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First Question: True or False

 -1تعتبر نسبة المشتريات االجلة من االسس العادلة في توزيع بند الخصم المكتسب به بين االقسام().......
 -2تؤثر الخصائص التشغيلية للمنظمات غير الهادفة للربح على االهداف الوظيفية للنظام المحاسبي الذي يطبق في
هذه المنظمات().......
 -3تعتبر نسبة المبيعات من االسس العادلة في توزيع بند الديون المشكوك في تحصيلها بين االقسام().......
 -4الموارد المقيدة خارجيا ،هي الموارد التي تخصصها ادارة المنظمة لالستخدام او االستغالل في تحقيق اهداف
محددة().......
 -5يقصد بالمساءلة التشغيلية قياس اداء الوحدة التنظيمية من ناحية مدى تحقيقها الهدافها التشغيلية بكفاءة
فقط().......
 -6البنود العامة هي تلك االيرادات و المصروفات المشتركة والتي يتم توزيعها بين االقسام وفقا السس
عادلة().......
 -7في المنشات ذات االقسام ،يتم تحديد مجمل ربح او خسارة كل قسم من خالل حساب ارباح وخسائر
تحليلي().......
 -8البنود الغير مباشرة هي المصروفات وااليرادات التي يصعب توزيعها بين االقسام وتظهر في حساب االرباح
والخسائر العام().......
)/4) (6-10 Minutes

(

)No. of Branches (3

Second Question

ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟمﻨﺸﺂت اﻟتﺠارﻳة متﻌﺪدة اﻷﻗﺴام ﺣﻮل اﻟقﺴم ( )Aإﻟﻰ اﻟقﺴم ( )Bﺑﻀاعة ﺗﻜﻠﻔتﻬا  80,000دﻳﻨار ﻓﻲ 12/1
وﺗم اﻟتحﻮﻳﻞ ﺑﺴﻌﺮ اﻟبيﻊ اﻟﺬى ﻳﺰﻳﺪ عﻠﻰ اﻟتﻜﻠﻔة ﺑمقﺪار .%20
اﻟمﻄﻠﻮب :
 -1قيد اليومية الالزم ﻹثبات التحويالت في .12/1
 -2قيود اﻹقفال في نهاية السنة المالية .12/31
 -3قيد التسوية المتعلق باستبعاد االرباح الغير محققة ،بافتراض انه تبقى نصف البضاعة المحولة من القسم ( )Aالى
القسم ( )Bفي تاريخ  12/1دون استخدام حتى نهاية السنة وظهرت ضمن مخزون البضاعة في القسم ( )Bفي
.12/31
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Third Question

ﻓﻲ ما ﻳﻠﻲ جﺰء من ميﺰان اﻟمﺮاجﻌة (ﺑاالرصﺪة) الﺣﺪ اﻟﻔﻨادق ﻓﻲ .2018/12/31
سيارات  $150,000( $600,000القسم (ا) $200,000 /القسم (ب) $250,000 /االدارة) $2,000,000 -
مباني  $800,000 -مصاريف كهرباء –  $ 2,000,000مستلزمات سلعية ( $1,200,000قسم (ا) $800,000 ،
قسم (ب) –  $300,000مرتبات –  $300,000اثاث –  $400,000مصاريف ادارية وعمومية – $600,000
مصاريف ترميم مبني الفندق –  $900,000ايرادات االستثمارات –  $5,500,000ايرادات ( 2,500,000القسم (ا)
 3,000,000،القسم (ب)).
ﻓاذا عﻠمت ان:
 -1يمسك الفندق حساباته على اساس االقسام.
 -2يتم اهالك المباني بواقع  %2.5والسيارات بواقع  %10سنويا واالثاث بواقع  %10سنويا ( قسط ثابت).
 -3نسبة المساحة التي تشغلها االقسام (ا) ( ،ب) ،واالدارة هي ( )2:3:5على التوالي.
 -4عدد الموظفين في الفندق  15موظف (  5في القسم (ا) 5 ،في القسم (ب) 5 ،في االدارة) وجميع الموظفين
رواتبهم متماثلة.
اﻟمﻄﻠﻮب :
 -1اعﺪاد كﺸف ﺗﻮزﻳﻊ اﻟبﻨﻮد اﻟمﺸتﺮكة ﺑين االﻗﺴام واالدارة مﻮضحا اسس اﻟتﻮزﻳﻊ.
 -2اعﺪاد ﻗائمة اﻳﺮادات ومصﺮوﻓات اﻟﻔﻨﺪق (مﻮضحا ارﺑاح وخﺴائﺮ كﻞ ﻗﺴم واﻟﻔﻨﺪق كﻜﻞ).
االجاﺑة:
-1

3/4

(A)

Course No: ACCA 4312

University of Palestine

Course Title: محاسبة خاصة واجتماعية

Date: /03/ 2019
No. of Questions: 3
Time: 1 hour
Using Calculator :(Yes)

First Midterm Exam
Second Semester
2018/2019
Total Grade: 15

Instructor Name:Mr.Tareq Y. Abu Al-Ajeen

Student No.: _________________
Student Name: _______________
College Name: _______________
Dep. / Specialist: ______________
Using Dictionary (No)

:االجابة
-2

End of Questions

Good Luck
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