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أجب عن األسئمة التالية:

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

(  10درجات )

( .1

) اذا تم تقييم المسحوبات بسعر التكمفة فانيا تسجل ضمن حساب المشتريات.

( .2

) اإليرادات مستحقة القبض تعتبر اصل اما اإليرادات المقبوضة مقدما تعتبر التزام.

( .3

) اذا كان االتفاق بين البائع والمشتري عمى ان يكون تسميم البضاعة محل البائع فان المشتري يتحمل مصاريف نقل البضاعة.

( .4

) المصاريف الرأسمالية ىي المصاريف التي تغطي منفعتيا فترة تتجاوز السنة.

( .6

) مبدأ االستحقاق يعني تحميل الفترة المحاسبية بما يخصيا من مصروف سواء دفع او لم يدفع وما يخصيا من ايراد سواء قبض او لم

( .5

يقبض.

( .7
( .8

) يعتبر دفتر األستاذ العام من الدفاتر المحاسبية غير اإللزامية وىو شائع االستخدام.

) في نياية السنة يتم اقفال المسحوبات الشخصية بتخفيضيا من رأس المال.
) في دفتر األستاذ عندما يكون مجموع المبالغ في الجانب المدين اكبر من مجموع المبالغ في الجانب الدائن يسمى الرصيد في ىذه

الحالة رصيدا دائنا.

( .9

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

نقل مشتريات .

( .10

) اذا قام صاحب المشروع بسحب مبالغ من المشروع يجب ان يسجل ذلك محاسبيا باعتباره مسحوبات شخصية.

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة :
 .1يقصد بالمردودات الخارجة:
أ.مردودات المشتريات

ج.مسموحات المشتريات

(  5درجات )
ب.مردودات المبيعات

د.مسموحات المبيعات

 .2هناك معايير عديدة يمجأ اليها المحاسبين لمتمييز بين المصروفات االيرادية والرأسمالية منها:
أ.العمر االنتاجي

ج.اسم المصروف

ب.نوع المصروف

د.المركز المالي لممشروع

 .3اذا عممت ان زياد قرر تخفيض رأسماله البالغ  30000بمقدار  10000دينار فسحب شيكا بالمبمغ فان الطرف المدين من العممية هو:
أ.حساب رأس المال بقيمة  10000دينار

ج.حساب الصندوق بقيمة  30000دينار

ب.حساب البنك بقيمة  10000دينار
د.حساب زياد بقيمة  10000دينار

 .4اذا كان مجموع المبالغ في الجانب المدين من حساب الصندوق اكبر منها في الجانب الدائن فان:
أ.رصيد حساب الصندوق يكون دائنا
ج.حساب الصندوق مقفل

 .5الهدف من وجود الدفاتر المحاسبية االحصائية يتمثل في:
أ.تسجيل العمميات حسب تسمسل حدوثيا الزمني

ج.اظيار تحميل تفصيمي لنشاطات فروع المنشات واقساميا المختمفة

ب.رصيد حساب الصندوق يكون مدينا
د.حساب الصندوق مقفل

ب.ترحيل عمميات دفتر اليومية الى صفحات ىذه الدفاتر

د .كل ما ذكر
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( 15درجة)

السؤال الثالث:

اليك العمميات التالية التي تمت في مشروع القدس خالل شير ديسمبر 2016م عمما بأن رصيد الصندوق في  12/1كان  4000دينار ورصيد البنك
 8000دينار ورصيد رأس المال  24000دينار
في  12/1اضاف رأسمالو مبمغ  20000دينار اودع نصفيا في الصندوق والباقي في البنك
في  12/3اتفقت المنشأة عمى شراء بضاعة من محالت شادي قيمتيا  4000دينار ودفعت عربون  300دينار
في  12/4استممت المنشأة البضاعة من محالت شادي

في  12/7سددت المنشأة باقي ثمن البضاعة لمحالت شادي نقدا
في  12/9دفع المشروع فاتورة الياتف  36دينار نقدا
في  12/15عين المشروع موظفا لديو براتب شيري  240دينار
في 12/17اشترى المشروع سيارة بمبمغ  13000دينار بشيك

في  12/21اتفقت المنشأة عمى بيع بضاعة الى شركة جييمان بقمية  2000دينار وقبضت عربون  100دينار
في  12/23سممت المنشأة بضاعة الى شركة جييمان
في  12/24اعادت شركة جييمان بضاعة بقيمة  200دينار بسبب عدم مطابقتيا لممواصفات
في  12/26قبضت المنشأة باقي ثمن البضاعة المباعة الى شركة جييمان بشيك

في  12/31بمغ حساب ارباح اسيم في استثمارت خارجية مبمغ  3000دينار قبضت نقدا واتضح ان مقدار ارباح االسيم السنوية تبمغ  4000دينار

المطموب .1 :تسجيل العمميات السابقة في دفتر اليومية العام لمشروع صفد
 .2تصوير وترصيد واعادة فتح ح/الصندوق ح/البنك ح/رأس المال
منه

له
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البيان
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