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1/1 -1اشترت الشركة المواد التالية من شركة االتحاد بفاتورة رقم  ,3486قماش سيتان
 5000متر سعر المتر الواحد  50شيكل ,قماش حرير  4000متر سعر المتر الواحد  70شيكل
 ,سحابات عدد  1000سعر السحاب الواحد  5شيكل  ,جلد  4000متر سعر المتر الواحد 80
شيكل علي الحساب شرط السداد (.)30/10/3
 1/3 -2باعت الشركة  2000متر قماش سيتان سعر المتر الواحد  65شيكل  ,قماش حرير
1500متر سعر المتر الواحد  80شيكل تشمل الضريبة والفاتورة حصل نصفها نقدا والباقي
علي الحساب.
 1/6 -3سددت الشركة لشركة االتحاد قيمة الفاتورة السابقة رقم  3486بموجب الشيك رقم
 670يستحق يوم  1/6مسحوب علي بنك فلسطين.
 1/7 -4تم خصم الشيك رقم  670من الحساب الجاري.
 1/8 -5تم شراء مواد متنوعة بفاتورة رقم  3952تستخدم ألغراض التصنيع بمبلغ 1500
شيكل تشمل الضريبة من شركة الهدى علي الحساب.
 1/9 -6تم إنتاج  30جاكيت علما بان الجاكيت الواحد تتطلب من المواد الخام ما يلي:
قماش
سحابات
جلد
الصنف
الكمية المستهلكة
 50متر
 30سحاب
 50متر
 1/10 -7تم إيداع مبلغ يعادل  10000يورو لدى بنك فلسطين سحبت من الصندوق شيكل
عندما كان سعر اليورو  6.4شيكل.
 1/11 -8سحبت الشركة من البنك مبلغ  10000يورو النخفاض سعر اليورو إلي 6.25
ونفدت الالزم.
 1/12 -9تم إرسال  200متر قماش سيتان لشركة اإلخالص بموجب إرسالية رقم .1250
 1/13 -10تم إرسال 300متر قماش سيتان لشركة اإلخالص بموجب إرسالية رقم
.2110
 1/14 -11أصدرت فاتورة باالرساليتان السابقتان علما بان سعر المتر الواحد من القماش
السيتان  85شيكل تشمل الضريبة والفاتورة حصلت بموجب الشيكات التالية:

الشيك
384
385
386

تاريخ االستحقاق
2010/1/15
2010/1/16
2010/1/17

مبلغ الشيك
18000
12000
12500

 1/15 -12سددت الفاتورة رقم  230نقدا والبالغ قيمتها  1800شيكل لشركة توزيع
الكهرباء.
 1/16 -13تم إرسال جميع الشيكات لبنك فلسطين للتحصيل .
 1/17 -14تم تحصيل الشيك رقم  384وبلغت عمولته  5شيكل.
 1/18 -15تم تجيير الشيك رقم  386لشركة الفاروق.
1/20 -16أعاد البنك الشيك رقم 385ألسباب فنية وبلغت العمولة 25شيكل.
 1/31 -17تم إعداد كشف المقبوضات والمدفوعات لشهر يناير.
 1/31 -18تم إعداد كشف الرواتب واألجور علما بان لدى المصنع الموظفين التالية
أسمائهم .
رقم الهوية
985647122
985632247
987754464

اسم الموظف
سفيان احمد
علي حسين
صالح دمحم

الحالة االجتماعية
متزوج3+
أعزب
متزوج5+

الراتب
1500
1800
3000

الوظيفة
عامل
محاسب
مدير

سجل الخطوات التالية لطباعة ما يلي علي نفس ورقة األسئلة إن أمكن أو علي ورقة إجابة
خارجية.
 -1خطوات استخراج حساب أستاذ الموردين.
 -2خطوات استخراج دفتر األستاذ بعملة أجنبية.
 -3خطوات نسخ القيود االفتتاحية

