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الوحدة األولى/  األول أسئلة الدرس  

: وضح المقصود بمفهوم المحاسبة  -1  

ثم , وتبوٌبها وترتٌبها فً مجموعات مترابطة , لتً حدثت فً شركة ما خالل وقت معٌن هً تسجٌل العملٌات المالٌة ا

واإلفادة من التحلٌل والتفسٌر فً عملٌة اتخاذ , ثم تحلٌلها وتفسٌرها , تلخٌصها وعرضها على األطرف المستفٌدة منها 

. القرارات  

 

. امثلة على كل نشاط منها وهات ثالث , اذكرها , توجد ثالثة أنشطة رئٌسٌة للمحاسبة  -2  

:  أمثلة على العملٌات المالٌة فً الشركة  -:العملٌات المالٌة  -1  

. دفع فواتٌر الماء والكهرباء  -دفع رواتب الموظفٌن     ج -ب.  شراء األثاث والمعدات  -أ  

  :تسجٌل العملٌات المالٌة  -2

. كشوف الرواتب األجور  -ج                 فواتٌر الشراء  -فواتٌر البٌع           ب -أ  

:تصنٌؾ البٌانات المالٌة وتلخٌصها  -3  

مٌزان المراجعة  -قائمة الدخل            ج -المٌزانٌة العمومٌة        ب -أ  

: هات مثاال ً واحدا ً على كل مما ٌأتً  -3  

. العملٌات المالٌة ذات األثر النقدي فً الشركة  -أ  

ن     دفع رواتب الموظفً   

. العملٌات المالٌة التً لٌس لها أثر نقدي فً الشركة  -ب  

.     أداء الموظفٌن    

: علل  -4  

. توجد عالقة وثٌقة بٌن اإلدارة المالٌة والمحاسبة  -أ  

 فالمحاسب ٌقوم بتحدٌد العملٌات المالٌة وتسجٌلها وتلخٌصها, وذلك ألن اإلدارة المالٌة تبدأ من حٌث تنتهً المحاسبة 

. وبعدها ٌقوم المدٌر المالً باستخدام هذه المعلومات المحاسبٌة وتقٌمها وتنمٌتها واتخاذ القرارات المناسبة , وعرضها   

. ال تعد المحاسبة ومسك الدفاتر سٌان  -ب  

جٌل بٌنما مسك الدفاتر تختص بتس, وذلك ألن المحاسبة تتضمن تحدٌد وتسجٌل وتلخٌص وعرض وإٌصال المعلومات المالٌة 

. العملٌات المالٌة فقط   

: وضح فوائد المعلومات المحاسبٌة فً الشركة لكل فئة من الفئات اآلتٌة  -5  
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أو تحدٌد حاجة الشركة للسٌولة , تساعدها فً اتخاذ القرارات المناسبة للتخطٌط المستقبلً ورسم السٌاسات : إدارة الشركة  -أ

.جودة األداء أو الرقابة على ممتلكات الشركة و, النقدٌة   

.مما ٌؤثر على أدائهم وجهودهم , لمعرفة مدى نجاح الشركة التً ٌنتمون إلٌها : الموظفون  -ب  

.ومدى كفاءة إدارة الشركة فً استثمار ممتلكاتهم وحماٌتها , لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم فً تحقٌق األرباح : المالك  -ج  

وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق بإمكانٌة , لوفاء بالتزاماتها المالٌة لمعرفة مدى قدرة الشركة على ا: المقرضون  -د

.تقدٌم قروض لها   

.وتقدٌم التسهٌالت للشركات , وتحصٌل الضرٌبة , للمساعدة فً الرقابة على األداء : األجهزة الحكومٌة  -هـ  

. منها اذكر أربعة , تستخدم الشركات النظام المحاسبً لتحقٌق أهداؾ عدة  -6  

.االحتفاظ بسجالت مكتملة منتظمة دائمة لمختلف العملٌات المالٌة للشركة  -1  

. تحدٌد نتٌجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة  -2  

( .  علٌهاما لها وما ) تحدٌد مركز الشركة المالً فً لحظة زمنٌة معٌنة  -3  

.ورسم السٌاسات للفترات القادمة , رارات واتخاذ الق, توفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة للتخطٌط  -4  

: ضع كال ً منها إزاء العبارة التً تناسبها مما ٌلً , فً ما ٌأتً أهم خصائص البٌانات المالٌة  -7  

. الوضوح , الموضوعٌة , المالئمة , المدة الزمنٌة , الدقة   

(   المالئمة. ) ا تعلق المعلومات بالموضوع أو المشكلة التً ٌراد اتخاذ قرار بخصوصه -أ  

(   الوضوح.  )عرض المعلومات بطرٌقة بسٌطة سهلة الفهم  -ب  

(  الموضوعٌة.   ) التزام الحٌاد واالبتعاد عن التقدٌر الشخصً  -ج  

(  الدقة.   )مدى خلو المعلومات من الخطأ  -د  

(المدة الزمنٌة .   )الحصول على المعلومات فً الوقت المناسب  -هـ  
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الوحدة األولى/  الثانً لة الدرسأسئ  

: وضح المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة  -1  

كل ما تملكه الشركة من موجودات وأموال ذو قٌمة نقدٌة أو أي شًء ٌمكنه توفٌر الخدمات أو المنافع للشركة  :األصول  -أ

. مستقبال ً  

.أو التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن ,  حقوق اآلخرٌن تجاه الشركة الواجبة األداء :االلتزامات  -ب  

والتً , وهً الموارد التً ٌستثمرها المالك أو المالك فً الشركة , وهً التزامات الشركة تجاه مالكها  :حقوق الملكٌة  -ج

. تساوي جمٌع األصول مطروح منها جمٌع االلتزامات   

وهً . وما علٌها من التزامات وقت إعدادها , أصول وهً قائمة توضح ما تملكه الشركة من  :المٌزانٌة العمومٌة  -د

.تتضمن ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة   

عن طرٌق مقابلة اإلٌرادات , وهً قائمة توضح نتٌجة أعمال نشاط الشركة من ربح أو خسارة  :قائمة الدخل  -هـ

.بالمصروفات المرتبطة بها خالل السنة أو المدة المحاسبٌة   

.وضح ذلك , قائمة المركز المالً هً قائمة تبٌن ما للشركة وما علٌها وقت إعدادها  -2  

المترتبة على ملكٌة هذه ( ما علٌها ) وااللتزامات , التً تملكها الشركة(  ما لها )قائمة المركز المالً قائمة تبٌن األصول 

