تمارٌن الفصل الخامس

5-2
كان رصٌد البنك بكشف الحساب لشركة الموز فً  ١٣أكتوبر من السنةالحالٌة 12,,00وعند إعداد
محاسب الشركة تسوٌة النقد  ،حدد بأن هناك ثالث شٌكات أصدرتها الشركة لموردٌها بإجمالً  0,,00لم
ٌتم صرفها بعد من البنك  .كما أن الودٌعة بمبلغ1,,00أودعتهاالشركة ٌوم  ١٣أكتوبر لم تظهر بكشف
الحساب  .كما اظهر كشف الحساب مصارٌف بنكٌه  ٣٣١ولكنها لم تسجل بسجالت المنشأة
المطلوب :
إعداد تسوٌة النقد لتحدٌد رصٌد النقد الصحٌح والذي ٌجب أن ٌعكسه سجل األستاذ العام للشركة فً ١٣
أكتوبر
الحل :
 +الرصٌد من كشف حساب البنك
+الودائع بالطرٌق
 -شٌكات لم تصرف بعد

12,500
1500
)(8500

= الرصٌد المعدل(بعد التسوٌة)

5500

6-2
شركة  BLIعلى وشك القٌام بتسوٌة كشف حساب البنك عن شهر ماٌو  8105وفٌما ٌلً المعلومات المرتبطة بذلك :
-

رصٌد كشف حساب البنك 00.110,41
رصٌد سجل األستاذ العام 5.851,14
أرسلت الشركة إلى البنك بالبرٌد ودٌعة بمبلغ  566,01فً  85ماٌو ولكن لم ٌستلمها البنك حتى نهاٌة الشهر .
حررت الشركة ثالثة شٌكات فً ماٌو  080#بمبلغ ،8.110,82وشٌك 083#بمبلغ ،620,23وشٌك086#
بمبلغ ، 0111ولكن لم تظهر هذه الشٌكات بكشف الحساب عن ماٌو.
استلمت الشركة إخطار ٌفٌد بأن الشٌك المودع بحساب الشركة بمبلغ  000قد تم رده لعدم كاٌة الرصٌد .وقد
حمل البنك الشركة بمصروفات عن الشٌك المرتد قدرها 08
تضمن كشف الحساب مصروفات بنكٌة عن الشهر بمبلغ 86

المطلوب
أ-

أعداد تسوٌة النقد لشركة  BLIكما فً  00ماٌو . 8105

الحل :
رصٌد النقدٌة من سجالت الشركة
ـ ٌخصم
شٌكات مرتدة
مصروفات بنكٌة

الرصٌد المعدل

5.851,14
000
30

()041

4601,14

وفاء آل الشٌخ

رصٌد النقدٌة من كشف الحساب
ٌ+ضاف
ودائع بالطرٌق
ـ ٌخصم
شٌكات لم تصرف بعد
()086.083.081
الرصٌد المعدل

00.110,41
566,01
()0.668,50
{}0111+620,23+8110,82
4601,14

ب -إعداد قٌود التسوٌة الالزمة لمعالجة البنود المشار إلٌها بتسوٌة النقد .
من مذكورٌن
000ح /مدٌنٌن (شٌكات مرتدة)
 30ح/مصروفات بنكٌة
 041إلى ح /البنك

03-2
أصدرت شركة بٌتلس فاتورة لشركة ٌوكن بمبلغ  011.111فً 2أغسطس ، 8105وقد حددت الفاتورة بأن شروط السداد
هً  01/8صافً ٌ 12وم  .وقد سددت شركة ٌوكن الفاتورة فً  01أغسطس . 8105
المطلوب :
كٌف تسجل شركة بٌتلس الفاتورة والتحصٌل الالحق لها إذا استخدمت (أ) الطرٌقة اإلجمالٌة (،ب) الطرٌقة الصافٌة ؟
الحل:
الطرٌقة اإلجمالٌة
2أغسطس 8105
 011.111من ح /المدٌنٌن (ٌوكن)
 011.111الى ح /المبٌعات
 01أغسطس (8105تستحق الخصم)
من مذكورٌن
861.111ح /النقدٌة
 3111ح/خصم مسموح به
011.111الى ح /المدٌنٌن (ٌوكن)
0000 = %2 ×011.111 
861.111 = 3111 – 011.111 

