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سؤال ( : ) 1
فيما يلي بعض العمليات التي حدثت لمؤسسة الثقة للمواد الغذائية خالل شهر آب : 2009 /
 .1بتاريخ  2009/8/5اشترت المؤسسة بضاعة من مؤسسة االقصى بمبلغ  1500دينار نقدا ً .
 .2بتاريخ  2009/8/10باعت المؤسسة بضاعة لمؤسسة عماد بمبلغ  1000دينار على الحساب .
 .3بتاريخ  2009/8/12باعت المؤسسة بضاعة بمبلغ  7000دينار بموجب شيك .
 .4بتاريخ  2009/8/13اشترت المؤسسة بضاعة بمبلغ  2000من مزارع يونس دفعت منها مبلغ  500دينار
.

بشيك والباقي على الحساب .

المطلوب  * :تسجيل قيود العمليات السابقة يدويا ً في دفتر يومية مؤسسة الثقة مبينا ً نوع ورقم المستند لكل
منها .

.

* تسجيل قيد العملية التي حدثت في  2009/8/10في دفاتر مؤسسة عماد مبينا ً نوع ورقم المستند .
القيود في دفاتر مؤسسة الثقة :
رقم
منه

البيان

له
من حـ  /المشتريات

1500
1500

إلى حـ  /الصندوق
من حـ  /مؤسسة عماد ( ذمم مدينة )

1000
1000

إلى حـ  /المبيعات
من حـ  /الصندوق

7000
7000

إلى حـ  /المبيعات

القيد

نوع

رقم

المستند المستند

التاريخ

1

صرف

1

2009/08/05

2

قيد

1

2009/08/10

3

قبض

1

2009/08/12

من حـ  /المشتريات

2000

إلى مذكورين
500

حـ  /البنــك

1500

حـ  /مزراع يونس ( ذمم دائنة )

4

قيد

2

2009/08/13

القيود في دفاتر مؤسسة عماد :
منه

له

1000

البيان
من حـ  /المشتريات

1000

إلى حـ  /مؤسسة الثقة ( ذمم دائنة )

رقم

نوع

رقم

القيد

المستند

المستند

1

قيد

1

التاريخ
2009/08/10

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
2

سؤال ( : ) 2
فيما يلي صفحة رقم ()1من صفحات دفتر اليومية العام لمؤسسة األمل التجارية :
رقم
رقم
نوع
رقم
البيان
له
منه
صفحة
القيد المستند المستند
االستاذ
2500
2500
8000
8000
1000
1000

من حـ  /المشتريات
إلى حـ  /الصندوق
من حـ  /الصندوق
إلى حـ  /المبيعات
من حـ  /الرواتب
إلى حـ  /الصندوق

2

صرف

35

4

قبض

2

5

صرف

3

13
15
15
14
10
15

التاريخ
2006/01/02
2006/01/09
2006/01/12

المطلوب :
.1
.2
.3
.4

تصميم صفحة أستاذ لحساب الصندوق في دفتر االستاذ .
ترحيل القيود اليومية الخاصة بحساب الصندوق إلى الصفحة المقابلة له في دفتر االستاذ .
ترصيد حساب الصندوق الناتج في دفتر االستاذ وتدوريه للشهر المقبل .
ما رأيك بالرصيد الناتج ؟ علل إجابتك .

الرصيد الناتج مدين  ،أي أن المقبوضات أكبر من المدفوعات .

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
3

سؤال ( : ) 3
فيما يلي بعض العمليات التي تتعلق بمؤسسة االقتصاد التجارية لشهر آذار:2009/
في  3/3اشترت بضاعة بقيمة  1500دينار من مؤسسة البالد نقدا ً .
في  3/10باعت بضاعة بقيمة  2600دينار لمؤسسة البتراء نقدا ً .
في  3/18اشترت اثاث بقيمة  800دينار من مرسسة العالمية نقدا ً .
في  3/24اشترت بضاعة بقيمة  2400دينار من مؤسسة االجواد التجارية بشيك مسحوب
على البنك العربي .
في  3/29باعت بضاعة لمؤسسة البتراء بمبلغ  1500دينار قبضت منها  500دينار نقدا ً
والباقي على الحساب .
المطلوب :
تصوير حـساب الصندوق في شهر آذار 2009 /
علما ً أن رصيد حساب الصندوق في  2009/03/01في دفتر االستاذ العام  3500دينار .
..

.

.

إلجراء تصوير حـ  /الصندوق يجب علينا إثبات القيود اليومية لسهولة تصوير حـ  /الصندوق
 1500من حـ  /المشتريات
 1500إلى حـ  /الصندوق
ـــــــــــــــــــــ
 2400من حـ  /المشتريات
 2400إلى حـ  /البنك العربي
ـــــــــــــــــــــ

 2600من حـ  /الصندوق  800من حـ  /االثاث
 2600إلى حـ  /المبيعات  800إلى حـ  /الصندوق
ــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
من مذكورين
 500حـ  /الصندوق
1000حـ  /ذمم
 1500إلى حـ  /المبيعات
ـــــــــــــــــــــ

4

سؤال ( : ) 4
اآلتي صورة عن إحدى صفحات دفتر األستاذ لحساب الصندوق في مؤسسة الشارقة التجارية :

المطلوب  :تسجيل القيود اليومية التي أثرت في حـ  /الصندوق أعاله مرتبا ً القيود اليومية
وفقا ً لتاريخ حدوث العملية المالية ؟
.