. وٌتم إعدادها فً وقت إعدادها , كها  األصول وتكون هذه االلتزامات أما تجاه اآلخرٌن أو اتجاه مال  

. ما الفرق بٌن االلتزامات الثابتة وااللتزامات المتداولة ؟ هات مثاال ً على كل منهما  -3  

مثل , التً ٌستحق سدادها مدة أكثر من سنة مالٌة التزامات الشركة تجاه اآلخرٌن  ( :الثابتة ) االلتزامات الطوٌلة األجل  -أ

. ي الذي ٌستغرق سداده عشر سنوات القرض البنك:   

,  ٌستحق سدادها خالل سنةااللتزامات التً على الشركة تجاه اآلخرٌن التً :  (المتداولة ) االلتزامات القصٌرة األجل  -ب

نٌة مستند رسمً ٌثبت مدٌو) وأوراق الدفع , األقساط المستحقة سنوٌا على الدٌون الطوٌلة األجل , الدائنون : ومن أمثلتها 

. مثل الكمبٌالة أو السند, الشركة لآلخرٌن   

الوحدة النقدٌة : اذكر الفرض المحاسبً الدال على كل مما ٌأتً  -4  

ما دامت الشركة تستخدم هذه , وإهالكها من سنة مالٌة إلى أخرى , بكلفتها التارٌخٌة , مثل السٌارة , تقٌٌم األصول الثابتة  -أ

.  (االستمرارٌة ). األصول   

( . الوحدة النقدٌة. )ترجمة جمٌع العملٌات المالٌة التً تقوم بها الشركة على أساس النقد  -ب  

( .  الوحدة المحاسبٌة المستقلة.) والتزام الشركة نحوه مثل التزامها تجاه اآلخرٌن , معاملة المالك مثل غٌره من الدائنٌن  -ج  

لتمكٌن المستخدمٌن وأصحاب العالقة من االطالع المستمر على  أو غٌر ذلك, أو نصف سنوٌة , إصدار قوائم سنوٌة  -د

  . (المدة المحاسبٌة ). األوضاع المالٌة للشركة 

: حدد المبدأ المحاسبً المطبق فً كل حالة من الحاالت اآلتٌة  -5  

(. رٌخٌةالتكلفة التا. )وتسجٌل ثمنها بهذه القٌمة فً سجالت الشركة , دٌنار  10000شراء سٌارة بمبلغ  -أ  



0788586401معتصم أبو زهره . أ/  1ف/ ث أدبً 2/ حلول اسئلة الدروس والوحدة الثقافة المالٌة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة اسئلة الدروس والوحدة  حلول 4  

 

ثم قٌام الزبون بالدفع فً , م  2016تقدٌم شركة الفٌصل للبرمجة خدمات برمجة ألحد الزبائن فً شهر أٌلول من عام  -ب

وسجلت , علما ً بأن الشركة دفعت رواتب المبرمجٌن مطلع شهر تشرٌن األول نفسه , شهر تشرٌن األول من هذا العام 

وكذا تسجٌلها , بالرغم من سداد الزبون ما استحق علٌه فً شهر تشرٌن األول , أٌلول اإلٌراد مقابل خدمات البرمجة فً شهر 

( .تحقق اإلٌرادات. )بالرغم من سدادها الرواتب فً شهر تشرٌن األول , مصروف رواتب الموظفٌن فً هذا الشهر   

مقدما ً لقاء التأمٌن الطبً  دٌنار 2400دفعت بموجبه مبلغ , م  1/12/2016توقٌع إحدى الشركات عقدا ً بتارٌخ  -ج

م  2016دٌنار فً سجالت عام  100ثم عملت على تسجٌل مصروف , دٌنار شهرٌا ً  100بواقع , شهرا ً  24لموظفٌها مدة 

( .المقابلة. )لشهر كانون األول فقط   

وات متتالٌة بعدما وجدت اضطرار شركة المجد للخدمات التجارٌة إلى تغٌٌر الطرٌقة المحاسبٌة التً استخدمتها خمس سن -د

( .  الثبات. )طرٌقة أخرى توفر للمستخدمٌن معلومات مالٌة بصورة أفضل   

ثم تسجٌل الشركة هذا , م  2016تقدٌم شركة الفدوى خدمات استثمارٌة لشركة األمل على الحساب فً شهر أب من عام  -هـ

. م 2016مل قامت بالسداد فً شهر تشرٌن األول من عام علما بأن شركة األ, اإلٌراد فً سجالتها لشهر أب م العام نفسه 

(تحقق اإلٌرادات)  

وعدم وضعها خططا ً مستقبلٌة بناء ً على األرباح , إعداد شركة الفارس خططا ً احتٌاطٌة تحسبا ً ألي خسائر مستقبلٌة  -د

( (التحفظ) الحٌطة والحذر .)المتوقعة   

والتً تساعدهم على اتخاذ القرار الالزم للتموٌل واإلقراض , ي تلزم المقرضٌن تقدٌم شركة اإلٌمان جمٌع المعلومات الت -ز

( .  اإلفصاح. )للشركة   

: صحح الخطأ إن وجد فً ما ٌأتً  -6  

. قائمة المركز المالً هً قائمة تبٌن ما ٌؤول إلٌه نشاط الشركة من ربح أو خسارة  -أ  

وهً . وما علٌها من التزامات وقت إعدادها , ا تملكه الشركة من أصول قائمة المركز المالً هً قائمة توضح م, ( خطأ ) 

بٌنما قائمة الدخل التً تبٌن ما ٌؤول إلٌه نشاط الشركة من , تتضمن ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة 

.ربح أو خسارة   

. قائمة الدخل هً قائمة توضح ما للشركة وما علٌها فً تارٌخ إعدادها -ب  

عن طرٌق مقابلة اإلٌرادات , قائمة الدخل هً قائمة توضح نتٌجة أعمال نشاط الشركة من ربح أو خسارة , ( خطأ) 

بٌنما قائمة المركز المالً توضح ما للشركة وما علٌها فً تارٌخ , بالمصروفات المرتبطة بها خالل السنة أو المدة المحاسبٌة 

.إعدادها   

.تضم جمٌع حسابات دفتر األستاذ وأرصدتها  دلٌل الحسابات هو قائمة -ج  

, وٌتم ترتٌبها حسب تسلسلها فً قائمة المركز المالً وقائمة الدخل , قائمة تضم أسماء جمٌع حسابات دفتر األستاذ , ( خطأ) 

