اسم المساق :مبادئ محاسبة 1
تاريخ االمتحان2018/09/09 :
عدد األسئلة)6(:أسئلة
زمن االمتحان:ساعتان
استخدام اآللة الحاسبة(نعم)

جامــــعـة فــــلســـطين
االمتحان النهائي
الفصل الدراسي الصيفي
2018-2017

اسم المحاضر:د .علي شاهين
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:كلية ادارة المال واألعمال
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال األول :
فً  2017/1/1قامت شركة حسنٌن بشراء مشروع عمر بحٌث تنتقل موجودات ومطلوبات مشروع عمر الى شركة
حسنٌن ما عدا النقدٌة الموجودة فً الصندوق  ,وفٌما ٌلً المٌزانٌة العمومٌة لمشروع عمر فً تارٌخ االتفاق .
 2000دٌنار الصندوق  4800 ,المدٌ ُنون  1000 ,بضاعة  5000 ,أثاث  2000 ,دائنون  10800 ,رأس المال,
وخالل األشهر تمت العملٌات اآلتٌة:
1
2
3
4
5

 فً  1 /10دفعت شركة حسنٌن المستحق لمشروع عمر بشٌك مسحوب على البنك . فً  1/12باع حسنٌن سٌارته الخاصة به بقٌمة  3000دٌنار وأودع المبلغ فً البنك باسم الشركة. فً  1/20سحب حسنٌن مبلغ  100دٌنار من حساب الشركة فً البنك الستعماله الشخصً. فً  1/26دفع مصارٌف دعاٌة وإعالن مبلغ  70دٌنار بشٌك. فً  1/30دفع أقساط تأمٌن على حٌاته وحٌاة أسرته بمبلغ  700دٌنار سحبها من حساب الشركة فً البنك.المطلوب:
 - 1اثبات القٌد االفتتاحً فً دفتر ٌومٌة شركة حسنٌن .
 - 2اثبات العملٌات السابقة فً دفتر ٌومٌة شركة حسنٌن.
 - 3تصوٌر حساب رأس المال فً دفتر االستاذ وترصٌدها فً .2017/1/30
السؤال الثاني :

فٌما ٌلً العملٌات التً تمت فً محالت السعادة للمالبس الجاهزة خالل شهر أغسطس :2018
 - 1فً  8/1اشترت المحالت مالبس من محالت العودة بمبلغ  2000دٌنار على الحساب.
 - 2فً  8/5اشترت المحالت مالبس من محالت الكوثر بمبلغ  700دٌنار ودفعت نصفها بشٌك والباقً نقداًا.
 - 3فً  8/7باعت بضاعة بمبلغ  900دٌنار وأودع المبلغ فً البنك.
 - 4فً  8/10تبٌن أن جزء من البضاعة المشتراة من محالت العودة بقٌمة  150دٌنار غٌر مطابق
للمواصفات وتم االتفاق على ابقاء البضاعة لدى محالت السعادة فً مقابل السماح لها بنسبة خصم %5
من الثمن الكلً للبضاعة.
 - 5فً  8/15ثم ارجاع جزء من البضاعة المشتراة من محالت الكوثر بقٌمة  120دٌنار.
 - 6فً  8/20باعت المحالت بضاعة الى محالت الهدى بمبلغ  800دٌنار على الحساب.
 - 7فً  8/21ردت محالت الهدى جزءاًا من البضاعة لعدم مطابقتها للمواصفات بقٌمة  100دٌنار ,كما تم
االتفاق أٌضا ًا على إبقاء بضاعة أخرى تالفة جزئٌا ًا مقابل السماح لها بمبلغ  70دٌنار .
 - 8فً  8/25سددت المحالت المستحق علٌها لمحالت العودة.
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 - 9فً  8/30سددت محالت الهدى المبلغ المستحق علٌها نقداًا .
المطلوب:
 - 1اجراء القٌود المحاسبٌة الالزمة فً دفتر ٌومٌة محالت السعادة.
 - 2تصوٌر كل من حساب المشترٌات وحساب المبٌعات فقط فً دفتر االستاذ.
السؤال الثالث:
فٌما ٌلً العملٌات التً تمت فً محالت جمال خالل شهر ٌولٌو 2018
 - 1فً  7/1تم شراء بضاعة بقٌمة  1000دٌنار من محالت السقا على الحساب (شرط تسلٌم محالت
السقا) وبلغت مصروفات النقل  40دٌنار دفعتها محالت السقا نقداًا.
 - 2فً  7/10اشترت بضاعة بقٌمة  900دٌنار من شركة االنوار على الحساب (شرط تسلٌم شركة
األنوار) وبلغت مصروفات شركة النقل  30دٌنار دفعتها محالت جمال نقداًا.
 - 3باعت بضاعة بمبلغ  500دٌنار الى محالت خالد على الحساب (شرط تسلٌم محالت خالد) وبلغت
مصارٌف النقل  20دٌنار دفعتها محالت خالد.
المطلوب:
اجراء القٌود المحاسبٌة الالزمة فً دفاتر محالت جمال.
السؤال الرابع:
فٌما ٌلً العملٌات التً تمت فً منشأة عمر خالد خالل شهر ٌناٌر  2018علما ًا بأن منشأة عمر تطبق شرط
( ,15/2صافً  ) 30على مبٌعاتها:
1
2
3
4