الطرٌقة الصافٌة
2أغسطس 8105
 861.111من ح /المدٌنٌن (ٌوكن)
* 861.111الى ح /المبٌعات
 01أغسطس ( 8105تستحق الخصم)
 861.111من ح/النقدٌة
861.111الى ح/المدٌنٌن (ٌوكن)

04-2
بلغت مبٌعات شركة كونتننتال لشركة  2111EKفً  01دٌسمبر  ،8105خصم كتالوج %2والقتراب نهاٌة السنة .ترٌد
الشركة تشجٌع السداد الفوري ،ولذلك قدمت خصومات كبٌرة للعمالء الذٌن ٌدفعون بسرعة  ،وقد كانت شروط السداد
وفقا للفاتورة هً
 01/0صافً ٌ 12وم  .وقد سددت شركة EKالفاتورة فً ٌ 81ناٌر .8106
المطلوب :
كٌف تسجل شركة كونتننتال الفاتورة وتحصٌلها الحقا إذا استخدمت (أ) الطرٌقة اإلجمالٌة (،ب)الطرٌقة الصافٌة؟
الحل:
فً  01دٌسمبر( 8105االجمالً)
•
821=%2×2111
صافٌالمبلغ =1421

وفاء آل الشٌخ

فً  01دٌسمبر( 8105الصافً)
•
018,2=%0×1421
صافٌالمبلغ =1314,2

الطرٌقة الصافٌة

الطرٌقة اإلجمالٌة
01دٌسمبر 8105
 1421من ح /المدٌنٌن ()EK
 1421الى ح /المبٌعات
ٌ81ناٌر (8106ال تستحق الخصم)
 1421من ح /النقدٌة
 1421الى ح /المدٌنٌن ()EK

01دٌسمبر 8105
 1314,2من ح /المدٌنٌن ()EK
 1314,2الى ح /المبٌعات
ٌ81ناٌر ( 8106ال تستحق الخصم)
 1421من ح/النقدٌة
الى مذكورٌن
 1314,2ح/المدٌنٌن ()KE
 018,2ح /إٌراد أخر (خصم غٌر مأخوذ به)

06-2
تحدد شركة  YMمخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها عن طرٌق تحدٌد أعمار الحسابات  .وفً نهاٌة عام ، 8105
كان رصٌد حساب المخصص  21.111وقد أعدمت الشركة خالل عام  8106دٌونا بمبلغ  2111وحصلت مبلغ 0111
من مدٌنٌن سبق إعدام دٌونهم  .وقد أشار جدول أعمار حسابات المدٌنٌن فً نهاٌة عام  ، 8106بان رصٌد مخصص
الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ٌجب أن ٌكون  31111؟
المطلوب :
ماهو مبلغ مصروف الدٌون المعدومة عن عام 8106؟
الحل :
ح/مخصص الدٌون المشكوك ي تحصٌلها
2111ح/مدينون(ديون معدومة)

21,111رصود أول الفرتة
 0111ح/مدينني (ديون حمصله سبق إعدامها)
03,111ح/مصروف ديون معدومة(متمم){}20111-36111

31,111رصود أخر الفرتة
36111

36111

81-2
تستخدم شركة  GCطرٌقة نسبة مئوٌة من المبٌعات لتقدٌر الدٌون المعدومةألغراض التقارٌر الشهرٌة فً ٌ 0ناٌر 8104
كان رصٌد مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها  2111دائن وقد كان لدى الشركة مبٌعات اجله بمبلغ  011,111عن
شهر ٌناٌر ومن خبرتها السابقة أن  %0.2من المبٌعات اآلجلة ال ٌتم تحصٌلها  .وخالل الشهر أعدمت الشركة  0111من
حسابات المدٌنٌن تتعلق بعمٌل قد أفلس.
المطلوب:
ماذا ٌجب أن ٌكون علٌه رصٌد مخصص الدٌون المشكوك ي تحصٌلها فً ٌ 00ناٌر ؟
الحل :