. وال تتضمن أرصدة الحسابات   

. حقوق الملكٌة تساوي جمٌع االلتزامات مطروحا منها األصول جمٌعها  -د  

. حقوق الملكٌة تساوي مجموع األصول مطروحا  ً منها مجموع االلتزامات , ( خطأ )  

. تعد أرباح االستثمارات مثاال ً على المصروفات  -هـ  
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.ستثمارات مثاال ً على اإلٌرادات تعد أرباح اال, ( خطأ)  
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الوحدة األولى/ الثالث أسئلة الدرس  

( : أم دائن , مدٌن ) ادي لكل حساب من الحسابات اآلتٌة وضح طبٌعة الرصٌد الع -1  

مدٌن :السٌارة  -أ  

دائن :الدائنون  -ب  

مدٌن :مصروؾ الكهرباء  -جـ  

مدٌن :الصندوق  -د  

دائن :إٌراد الخدمات  -هـ  

دائن :رأس المال  -و  

أجب . من األرباح خالل ستة أشهر  وقد حققت الشركة العدٌد,  1/1/2016بدأت شركة األمل أعمالها التجارٌة بتارٌخ  -2

: عما ٌلً   

فكٌؾ أثرت هذه العملٌة فً معادلة المٌزانٌة لدى الشركة ؟ , دٌنار للدائنٌن نقدا ً  1000إذا قامت الشركة بسداد مبلػ  -أ  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال الدائنون الصندوق  
(1)العملٌة رقم     -10000  -10000   

 

فكٌؾ أثرت هذه العملٌة فً معادلة المٌزانٌة لدى الشركة ؟ , دٌنار نقدا ً  1000إذا اشترت الشركة مكاتب بمبلػ  -ب  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

 رأس المال الدائنون الصندوق مكاتب 
(1)العملٌة رقم     -10000  -10000   
(2)العملٌة رقم    +10000  -10000    

 

: أجب عما ٌأتً , بناء على دراستك معادلة المٌزانٌة  -4  

دٌنار  65000وبلػ مجموع االلتزامات , دٌنار  100000بلػ مجموع األصول فً شركة األمل لصٌانة أجهزة الحاسوب ( أ

. جد حقوق الملكٌة ,   

االلتزامات  -األصول  = حقوق الملكٌة   

                =100000 – 65000  

دٌنار     35000= حقوق الملكٌة     

دٌنار  36000وحقوق الملكٌة , دٌنار   40000علما ً بأن مجموع االلتزامات , جد مجموع األصول فً شركة الراجح ( ب

 . 



0788586401معتصم أبو زهره . أ/  1ف/ ث أدبً 2/ حلول اسئلة الدروس والوحدة الثقافة المالٌة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة اسئلة الدروس والوحدة  حلول 7  

 

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول    

           =40000  +36000  

دٌنار  76000 = األصول    

 

وكان مجموع إٌراداتها خالل المدة المالٌة , دٌنار  135700ري برأس مال قدره بدأت شركة فؤاد نشاطها التجا( ج

علما ً بأن مجموع األصول , جد مجموع التزامات الشركة . دٌنار  20000وبلؽت مصروفاتها لهذه المدة , دٌنار  40800

. دٌنار  190000بلػ   

(  روفاتالمص –اإلٌرادات + رأس المال + )االلتزامات = مجموع األصول    

                     =190000  ( +135700  +40800 – 20000  )  

دٌنار  346500= مجموع األصول    

 

:  31/12/2016فً ما ٌأتً معادلة المٌزانٌة لشركة فراس التجارٌة بتارٌخ  -5  

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
ض الطوٌلة األجلالقرو البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث  رأس المال 

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

 90000 90000 المجموع

 

: ما أثر العملٌات المالٌة اآلتٌة فً معادلة المٌزانٌة للشركة   

. دٌنار نقدا ً  6000شراء سٌارة بمبلغ ( أ  

. دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البنك  3500 شراء أثاث بمبلغ( ب  

. دٌنار نقدا ً من شركة بسام  1000ومبلغ , دٌنار نقدا ً من شركة مصطفى  2000تحصٌل مبلغ ( ج  

. دٌنار نقدا ً  10000وقدره , سداد جزء القرض ( د  

. وإٌداعه فً البنك , دٌنار إلى رأس المال  5000إضافة مبلغ ( هـ  

. دٌنار نقدا ً  5000ظفٌن البالغة دفع رواتب المو( و  

: اإلجابة   

.دٌنار نقدا ً  6000شراء سٌارة بمبلغ  :(1)العملٌة رقم   
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.دٌنار 6000نقص  بمبلػ ( أصول ) الصندوق , دٌنار  6000زاد بمبلػ ( أصول ) السٌارات  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
دٌنونالم السٌارات األثاث  رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق 

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

 90000 90000 المجموع

 

.على البنك دٌنار بموجب شٌك مسحوب  3500شراء أثاث بمبلغ  :( 2)العملٌة رقم   

.دٌنار 3500نقص  بمبلػ ( أصول ) البنك , دٌنار  3500زاد بمبلػ ( أصول ) األثاث  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 

+فىمصط
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

 90000 90000 المجموع

 

.دٌنار نقدا ً من شركة بسام  1000ومبلغ , دٌنار نقدا ً من شركة مصطفى  2000تحصٌل مبلغ  :(3)العملٌة رقم   

 2000نقص  بمبلػ ( أصول ( ) شركة المصطفى)المدٌنون , دٌنار  2000زاد بمبلػ ( أصول ) صندوق ال :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار  

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

ة بسامشرك  

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000     

 90000 90000 المجموع

 

. دٌنار نقدا ً  10000وقدره , سداد جزء القرض  :(4)العملٌة رقم   
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.دٌنار 10000نقص  بمبلػ ( أصول ) القروض , دٌنار  10000قص  بمبلػ ن( أصول ) الصندوق  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000     

(4)العملٌة رقم      -10000   -10000   

 80000 80000 المجموع

 

.وإٌداعه فً البنك , دٌنار إلى رأس المال  5000إضافة مبلغ  :(5)العملٌة رقم   

.دٌنار 5000زاد  بمبلػ ( حقوق ملكٌة ) رأس المال , دٌنار  5000زاد  بمبلػ ( أصول ) البنك : تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال القروض الطوٌلة األجل البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000   
+50000  