منه

له

10000
10000
5000
5000
3000
3000
2000
2000

البيان
من حـ  /الصندوق
إلى حـ  /المبيعات
من حـ  /المشتريات
إلى حـ  /الصندوق
من حـ  /الصندوق
إلى حـ  /األثاث
من حـ  /البنك
إلى حـ  /الصندوق

رقم

نوع

رقم

القيد

المستند

المستند

1

قبض

5

2008/06/01

2

صرف

2

2008/06/02

3

قبض

6

2008/06/03

4

قيد

3

2008/06/12

التاريخ

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
5

سؤال ( : ) 5
فيما يلي صفحة من دفتر األستاذ لمؤسسة الصقر التجارية :

 15000إلى حـ  /رأس المال
5000

إلى حـ  /المبيعات

2011/02/01

 3000من حـ  /المشتريات

2011/02/03

2011/02/15

 1000من حـ  /الرواتب

2011/02/28

المطلوب  . 1 :حدد مصادر األموال لحساب الصندوق السابق ؟
رأس المال و المبيعات .
 . 2حدد أنواع المدفوعات التي تمت من خالل الصندوق في شهر  2011/02؟

المشتريات والرواتب .
 . 3ما قيمة رصيد حساب الصندوق السابق كما في  ، 2011/02/28محددا ً طبيعته ؟
قيمة الرصيد =  16000دينار
طبيعة الرصيد ( مـــديـــن ) .

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
6

سؤال ( : ) 6
باعت مؤسسة الشهد التجارية بضاعة لمؤسسة الفرسان التجارية تتضمن المواد التالية :
كاسات ماء عدد  10دزينة بسعر  2للدزينة الواحدة  ،فناجين قهوة عدد  6دزينة بسعر  3للدزينة الواحدة
المطلوب  ) 1:تصميم فاتورة مبيعات نقدية إذا علمت ما يلي :
* أن المؤسسة البائعة تقع في عمان _ جبل النصر  ،هاتف . 0653252200
* تاريخ البيع في  2012/06/19ورقم الفاتورة المتسلسل هو . 754
 ) 2اثبات قيد اليومية في مؤسسة الشهد التجارية حسب نظام الجرد الدوري مع تحديد نوع المستند .
 )3اثبات قيد اليومية في مؤسسة الفرسان التجارية حسب نظام الجرد الدوري مع تحديد نوع المستند .
الحل )1 :

المملكة االردنية ال هاشمية
مؤسسة الشهد التجارية
جبل النصر _ عمان _ االردن  /رقم ال هاتف 0653252200 :
فاتورة مبيعات ( نقدا )
التاريخ 2012/06 /19 :
المطلوب من السادة  /مؤسسة الفرسان التجارية

البيان

رقم الفاتورة 754:
المحترمين

العدد سعر الوحدة الوحدة

االجمالي
فلس دينار

كاسات ماء

10

2

دزينة

0

20

فنجانين قهوة

6

3

دزينة

0

18

0

38

المجمـوع  :ثمانية وثالثون دينارا ُ ال غير

اسم المستلم وتوقيعه :

 ) 2القيد في دفاتر مؤسسة الشهد التجارية :
 38من حـ  /الصندوق
 38إلى حـ  /المبيعات

مستند قبض

 ) 3القيد في دفاتر مؤسسة الفرسان التجارية :
 38من حـ  /المشتريات
 38إلى حـ  /الصندوق

مستند صرف

7

سؤال ( : ) 7
قدرت بضاعة آخر المدة بمبلغ  600دينار بسعر السوق ومبلغ  660دينار بسعر التكلفة .
المطلوب  :تسجيل قيد إثبات بضاعة آخر المدة مع تحديد نوع السند ؟
 600من حـ  /بضاعة آخر المدة
600إلى حـ  /ملخص الدخل

مستند قيد

سؤال ( : ) 8
سجل قيود االقفال للحسابات األتية :
المسحوبات الشخصية  ،المصاريف االخرى  ،خصم المشتريات .
من حـ  /راس المال
الى حـ  /المسحوبات الشخصية
ـــــــــــــــــ
من حـ  /ملخص الدخل
الى حـ  /المصاريف االخرى
ــــــــــــــــ
من حـ  /خصم المشتريات
الى حـ  /ملخص الدخل

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
8

المبيعات

معادالتُ
قائمةُ
الدخل

= المبيعات النقدية  +المبيعات على الحساب

المشتريات = المشتريات النقدية  +المشتريات على الحساب
صافي المبيعات = المبيعات – مردودات المبيعات – خصم مسموح به
صافي المشتريات = المشتريات – مردودات المشتريات – خصم مكتسب

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = بضاعة أول المدة  + 1/1صافي المشتريات  +مصاريف الشراء
تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – بضاعة آخر المدة 12/31
مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة
المصاريف التشغيلية = المصاريف اإلدارية والعمومية  +المصاريف البيعية
صافي الربح التشغيلي = مجمل الربح – المصاريف التشغيلية
صافي الربح = صافي الربح التشغيلي  +مجموع االيرادات االخرى  -مجموع المصاريف االخرى
مصاريف إدارية
وعمومية
رواتب
+

مصاريف
بيعية
نقل مبيعات
+

مصاريف
الشراء
نقل المشتريات
+
مصاريف
جمرك

فوائد دائنة
+

إيجار

دعاية واعالن

أرباح بيع اسهم

+

+

+

+

تأمين بضاعة

تأمين

عمولة وكالء
بيع

+
مصاريف
عمولة
وكالء شراء

+

أو أرباح بيع
سيارات
+

أستهالك +

ايرادات اخرى

مصاريف اخرى
فوائد مدينة
+
خسائـر بيع أسهم

أي ايراد

+
أو خسائر بيع
سيارات
أو أي خسائر
أخرى

رسوم حكومية

مالحظــة  :أحيانا ً يأتي باالسئلة بيانات ليس لنا حاجة بها تبقى اإلجابة ضمن المعادالت اعاله فقـــــط .

