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 عىل مجيع الأس ئةل التالية حسب املطلوب يف لك سؤال. ييبأأج 

 ة"      درج 11"      :هـ6143 شعبان" من عامشهر خالل شهرها الأول يف النشاط " وذكل ملواد البناءالوطن ؤسسة م اليت قامت هبا العمليات بعض ييل فامي: ولالسؤال الأ 

 ."ا ن وجد" ا جراء قيود اليومية بدفرت يومية املؤسسة أأ(واملطلوب:        

 
 

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دائــــــــن مديـــــــــن
قام ماكل املؤسسة ابستئجار مكتب ملدة س نة مقبةل ليكون  1/8يف  -1

سددت بش يك من حساب  رايل 70000مقراً للمؤسسة مببلغ 

رايل يف صندوق  50000اخلاص ابلبنك، وأأودع مبلغ  املاكل

 .املؤسسة، وأأعترب لك ما س بق كرأأس مال للمؤسسة

 

70000 

50000 

 

 

 

120000 

مذكورينن م  

مصروف إيجار مقدمحـ/       

الصندوقحـ/       

رأس المالإلى حـ/           

 

 18000 مببلغ احلزم حمالت من مواد بناء املؤسسة اشرتت 2/8 يف -2

ذا %4 أ خر وخصم ،رايل 900 مقداره جتاري خبصم رايل  مت ا 

، علامً بأأن املؤسسة قامت اترخيه من أأس بوع خاللأأي مبالغ  سداد

 نقداً يف نفس يوم الرشاء.املس تحق بسداد ثلث املبلغ 

 

17100  

 

228 

5472 

11400 

 

المشتريات من حـ/   

لى مذكورينإ        

خصم مكتسبحـ/              

 الصندوقحـ/            

 الدائنون )الحزم( /حـ           

عــالن املؤسســة وقعــت 5/8 يف -3 تقــوم  ،اجلزيــرة جريــدة مــع عقــد ا 

، 10/8 لصاحل املؤسسـة يف عـدد يـوم عالنبنرش ا  مبوجبه اجلريدة 

 رايل تسدد نقدًا يف يوم نرش ال عالن. 2500مقابل  ذكلو 

 

  

 دــــــــــال قي

 9000 مببلغ الأمل حمالت ا ىل مواد بناء املؤسسة ابعت 6/8 يف -4

ذا %8 خبصمو  رايل  10 خالل اكمل املبلغ دفعة واحدة سداد مت ا 

 .من اترخيه أأايم

9000  

9000 

 المدينون )األمل(من حـ/ 

 المبيعاتإلى حـ/         

 قميهتا اتلفة مواد بناء املؤسسة ا ىل حمالت احلزم ردت 8/8يف  -5

 .رايل 5000

5000  

5000 

 

 الدائنون )الحزم(من حـ/ 

 مردودات ومسموحات المشترياتإلى حـ/         

 سددت املؤسسة مبلغ ال عالن املتفق عليه مع جريدة 10/8 يف -6

عالن املؤسسة  .اجلزيرة اليت قامت بنرش ا 

2500  

2500 

 

 روف إعالنصممن حـ/ 

 الصندوقإلى حـ/         

وخبصم جتاري  رايل 60000 مببلغ أأاثاثً  املؤسسة اشرتت 11/8 يف -7

 ابلبنك اخلاص املاكل حساب منرايل  10000 سداد متو ،10%

خمصص ملزنل  الأاثث نصف أأن العمل مع ،والبايق يف شلك مواد بناء

 .ماكل املؤسسة

 

 

27000 

17000 

 

 

 

44000 

مذكورينن م  

األثاثحـ/       

جاري المالكحـ/       

المبيعاتإلى حـ/           

 

سددت حمالت الأمل ربع املبلـغ املسـ تحق عل ـا لصـاحل  14/8 يف -8

 .بش يكاملؤسسة 

2250  

2250 

 

 البنكمن حـ/ 

 المدينون )األمل(إلى حـ/         

 التالية: املبالغ نقداً  سددت املؤسسة 17/8يف  -9

 .رايل لوازم مكتبية 700 ،الكهرابءرايل فاتورة  1500

 

1500 

700 

 

 

 

2200 

مذكورينن م  

مصروف كهرباءحـ/       

اللوازم المكتبيةحـ/       

الصندوقإلى حـ/           

 
سددت املؤسسة املبلغ املتبقي عل ا لصاحل حمالت احلزم  22/8يف  -10

 .نقداً 

6400  

6400 

 

 الدائنون )الحزم(من حـ/ 

 الصندوقإلى حـ/         
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 اخلاصة حبساب الصندوق ا ىل دفرت الأس تاذ العام مع الرتصيد.ترحيل العمليات ( ب 

 الصندوقحـ/ 

 البيــــان رصيد دائن مدين

 رصيد أول المدة )الفترة( صفر  

 إلى حـ/ رأس المال 50000  50000

 المشترياتمن حـ/  44528 5472 

 مصروف إعالنمن حـ/  42028 2500 

 مذكورينمن  39828 2200 

 م(حـ/ الدائنون )الحزمن  33428 6400 

 

                      درجات" 4"                 )املبالغ ابلرايل(: مزيان املراجعة بعد التسوايت ياانتاذا توافرت دليك ب  ،هـ1436 املايل عاملالتجارية ل جازانملؤسسة  "املبوبة"أأعدي قامئة ادلخل  السؤال الثاين :  أأ(
دارية رواتب وأأجور 40000 مرصوف ا جيار مقدم، 18000 مرصوف اس هتالك س يارات، 15000 مدينون، 250000 مرصوف نقل مبيعات، 9200  ،املبيعات 255000 ،ا 