+40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000     

(2)العملٌة رقم   +3500     3500   

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000     

(4)العملٌة رقم      -10000   -10000   

(5)العملٌة رقم       +5000   +5000  

 85000 85000 المجموع

 

.دٌنار نقدا ً  5000ٌن البالغة دفع رواتب الموظف :(6)العملٌة رقم   

.دٌنار 5000زاد  بمبلػ ( مصارٌؾ ) الرواتب , دٌنار  5000نقص  بمبلػ ( أصول ) الصندوق : تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

القروض الطوٌلة  البنك الصندوق المدٌنون السٌارات األثاث
 األجل

 رأس المال المصروفات

31/12/2016  +16000  +16000  +5000 
شركة 
+مصطفى
3000 

 شركة بسام

+30000  +20000  +50000   +40000  

(1)العملٌة رقم    +6000   -6000      
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(2)العملٌة رقم   +3500     3500    

(3)العملٌة رقم     -2000  +2000      

(4)العملٌة رقم      -10000   -10000    

(5)العملٌة رقم       +5000    +5000  

(6)العملٌة رقم       -5000   +5000   

 80000 80000 المجموع
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 أسئلة الوحدة األولى

: وضح المقصود بالمفاهٌم اآلتٌة : السؤال األول   

. والتً تؤثر فٌها مالٌا ً مباشرا ً , ٌقصد بها جمٌع العملٌات التً تخص الشركة  :: العملٌات المالٌة  -1  

(  : ذات األثر النقدي فً الشركة)على العملٌات المالٌة فً الشركة أمثلة  -  

. دفع فواتٌر الماء والكهرباء  -ج            .دفع رواتب الموظفٌن -ب           .شراء األثاث والمعدات  -أ  

وهً جزء من , ( تسجٌلال) لذلك هً تقتصر على تسجٌل العملٌات فقط , هً فن تسجٌل العملٌات المالٌة : مسك الدفاتر  -2

.المحاسبة   

موضحا ً إجابتك بمثال على كل منهما ؟ , ما الفرق بٌن المستندات الداخلٌة للشركة ومستنداتها الخارجٌة : السؤال الثانً   

تٌر فوا: مثل , وٌحتفظ بها إلثبات قٌامها بنشاط معٌن , وهً أوراق ثبوتٌة تنظم داخل الشركة  :المستندات الداخلٌة للشركة 

وكشوف الرواتب األجور, واستالم البضاعة , البٌع   

: مثل , هً أوراق ثبوتٌة تنشأ خارج الشركة الستخدامها فً إثبات تعامالتها مع اآلخرٌن  :المستندات الخارجٌة للشركة 

. والشٌكات , وكشوف البنك , فواتٌر الشراء   

: علل ما ٌأتً : السؤال الثالث   

. وتلخٌصها , المالٌة المسجلة  وجوب تصنٌؾ العملٌات( أ  

التخاذ القرارات المناسبة من خالل التقارٌر المحاسبٌة , بهدف عرضها على الجهات المستفٌدة من هذه المعلومات وذلك 

(القوائم المالٌة ) والتً تسمى   

اقتصار الظهور فً و, أودعت جمٌعها فً البنك , دٌنار  70000بدأت شركة نزار نشاطها التجاري برأس مال قدره ( ب

. من دون اسم مالك الشركة , العملٌات المالٌة على البنك ورأس المال   

المحاسبٌة عن  للشركة شخصٌة معنوٌة مستقلة فً سجالتها ٌعنً أن والذي, وذلك تحقٌقا ً لفرض الوحدة المحاسبٌة المستقلة 

لعملٌات الخاصة بالمالك  والتً لٌس لها عالقة بالشركة بحٌث ال ٌتم تسجٌل ا, الشركات األخرى ومستقلة أٌضا ً عن مالكها 

.   فً السجالت المحاسبٌة للشركة   

( : المدٌر المالً , ماسك الدفاتر , المحاسب ) صنؾ العملٌات اآلتٌة وفقا لمن ٌؤدٌها : السؤال الرابع   

(  المحاسب)تجمٌع البٌانات المالٌة أو عرضها فقط ( أ  

( المحاسب. )ال فقط استخراج نتائج األعم( ب  

(المدٌر المالً. )تقٌٌم القوائم المالٌة ( ج  

(المدٌر المالً. )اعتماد القرارات المبنٌة على تحلٌل البٌانات ودراستها ( د  

(المحاسب. )توفٌر البٌانات التً ٌمكن تفسٌرها عن عملٌات الشركة ( هـ  

(المحاسب. )تحدٌد العملٌات المالٌة وتسجٌلها ( و  
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( ماسك الدفاتر. )ل العملٌات المالٌة فقط تسجً( ز  

(المحاسب. )إعداد القوائم المالٌة ( ح  

 

واستثمارات طوٌلة , أصول ؼٌر ملموسة , أصول متداولة , أصول ثابتة : صنؾ األصول اآلتٌة إلى : السؤال الخامس 

: األجل   

, السٌارات , حقوق براءة االختراع , األثاث , دات السن, المبانً , شهره المحل , الصندوق , ( مدٌنون)األسهم , العمالء 

. حقوق النشر , االستثمارات القصٌرة األجل , ( المخزون ) بضاعة أخر المدة , العالمة التجارٌة   

 االستثمارات الطوٌلة األجل األصول الثابتة األصول المتداولة األصول ؼٌر الملموسة

(مدٌنون)العمالء  شهره المحل سهماأل المبانً   

  بضاعة أخر المدة حقوق براءة االختراع
(المخزون )    

 السندات األثاث

االستثمارات القصٌرة  حقوق النشر
 األجل

  السٌارات

 

: الفروض المحاسبٌة   

أن للشركة شخصٌة معنوٌة مستقلة فً سجالتها المحاسبٌة عن الشركات األخرى ومستقلة  :الوحدة المحاسبٌة المستقلة ( 1

.عن مالكها أٌضا ً   

.  أي أن جمٌع المعامالت الخاصة بالمالك والتً لٌس لها عالقة بالشركة ال ٌتم تسجٌلها فً السجالت المحاسبٌة للشركة  *  

, أن الشركة وجدت لتستمر فً ممارسة أنشطتها  مدة زمنٌة غٌر محدودة ما لم ٌثبت العكس  :االستمرارٌة ( 2  