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
9

قائمة المركز المالي ( الميزانية العامة )

األصـــول

أصول
متداولة

الصندوق
البنك

المطلوبات

أصول
غير
ملموسة

استثمارات
طويلة
األجل

السيارات

الشهرة

األسهم

األراضي

براءة
اإلختراع

السندات

أصول ثابتة

أوراق القبض

مدينون
( ذمم مدينة )

اآلالت
والمعدات

عالمة
تجارية

إلتزامات
متداولة

قروض
طويلة األجل

حقوق
الملكية

دائنون
( ذمم دائنة )

قروض
قصيرة األجل

أوراق
الدفع

األجهزة
بضاعة
آخر المدة

أي مصروف
مدفوع مقدما

أي مصروف
مستحق الدفع

المباني
األثاث

أي إيرادات
مقبوضة مقدما

مـــديـــن
أي
إيراد مستحق
القبض

دائــــن

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
10

سؤال ( : ) 9
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت مؤسسة بيت المقدس بتاريخ : 2005/12/31
 1225بضاعة آخر المدة  1000 ،المسحوبات الشخصية  3000 ،ارباح بيع االالت ،
 200مصاريف فوائد مدينة  40000 ،صافي المبيعات  12000 ،صافي المشتريات ،
 4000مصاريف بيعية  6000،ايرادات فوائد دائنة  12000،تكلفة البضاعة المباعة ،
 2000بضاعة اول المدة  1000 ،مصاريف إدارية وعمومية .
المطلوب  -:إعداد قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة ؟
مبلغ كلي

مبلغ جزئي

البيـــان

3000

ارباح بيع االالت

40000

 +صافي المبيعات

6000

 +ايرادات فوائد دائنة

49000

مجموع اإليـرادات

= مـجــمــوع اإليـــرادات
200

مصاريف فوائد مدينة

4000

 +مصاريف بيعية

12000

 +تكلفة البضاعة المباعة

1000

 +مصاريف إدارية وعمومية

()17200

= مـجــمــوع المـصـــاريــف

31800

= صــافي الــربـــح

مجموع المصاريف

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 10
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت شركة بيسان التجارية عن السنة المنتهية
في : 2012/12/31
صندوق  ، 3000اثاث  ، 1000ذمم دائنة  ، 6000بنك  ، 4000سيارات 30000
 ،رواتب ، 5000المبيعات  ، 10000راس المال  ، 30000مسحوبات شخصية 2000
 ،مصروف إيجار . 1000
المطلوب  :إعداد ميزان المراجعة باألرصدة يدويا ً كما يظهر في .2012/12/31
ميزان المراجعة كما يظهر في 2012/12/31
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

أسم الحساب

3000

صندوق

1000

اثاث

6000

ذمم دائنة

4000

بنك

30000

سيارات

5000

رواتب

10000

المبيعات

30000

رأس المال

2000

مسحوبات شخصية

1000

مصروف إيجار

46000

46000

المجمـــــوع

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 11
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت شركة النمور لمواد البناء عن السنة المنتهية في : 2010/12/31
عقارات  ، 60000رواتب مستحقة الدفع  ، 1500رأس المال  ، 100000صندوق  ، 11500مسحوبات
شخصية  ، 15000ملخص الدخل ( خسارة ) . 15000
المطلوب  _ 1 :إعداد ميزان المراجعة باألرصدة يدويا ً كما يظهر في . 2010/12/31
 _ 2إعداد قائمة حقوق الملكية للمؤسسة يدويا ً كما تظهر في . 2010/12/31
)1

ميزان المراجعة كما يظهر في 2010/12/31
أرصدة دائنة

أرصة مدينة
60000

أسم الحساب
عقارات

1500

رواتب مستحقة الدفع

100000

رأس المال

11500

صندوق

15000

مسحوبات شخصية

15000

ملخص الدخل ( صافي خسارة )

101500
)2

101500

المجمـــــوع

قائمة حقوق الملكية كما تظهر في 2010/12/31

المبــــلــغ

الـبــيــــان

100000

رأس المال

() 15000

-

المسحوبات الشخصية

() 15000

-

ملخص الدخل ( صافي خسارة )

70000

صافي حقوق الملكية في 2010/12/31

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 12
فيما يلي أرصدة الحسابات المستخرجة من سجالت شركة الشمس التجارية بتاريخ :2010/12/31
صافي المبيعات  ، 35000مصاريف تشغيلية  ، 8000تكلفة البضاعة المباعة ، 15000
فوائد مدينة  ، 1000رأس المال  ، 50000مدينون  ، 10000أرباح أسهم . 1500
المطلوب  .1 :إيجاد مجمل الربح أو الخسارة .
 .1إيجاد صافي الربح التشغيلي أو الخسارة .
 .2إيجاد صافي الربح أو الخسارة .
 _ 1مجمل الربح ( الخسارة ) = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة
 20000 = 15000 – 35000مجمل ربح
 _ 2صافي الربح التشغيلي ( الخسارة ) = مجمل الربح – المصاريف التشغيلية
 12000 = 8000 – 20000صافي الربح التشغيلي
 _ 3صافي الربح ( الخسارة ) = صافي الربح التشغيلي  ( +مجموع اإليرادات – مجموع المصاريف )
= ) 1000 – 1500 ( +12000
=  12500 = 500 + 12000صافي ربح
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

