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يضاحمع  املطلوب وفق أأجب عىل مجيع الأس ئةل  ورقات شاماًل الغالف. 4، علامً بأأن الاختبار حيتوي عىل احلسابية العمليات مجيع ا 
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 "      درجات 10"     )املبالغ ابلرايل(م: 2018من عام  فربايرخالل شهر  طراف أأخرىأأ التجارية أأو  القصميفامي ييل بعض العمليات اليت قامت هبا منشأأة  السؤال الأول:    

جراء قيود اليومية بدفرت يومية         ن وجد" التجارية القصمي منشأأةواملطلوب: ا   .د ادلورين املنشأأة تس تخدم نظام اجلر أأ ، علامً ب"ا 

 

 

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دائــــــــن مديـــــــــن

ىلبضاعة  املنشأأة ابعتفرباير  1 يف  .1  ،160,000 مببلغ الرايض رشكة ا 

وتلكفة  البائعيف حني رشط التسلمي حمل  .n/60 ،12% /10 االئامتن ورشط

 .من قبل رشكة الرايض يف حينه سددت نقداً  6,000النقل 

 

   

وخبصم  300,000قميهتا  جدة رشكةمن  بضاعةفرباير اشرتت املنشأأة  7يف  .2

، يف حني رشط n/30، 10/% 3مبوجب رشوط ائامتن  %30جتاري 

البالغة  وتلكفة النقلمثن البضاعة  علامً بأأن املنشأأة سددت التسلمي حمل البائع،

 يف حينه. نقداً  10,000

 

   

لشهر  مبزنهلفرباير قام ماكل املنشأأة بسداد فاتورة الكهرابء اخلاصة  8يف  .3

 .املنشأأة صندوقمن نقدًا  1,500والبالغة قميهتا  يناير

   

 

الرايض عىل الاحتفاظ ببضاعة غري مطابقة  رشكةفرباير وافقت  9يف  .4

 .20,000مقابل حصولها عىل سامح قدره  40,000للمواصفات قميهتا 

  

 

بقمية  نقداً  فرباير قام املاكل برشاء مبىن ال دارة املنشأأة مبدينة بريدة 10يف  .5

 هل. اكستامثرجسهل ابمس املنشأأة  500,000

   

     املبلغ املس تحق علهيا للمنشأأة نقدًا. الرايض رشكةسددت فرباير  11يف  .6

لس يارات املنشأأة ملدة  تأأمني (وثيقة) بوليصةاملنشأأة  اشرتتفرباير  15يف  .7

يف حينه  25,000 نقداً سدد مهنا  45,000قميهتا و  يوماً تبدأأ من اترخيه 360

  .يوماً  180والبايق بعد 

   

 60,000فرباير اتفقت املنشأأة مع رشكة اخلرب عىل رشاء بضاعة قميهتا  20يف  .8

التسلمي ، علامً بأأن القادم%، يمت تسلميها خالل شهر أأبريل 10خبصم جتاري 

 حمل املشرتي وادلفع نقدًا عند اس تالم البضاعة.

  

 

مقابل  20,000مهنا  نقداً  20,400مبلغ  فرباير قامت املنشأأة بسداد 25يف  .9

 مصاريف الهاتف. البايق مقابل املوظفني و  وأأجور رواتب

   

دارة لعدم حاجهتا هل قامت املنشأأة فرباير  28يف   .10 بتأأجري جزء من مبىن اال 

 .مت حتصيلها نقداً  50,000من اترخيه مببلغ  تبدأأ ملدة س نة 
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 "درجتان"                                      أأ:العبارة اخلاطئة مع تصحيح اخلط أأمام( ×)( أأمام العبارة الصحيحة وعالمة ✓ضع عالمة )( أأ  :الثاين السؤال  

 

ذا، م2017التجارية للعام املايل  السالم ملنشأأةأأعد قامئة ادلخل "املبوبة" ب(                                               درجات" 4"       (        ابلرايلتوافرت دليك املعلومات التالية: )املبالغ  ا 

يراد  8,000املشرتايت،  وجامرك نقل اتمرصوف 16,000خمزون أ خر العام،  50,000 جيارا  داريةمصاريف  36,000، )غري مكتسب( مقدم ا   ،ا 

جاميل املبيعات،  382,000 جاميل املشرتايت،  315,000ا  ، خمزون أأول العام 26,000 املبيعات،مسموحات مردودات و  15,000، الرشاءخصم  20,000ا 

 املسحوابت. 11,000مرصوف نقل املبيعات،  9,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حـــــــــــــــــــــــــالتصحي العالمة ارةـــــــــــــــــــــــــــــالعب

فرض الاس مترارية يعين أأن تعكس القوامئ املالية فرضية اس مترار الكيان  -1

 يف العمل ا ىل اترخي حمدد.التجاري 
  

غري مبارش يف  نقصتسجيل قيد تسوية حساب املس تلزمات يؤدي ا ىل  -2

 .املس تلزمات سابح 
  

   .للأرابحتزداد الزتامات املنشأأة جتاه مالكها عند حتقيقها  -3

   .عندما ينقص ةمن قيد اليومي املديناجلانب  املرصوف املس تحق يف جيعل -4
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 "درجات 9"                                                  م2017/  12/  31الثالث: فامي ييل ورقة معل ا عداد القوامئ املالية ملنشأأة العنرب خلدمات التدريب يف السؤال 

 :املطلوب    

 درجات" 8": *)مع مالحظة أأن عدد الصفوف الفارغة يف ورقة العمل ال يعين ابلرضورة اس تخداهما ابلاكمل(   اس تكامل ورقة العمل يف ظل املعلومات التالية )أأ(   

 .رايل 3,000للمعدات يقدر مببلغ الس نوي  اال هالك .1

 ما زالت سارية املفعول.رايل من تغطية التأأمني  4,000يف هناية العام تبني وجود  ملوظفي منشأأة العنرب الطيب بعد حتليل بوالص )واثئق( التأأمني .2

يراد ميثل  .3  .م1/11/2017تبدأأ بتارخي  أأشهر 6ملدة  لطالب اجلامعةعىل تقدمي دورات تدريبية  جامعة الفيصل تقوم مبوجبه املنشأأةمع مبلغ عقد وقعته املنشأأة  قدماملتدريب ال ا 

 نقداً  وقد مت اس تالم رسوم الشهر الأول فقط ،رايل 8,000قدرها  شهرية مقابل رسوم أأشهر 8ريبية لأحد العمالء مدهتا بدأأت املنشأأة بتقدمي دورات تد م15/11/2017يف  .4

 م.15/12/2017يف 

 
 "درجة" فقط من البند )أأ( أأعاله.   "3" قيد التسوية للفقرة رمقا عداد  ()ب

                                                    

     

 

 امس احلساب املبلغ

 مزيان املراجعة

 قبل التسوايت
 التسويــــــــات

  مزيان املراجعة

 بعد التسوايت 
 املزيانية العمومية قامئة ادلخل

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين

           نقدية 47,600

           مدينون 34,000

           معدات 50,000

           تأأمني طيب مدفوع مقدماً  14,000

هالك معدات مرتامك ؟؟؟            ا 

يراد تدريب مقدم 15,000            ا 

           أأوراق دفع 4,000

           مسحوابت 17,400

           رأأس املال 97,500

يراد استامثرات 22,000            ا 

           مصاريف اال جيار  18,000

يراد تدريب 40,500            ا 

           مصاريف الرواتب والأجور 19,000

             

             

             

             

             

             

             