: وهذا ٌترتب علٌه ما ٌلً   

( . القٌمة الفعلٌة ) ٌم أصولها الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة تقً -أ  

. األصول الثابتة من سنة مالٌة إلى أخرى (  تخفٌض قٌمتها الفعلٌة)االستمرار فً إهالك  -ب  

. أو نٌة تصفٌة الشركة , عدم تقٌٌم األصول الثابتة بقٌمتها السوقٌة طالما انتفت نٌة بٌع هذه األصول  -ج  

, وذلك للتعرف على نتٌجة أعمالها بشكل دوري , وهو تقسٌم عمر الشركة إلى مدد زمنٌة متساوٌة  :محاسبٌة المدة ال( 3

مما ٌتٌح لهم االطالع على األوضاع المالٌة للشركة ونتائج , وتزوٌد هذه النتائج للمستخدمٌن بانتظام من خالل القوائم المالٌة 

. أعمالها لمساعدتهم باتخاذ القرارات   

وٌمكن التعبٌر عنها , وتعنً أن جمٌع العملٌات المالٌة التً تقوم بها الشركة تعتمد النقد أساسا ً فً قٌاسها  :الوحدة النقدٌة ( 4

( . الدٌنار مثال ً ) بوحدة النقد   

 

: المبادئ المحاسبٌة   
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, وتبوٌبها , اث المالٌة عند تسجٌلها هً القواعد التً تحكم اإلجراءات والطرائق المحاسبٌة المستخدمة فً عملٌة ترجمة األحد

. وتلخٌصها   

. ٌقصد بذلك تسجٌل العملٌات المالٌة فً السجالت على أساس تكلفتها الفعلٌة  :التكلفة التارٌخٌة ( 1  

فلو تغٌرت , فٌتم تسجٌل قٌمة المبنى بالسجالت بهذه القٌمة , دٌنار فً تارٌخ معٌن  10000عند شراء مبنى بمبلغ : مثال 

.مة هذا المبنى بعد مدة من الزمن زٌادة ً أو نقصانا ً ال ٌنظر إلى هذه التغٌر وال ٌتم تسجٌله بالدفاترقً  

هو تحدٌد قٌم العملٌات المالٌة التً ٌمكن التحقق من صحتها موضوعٌا وذلك لتوفر المستندات المعززة : الهدف من هذا المبدأ 

. لها   

سواء قبضت هذه اإلٌرادات أم لم تقبض بعد , مالٌة بما ٌخصها من إٌرادات ومصارٌف وتعنً تحمٌل المدة ال :االستحقاق ( 2

. وسواء دفعت هذه المصارٌف أم لم تدفع بعد ,   

, ٌقصد بها المقارنة والمقابلة بٌن إٌرادات المدة المالٌة ومصروفاتها التً أسهمت فً تحقٌق اإلٌرادات لها  :المقابلة ( 3

. المصروفات أو عدم دفعها بغض النظر عن دفع هذه   

. هو المساعدة على تحدٌد نتٌجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة : الهدف من هذا المبدأ   

ٌقصد به التزام الشركة عند استخدامها أحد الطرق المحاسبٌة بعد تغٌٌر الطرٌقة من سنة إلى أخرى إال فً أحوال  :الثبات ( 4

. مبررة وشروط محددة   

تقوم الشركة باستخدام طرٌقة معٌنة لتقٌٌم مخزونها ٌجب علٌها االستمرار فً استخدام هذا المبدأ وعدم تغٌٌره عندما : مثال 

. من سنة ألخرى   

. حتى ال ٌؤثر تغٌٌر الطرٌقة على صافً األرباح  :الهدؾ من هذا المبدأ  *  

. ت المحاسبٌة إال بعد تحققه وٌقصد به عدم االعتراف باإلٌراد وتسجٌله فً السجال :تحقق اإلٌرادات ( 5  

: شروط تحقق اإلٌراد *   

. وجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة وجهات أخرى  -أ  

. أو تسلٌم مبٌعات , تقدٌم خدمة  -ب  

. ضمان الدقة فً تحدٌد إٌرادات الشركة بناء ً على األدلة المادٌة الموضوعٌة  :الهدؾ من هذا المبدأ *   

فً حٌن تؤخذ الخسائر , وٌقصد به عدم أخذ األرباح المتوقعة بالحسبان إال عند تحققها  ( :التحفظ) الحٌطة والحذر ( 6

. المتوقعة بالحسبان قبل حدوثها   

واالستعداد فً الوقت نفسه ألي خسائر , وإظهار أرباحها الحقٌقة , عدم تضخٌم أرباح الشركة : الهدؾ من هذا المبدأ * 

. متوقعة   

والتً تساعدهم فً اتخاذ ( مستخدمٌن المعلومات المحاسبٌة) ٌع المعلومات التً تلزم المستفٌدٌن إظهار جم :اإلفصاح ( 7

.القرارات   
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بحٌث ال تحجب أي معلومات قد ٌحتاج إلٌها  المستفٌدون فً , ضمان الشفافٌة فً أداء الشركة : الهدؾ من هذا المبدأ * 

. عملٌة اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشركة   

 

: أمأل الفراغ بما ٌناسبه فً ما ٌأتً : ال السادس السؤ  

( . (التحفظ) الحٌطة والحذر )المبدأ المحاسبً الذي ٌقر بالخسائر المتوقعة هو ( أ  

ومراعاة جمٌع مصروفات , سواء حصلت أو لم تحصل , المبدأ المحاسبً الذي ٌنص على مراعاة جمٌع إٌرادات السنة ( ب

( .  االستحقاق)دفع هو سواء دفعت أو لم ت, السنة   

فً حٌن ٌكون تأثٌر العملٌات المالٌة فً أحد , ( طردٌا ً)تأثٌر العملٌات المالٌة فً طرفً معادلة المٌزانٌة ٌكون تأثٌر ( ج

( . عكسٌا ً)طرفٌها تأثٌرا ً   

مجموع استخداماتها  وأن, دٌنار  60500قٌمتها , إذا علمت أن لشركة الماجد التزامات تجاه المالك : السؤال السابع 

. فجد قٌمة التزاماتها تجاه اآلخرٌن , دٌنار  140500لألموال بلؽت   

االلتزام تجاه اآلخرٌن  +  االلتزام تجاه المالك = استخدامات األموال   

االلتزام تجاه المالك  -استخدامات األموال=  االلتزام تجاه اآلخرٌن    

                           =140500 – 60500  

دٌنار  80000= االلتزام تجاه اآلخرٌن    

 