سؤال ( : ) 13
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت مؤسسة األمل التجارية بتاريخ : 2006/12/31
 34500بضاعة أول المدة  285500 ،مبيعات نقدية  100500 ،مبيعات على الحساب ،
 14200مصاريف نقل المبيعات  551100 ،مردودات المشتريات  7500 ،خصم المبيعات ومسموحاتها ،
 8500مردودات المبيعات  25150 ،بضاعة آخر المدة .
المطلوب  -:حساب صافي المبيعات مرتبا ً ظهورها في قائمة الدخل متعددة الخطوات ؟
مبلغ كلي

مبلغ جزئي

البيـــان

285500

المبيعات النقدية

100500

 +المبيعات على الحساب

386000
()8500

= المبيعات
مردودات المبيعات

-

()7500

-

370000

صافي المبيعات

خصم المبيعات
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سؤال ( : ) 14
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت مؤسسة القدس بتاريخ : 2004/12/31
 3500بضاعة  250 ، 1/1مصروف نقل المشتريات  200 ،خصم مشتريات  1550 ،إيجار مستودعات ،
 10000مشتريات  800 ،مردودات المشتريات  650 ،مردودات المبيعات  2700 ،بضاعة . 12/31
المطلوب  -:إحتساب تكلفة البضاعة المباعة مرتبا ً ظهورها في قائمة الدخل متعددة الخطوات ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

3500

بضاعة أول المدة

10000
()800
()200

 +مشتريات
مردودات المشتريات

-

خصم المشتريات

9000

 +صافي المشتريات

250

 +مصاريف نقل المشتريات

12750

= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

()2700

بضاعة آخر المدة

10050

-

= تكلفة البضاعة المباعة

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 15
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت مؤسسة القدس بتاريخ : 2004/12/31
 3500بضاعة  36500 ، 1/1المشتريات  1200 ،مصاريف نقل المشتريات  300 ،مردودات المشتريات ،
 500خصم على المشتريات  400 ،مسموحات المشتريات  55500 ،المبيعات  2500 ،بضاعة آخر المدة .
المطلوب  -:إحتساب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مرتبا ً ظهورها في قائمة الدخل متعددة الخطوات ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

3500

بضاعة أول المدة

36500

 +مشتريات

()300

-

()500

مردودات المشتريات
-

()400

-

خصم المشتريات
مسموحات المشتريات

35300

 +صافي المشتريات

1200

 +مصاريف نقل المشتريات

40000

= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

سؤال ( : ) 16
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت مؤسسة االحالم بتاريخ : 2006/12/31
 950000صافي المبيعات  45000 ،بضاعة أول المدة  400000 ،صافي المشتريات ،
 35000مصاريف نقل المشتريات  30000 ،بضاعة آخر المدة .
المطلوب  -:إحتساب مجمل الربح ( الخسارة ) مرتبا ً ظهورها في قائمة الدخل متعددة الخطوات ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

950000

صافي المبيعات

45000

بضاعة 1/1

400000

صافي المشتريات

35000

مصروف نقل المشتريات

480000

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

أكبر من تكلفة البضاعة

()30000
()450000
500000

إذا كان صافي المبيعات

-

بضاعة آخر المدة

= تكلفة البضاعة المباعة
= مجــمــل الربــح

المباعة = مجملُربح
إذا كان صافي المبيعات
أقل من تكلفة البضاعة
المباعة = مجملُخسارة
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سؤال ( : ) 17
لديك االرصدة التالية المستخرجة من ميزان المراجعة لشركة المازن في تاريخ : 2007/12/31
 45000صافي المبيعات  32450 ،صافي المشتريات  2500 ،مصاريف المشتريات  2000 ،مصاريف
تشغيلية  45000 ،تكلفة البضاعة المتاحة للبيع  4000 ،بضاعة اول المدة  2500 ،بضاعة أخر المدة
المطلوب  :إحتساب قيمة مجمل الربح ( الخسارة ) حسب ظهورها في قائمة الدخل ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

45000

صافي المبيعات

45000

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

()2500

بضاعة آخر المدة

()42500

-

= تكلفة البضاعة المباعة

-

2500

مجمل الربح

سؤال ( : ) 18
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت شركة الوعد التجارية بتاريخ : 2007/12/31
 125590مبيعات نقدية وذمم  10290 ،خصم المبيعات ومسموحاتها  5000 ،بضاعة 60000 ، 12/31
صافي المشتريات  6000 ،مصاريف الشراء  4000 ،أرباح بيع االالت  12000 ،بضاعة 90000 ،1/1
رأس المال  4600 ،مصاريف إدارية وعمومية  2500 ،مصاريف بيعية .
المطلوب  -:إحتساب صافي الربح التشغيلي معتمدا ً على قائمة الدخل متعددة الخطوات ؟
مبلغ كلي

مبلغ جزئي
125590
()10290

البيـــان
مبيعات نقدية وذمم
خصم المبيعات ومسموحاتها

-

115300

= صافي المبيعات

12000
60000
6000

بضاعة أول المدة
 +صافي المشتريات
 +مصاريف المشتريات

78000

= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

()5000
()73000

-

42300

بضاعة آخر المدة

= تكلفة البضاعة المباعة
= مجمل الربح

()4600
()2500

-

مصاريف إدارية وعمومية
 -مصاريف بيعية

()7100

= مجموع المصاريف التشغيلية

35200

= صافي الربح التشغيلي
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سؤال ( : ) 19
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت شركة البتراء التجارية بتاريخ : 2007/12/31
 77000صافي المبيعات  51000 ،تكلفة البضاعة المتاحة للبيع  21000 ،بضاعة،12 /31
 19000المصاريف التشغيلية  2000،الفوائد المدينة  4000،أرباح بيع االالت ،
 12000بضاعة  90000 ، 1/1راس المال
المطلوب -:
 .1إيجاد مجمل الربح ( الخسارة ) .
 . 3إيجاد صافي الربح ( الخسارة ) .