وفاء آل الشٌخ

ح/مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
2.111رصود أول الفرتة

0111ح/مدينون(ديون معدومة)

0.211ح/مصروف ديون معدومة()%0,2×011.111
 0211رصود أخر الفرتة
3211

3211

80-2
تحتاط شركة ماكٌنز للحسابات المشكوك فً تحصٌلها على أساس  %1من المبٌعات اآلجلة  .وٌما ٌلً البٌانات المتاحة عن
السنة الحالٌة :
المبٌعات اآلجلة خالل السنة
مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها فً ٌ0ناٌر
متحصالت عن حسابات سبق إعدامها فً السنوات السابقة
حسابات عمالء تم إعدامها خالل السنة
المطلوب :

0.821.111
(83.111دائن)
2111
06.521

ما هو رصٌد حساب مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها فً  00دٌسمبر ؟
الحل:

ح /مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
06.521ح/مدينون(ديون معدومة)

83,111رصود أول الفرتة
 2111ح/مدينني (ديون حمصله سبق إعدامها)
001,111ح/مصروف ديون معدومة()%1×0.821.111

080.021رصود أخر الفرتة
030.111

030.111

80-2
اظهر مٌزان المراجعة قبل التسوٌات لشركه ستانجر المبالغ التالٌة فً  ١٣دٌسمبر ٨١٣٢
حسابات المدٌنٌن

٣١٤٧١١١

 ( ٣٢٣٨٣دائن)* رصٌد اول الفترة
مخصص دٌون المشكوك فً تحصٌلها
٣٤١٧١
حسابات العمالء التً تم إعدامها خالل سنه ٨١٣٢
 ( ٨١١١١مدٌن )
مصروف دٌون معدومة عن سنة ٨١٣٢
وتقدر الشركة بأن النسب المئوٌة التالٌة من حسابات المدٌنٌن سوف ال تكون قابله للتحصٌل

وفاء آل الشٌخ

عدد األٌام القائمة

المبالغ
١١-١

٤١-١٣

١١-٤٣

١١

إجمالً

٧٨٨١١١

٨٣٢١١١

٢١١١١

٢٨١١١

٣١٤٧١١١

 ٪غٌر قابله للتحصٌل

٪١

٪٣

٪١١

٪٤

ـــــــ

المطلوب:
أ-

احسب إجمالً مصروف دٌون معدومة عن السنة المنتهٌة فً  ١٣دٌسمبر ٨١٣٢
الحل :

 11-61 61-30اإلجمالً
مهلة السداد
31-00
01-1
أرصدة المدٌنٌن
0.134.111 18.111 56.111 801.111 488.111
ـــــــــــ
النسبة
%01
%3
%0
%0
00.251 08.311 2.011
3.181
الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 4.881
ح /مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها
01.280رصود أول الفرتة

03.046ح/مدينون(ديون معدومة)

00105ح/مدينني (ديون حمصلة سبق إعدامها)
81,111ح/مصروف ديون معدومة
00.251رصود أخر الفرتة
14626

14626

ب -إعداد قٌد التسوٌة الالزم فً نهاٌة السنة لتسجٌل مصروف الدٌون المعدومة.
81.111من ح /مصروف دٌون معدومة
 81.111إلى ح /مخصص د :م :فٌها
81-2
-

لدى شركة  PIمبٌعات آجلة بإجمالً  4,900,000و  5,100,000عن السنتٌن المنتهٌتٌن فً  08دٌسمبر  8105و
 8106وفٌما ٌلً معلومات عن حسابات المدٌنٌن التجارٌة للشركة :
عدد االٌام من تارٌخ الفاتوره