بحسب اسم الشركة , لكل عملٌة من العملٌات اآلتٌة , بٌن أثر العملٌات المالٌة اآلتٌة فً معادلة المٌزانٌة : السؤال الثامن 

: المدون بٌن قوسٌن   

. ت الباسم بموجب شٌك دٌنار من محال 10000أجهزة حاسوب بمبلغ ( شركة لبنى)اشترت ,  3/2/2016بتارٌخ ( أ  

زاد  بمبلػ ( التزامات ( ) دائنون)محالت الباسم , دٌنار  10000زاد  بمبلػ ( أصول ) أجهزة حاسوب  :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار 10000  

 التارٌخ

 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

أجهزة   
 حاسوب

  الدائنون

(1)العملٌة رقم     +10000 محالت ) 10000+ 
(الباسم  

 

 10000 10000 المجموع

 

. كامل المبلغ نقدا لشركة الفدوى لإلسكانات ( شركة لما)دفعت  4/2/2016بتارٌخ ( ب  
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بمبلػ   نقص( التزامات ( ) دائنون) شركة الفدوى ,دٌنار 10000نقص  بمبلػ ( أصول ) الصندوق  :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار 10000  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

  الدائنون الصندوق  
(1)العملٌة رقم     -10000 شركة )  10000- 

(الفدوى  
 

   المجموع

 

. دٌنار على الحساب لشركة الرٌم  5000أثاثا ً بمبلغ ( شركة بسام ) باعت ,  6/2/2016بتارٌخ ( ج  

 5000زاد  بمبلػ ( التزامات ( ) دائنون)محالت الباسم , دٌنار  5000نقص  بمبلػ ( أصول ) األثاث : تحلٌل العملٌة 

.دٌنار  

 التارٌخ
 حقوق الملكٌة االلتزامات األصول

  الدائنون األثاث  المدٌنون 
(1)العملٌة رقم    +5000 

شركة )
(الرٌم  

-5000    

   المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0788586401معتصم أبو زهره . أ/  1ف/ ث أدبً 2/ حلول اسئلة الدروس والوحدة الثقافة المالٌة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة اسئلة الدروس والوحدة  حلول 16  

 

الوحدة الثانٌة/  األول أسئلة الدرس  

 
: ات اآلتٌة أكمل الفراغ بما ٌناسبه فً كل عبارة من العبار -1  

وٌرمز إلٌه بكلمة , أحدهما مدٌن ,  (األطراؾ)ومختلفان فً ,  (القٌمة)لكل عملٌة مالٌة طرفان متساوٌان  فً ( أ

. / ( إلى حـ )وٌرمز إلٌه بكلمة , واألخر دائن , / ( من حـ )  

,  (الصندوق)الدائن هو والطرف ,  (معدات)فإن الطرف المدٌن هو , دٌنار نقدا ً  400عند شراء معدات بمبلغ ( ب

: وٌسجل القٌد المحاسبً على النحو األتً   

المعدات / من حـ   

الصندوق/ إلى حـ  

والطرف ,  (البنك)فإن الطرف المدٌن هو , دٌنارا ً بموجب شٌك مودع فً البنك  250عند بٌع أثاث بمبلغ ( ج

: وٌسجل القٌد المحاسبً على النحو األتً , ( األثاث)الدائن هو   

البنك / حـ  من  

األثاث/ إلى حـ  

:  2016فً ما ٌأتً بعض العملٌات المالٌة لشركة االتحاد فً شهر تموز من عام  -2  

. دٌنار نقدا ً من شركة بالل  5000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  15/7/2016بتارٌخ ( أ  

دفع جزء منها بشٌك , ار دٌن 36000اشترت الشركة معدات من شركة مهند بمبلغ ,  22/7/2016بتارٌخ ( ب

. والباقً على الحساب , دٌنار  25000قٌمته   

دٌنار  800وإٌجار المكتب البالغ , دٌنار  2500دفعت الشركة رواتب الموظفٌن البالغة ,  25/7/2016بتارٌخ ( ج

. ودفع الباقً بموجب شٌكات مسحوبة على البنك , بحٌث دفعت نصف هذه المبالغ نقدا ً ,   

. ثم تسجٌل القٌود المحاسبٌة الخاصة بها , تحدٌد المدٌن والدائن فً كل عملٌة مالٌة  :المطلوب   

 

. دٌنار نقدا ً من شركة بالل  5000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  15/7/2016بتارٌخ  :(1)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) دٌنار فٌبقى  5000زاد بمبلغ ( مدٌن ) األثاث وهو من األصول فهو :الطرف األول   

( . دائن)دٌنار فٌصبح  5000نقص بمبلغ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول لذلك فهو : الطرف الثانً   

( : القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

5000  
5000 

 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء أثاث نقدا ً)  

15/7/2016  

 

دفع جزء منها , دٌنار  36000اشترت الشركة معدات من شركة مهند بمبلغ ,  22/7/2016بتارٌخ  :(2)العملٌة 

. والباقً على الحساب , دٌنار  25000بشٌك قٌمته   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

(.مدٌن) دٌنار فٌبقى  36000زاد بمبلغ ( مدٌن ) المعدات وهو من األصول فهو :الطرف األول   
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دٌنار   25000نقص بمبلغ ( مدٌن ) الحساب األول البنك وهو من األصول لذلك فهو : وهما حسابٌن : الطرف الثانً 

دٌنار  11000زاد بمبلغ ( دائن ) وهو من االلتزامات وهو (  الدائنون) الحساب الثانً شركة المهند , ( دائن ) فٌصبح 

.فٌصبح دائن , ( 25000 -36000)  

( : القٌد المحاسبً ) لٌة تسجٌل العم -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

36000  
 

25000 
11000 

المعدات/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

البنك/ حـ   
(الدائنون) شركة المهند / حـ   

(شراء أثاث نقدا ً)  

22/7/2016  

 

 800وإٌجار المكتب البالغ , ر دٌنا 2500دفعت الشركة رواتب الموظفٌن البالغة ,  25/7/2016بتارٌخ  :(3)العملٌة 

.ودفع الباقً بموجب شٌكات مسحوبة على البنك, بحٌث دفعت نصف هذه المبالغ نقدا ً , دٌنار   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

دٌنار فٌبقى  2500زاد بمبلغ ( مدٌن ) الحساب األول الرواتب وهو من المصارٌف فهً : وهما حسابٌن :الطرف األول 