 .2إيجاد صافي الربح التشغيلي .
معتمدا ً على قائمة الدخل متعددة الخطوات ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

77000

صافي المبيعات

51000

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

()21000
()30000

-

= تكلفة البضاعة المباعة

47000

 = -مجمل الربح

()19000

-

28000

()2000

30000

المصاريف التشغيلية

= صافي الربح التشغيلي

4000

2000

بضاعة آخر المدة

إيرادات آخرى ( أرباح بيع االالت )
مصروفات آخرى ( فوائد مدينة )
الفرق بين ايرادات آخرى ومصروفات آخرى

= صـــافـــي الـــربـــح

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 20
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت مؤسسة حيفا التجارية بتاريخ : 2008/12/31
 984000صافي المبيعات  222000 ،صافي المشتريات  35000 ،بضاعة آخر المدة ،
 5000أرباح بيع االالت  130000 ،مصاريف تشغيلية 15000 ،مصاريف نقل المشتريات ،
 52000بضاعة أول المدة  80000 ،رأس المال .
المطلوب -:
 .1إيجاد تكلفة البضاعة المباعة .
 .2إيجاد مجمل الربح ( الخسارة ) .
 .3إيجاد صافي الربح التشغيلي .
معتمدا ً على قائمة الدخل متعددة الخطوات ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

984000

صافي المبيعات

52000

بضاعة أول المدة

222000
15000

()254000

صافي المشتريات
مصاريف نقل المشتريات

289000

= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

()35000

بضاعة آخر المدة

-

= تكلفة البضاعة المباعة

730000

= مجمل الربح

()130000

 -المصاريف التشغيلية

600000

= صافي الربح التشغيلي

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 21
فيما يلي أرصدة مستخرجة من سجالت شركة عمون التجارية بتاريخ : 2008/12/31
 187000صافي المبيعات  30000 ،بضاعة آخر المدة  15000 ،مصاريف تشغيلية ،
 5000فوائد مدينة  9000 ،أرباح بيع االالت  15000 ،بضاعة أول المدة  100000 ،رأس المال .
المطلوب  -:إيجاد ما يلي معتمدا على قائمة الدخل متعددة الخطوات ،إذا علمت أن مجمل الربح -: 60000
 .1تكلفة البضاعة المباعة  . 2 .تكلفة البضاعة المتاحة للبيع .
 . 3صافي الربح التشغيلي  . 4 .صافي الربح ( الخسارة )  . 5 .إعداد قائمة الدخل متعددة الخطوات
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

187000

صافي المبيعات

157000

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

()30000

بضاعة آخر المدة

()127000

-

= تكلفة البضاعة المباعة

-

= مجمل الربح

60000
()15000

-

45000

المصاريف التشغيلية

= صافي الربح التشغيلي

9000
()5000
4000
49000
 .1تكلفة البضاعة المباعة :
127000

إيرادات آخرى ( أرباح بيع االالت )
مصروفات آخرى ( فوائد مدينة )
الفرق بين ايرادات آخرى ومصروفات آخرى

= صـــافـــي الـــربـــح
مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة
=  - 187000؟؟؟؟
60000

 . 2تكلفة البضاعة المتاحة للبيع :
تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – بضاعة 12/31
 30000 =127000؟؟؟؟؟
157000
 . 3صافي الربح التشغيلي :
صافي الربح التشغيلي = مجمل الربح  -المصاريف التشغيلية
= 15000 -60000
45000
 . 4صافي الربح :
صافي الربح = صافي الربح التشغيلي ( +االيرادات االخرى – المصروفات االخرى )
) 5000 – 9000 ( + 45000 = 49000
= ) 4000 ( + 45000
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سؤال ( : ) 22
استخرجت األرصدة التالية من ميزان المراجعة لمؤسسة المجد التجارية :
 15000صافي المبيعات  25000 ،راس المال  ،المسحوبات الشخصية  1200 ، 2000مردودات
المشتريات  1500 ،فوائد مدينة .
المطلوب  :إعداد قائمة حقوق الملكية علما ً بان صافي ربح المؤسسة  5000دينار ؟

المبلغ

البيـــان

25000

رأس المال بداية العام

5000

 +صافي الربح

()2000
28000

المسحوبات الشخصية

-

صافي حقوق الملكية ( رأس المال نهاية العام )

سؤال ( : ) 23
استخرجت األرصدة التالية من ميزان المراجعة لمؤسسة الواحـة التجاريــة :
 5000صافي الخسارة 15000،عقارات  30000 ،رأس المال بداية العام  3000 ،مسحوبات شخصية ،
 1000مسموحات المشتريات  12000 ،صافي المبيعات .
المطلوب  :إعداد قائمة حقوق الملكية ؟

المبلغ

البيـــان

30000

رأس المال بداية العام

( ) 5000
()3000
22000

-

صافي الخسارة
المسحوبات الشخصية

صافي حقوق الملكية ( رأس المال نهاية العام )

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 24
إذا علمت أن صافي حقوق الملكية التجارية لمؤسسة المعارف للفترة المنتهية
في  2005/12/31كانت  985200وأن رأس المال في بداية العام كان  750000دينار وأن المسحوبات
الشخصية خالل العام بلغت  20000دينار .
المطلوب  :إيجاد صافي الربح التي حققتها المؤسسة ؟

المبلغ

البيـــان

750000

رأس المال بداية العام

255200

 +صافي الربح

()20000
985200

-

المسحوبات الشخصية

صافي حقوق الملكية ( رأس المال نهاية العام )

255200 = 750000 – 20000 + 985200
أو 730000 = 20000 – 750000
255200 = 730000 – 985200

