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أجب عن األسئمة التالية:

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

(  10درجات )

( .1

) االشعار المدين ىو االشعار الذي يرسل لمعميل الشعاره بأن مطالبة الشركة لو قد زادت.

( .2

) تعتبر الكمبيالة من المصادر المباشرة لمقيود المحاسبية.

( .3

) مستند القيد ىو المستند الذي يحرر عند حدوث أي عممية عمى الحساب.

( .4

) االلتزامات بطبيعتيا دائنة أي انو في حالة الزيادة تكون مدينة وفي حالة النقص تكون دائنة.

( .5

) اصدار كمبيالة الحد الموردين يؤدي الى نقص االلتزامات وزيادتيا.

( .6

) استمرار المنشأة في استخدام الطرق المحاسبية نفسيا من فترة ألخرى يعد تطبيقا لمبدأ التحفظ.

( .7
( .8

) اذا نقص عنصر األصول ُيجعل حسابو دائنا بمقدار النقص.

) سداد مبمغ من الديون عمى المشروع يؤدي الى زيادة كال من األصول وااللتزامات.

( .9

) القيد المركب ىو القيد الذي يحتوي احد طرفيو او كمييما عمى اكثر من حساب.

( .10

) يتم اثبات قيد عند شراء صاحب المشروع اثاث من أموالو الخاصة والستعمالو الشخصي.

السؤال الثاني  :اختر اإلجابة الصحيحة :
 .1تخفيض رأس المال نقدا يؤدي الى:
أ.زيادة حقوق الممكية واألصول

ج.نقصان حقوق الممكية واألصول

(  5درجات )
ب.زيادة حقوق الممكية والخصوم

د.نقصان حقوق الممكية والخصوم

 .2الفرض الذي بموجبو يتم فصل العمميات الخاصة بصاحب المشروع عن تمك الخاصة بالمنشأة ىو فرض:
أ.الوحدة المحاسبية

ب.االستم اررية

ج.الفترة المحاسبية

د.وحدة القياس النقدي

 .3التكمفة التاريخية لاللة تتضمن ما يمي بإستثناء:
أ .تكاليف شحن االلة

ج .الرسوم الجمركية عمى سعر شراء االلة

ب .تكاليف تركيب االلة في موقعيا
د .ثمن زيوت صيانة وتشحيم االلة

 .4أي من العناصر التالية ال يمثل عنص ار في النظام المحاسبي الجيد:
أ .المجموعة المستندية

ج .أنظمة القيد المحاسبي

ب .المجموعة الدفترية
د .ال شيء مما ذكر

 .5الحسابات التالية تُجعل مدينة في حالة نقصيا بإستثناء حساب:
ب .أوراق القبض
أ .الموردين
ج .القروض

د .رأس المال
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(  8درجات)

السؤال الثالث :
اليك ميزانية محالت األقصى في  2016/12/31م.
األصول
انصندوق
سيارات
بضاعة
مدينون (أيمه)

االنتزامات وحقوق انمهكية
2000
قرض قصير االجم
دائنون (يزن)
3000
 10000رأس انمال

6000
4000
3000
2000
15000
15000
واليك ما تم من عمميات خالل الشير األول من عام 2017م.

 .1في  1/5اشترت بضاعة عمى الحساب بمبمغ  1500دينار من يزن
 .2في  1/7سددت المحالت نصف المستحق ليزن نقدا

 .3في  1/9استممت المحالت نصف المبمغ المستحق عمى ايمن نقدا
 .4في  1/11تعيدت المحالت بسداد المبمغ المستحق ليزن بموجب كمبيالة تتستحق بعد سنة.
 .5في  1/12عينت المحالت امين مخازن براتب شيري  300دينار.
المطموب :تصوير الميزانية بعد كل عممية مظي ار تأثير العممية عمييا.
العممية األولى :
األصول

العممية الثانية:
األصول

االنتزامات وحقوق انمهكية

العممية الثالثة :
األصول

االنتزامات وحقوق انمهكية

العممية الرابعة:
األصول

االنتزامات وحقوق انمهكية
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االنتزامات وحقوق انمهكية
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السؤال الرابع:

اليك بعض العمميات التجارية التي تمت في شركة إيياب خالل شير 2016/3

(  7درجات )

 .1بتاريخ  3/1بدأت محالت ”ايياب“ أعماليا التجارية برأسمال قدره  15000دينار ،أودعت نصفو نقداً والباقي
في البنك .

 .2في  3/3اشترت المحالت بضاعة من (يامن) بقيمة  2500دينار سددت  1000نقدا والباقي عمى الحساب.
 .3في  3/5دفعت إيجار المحالت البالغ  1200دينار نقداً.

 .4وفي  3/9باعت بضاعة بقيمة  1000دينار لمعميل (محمود) نصفيا نقداً والباقي عمى الحساب.
 .5في  3/12دفعت مصاريف ىاتف  30دينار ومصاريف كيرباء  50دينار نقداً.
 .6في  3/14سددت المحالت (ليامن)  1000دينار نقدا و 500دينار بشيك.
 .7في  3/15استممت المحالت من (محمود) المستحح عميو نقداً.

المطموب :تسجيل القيود المحاسبية لمعمميات السابقة.
تاريخ

القيد المحاسبي
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