( . مدٌن ) دٌنار فٌبقى  800زاد بمبلغ ( مدٌن ) ثانً إٌجار المكتب وهو من المصارٌف فهو الحساب ال, (مدٌن)   

دٌنار   1650نقص بمبلغ ( مدٌن ) الحساب األول الصندوق وهو من األصول لذلك فهو : وهما حسابٌن : الطرف الثانً 

, ( 1650 -3300)دٌنار  1650بمبلغ  نقص( مدٌن ) الحساب الثانً البنك وهو من األصول فهو , ( دائن ) فٌصبح 

. فٌصبح دائن   

( قٌد مركب ( : )القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
2500 
800 

 
 
 
 

1650 
1650 

 من مذكورٌن
مصروف الرواتب/ حـ  

مصروف إٌجار المكتب/ حـ   
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

الرواتب وإٌجار المكتب دفع مصروف )
(نقدا ً وعن طرٌق البنك  

25/7/2016  

 

 

:علل ما ٌأتً  -3  

. فً حٌن تعد األصول حسابا ً مدٌنا ً , ٌعد رأس المال حسابا ً دائنا ً  -أ  

ٌعتبر رأس المال دائن ألن طبٌعة حساب رأس المال فً معادلة المٌزانٌة من ضمن حقوق الملكٌة والتً تمثل التزام 

بٌنما األصول تعتبر مدٌنة ألن طبٌعة حسابها فً معادلة ,  ة تجاه مالكها وهً جزء من مصادر األموالالشرك

. استخدامات األموال  تعتبرالمٌزانٌة فً الجانب المدٌن وهً ما تملكه الشركة من موارد بالتالً   
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: واسمٌة , صنؾ الحسابات اآلتٌة إلى حقٌقٌة  -4  

إٌراد , األثاث , المدٌنون , اإلٌجارات , القروض , رأس المال , الصندوق , مبٌعات ال, المطبوعات , المبانً 

. الرواتب , االستثمارات   

 الحسابات االسمٌة الحسابات الحقٌقٌة

 المطبوعات المبانً

 المبٌعات الصندوق

 اإلٌجارات رأس المال

 إٌراد االستثمارات القروض

 الرواتب المدٌنون

  األثاث
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الوحدة الثانٌة/ أسئلة الدرس الثانً  

: وضح المقصود بكل مما ٌأتً  -1  

وبها ٌمكن تسجٌل العملٌات المالٌة , ( الحسابات ) هً دورة حٌاة العملٌات فً اإلدارة المالٌة : الدورة المحاسبٌة ( أ

المختلفة بنحو مترابط ومتتابع بحٌث تعتمد كل عملٌة على منذ نشأة العملٌة المالٌة حتى مرحلة إعداد التقارٌر المالٌة 

.وتعد فً الوقت نفسه تمهٌدا ً للعملٌات الالحقة , سابقتها   

. وهو دفتر ٌسجل فٌه جمٌع العملٌات المالٌة الخاصة بالشركة وفق تسلسلها الزمنً  :دفتر الٌومٌة ( ب  

 

. دفتر الٌومٌة اذكر خمسة شروط ٌجب االلتزام بها عند التسجٌل فً  -2  

. التسجٌل وفق التسلسل التارٌخً للعملٌات المالٌة  -1  

. التسجٌل وفق نظرٌة القٌد المزدوج  -2  

. على أن تكون األرقام متسلسلة , ( قٌد ) تدوٌن رقم وتارٌخ لكل عملٌة  -3  

. كتابة شرح واف عن كل عملٌة  -4  

. عدم إجراء أي تعدٌالت على القٌد بعد تسجٌله  -5  

 

. حدد البنود األساسٌة التً ٌدون فٌها القٌد المحاسبً فً دفتر الٌومٌة  -3  

. المبالغ المدٌنة  -1  

. المبالغ الدائنة  -2  

. البٌان  -3  

. رقم القٌد  -4  

. رقم صفحة األستاذ  -5  

. التارٌخ  -6  

 

. اذكرها , تمر الدورة المحاسبٌة بعدة مراحل متتالٌة مترابطة  -4  

. العملٌات المالٌة وتحلٌلٌها  تحدٌد -1  

. تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة  -2  

. الترحٌل إلى دفتر األستاذ  -3  

. إعداد مٌزان المراجعة  -4  

. التسوٌات الجردٌة  -5  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  -6  

. إعداد القوائم المالٌة  -7  

. إقفال الحسابات  -8  

 

: ما ٌأتً العملٌات المالٌة التً لها أثر نقدي فً الشركة من تلك التً لٌس لها أثر نقدي فً الشركة  مٌز فً -5  

, بٌع أجهزة , التزام بالسٌاسات واألهداؾ , قرار تعٌٌن , شراء مبانً , نقل موظفٌن , بٌع معدات , شراء أثاث 

. شراء أثاث , شراء سٌارة   
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دي فً الشركةالعملٌات المالٌة ذات األثر النق العملٌات المالٌة التً لٌس لها اثر نقدي فً  
 الشركة

 نقل موظفٌن شراء أثاث

 قرار تعٌٌن بٌع معدات

 التزام بالسٌاسات واألهداف شراء مبانً

  بٌع أجهزة

  شراء سٌارة

  شراء أثاث

 

 

: فً ما ٌأتً العملٌات المالٌة لشركة الطارق للخدمات الهندسٌة  -6  

بحٌث أودع نصفه فً , دٌنار  20000بدأت الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره ,  1/10/2016خ بتاري( 1

. والنصف األخر فً الصندوق , البنك   

. دٌنار نقدا ً  3000اشترت الشركة أجهزه ومعدات بمبلغ ,  5/10/2016بتارٌخ ( 2  

دٌنار  1000ردوس للهندسة الكٌماوٌة بمبلغ قدمت الشركة خدمات استشارٌة لشركة الف,  20/10/2016بتارٌخ ( 3

. على الحساب   

دٌنار بشك  300و , دٌنار نقدا ً رواتب للمستشارٌن الهندسٌٌن  500دفعت الشركة  25/10/2016بتارٌخ ( 4

. مسحوب على البنك   

. دٌنار نقدا ً  700دفعت شركة الفردوس مبلغ ,  26/10/2016بتارٌخ ( 5  

. دٌنار بشٌك  600فعت الشركة بدل إٌجار مكاتب مبلغ د 27/10/2016بتارٌخ ( 6  

. دفعت شركة الفردوس باقً المبلغ نقدا ً  30/10/2016بتارٌخ ( 7  

 