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 25
استخرجت االرصدة التالية من سجالت شركة جرين الند بتاريخ : 2009/12/31
 5000بنك وصندوق  9000 ،اثاث  21000 ،صافي حقوق الملكية  3000 ،دائنون  10000 ،أراضي،
 4000إيجارات مستحقة الدفع  600 ،مجمع االستهالك  2000 ،رواتب مدفوعة مقدما ً ،
 2600بضاعة آخر المدة .
المطلوب  :إعداد قائمة المركز المالي يدويا ً لشركة جرين الند التجارية ؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

االصـــــولُُُ

األصــول الـمـتـداولــة :
5000

بنك وصندوق

2000

رواتب مدفوعة مقدما ً

2600

بضاعة آخر المدة

9600

االراضيُُ
الُيوجدُ
عليهاُ
إهـتــالك

مجموع األصول المتداولـــة

األصــول الـثــابــتـــة :
9000
()600
8400
10000

18400

األثاث
 مجمع استهالك االثاثصافي القيمة الدفترية لألثاث
االراضي
مجموع األصول الثابتــة

28000

مـجـــمــوع األصــــول
الـخـصــومُ(ُ
الـمـطـلـوبــاتُ)ُُ
إلـتــزامـات مـتـداولـــة:
3000

دائنون

4000

إيجارات مستحقة الدفع

7000

مجموع اإللتزمات المتداولــة

21000

صــافي حـقــوق الـمـلـكــيــة

28000

إذاُوجدُ
بالسؤالُصافيُ
حقوقُالملكيةُ
تدرجُضمنُ
الميزانيةُ
بكاملُبنودهاُ

مـجـــمــوع المـطــلـوبــات
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سؤال ( : ) 26
استخرجت االرصدة التالية من سجالت مؤسسة دمشق بتاريخ : 2011/12/31
 65000أراضي ومباني  15000 ،مبيعات  500 ،رواتب مستحقة الدفع  5000 ،مدينون ،
 11000أثاث  70000 ،رأس المال في  6500 ، 2011/1/1قرض بنكي قصير األجل ،
 4000صندوق  20000 ،شهرة محل  8000 ،دائنون .
فإذا علمت ما يلي :
 . 1االرباح الصافية لسنة  2011بلغت  35000دينار وال يوجد مسحوبات شخصية أو أية إضافات على رأس
المال خالل عام . 2011
 . 2قدرت بضاعة آخر المدة بمبلغ  15000دينار .
المطلوب  :إعداد قائمة المركز المالي يدويا ً لمؤسسة دمشق التجارية كما في  2011/12/31؟
مبلغ كلي

البيـــان

مبلغ جزئي

االصـــــولُُُ

األصــول الـمـتـداولــة :
4000

الصندوق

5000
15000

المدينون

24000

بضاعة آخر المدة
مجموع األصول المتداولـــة

األصــول الـثــابــتـــة :
11000
65000

76000

األثاث
أراضي ومباني
مجموع األصول الثابتــة

األصــول الـغيـر ملـمــوســة :
20000

20000

شهرة المحل
مجموع األصول الغير ملموســـة

120000

مـجـــمــوع األصــــول
الـخـصــومُ(ُ
الـمـطـلـوبــاتُ)ُُ
إلـتــزامـات مـتـداولـــة:

15000
105000

120000

8000
500

رواتب مستحقة الدفع

6500

قرض بنكي قصير األجل

دائنون

مجموع اإللتزامات المـتــداولـــة

صــافي حـقــوق الـمـلـكــيــة

مـجـــمــوع المـطــلـوبــات

رأس المال  +صافي الربح
 -المسحوبات الشخصية

= 35000+70000
105000= 0-
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سؤال ( : ) 27
بتاريخ  2010/4/1كان رصيد المادة للطحين في مستودعات مؤسسة الخيرات  100طن  ،علما ً أنه أعطيت
للمادة رقم (  ) 4421وربطت بحد أدنى  50طن كما تمت الحركات اآلتية على هذه المادة خالل شهر
: 2010/4
 .1بتاريخ  4/2باعت المؤسسة  30طن منها لمؤسسة راجح .
 .2بتاريخ  4/4أشترت المؤسسة  130طن من مؤسسة السنبلة .
 .3بتاريخ  4/6ردت لها مؤسسة راجح  10طن بسبب مخالفتها المواصفات .
 .4بتاريخ  4/8باعت لمؤسسة حصاد  60طن .
 .5بتاريخ  4/10أشترت المؤسسة  70طن من مؤسسة السنبلة .
 .6بتاريخ  4/12ردت المؤسسة  40طن من الكمية المشتراة في العملية رقم . 5
المطلوب :
أ  .إعداد بطاقة مادة الطحين لشهر . 2010/4
ب  .تحديد رصيد المادة بتاريخ . 2010/4/8
بـطــاقـــة صــنـــف

أ.