 فً  1/5اشترت بضاعة بمبلغ 12000دٌنار من منشأة عبد الفتاح بخصم تجاري %10وخصم نقدي %15اذا تم السداد خالل أسبوع من تارٌخه.
 فً  1/7تم بٌع بضاعة الى محالت نعٌم بمبلغ  1000دٌنار على الحساب. فً  1/10استلمت المنشأة من محالت نعٌم المستحق علٌها بشٌك. -فً  1/11سددت المنشأة المستحق علٌها لمنشأة عبد الفتاح .

المطلوب:
اجراء القٌود المحاسبٌة الالزمة فً دفاتر منشأة عمر خالد.
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السؤال الخامس:
استخرجت األرصدة التالٌة من دفتر االستاذ لمحالت شركة القدس(مٌزان المراجعة) فً
2017/12/ 31
اسم الحساب
نقدٌة فً الصندوق
بضاعة اول المدة
مبانً
مدٌنون
أوراق دفع
مسحوبات شخصٌة
المشترٌات
المبٌعات
رواتب
مصروفات بٌع
مصروفات عمومٌة
خصم مبٌعات
خصم مشترٌات
دائنون
رأس المال
اإلجمالي

دائن

مدين
14000
6000
27000
12000
6000
2000
9000
15000
2000
1000
700
300
1000
2000
50000
74000

74000

هذا وعند إجراء الجرد فً  2017/12/31قدرت بضاعة أخر المدة بقٌمة  2000دٌنار حسب سعرالتكلفة
وبمبلغ  2500حسب سعر السوق.
المطلوب:
 - 1اعداد قائمة الدخل لشركة القدس عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً
. 2017/12/ 31
 - 2اعداد قائمة المركز المالً للشركة كما فً .2017/12/31
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السؤال السادس:
ضع عالمة ( )/عند العبارة الصحيحة أو ( )Xعند العبارة الخاطئة:
 - 1المصروفات التً ٌدفعها المشروع بهدف تحقٌق االٌراد خالل أقل من فترة مالٌة تسمى مصروفات
اٌرادٌة.
 - 2اذا باعت المنشأة أصالًا من أصولها الثابتة نقداًا فان طرف األصول فً المٌزانٌة المتمثل فً حساب
الصندوق ٌزٌد كما ان طرف الخصوم المتمثل فً حساب رأس المال ٌزٌد.
 - 3األصول المتداولة هً التً ٌقتنٌها المشروع بقصد تحقٌق الربح من خالل بٌعها.
 - 4فً حالة شرط تسلٌم البضاعة محالت المشتري ودفع البائع مصارٌف نقل البضاعة فانها تسجل
فً دفاتر المشتري على أنها مصارٌف نقل المشترٌات.
 - 5ال ٌعتبر الخصم التجاري ربحا ًا بالنسبة للمشتري وال خسارة بالنسبة للبائع.
ٌ - 6تم منح الخصم النقدي الى العمالء لتشجٌعهم على السداد خالل الفترة المتفق علٌها.
 - 7مجمل الربح هو عبارة عن صاف المبٌعات مطروحا ًا منه تكلفة المبٌعات.
 - 8تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع تتمثل فً بضاعة اول المدة مضافا ًا الٌها المشترٌات خالل العام
ومطروحا ًا منها مردودات المشترٌات ,وخصم المشترٌات وبضاعة أخر المدة.
 - 9عند توازن مٌزان المراجعة فان ذلك ٌدل على عدم وجود أخطاء محاسبٌة بصورة مطلقة.
 - 10السحب على المكشوف هو عبارة عن سحب مبالغ من حساب المنشأة فً البنك بقٌمة تزٌد عن
الرصٌد الفعلً لها بصرف النظر عن قٌمته.

إنتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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