جامعة املكل سعود
لكية ادارة ا ألعامل
قســــم احملاسبـــة

الاختبــــــــــار الفصــــــــــيل املوحــــــــــد
مقرر مبادئ احملاس بة والتقرير املايل " 201حسب"
الفصل ادلرايس ا ألول  1437/1436هـ

"منــــــــــــــوذج الجابــــــــــــــة"

الاختبار الفصيل املوحد ملقرر  201حسب – الفصل ادلرايس ا ألول 1437/1436هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أأجييب عىل مجيع ا ألس ئةل التالية حسب املطلوب يف لك سؤال.
السؤال ا ألول :فامي ييل بعض العمليات اليت قامت هبا مؤسسة الوطن ملواد البناء وذكل خالل شهرها ا ألول يف النشاط "شهر شعبان" من عام 1436هـ:
أأ) اجراء قيود اليومية بدفرت يومية املؤسسة "ان وجد".
واملطلوب:
 -1يف  8/1قام ماكل املؤسسة ابستئجار مكتب ملدة س نة مقبةل ليكون
مقراً للمؤسسة مببلغ  70000رايل سددت بش يك من حساب
املاكل اخلاص ابلبنك ،وأأودع مبلغ  50000رايل يف صندوق
املؤسسة ،وأأعترب لك ما س بق كرأأس مال للمؤسسة.
 -2يف  8/2اشرتت املؤسسة مواد بناء من حمالت احلزم مببلغ 18000
رايل خبصم جتاري مقداره  900رايل ،وخصم أخر  %4اذا مت
سداد أأي مبالغ خالل أأس بوع من اترخيه ،علام ً بأأن املؤسسة قامت
بسداد ثلث املبلغ املس تحق نقداً يف نفس يوم الرشاء.

مديـــــــــن

دائــــــــن

70000
50000
120000
17100
228
5472
11400

 -3يف  8/5وقعــت املؤسســة عقــد اعــالن مــع جريــدة اجلزيــرة ،تقــوم
مبوجبه اجلريدة بنرش اعالن لصاحل املؤسسـة يف عـدد يـوم ،8/10
وذكل مقابل  2500رايل تسدد نقد ًا يف يوم نرش العالن.
 -4يف  8/6ابعت املؤسسة مواد بناء اىل حمالت ا ألمل مببلغ 9000
رايل وخبصم  %8اذا مت سداد اكمل املبلغ دفعة واحدة خالل 10
أأايم من اترخيه.
 -5يف  8/8ردت املؤسسة اىل حمالت احلزم مواد بناء اتلفة قميهتا
 5000رايل.

5000

 -6يف  8/10سددت املؤسسة مبلغ العالن املتفق عليه مع جريدة
اجلزيرة اليت قامت بنرش اعالن املؤسسة.

2500
2500

 -7يف  8/11اشرتت املؤسسة أأاث ًاث مببلغ  60000رايل وخبصم جتاري
 ،%10ومت سداد  10000رايل من حساب املاكل اخلاص ابلبنك
والبايق يف شلك مواد بناء ،مع العمل أأن نصف ا ألاثث خمصص ملزنل
ماكل املؤسسة.

44000

 -9يف  8/17سددت املؤسسة نقداً املبالغ التالية:
 1500رايل فاتورة الكهرابء 700 ،رايل لوازم مكتبية.

9000

5000

27000
17000
2250
2250

1500
700
2200

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

1

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

من مذكورين
حـ /مصروف إيجار مقدم
حـ /الصندوق
إلى حـ /رأس المال

من حـ /المشتريات
إلى مذكورين
حـ /خصم مكتسب
حـ /الصندوق
حـ /الدائنون (الحزم)

ال قيــــــــــد
9000

 -8يف  8/14سددت حمالت ا ألمل ربع املبلـغ املسـ تحق عل ـا لصـاحل
املؤسسة بش يك.

" 11درجة"

6400
6400

من حـ /المدينون (األمل)
إلى حـ /المبيعات

من حـ /الدائنون (الحزم)
إلى حـ /مردودات ومسموحات المشتريات
من حـ /مصروف إعالن
إلى حـ /الصندوق
من مذكورين
حـ /األثاث
حـ /جاري المالك
إلى حـ /المبيعات
من حـ /البنك
إلى حـ /المدينون (األمل)
من مذكورين
حـ /مصروف كهرباء
حـ /اللوازم المكتبية
إلى حـ /الصندوق
من حـ /الدائنون (الحزم)
إلى حـ /الصندوق
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ب) ترحيل العمليات اخلاصة حبساب الصندوق اىل دفرت ا ألس تاذ العام مع الرتصيد.
مدين

دائن

50000
5472
2500
2200
6400

حـ /الصندوق
البيــــان
رصيد
رصيد أول المدة (الفترة)
صفر
إلى حـ /رأس المال
50000
من حـ /المشتريات
44528
من حـ /مصروف إعالن
42028
من مذكورين
39828
من حـ /الدائنون (الحزم)
33428