الوحدة  :طن

اسـم الـمــادة  :الطحين

اسم المورد  :مؤسسة الخيرات

رقــم الـمــادة 4421 :

الحد األدنـى  50 :طن

الـبـيـــان

الــتــاريــخ

الـرصـيـــد

الــوارد

الـصــادر

رصيد

2010/04/01

70

ــــــ

30

مبيعات

2010/04/02

200

130

ــــــ

مشتريات

2010/04/04

210

10

ــــــ

مردودات المبيعات

2010/04/06

150

ــــــ

60

مبيعات

2010/04/08

220

70

ــــــ

مشتريات

2010/04/10

180

ــــــ

40

مردودات المشتريات

2010/04/12

100

ب  .رصيد المادة في تاريخ  150 = 2010/04/08طـــن

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 28
بتاريخ  2007/02/01بدأت مؤسسة الفرج األردنية التعامل بمادة أرز بسمتي الواردة من مؤسسة االستقالل
حيث أعطتها الرقم (  )5311وربطتها بحد أدنى  1000كغم وفيما يلي الحركات التي تمت على هذه المادة
خالل شهر : 2007 / 2
 .1بتاريخ  2/1أشترت من مؤسسة االستقالل  50000كغم .
 .2بتاريخ  2/5ردت لمؤسسة االستقالل  200كغم بسبب مخالفتها للمواصفات .
 .3بتاريخ  2/8باعت لمؤسسة العودة  2300كغم .
 .4بتاريخ  2/10ردت لها مؤسسة العودة  100كغم بسبب مخالفتها للمواصفات .
 .5بتاريخ  2/12باعت لمؤسسة النمر  1600كغم .
 .6بتاريخ  2/15اشترت من مؤسسة االستقالل  3000كغم .
المطلوب :
أ  .إعداد بطاقة المادة لـ ( أرز بسمتي ) لشهر . 2007/2
ب  .تحديد رصيد مادة ( أرز بسمتي ) بتاريخ . 2007/2/10

بـطــاقـــة صــنـــف
الوحدة  :كيلو غرام

اسـم الـمــادة  :أرز بسمتي

اسم المورد  :مؤسسة االستقالل

رقــم الـمــادة 5311 :

الحد األدنـى  1000 :كغم

الـرصـيـــد

الــوارد

الـصــادر

الـبـيـــان

الــتــاريــخ

50 000

50 000

ـــــــ

مشتريات

2007/02/01

49 800

ـــــــ

200

مردودات المشتريات

2007/02/05

47 500

ـــــــ

2300

مبيعات

2007/02/08

47 600

100

ـــــــ

مردودات المبيعات

2007/02/10

46 000

ـــــــ

1600

مبيعات

2007/02/12

49 000

3000

ـــــــ

مشتريات

2007/02/15

ب  .رصيد المادة بتاريخ  47600 = 2007/2/10كغم .

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 29
بدأت مؤسسة الوحدة التجارية حوسبة مستودعتها بإستخدام برمجية  ، ITACحيث وزعت ما تتعامل به إلى
الفئات اآلتية :
قرطاسية ( ، )11أجهزة مكتبية ( ، )12وفيما يأتي مجموعة من األصناف والمواد التابعة لها :
أقالم ،االت حاسبة  ،قلم حبر ،دفتر محاضرات  80ورقة  ،آلة حاسبة شارب ، s10آالت طابعة  ،دفاتر  ،قلم
رصاص .
المطلوب :
 .1صنف ما سبق إلى فئات وأصناف ومواد حسب ما يناسبها دون استحداث فئات جديدة .
 .2رقم ( رمز ) عناصر المجموعه السابقة معتمدا ً على الفئات السابقة وبرمجية ( . ) ITAC
 .3اذكر أربع وحدات يمكن استخدامها في هذا المستودع .

فئة

اجهزة مكتبية () 12

القرطاسية ()11

صنف
اقالم
( ) 111

مادة

قلم حبر
( ) 1111

دفاتر
( ) 112

قلم رصاص
( ) 1112

آالت حاسبة
( ) 121

دفتر محاضرات  80ورقة
( ) 1121

آالت طابعة
( ) 122

آلة حاسبة شارب S10
( ) 1211

ج  : 3دزينة  ،كرتونة  ،قطعة  ،علبة .

سؤال ( : ) 1
إذا علمت أن الوحدة االساسية هي علبة والوحدة الثانية كرتونة والوحدة الثالثة طرد  ،حيث تتكون الكرتونة من
معامل التحويل =
 10علب والطرد يتكون من  20كرتونة :
المطلوب  :إيجاد معامل التحويل الثاني والثالث .

الوحدة المطلوبة  Xالوحدة السابقة

معامل التحويل الثاني  10 :علب .
معامل التحويل الثالث  200 :علبة .
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قـيـــودُالـجــردُالـمـسـتــمـــرُ
دائما ً يتم عند عملية الشراء تسجيل قيد واحد فقط ويعبر ذلك عن دخول بضاعة للمستودعات ويتم إحتساب ذلك بقيمة سعر الشراء
بينما يتم دائما ً عند عملية البيع يتم تسجيل قيدين فقط ويعبر ذلك عن خروج بضاعة من المستودعات ويتم إحتساب ذلك كما يلي
القيد االول بسعر الشراء والقيد الثاني بسعر البيع .

مردودات الشراء

عند الـشراء

 XXمن حـ  /الموردين

 XXمن حـ  /بضاعة في المخازن

 XXإلى حـ  /بضاعة في المخازن

 XXإلى حـ  /الموردين

مردودات البيع

عند البيع

 XXمن حـ  /بضاعة في المخازن

 XXمن حـ  /تكلفة البضاعة المباعة

 XXإلى حـ  /تكلفة البضاعة المباعة

 XXإلى حـ  /بضاعة في المخازن

 XXمن حـ  /مردودات المبيعات

 XXمن حـ  /الزبون

 XXإلى حـ  /الزبون

 XXإلى حـ  /المبيعات

مصاريف الشراء
 XXمن حـ  /بضاعة في المخازن
 XXإلى حـ  /الـصنـدوق

جميعُالقيودُ
أعالهُتعتبرُ
منُمستنداتُ
القيد

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 30
بتاريخ  2006/8/6إستلمت مؤسسة الوحدة ( )10سيارات مرسيدس من مؤسسة
اإلتحاد بسعر ( )6000دينار للسيارة الواحدة حيث تم تسجيلها في السجالت  ،وبتاريخ
 2006/9/10قامت مؤسسة الوحدة بتسليم مؤسسة منى للحج والعمرة ( )6سيارات
مرسيدس بسعر ( )7500دينار للسيارة الواحدة تنفيذا ً لما تم اإلتفاق عليه في أمر
البيع رقم ( )34المتضمن تسديد ثمنها بعد ( )6شهور .
المطلوب  :إثبات قيود اليومية الالزمة في دفاتر مؤسسة الوحدة علما ً بأنها تستخدم نظام الجرد المستمر .

