
 : للترتيب والتنظيم اعتبار خاصمالحظة

 درجة 09 ألول: السؤال ا

إلــيـك األرصـــدة المستخرجــة من دفــاتر 
   09/11/7912وذلـك في وسجالت منشأة الشـــام 

 7102من العام  17خالل الشهر وفيما يلي العمليات التي قامت بها المنشأة 

ل.س بحسم  071.111تم شراء بضاعة من المورد خالد بقيمة  0/07في   (1 أسم الحساب دائنةأ .  مدينةأ . 

 .نقدا  وقد سددت القيمة ل.س  71.111جاري ت

وبلغت  نقدا  ل.س  701.111للمنشأة بمبلغ  أثاثتم شراء  0/07في  (7

 .نقدا  ل.س  71.111مصاريف نقله وتركيبه 

 .بالمصرفوأودعتها المنشأة الشيكات التي بحوزتها  لتّحص 2/07في  (0

 011.111 بـقيمةبضاعة على الحساب للزبون عمر  باعت 01/07في  (4

 عن المبالغ النقدية المسددة خالل أسبوع. ٪4 نقديسم بح

المنشأة بضاعة مخالفة للمواصفات للمورد خالد بقيمة  ردت 07/07في  (5

 ل.س. 01.111

 .نقدا  الزبون عمر المستحق عليه  سدد 00/07في  (6

التي  الكمبياالت بتظهيرسددت المنشأة المستحق للدائنين وذلك 71/07في (2

 .يكبموجب شوالباقي بحوزتها 

 %9أوراق القبض المرسلة إليه مقابل فائدة  المصرف حسم 70/07في  (8

ل.س. وقد أودع صافي المبلغ في حساب المنشأة  7111وعمولة تحصيل 

 .أشهر 4بعد علماً بأن الكمبياالت تستحق في الجاري بالمصرف 

 011.111مبلغ 07دفعت المنشأة رواتب العمال عن الشهر 01/07في  (0

 . نقدا  ل.س 

 هل.س مع فوائد 711.111سددت المنشأة قسط من القرض بقيمة 00/07في 

  .نقدا  ل.س  01.111البالغة 

 المطلوب:
في  17المتعلقة بالشهر  للعمليات السابقةتسجيل القيود اليومية الالزمة  .1

 درجة( 49)                           دفتر يومية منشأة الشام التجارية  

 المباني - 0.111.111

 الصندوق - 0.111.111

 0/0 بضاعة - 011.111

 المشتريات - 7.111.111

 جـوراألرواتب وال - 011.111

 المدينـون - 411.111

 مبيعاتال مردودات - 21.111

 قبض برسم الحسم أ. - 011.111

 ديـون معـدومـة - 01.111

 حسم ممنوح - 71.111

 األثاث - 411.111

 قبضالأوراق  - 011.111

 كهرباء ومياه .م - 001.111

 /ح ج مصرف - 471.111

 م. دعـاية وإعالن - 01.111

 الشيكات الواردة - 011.111

 المبيعات 0.111.111 -

 الدائنـون 211.111 -

 قرض ال 0.111.111 -

 حسم مكتسب 01.111 -

 ايراد العقارات 011.111 -

 أوراق الدفع 201.111 -

 رأس الـمال 2999999  

                                   درجة( 77)                                  .01/17/7912بالعمليات السابقة وترصيدها في  حسابات األستاذ المتعلقة تصوير .7

 المطلوب: 01/17/7912في  بناء  على األرصدة المعدلة .0

                               درجة( 18)                     01/17/7912عن الفترة المنتهية في  (والخسائرواألرباح  ابات الختامية )المتاجرةإعداد الحس -

 درجات( 19)      ل.س. 499999علما  بأن بضاعة أخر المدة قدرت بـ  ،01/17/7912كماهي في  العمومية الميزانيةإعداد  -

 

 درجات( 19)  وذلك بفرض صحة شرح القيد بالطريقة المختصرة)إن وجدت(  األتيةد القيواألخطاء في صحح السؤال الثاني: 

 

1 

01111 

 

 

01111 

 من حـ/ المسحوبات

 المبيعاتإلى حـ/       

سعر ول.س 01111 تكلفتهامنزله ل بضاعةصاحب المنشأة  سحب

 .ل.س وقد سجلت بسعر البيع 01111البيع لها 

 

7 

001111 

 

 

001111 

 القبض من حـ/ أوراق 

 إلى حـ/المصرف      

 ل.س بموجب شيك 001111سداد المنشأة كمبيالة مستحقة بقيمة  

 ☺ لتــوفيـــقلنجاح وابــــا أطيب االمنيات للجميع مـــع ☺
  عميد كلية االقتصاد                                                   المقرر                                                           تاذأس              

 أ.د محمود ابراهيم                                                                                                           تار الظاهرسعبد ال .د      

 حلـــبجـــامعــة 

 ادـــكلــية االقـتص

 (1امتحان مقرر مبادئ الـمحاسبة الـمالية )

 7918 – 7912 الفصل الثاني –السنة األولى 

 االسم:

 7918/ 8/ 78: لتاريخا