" 4درجات"
السؤال الثاين  :أأ) أأعدي قامئة ادلخل "املبوبة" ملؤسسة جازان التجارية للعام املايل 1436هـ ،اذا توافرت دليك بياانت مزيان املراجعة بعد التسوايت( :املبالغ ابلرايل)
 9200مرصوف نقل مبيعات 250000 ،مدينون 15000 ،مرصوف اس هتالك س يارات 18000 ،مرصوف اجيار مقدم 40000 ،رواتب و أأجور ادارية 255000 ،املبيعات،
 2500لوازم مكتبية 500000 ،ر أأس مال 20000 ،مرصوف نقل وحشن مشرتايت 90000 ،س يارات 3000،خمزون أأول املدة 4500 ،جاري املاكل (دائن) 60000 ،بنك،
 15000خمزون أخر املدة 1300 ،مرصوف لوازم مكتبية 18000 ،اخلصم املكتسب 200000 ،املشرتايت 5000 ،مردودات ومسموحات مبيعات.
قائمة الدخل لمؤسسة جازان التجارية عن الفترة المالية المنتهية في 1436/12/30هـ
إيراد المبيعات:
إجمالي المبيعات
( )-مردودات ومسموحات المبيعات
صافي المبيعات

250000

يطرح :تكلفة البضاعة المباعة:
تكلفة المخزون السلعي أول المدة
 +تكلفة المشتريات:
إجمالي المشتريات
( )-الخصم المكتسب
صافي المشتريات
 +رسوم نقل وشحن المشتريات
تكلفة المشتريات
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
( )-تكلفة المخزون السلعي آخر المدة
تكلفة البضاعة المباعة
مجمل الربح

190000
60000

يطرح :مصروفات التشغيل:
مصروف نقل المبيعات
 +مصروف استهالك السيارات
 +رواتب وأجور إدارية
 +مصروف اللوازم المكتبية
إجمالي مصروفات التشغيل
صافي الخسارة

2

255000
()5000

3000
200000
()18000
182000
20000
202000
205000
()15000

9200
15000
40000
1300
65500
( )5500لاير
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ب) ضعي عالمة ( )أأمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أأمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح اخلطأأ:
العبـــــــــــــــــــــــــــارة
 -1يفرتض احملاسب أأن القوة الرشائية للرايل اثبتة من س نة ألخرى تطبيق ًا ملفهوم
التلكفة التارخيية.
 -2مزيان املراجعة هو قامئة جبميع احلساابت الظاهرة بسجل ا ألس تاذ العام و أأرصدهتا
يف هناية الفرتة املالية.
 -3ميكن تعريف اليراد املس تحق عىل أأنه مبلغ مل حيصل ومل يمت مقابلته مبرصوفات
الفرتة املالية.
 -4يظهر اخلصم النقدي واخلصم التجاري املرتبطان ابملشرتايت بطبيعة دائنة
يف قامئة ادلخل.

"درجتان"

العالمة

التصحيـــــــــــــــــــــــــح

×

يفترض المحاسب أن القوة الشرائية للريال ثابتة من سنة ألخرى
تطبيقاً لمفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة.



×
×

يمكن تعريف اإليراد المستحق على أنه مبلغ لم يحصل
وتمت مقابلته بمصروفات الفترة المالية.

الخصم التجاري ال يظهر في القوائم المالية.

السؤال الثالث :فامي ييل ورقة معل اعداد القوامئ املالية ملؤسسة املوىس العقارية كام يف 1435/12/30هـ- :
احلساب

املبلغ

مزيان املراجعة
دائن
مدين

التســــــــــــــــوايت
دائن
مدين

مزيان املراجعة بعد التسوايت
دائن
مدين

20000
40000

بنك
مدينون

60000

ايراد معولت مقدم

300000

مباين

300000

120000

مجمع اس هتالك املباين
مرصوف تأأمني مقدم

10000

90000

ايراد معولت

90000

240000

رأأس مال

240000

70000

مرصوف رواتب

70000

؟؟؟؟

جاري ماكل

60000

60000

10000

مرصوف صيانة

10000

10000

اإلجمالي

510000 510000

10000

م .تأمين

" 8درجة"
قامئة ادلخل
مدين

دائن

قامئة املركز املالــــــــي
دائن
مدين

20000

20000

20000

40000

40000

40000

60000

60000
300000
20000

120000

4000

300000
140000

140000

6000

108000

6000
198000

198000

240000

240000
14000

84000

4000

م .رواتب مستحق

84000
60000

10000

4000
14000

4000
14000

14000

م .استهالك المباني

20000

20000

إيراد عموالت مستحق

48000

48000

اإلجمالي

198000 118000 592000 592000 146000 146000

20000
48000

صافي الربح

80000

اإلجمالي

474000 474000 198000 198000

80000

واملطلوب -:اس تكامل ورقة العمل ابس تخدام املعلومات املتاحة بورقة العمل واملعلومات الضافية التالية-:
 -1قدر مرصوف الاس هتالك الس نوي للمباين مببلغ  20000رايل.
 -2ميثل رصيد ايراد العمولت املقدم مبلغ خدمات عقارية ألحد العمالء تبد أأ اعتباراً من 1435/2/30هـ وملدة  5أأشهر ،يف حني اس مترت املؤسسة يف تقدمي اخلدمات للعميل
حىت اترخي 1435/11/30هـ دون اس تالم أأي مبالغ أأخرى من العميل.
مع خالص متنياتنا ابلتوفيق
3