 ،بنك 60000جاري املاكل )دائن(،  4500 أأول املدة،خمزون  3000س يارات، 90000 مرصوف نقل وحشن مشرتايت، 20000 رأأس مال، 500000 لوازم مكتبية، 2500    

 مردودات ومسموحات مبيعات. 5000 املشرتايت، 200000اخلصم املكتسب،  18000 مرصوف لوازم مكتبية، 1300 خمزون أ خر املدة، 15000    

 

 هـ30/12/6143في  المنتهية المالية الفترةعن التجارية  جازان مؤسسةل الدخلقائمة 

 :إيراد المبيعات

 000255      إجمالي المبيعات                                                            

 (0005)                                        المبيعات حاتمردودات ومسمو( -) 

  000250                                                                                صافي المبيعات 

 

 :يطرح: تكلفة البضاعة المباعة

 0003          أول المدة                     سلعي المخزون ال تكلفة   

 + تكلفة المشتريات: 

 000200                  إجمالي المشتريات          

 (00018)               مكتسب       الخصم ال( -)  

       000182                    صافي المشتريات                    

 00002                   المشتريات نقل وشحن رسوم+     

 000220                                 المشتريات                   تكلفة   

  000520       تكلفة البضاعة المتاحة للبيع                                               

 (50001)                                      سلعي آخر المدة   المخزون تكلفة ال( -)

  000190                                                             تكلفة البضاعة المباعة             

 00060                                                                                                  مجمل الربح

 

 :التشغيل اتفيطرح: مصرو

 0092                                                                   نقل المبيعاتمصروف    

            00051                                                            استهالك السيارات مصروف +

               00004                                                          إدارية            وأجور رواتب+ 

 1300                                                                اللوازم المكتبية+ مصروف 

 65500                                                                         التشغيل        مصروفاتإجمالي 

 لاير (0055)                                                                                                               الخسارةصافي 
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 "درجتان"                                   أأ:                              ( أأمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح اخلط×الصحيحة وعالمة )( أأمام العبارة عالمة ) يضع ب(

 حـــــــــــــــــــــــــالتصحي العالمة ارةـــــــــــــــــــــــــــالعب

 يفرتض احملاسب أأن القوة الرشائية للرايل اثبتة من س نة لأخرى تطبيقًا ملفهوم  -1

 التلكفة التارخيية.
يفترض المحاسب أن القوة الشرائية للريال ثابتة من سنة ألخرى  ×

 .الوحدة النقدية ثابتة القيمةتطبيقاً لمفهوم 

مزيان املراجعة هو قامئة جبميع احلساابت الظاهرة بسجل الأس تاذ العام وأأرصدهتا  -2

  يف هناية الفرتة املالية.
 

مقابلته مبرصوفات ميكن تعريف ال يراد املس تحق عىل أأنه مبلغ مل حيصل ومل يمت  -3

 الفرتة املالية.
 يمكن تعريف اإليراد المستحق على أنه مبلغ لم يحصل  ×

 مقابلته بمصروفات الفترة المالية.تمت و

        يظهر اخلصم النقدي واخلصم التجاري املرتبطان ابملشرتايت بطبيعة دائنة  -4

 .قامئة ادلخليف 
 .القوائم الماليةالتجاري ال يظهر في الخصم  ×

 
عدا فامي :الثالثالسؤال    ة"درج 8"                                                                  -: هـ30/12/5143كام يف  ملؤسسة املوىس العقاريةد القوامئ املالية ييل ورقة معل ا 

 احلساب املبلغ
 املركز املالــــــــيقامئة  ادلخلقامئة  تمزيان املراجعة بعد التسواي التســــــــــــــــوايت مزيان املراجعة

 ائند دينم ائند دينم ائند دينم ائند دينم ائند دينم

  20000    20000    20000 بنك 20000

 40000    40000    40000 مدينون 40000

 
 

يراد 60000 مقدم معولت ا    60000 60000        

  300000    300000    300000 مباين 300000

املباينمجمع اس هتالك  120000   120000  20000  140000    140000 

  6000    6000 4000   10000 مرصوف تأأمني مقدم 10000

يراد 90000 معولت ا    90000  108000  198000  198000   

 240000    240000    240000  رأأس مال 240000

    84000  84000  14000  70000 مرصوف رواتب 70000

  60000    60000    60000 جاري ماكل ؟؟؟؟

    10000  10000    10000 مرصوف صيانة 10000

         510000 510000  اإلجمالي 

    4000  4000  4000     تأمين م. 

 14000    14000  14000    مستحق اتبرو م. 

    20000  20000  20000   مبانيالاستهالك  م. 

  48000    48000  48000    عموالت مستحقإيراد  

   198000 118000 592000 592000 146000 146000   اإلجمالي 

 80000   80000       الربحصافي  

 474000 474000 198000 198000       اإلجمالي 

 

 -علومات ال ضافية التالية:ابس تخدام املعلومات املتاحة بورقة العمل واملاس تكامل ورقة العمل  -:واملطلوب

 .رايل 20000 مببلغ للمباينالاس هتالك الس نوي  مرصوف قدر  -1

يراد رصيد ثلمي  -2  للعميل ت، يف حني اس مترت املؤسسة يف تقدمي اخلدماأأشهر 5هـ وملدة 30/2/1435من اعتباراً تبدأأ  لأحد العمالء مبلغ خدمات عقاريةالعمولت املقدم  ا 

 هـ دون اس تالم أأي مبالغ أأخرى من العميل.30/11/1435حىت اترخي     

 مع خالص متنياتنا ابلتوفيق


