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يضاحمع  املطلوب وفق أأجب عىل مجيع الأس ئةل  ورقات شامالا الغالف. 4بأأن الاختبار حيتوي عىل  ، علاما احلسابية العمليات مجيع ا 
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 درجة"      11"     )املبالغ ابلرايل(م: 2017من عام  فربايرخالل شهر  أأخرى أأطرافالتجارية أأو  الرايضييل بعض العمليات اليت قامت هبا منشأأة  فامي السؤال الأول:    

جراء قيود اليومية بدفرت يومية         ن وجد". الرايض التجارية منشأأةواملطلوب: أأ( ا   "ا 

 

 

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دائــــــــن مديـــــــــن

ىل 150.000فرباير استمثر املاكل مبلغاا نقدايا مقداره  1يف   .1  ابل ضافة ا 

 يف املنشأأة. 50.000أأاثٍث بقمية 

 

   

 85.000فرباير اشرتت املنشأأة سلعةا من متجر الربوة قميهتا  7يف   .2

، n/30، 10/% 2مبوجب رشوط ائامتن  5.000وخبصم جتاري يبلغ 

 علاما بأأن التسلمي حمل البائع.

 

   

عىل منشأأة النفل،  45.000فرباير ابعت املنشأأة سلعةا بقمية  9يف   .3

، وقد بلغت  n/10،60/% 1التسلمي حمل البائع، ورشط ائامتن 

 سددهتا منشأأة النفل نقداا. 500مصاريف نقل السلعة 

   

 

فرباير قام ماكل املنشأأة برشاء مس تلزمات ملزنهل اخلاص وتبلغ  11يف   .4

 سددها من ماهل اخلاص نقداا.  1.000قميهتا 

  

 

شعار خصم دائن من متجر الربوة مبا  12يف  .5 فرباير اس تلمت املنشأأة ا 

فرباير وذكل لعدم مطابقهتا  7بتارخي  املشرتاتيعادل ربع مبلغ السلعة 

 للمواصفات.

   

جيار  الأول من قسطال  مبلغ نقداا فرباير سددت املنشأأة  14يف   .6 ا 

شهر مقبل تبدأأ من  24فرتة ال جيار  ، علاما بأأنمس تودعات املنشأأة

 . تسدد عىل قسطني متساويني 100.000 اترخيه مقابل

   

    املبلغ املس تحق علهيا للمنشأأة نقداا. منشأأة النفلسددت فرباير  17يف   .7

سلعة بقمية  بيعفرباير اتفقت املنشأأة مع رشكة جافا عىل  18يف  .8

يف حني تسدد رشكة وقت التفاق،  حيث سلمت السلعة 30.000

 يف أأول يوم من شهر مارس القادم. نقداا السلعة  جافا مبلغ

   

 فرباير قامت املنشأأة بسداد املبلغ املس تحق علهيا ملتجر الربوة 21يف   .9

 .نقداا 

   

نقداا مقابل صيانة  40.000فرباير قامت املنشأأة بسداد مبلغ  25يف   .10

 مقر املنشأأة.
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ىل دفرت الأس تاذ العام مع الرتصيد، علاما بأأن رصيد  املديننيترحيل العمليات اخلاصة حبساب ب(     رايل. 00010.م بلغ 7201" من عام 1" ينايريف هناية شهر  املديننيا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 "درجتان"                                   اخلطأأ:العبارة اخلاطئة مع تصحيح  أأمام( ×)( أأمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )( أأ  :الثاينالسؤال   

 

 "درجتان"                                                                   :ة للك عبارة من العبارات التاليةا جابة حصيحأأفضل  حرف حولضع دائرة ب(            
  :تطبيقاا فعالا يف سبيل احلصول عىل تكل الأصول  املنشأأة اتكبدهت اليت ابملبالغالأصول الثابتة سجل احملاسب ي  -1

 .ملبدأأ التلكفةب.           .ملبدأأ الاعرتاف ابملرصوفأأ. 

 .لفرض الوحدة النقدية د.                   .ملبدأأ ال فصاح التامج.                 

 

 :رايل، فا ن العملية املالية تكون 500.000ا ذا اكن ا جاميل حقوق امللكية ل حدى املنشأ ت قبل وبعد العملية املالية يبلغ  -2

 .    رايل نقداا  500.000زايدة رأأس مال املنشأأة مببلغ أأ. 

 .رايل لمس زوجة ماكل املنشأأة 500.000قميهتا نقل ملكية أأحد أأرايض املنشأأة البالغ ب.                

 . رايل ابلأجل 500.000رشاء مجموعة أأصول اثبتة مببلغ ج.            

 رايل نقداا من املنشأأة. 500.000حسب املاكل مبلغ  د.            

