل

 .6في القيد الذي يسجل بتاريخ استحقاق الكمبيالة الرابعة  7/1يظهر حساب البنك في الجانب المدين بمبمغ :
أ1475 .

ج1495 .

ب1480 .

د1500 .

.7إن الجانب الدائن في القيد الذي يسجل في  3/3بخصوص الكمبيالة الخامسة هو :

 1500ح  /أوراق القبض

أ 9000 .ح /أوراق القبض

ب.

ج 1500 .ح /أوراق القبض برسم الخصم

د 9000 .ح  /أوراق القبض برسم التحصيل
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السؤال الثالث :فيما يمي العمميات التي قامت بها محالت الرائد التجارية خالل شهر ديسمبر 2016م 13.5( .درجة)
 .1في  12/1بدأت أعماليا برأس مال مقداره  15000دينار أودعت منيا  6000دينار في الصندوق والباقي في البنك.
 .2في  12/5اشترت بضاعة قيمتيا اإلجمالية  8000دينار من محالت الوسام وبخصم تجاري  %10عمى الحساب مع وعد
بخصم نقدي  %5إذا تم السداد خالل عشرون يوماً.
 .3في  12/6ردت بضاعة قيمتيا  200دينار لمحالت الوسام لعدم مطابقتيا لممواصفات.
 .4في  12/8باعت بضاعة قيمتيا  5000دينار إلى محالت طارق عمى الحساب وقامت محالت الرائد بدفع مصاريف نقل
البضاعة نقداً وقدرىا  60دينار وشرط التسميم محل المشتري.
 .5في  12/9حررت محالت طارق كمبيالة بالمبمغ المستحق عمييا ،تستحق السداد بعد شيرين.
 .6في  12/11اشترت بضاعة قيمتيا  3000دينار من محالت الفداء بخصم تجاري  %10كما منحت محالت الفداء محالت
الرائد خصم نقدي  %10نظ اًر لقياميا بسداد الثمن نقداً فو اًر.
 .7في  12/16باعت بضاعة قيمتيا  4100دينار لمحالت اإلسراء مع وعد بخصم نقدي  %8إذا تم السداد خالل أسبوع.
 .8في  12/17ردت محالت اإلسراء بضاعة قيمتيا  100دينار لمحالت الرائد لعدم مطابقتيا لممواصفات.
 .9في  12/20تم ارسال كمبيالة محالت طارق الى بنك فمسطين بيدف خصميا وتم اضافة صافي قيمتيا الى الحساب بتاريخ
 2/23وبمغت مصاريف الخصم  50دينار.
 .10في  12/21تم تسديد المستحق لمحالت الوسام بشيك.
 .11في  12/23بمغت المسحوبات الشخصية  1000دينار نقداً لشراء أثاث لمنزلة الجديد ،كما قام بسحب بضاعة قيمتيا حسب
ثمن الشراء  200دينار الستخدام منزلة.
 .12في  12/27اشترت سيارة قيمتيا  6000دينار وبمغت الرسوم الجمركية  500دينار دفعت جميعاً بشيك من أموالو الخاصة
بيدف زيادة رأس مالو.
 .13في  12/28حصمت مبمغ  700دينار نقداً إيراد أوراق مالية.
 .14في  12/29دفعت رواتب الموظفين وقيمتيا  1500دينار بشيك.
 .15في  12/30سددت محالت اإلسراء المستحق عمييا بشيك.
المطموب -1 :إثبات قيود اليومية الالزمة بدفتر يومية محالت الرائد التجارية -2 .تصوير حساب البنك.
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السؤال الرابع 18( :درجة)
استخرجت األرصدة التالية من دفاتر األستاذ لمحالت العودة بتاريخ 2016 /12 /31
نقدية بالصندوق  ، 52000ذمم مدينة  ، 24000اوراق قبض  ، 16000اوراق مالية (اسيم وسندات)  ، 6000بضاعة اول
المدة  ، 20000مباني  ، 172000سيارات  ، 30000ذمم دائنة  ، 14000اوراق دفع  ، 10000مسحوبات شخصية ،4000

اجمالي المشتريات  ، 174000اجمالي المبيعات  ،342000مردودات المشتريات ومسموحاتيا  ، 4000مردودات المبيعات
ومسموحاتيا  ، 6000التامين ضد الحريق  ، 200مصروفات بيع وتوزيع  ،100رواتب موظفين ، 20000

ايراد اوراق مالية

 ، 1000مصاريف االيجار  ، 1000مصاريف الياتف  ، 80مصاريف الكيرباء والمياه  ، 80فوائد مدينة  ، 1440فوائد دائنة
 ، 700ديون معدومة  ، 3000مصاريف نقل مشتريات  ، 200مصاريف دعاية واعالن ، 300

مصاريف قرطاسية ، 600

خصم مبيعات  ، 300خصم مشتريات  ، 1100راس المال 158500

وعند جرد البضاعة في نياية العام قدرت قيمة البضاعة الباقية دون بيع مبمغ  24000حسب سعر التكمفة اما سعر السوق فقد بمغ

 30000د
 المطموب  .1 :اعداد قائمة المركز المالي  .2اعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتيية
قائمة المركز المالي عن السنة المنتهية في 2016/12/31
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عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيخحبٌ :سبعخيٍ
اسخخذاو اآلنت انحبسبت(َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيخحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي انثبَي
2019-2018

اسى انًحبضر :أ .يحًذ صبَّبح
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت انًبل واالعًبل
انقسى  /انخخصص  :انًحبسبت  /االدارة
اسخخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2016/12/31
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