وزارة الرتبيت والتعليم
إدارة االمتحاناث واالختباراث
قسم االمتحاناث العامت

المبحث  :الحسابات الفندقية

الفـرع  :الفندقي السياحي

المستوى  :األول

الســـــؤال األول:
برر ما يأتي-:
)1

عدم االستخدام الكامل لمموارد والتسهيالت النقدية في المنشأة الفندقية.

)3

يتم تحديد نتيجة نشاط كل قسم من األقسام بالمنشأة الفندقية.

)4

بعد تعبئة البون بالبيانات يشترط إغالق البون من قبل السفرجي.

)2

يتم تصحيح بعض القيود المحاسبية عممًا بأن ميزان المراجعة لمحسابات يكون متوازن.

اإلجابة
)1

بسبب وجود طاقة عمل غير مستغمة في األوقات غير الرسمية.

)2

ألنه يوجد أخطاء متعادلة ال يكشفها ميزان المراجعة (األخطاء الفنية والسهو والترحيل والتكرار والحسابية

)3

لمحكم عمى مدى نجاح كل قسم أو فشمه بمعرفة صافي إيراداته ومصروفاته.

)4

حتى ال تتم أية إضافات عميه بعد تقديم الخدمة لمنزيل.

المتكافئة).

الســـــؤال الثاني:
ظهرت إليك األرصدة الخاصة بحسابات فندق الساحل بتاريخ 2009:/12/31
 200000رأس المال،
 40000أثاث،

 25000مسحوبات شخصية،

 70000بنك وصندوق،

 50000أراضي ومباني 65000 ،مدينون

 80000قروض طويمة األجل،

 50000دائنون

فإذا عممت أن نتيجة حساب األرباح والخسائر في المنشأة كانت ( 55000صافي خسارة) ،كما تم تقدير
بضاعة آخر المدة بقيمة  25000دينار:
المطموب :صمم كشف الميزانية العمومية لممنشأة مستخدماً األرصدة السابقة فيه.
يتبع الصفحة الثانية...

الصفحة الثانية

اإلجابة

كشف الميزانية العمومية كما في 1002/31/13
كمي

األصول

جزئي

كمي

األصول

جزئي

حقوق الممكية

األصول الثابتة
 50000أراضي ومباني

200000

رأس المال

 40000أثاث

55000

 -صافي الخسارة

25000

 -المسحوبات

مجموع األصول الثابتة

90000

األصول المتداولة

120000

صافي حقوق الممكية

 25000بضاعة آخر المدة
 65000مدينون

خصوم ثابتة
80000

 70000بنك وصندوق

قرض طويل األجل
خصوم متداولة

160000

مجموع االصول المتداولة

50000

دائنون

250000

المجموع

25000

المجموع

الســـــؤال الثالث:
فيما يمي عمميات مالية حدثت في فندق الشعمة

)1

بتاريخ  2010/7/5سجل المحاسب قيمة األجور ( )50دينار بدالً من ( )500دينار نقداً .

)2

بتاريخ  2010/7/6سجل المحاسب قيمة األثاث ( )700دينار عمى أنها مشتريات نقداً .

)1

استخدم الطريقة المطولة في تصحيح االخطاء المحاسبية السابقة.

المطموب:
)2

اإلجابة
)1

استخدم الطريقة المختصرة في تصحيح االخطاء المحاسبية السابقة.

الطريقة المطولة
 50من حـ /الصندوق
 50إلى حـ /األجور
إلغاء القيد الخطأ

يتبع الصفحة الثالثة...

الصفحة الثالثة
 500من حـ /األجور

 500إلى حـ /الصندوق

اثبات القيد الصحيح
 700من حـ /الصندوق
 700إلى حـ /المشتريات
الغاء القيد الخطأ
 700من حـ /األثاث
 700إلى حـ /الصندوق
اثبات القيد الصحيح
)2

الطريقة المختصرة
 450من حـ /األجور

 450إلى حـ /الصندوق

تعديل قيد مستند صرف رقم …………
 700من حـ /األثاث
 700إلى حـ /المشتريات
تعديل قيد مستند صرف رقم ……………