قيد الشراء

 60000من حـ  /بضاعة في المخازن
 60000إلى حـ  /مؤسسة اإلتحاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكمية المشتراة * سعر الشراء
6000 * 10

الكمية المباعة * سعر الشراء
6000 * 6

 36000من حـ  /تكلفة البضاعة المباعة
 36000إلى حـ  /بضاعة في المخازن
قيود البـيـع
ــــــــــــــــ
الكمية المباعة * سعر البيع
 45000من حـ  /مؤسسة منى للحج والعمرة
7500 * 6
 45000إلى حـ  /الـمـبيـعــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال ( : ) 31
بتاريخ  2007/3/1إستلمت مؤسسة الهالل ( )50حاوية سماد عضوي من مؤسسة
الحرمين بسعر ( )2500دينار للحاوية الواحدة  ،وبتاريخ 2007/3/15قامت مؤسسة
الهالل ببيع ( )20حاوية منها لمؤسسة الظليل الزراعية بسعر ( ) 3250دينارا ً
للحاوية الواحدة على الحساب .
المطلوب  :تسجيل عملية البيع التي تمت بين مؤسسة الهالل ومؤسسة الظليل الزراعية في دفاتر مؤسسة
مؤسسة الهالل  ،علما ً بأن المؤسسة تستخدم نظام الجرد المستمر .

قيود البـيـع

الكمية المباعة * سعر الشراء
2500 * 20

 50000من حـ  /تكلفة البضاعة المباعة
 50000إلى حـ  /بضاعة في المخازن
ــــــــــــــــ
الكمية المباعة * سعر البيع
 65000من حـ  /مؤسسة الظليل الزراعية
3250 * 20
 65000إلى حـ  /الـمـبيـعــات

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : )32
بتاريخ  2008/2/20إستلمت مؤسسة النور التجارية ( )50دزينة فستان ستاتي
من مؤسسة اربد العالمية التجارية بسعر ( )120دينارا ً للدزينة الواحدة  ،وبتاريخ
 2008/3/10قامت مؤسسة اربد العالمية التجارية ببيع ( )20دزينة منها لمؤسسة
عمون لتجارة الملبوسات بسعر ( )200دينارا ً للديزنة الواحدة على الحساب .
المطلوب :
تسجيل القيود اليومية الالزمة لعملية البيع التي تمت بين مؤسسة اربد العالمية
التجارية ومؤسسة عمون لتجارة الملبوسات في دفاتر مؤسسة اربد العالمية التجارية
في كل من الحاالت اآلتية :
* إستخدام نظام الجرد المستمر .

* إستخدام نظام الجرد الدوري .

الجرد المستمر

قيود البـيـع

 2400من حـ  /تكلفة البضاعة المباعة
 2400إلى حـ  /بضاعة في المخازن
ــــــــــــــــ
 4000من حـ  /مؤسسة عمون لتجارة الملبوسات
 4000إلى حـ  /الـمـبيـعــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكمية المباعة * سعر الشراء
120 * 20
الكمية المباعة * سعر البيع
200 * 20

الجرد الدوري
 4000من حـ  /مؤسسة عمون لتجارة الملبوسات
 4000إلى حـ  /الـمـبيـعــات

الكمية المباعة * سعر البيع
200 * 20

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
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سؤال ( : ) 33
اشترت مؤسسة البراق ( )10سيارات من مؤسسة الحافالت الحديثة بقيمة ()5000
دينار للسيارة الواحدة سددت بموجب شيك مسحوب على البنك ثم باعت مؤسسة
البراق ( )4سيارات لمؤسسة البركة للحج والعمرة بقيمة ( )6000دينار للسيارة
الواحدة على الحساب .
المطلوب :
أوال  :تسجيل القيود اليومية الالزمة للعمليات السابقة في دفاتر مؤسسة البراق  ،علما ً أن المؤسسة
.

تستخدم نظام الجرد المستمر .

ثانيا ً  :تسجيل القيود اليومية الالزمة للعمليات السابقة في دفاتر مؤسسة الحافالت الحديثة  ،علما ً بإن
.

المؤسسة تستخدم نظام الجرد الدوري .
قيود مؤسسة البراق

الجرد المستمر

قيد الشراء

قيود البـيـع

 50000من حـ  /بضاعة في المخازن
 50000إلى حـ  /البنـــك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكمية المشتراة * سعر الشراء
5000 * 10

 20000من حـ  /تكلفة البضاعة المباعة
 20000إلى حـ  /بضاعة في المخازن
ــــــــــــــــ
 24000من حـ  /مؤسسة البركة للحج والعمرة
 24000إلى حـ  /الـمـبيـعــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكمية المباعة * سعر الشراء
5000 * 4
الكمية المباعة * سعر البيع
6000 * 4

قيود مؤسسة الحافالت الحديثة

الجرد الدوري
 50000من حـ  /الصـنـدوق
 50000إلى حـ  /الـمـبيـعــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكمية المباعة * سعر البيع
5000 * 10

ُـنيـرُللمحاسبةُُ......إعدادُ
الم
االستاذُُ/عــمـارُتـيــمُ
(ُ)ُ0788322507
31
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