رصٌد حسابات المدٌنٌن فً  ١٣دٌسمبر ٨١٣٢

رصٌدالمدٌنٌنفً  ١٣دٌسمبر ٨١٣١

١١-٤١

٤٣-١١

اكثر من ١١

حالٌا
400,000

150,000

40,000

10,000

440,000

160,000

30,000

20,000

1%

2%

5%

0,5%
%المقدره من حسابات المدنٌن فً  ١٣دٌسمبر ٨١٣١

وفاء آل الشٌخ

وقد بلغ رصٌد حساب مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها فً ٌ ٣ناٌر  ٨١٣٢مبلغ  ٣١١١باإلضافة إلى ذلك
أعدمت الشركة حسابات المدٌنٌن بملغ  ٤٣١١فً عام  ٨١٣٢كما كان مبلغ مصروف الدٌون المعدومة ٢١١١
عن عام ٨١٣١
المطلوب :
أ -تحدٌد مصروف الدٌون المعدومة عن عام ٨١٣٢
اإلجمالً
الحالً
مهلة السداد
11-60
61-30
31-01
أرصدة المدٌنٌن
01,000 11,000 021.111 111.111
ـــــــــــ
النسبة
%2
%8
%0
%1,2
1.511
211
511
0211
الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 8111
ب -ح /مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ()8105
3.211ح/مدينون(ديون معدومة)

2111رصود أول الفرتة
3.011ح/مصروف ديون معدومة

1.511رصود أخر الفرتة
00.011

00.011

اإلجمالً
الحالً
مهلة السداد
11-61
61-30
31-01
 81,000 01,000 031,000 111,000ـــــــــــ
أرصدة المدٌنٌن
ـــــــــــ
النسبة
%2
%8
%0
%1,2
2.111
0111
311
0.311
الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 8.811
ح /مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ()8106
4111ح/مدينون(ديون معدومة)*{متمم}

1.511رصود أول الفرتة
5111ح/مصروف ديون معدومة*{معطى بالسؤال}

2.111رصود أخر الفرتة
08.511

08.511

ب –تحدٌد مبلغ حسابات المدٌنٌن الذي تم إعدامه خالل عام ٨١٣١
 4111حسابات المدٌنٌن ( دٌون معدومة )*{}4111= 2111 -08511
ج – إعداد قٌد الٌومٌة الالزم لتسجٌل مصروف الدٌون المعدومة عن عام٨١٣٢
3011ح  /مصروف دٌون معدومة
 3011ح  /مخصص دٌون مشكوكفً تحصٌلها

وفاء آل الشٌخ

85-2
باعت شركة كٌمانو  511.111من حسابات مدٌنٌها لشركة تموٌل لزٌادة سٌولة الشركة ،وقد اختارت الشركة بٌعها بدون
حق الرجوع ،وقد دفعت الشركة المشترٌة  481.111لشركة كٌمانو فً تارٌخ التحوٌل  ،وقد حصلت الشركة المشترٌة
 451.111من هذه الحسابات .
المطلوب:
تسجٌل قٌد الٌومٌة الالزم بسجالت شركة كٌمانو إلثبات بٌع  511.111من حسابات المدٌنٌن .
الحل :
من مذكورٌن
481.111ح/النقدٌة
 51,111ح/مصروف فائدة*(الفرق)
 511.111إلى ح/المدٌنٌن


مصروف الفائدة 481.111 - 511.111 =51.111

86-2
تبٌع شركة  MMالسٌارات وتؤجرها للغٌر أٌضا،ونظرا النخفاض المبٌعات بصورة مؤقتة  ،باعت الشركة جزءا كبٌرا
من حسابات مدٌنً التأجٌر ،حٌث باعت حسابات مدٌنٌن ذات قٌمة دفترٌة  02ملٌون مع حق الرجوع فً مقابل 01.2
ملٌون دوالر مستبعدا منها  211.111مقابل أي حسابات ٌحتمل عدم تحصٌلها.وبسبب الظروف االقتصادٌة السٌئة  ،بلغ
مقدار حسابات المدٌنٌن التً لن ٌتم تحصٌلها فعال .611.111
المطلوب :
إثبات قٌود الٌومٌة الالزمة بسجالت شركة  MMوالمتعلقة بحسابات مدٌنً التأجٌر ذات ال 02ملٌون دوالر .
الحل:


 ←02.111.111مقابل * 01.211.111مستبعد(مستحقات على شركة التموٌل ) 211.111

 -0قٌد اثبات الحصول على القرض:
من مذكورٌن
01.111.111ح/النقدٌة *{}211.111-01.211.111
ح/المستحق على شركة التموٌل
211.111
01,,00,000إلى ح/قرض قصٌرة األجل ( بضمان حسابات المدٌنٌن)
 -8قٌد االعدام وتسوٌة الحسابات المستحقة
611.111من ح/مخصص د :م :فٌها
الى مذكورٌن
211.111ح/المستحق على شركة التموٌل
 111.111ح/النقدٌة

وفاء آل الشٌخ

 -0قٌد تسدٌد القرض
من مذكورٌن
01.211.111ح /قرض قصٌرة األجل (بضمان حسابات المدٌنٌن)
211,111ح/م.فائدة
02111111ح /المدٌنٌن

04-2
بدأت شركة أبردٌن تطبٌق طرٌقة نسبة مئوٌة من المبٌعات للمحاسبة عن الدٌون المعدومة فً عام  8106وفً 8105
وهو النسبة لمالٌة األولى للشركة  ،استخدمت الشركة طرٌقة اإلعدام المباشر ،حٌث تم تقدٌر أن مبلغ الدٌون المعدومة لن
ٌكون ذا أهمٌة نسبٌة .وتتعلق المعلومات التالٌة بمبٌعات ومدٌنً الشركة :
8106
8105
السنة
83.111.111 00.511.111
المبٌعات اآلجلة
%1.2
%1.2
الدٌون المعدومة المقدرة كنسبة من المبٌعات اآلجلة
031.111
02.111
الحسابات التً تم إعدامها
المطلوب:
أ-

تحدٌد الرصٌد الصحٌح لحساب مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها قً نهاٌة  ،8106تذكر تضمن تأثٌر
التغٌر فً السٌاسة المحاسبٌة على حسابات .8105

احلل :
ح/خمصص الديون املشكوك يف حتصولها()8105
02.111ح/مدينون(ديون معدومة)

ـــــــ رصود أول الفرتة
36.111ح/مصروف ديون معدومة

01.111رصود أخر الفرتة
36.111

36.111



م:ديون معدومة =املبوعات × النسبة
36.111= %1,2×00.511.111

ح/خمصص الديون املشكوك يف حتصولها()8106
031.111ح/مدينون(ديون معدومة)

01.111رصود أول الفرتة
008.111ح/مصروف ديون معدومة

3111رصود أخر الفرتة
033,111

وفاء آل الشٌخ

033,111

ب -إجراء قٌد الٌومٌة الالزم إلثبات إعدام الدٌون عن  ،8106وأٌضا قٌد تسوٌة نهاٌة السنة عن عام  8106لتسوٌة
مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها .
 -0قٌد الٌومٌة إلثبات إعدام الدٌن عام 8106
031,111من ح /مخصص د:م:فٌها
 031.111إلى ح /المدٌنٌن
 -8قٌد التسوٌة نهاٌة السنة عن عام  8106لتسوٌة مخصص د :م  :فٌها
008.111من ح /م :دٌون معدومة
 080.111إلى ح /مخصص د :م  :فٌها
2-11
أ-

قٌد بٌع البضاعة
من مذكورٌن
-0
من ح /نقدٌة
3111
ح /أ.ق( القٌمة الحالٌة ل  11111بمعدل فائدة  %4لمدة خمس سنوات )
 10500ح /اٌراد المبٌعات

02500

 08111 -0من ح /تكافة بضاعة مباعة
 08111الى ح /المخزون
ب -قٌد اٌراد الفائدة عن عام 8105
8214

من ح/أ.ق

 8214الى ح /اٌراد الفوائد
()%4 ×02500
ج -استالم دفعة فً ٌ 0ناٌر 8106
من ح /نقدٌة
5401
 5401الى ح /أ.ق
د-

اٌراد الفائد عن عام 8106
8140

من ح /أ.ق

 8140الى ح /اٌراد الفوائد
(%4× ) 5401 -8214+02500

وفاء آل الشٌخ