 

  الفرتات املالية: ىحدا  ية تعمتدان عىل البياانت التالية واملس تخرجة من جسالت ا حدى املنشأ ت يف هنا 4و 3* الفقراتن 

، رايل 7.000 الرشاء، خصم رايل 13.000 املشرتايتمردودات ومسموحات ، رايل 300.000 ، تلكفة البضاعة املتوفرة )املتاحة( للبيعرايل 100.000املدة  أ خراخملزون السلعي      

    رايل. 70.000، املرصوفات ال دارية والبيعية رايل 50 000. املدة أأول، اخملزون السلعي رايل 400.000صايف املبيعات  ،رايل 25.000 ادلائنني

 

 :تبلغ فا ن تلكفة البضاعة املباعة ،قبناءا عىل ما س ب -3

 .رايل 100.000ب.            .        رايل 250.000 أأ.

 .رايل 000.400د.            .          رايل 000.200 ج.

 

 :يبلغ املنشأأة دخل، فا ن صايف قبناءا عىل ما س ب -4

 .رايل  130.000ب.                 .   رايل   80.000 أأ.

 .رايل (70.000)د.            .          رايل 230.000 ج.

 حـــــــــــــــــــــــــالتصحي العالمة ارةـــــــــــــــــــــــــــــالعب

حقوق امللكية يه موارد متلكها أأو تتحمك فهيا املنشأأة ولها فوائد اقتصادية  -1

 مس تقبلية متوقعة.
 

 

املالية  مجيع العمليات ثباتا  توازن مزيان املراجعة يعترب دليالا قاطعاا عىل  -2

 بدفرت اليومية. للمنشأأة
  

 ا يراداتة عند قياس يالتدفقات النقد أأساس الاس تحقاق يتجاهل نظام  -3

 عن الفرتة املالية. املنشأأةومرصوفات 
  

ل جيعل وكذكل املنشأأة،  ابعتهبلك ما  دائناا  املبيعاتجيعل حساب ل  -4

 املنشأأة. ما أأشرتتهبلك  مديناا  املشرتايتحساب 
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عداد القوامئ فامي :الثالثالسؤال   "درجات 10"                                     :         م2016/  12/  31يف  لالستشارات الاس تدامة املالية ملنشأأة ييل ورقة معل ا 

 احلساب
 املزيانية العمومية ادلخلقامئة  تمزيان املراجعة بعد التسواي التســــــــــــــــوايت مزيان املراجعة

 ائند دينم ائند دينم ائند دينم ائند دينم ائند دينم

          82.000 النقدية

          35.000 املدينون

         25.000  ادلائنون

كتبيةامل  املس تلزمات  15.000          

          45.000 مرصوف التأأمني املقدم

 الس يارات

 

120.000          

الس يارات املرتامك ا هالك   32.000         

         350.000  رأأس املال

          70.000 مصاريف الرواتب والأجور

          25.000 مصاريف ال جيار

          100.000 املسحوابت

يرادات الا ستشاراتا    85.000         

         492.000 492.000 ال جاميل

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           -واملطلوب:    

ذا أأتيحت كل املعلومات ال ضافية  (أأ   درجات" 8"    ابلاكمل(الفارغة يف ورقة العمل ل يعين ابلرضورة اس تخداهما  الصفوف*)مع مالحظة أأن عدد    -التالية: اس تكامل ورقة العمل ا 

 رايل. 8.000م تبلغ 2016املس تلزمات املكتبية املس تخدمة خالل عام ( 1

 .رايل 5.000م ومل تسجل أأو تدفع حىت هناية العام مبلغ 2016عام ختص اليت بلغت مرصوفات ال عالن ( 2

رايل، واكن العقد املوقّـع يـنص عـىل أأن يـ   180.000ملدة س نة ومببلغ ا جاميل قدره و م 1/10/2016بتارخي يبدأأ وقعت املنشأأة عقد استشاري مع ا حدى اجلهات احلكومية ( 3

      .م2017م عا يف بلغ عند انهتاء العقداس تالم اكمل امل 

سـ نتني، رايل ومـدة تغطيهتـا  15.000م، اجملموعـة الأوىل قميهتـا 2016مبلغ مدفوع عن مجموعيت واثئق تأأمني دفعت يف أأول يوم من عام التأأمني املقدم عبارة عن  ( مرصوف4  

 رايل ومدة تغطيهتا ثالث س نوات. 30.000الثانية قميهتا  واجملموعة

نتايج للس يارتني هو م1/1/2014مت رشاؤهام بتارخي قد حساب الس يارات ميثل يف ا جامليه قمية س يارتني متلكهام املنشأأة و ( 5 س نوات وتقدر القميـة املتبقيـة  5، علاما ابن العمر ال 

 رايل. 20.000)اخلردة( للس يارة الواحدة مببلغ 

 

يرادات واملرصو (ب قفال حلساابت ال  عداد قيود ال  جابة( "درجتان"2016فات "فقط" ملنشأأة الاس تدامة لالستشارات لعام ا   م. )اس تخدم الصفحة املقابةل لال 