 

تسجٌل القٌود المحاسبٌة للعملٌات السابقة فً دفتر ٌومٌة شركة الطارق للخدمات الهندسٌة : المطلوب   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
المستن

 د

رقم 
صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

 
10000 
10000 

 
 
 

20000 
 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1   1/10/2016  

3000  
3000 

أجهزة ومعدات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء أجهزة ومعدات نقدا ً )   

2   5/10/2016  

1000  
1000 

(مدٌنون) ة الفردوس للهندسة الكٌماوٌةشرك/ من حـ  
إٌراد خدمات استشارٌة/ إلى حـ  

(تقدٌم خدمات لشركة الفردوس على الحساب)  

3   20/10/2016  

800 
 

 
 

500 
300 

الرواتب/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/  حـ   
البنك/ حـ   

(دفع رواتب نقدا ً وبشٌك)  

4   25/10/2016  
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700  
700 

الصندوق/ من حـ  
(مدٌنون) شركة الفردوس للهندسة الكٌماوٌة/ حـ إلى  

(نقدا ً ( مدٌنون)دفع  شركة الفردوس للهندسة الكٌماوٌة )  

5   26/10/2016  

600  
600 

مصروف إٌجار مكاتب/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(دفع مصروف إٌجار المكاتب بشٌك)  

6   27/10/2016  

300  
300 

الصندوق/ من حـ  
(مدٌنون) للهندسة الكٌماوٌةشركة الفردوس / إلى حـ  

(تسدٌد باقً المبلغ نقدا ً)  

7   30/10/2016  

 المجموع 26400 26400
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الوحدة الثانٌة/ أسئلة الدرس الثالث  

وضح المقصود بدفتر األستاذ ؟ -1  

ما ٌتٌح معرفة رصٌد كل , رحل إلٌه جمٌع حركات دفتر الٌومٌة إلى الصفحة الخاصة بكل حساب على حده تُت هو سجل  

.   حساب وحده متى لزم األمر   

. تنقل القٌود المحاسبٌة من دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ على مرحلتٌن  بٌنهما  -2  

فً صفحة واحدة أو ( والطرف الدائن , الطرف المدٌن) تجمع كل العملٌات الخاصة بحساب معٌن : المرحلة األولى 

. ة نقل العملٌات من دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ اسم الترحٌل وٌطلق على عملً, أكثر   

) ٌقارن الطرف المدٌن بالطرف الدائن لمعرفة وضع الحساب , بعد االنتهاء من عملٌة الترحٌل : المرحلة الثانٌة 

. فً ما ٌعرف بالترصٌد ( أي رصٌده   

: إلى صفحات الحسابات الخاصة بها فً دفتر األستاذ رحل القٌود المحاسبٌة , مستعٌنا ً بدفتر الٌومٌة األتً  -3  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 
15000 
2000 
1000 
25000 

 

 
 
 
 
 

43000 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  
السٌارات/ حـ  

أثاث/ حـ  
المبانً/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1  1/5/2016  

5000  
5000 

البنك/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(إٌداع نقدي لحساب الشركة فً البنك  )   

2  3/5/2016  

1500  
1500 

مصروف الرواتب/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(صرف رواتب الموظفٌن تقدا ً)  

3  4/5/2016  

3300  
3300 

 

الصندوق/ من حـ  
اإلٌرادات/ إلى حـ  

(دا ً صٌانة شركة جواد نق)  

 
 

4  27/5/2016  

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن                 لصندوق                         ا/ حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

ارٌخالت رقم قٌد  البٌان المبلػ 
 الٌومٌة

 التارٌخ

15000 
3300 

رأس المال/إلى حـ  
اإلٌرادات/ إلى حـ  

1 
4 

1/5/2016  
27/5/2017  

5000 
1500 

البنك/ من حـ  
مصروف / من حـ

 الرواتب
 

2 
3 

3/5/2017  
4/5/2017  
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) السٌارات                                          دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/إلى حـ 2000  1 1/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                            دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

ارٌخالت  

1000 
 

رأس المال/إلى حـ  1 1/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                         المبانً    / حـ(                                              منه ) مدٌن   

بٌانال المبلػ رقم قٌد  
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

25000 
 

رأس المال/إلى حـ  1 1/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                                  
(له ) دائن                 ل                        س المارأ/ حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1/5/2016 1 من مذكورٌن 43000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                       البنك                       / حـ                                           (    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 5000  2 3/5/2016      

 

دفتر األستاذ                                                             
(له ) مصروؾ الرواتب                                          دائن / حـ(                                    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

قالصندو/إلى حـ 1500  3 4/5/2016      
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دفتر األستاذ                                                                 
(له ) اإلٌرادات                                         دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ من حـ 3300      4 27/5/
2016 
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الوحدة الثانٌة/ أسئلة الدرس الرابع  

 

وضح المقصود بمفهوم الترصٌد فً دفتر األستاذ ؟ -1  

بٌن الطرف المدٌن والطرف الدائن وذلك بإٌجاد الفرق , هو استخراج نتٌجة العملٌات المالٌة التً أثرت فً الحساب 

.فً ما ٌمثل تلخٌصا ً لما أثر فً الحساب , فً الحساب   

عدد الخطوات الالزمة إلتمام عملٌة الترصٌد فً دفتر األستاذ ؟  -2  

. ثم تحدٌد الطرف ذي المجموع األكبر , جمع طرفً الحساب  -1  

. كتابة المجموع األكبر فً خانة المجموع لطرفً الحساب  -2  

.ثم كتابة الرصٌد فً الجانب األصغر ( رصٌد الحساب ) استخراج الفرق بٌن الطرفٌن  -3  

 

: فً ما ٌأتً دفتر الٌومٌة لشركة كمال التجارٌة  -3  

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

 التارٌخ رقم القٌد البٌان

15000  
15000 

البنك/ من حـ   
رأس المال/ إلى حـ  

(ي البنك إٌداع رأس المال ف)  

1 1/10/2016  

1200  
1200 

مصروف اإلٌجار/ من حـ   
البنك/ إلى حـ   

(دفع اإلٌجار بشٌك )   

2 5/10/2016  

1500  
1500 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء األثاث بموجب شٌك من البنك )   

3 7/10/2016  

1000  
1000 

الصندوق/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(نقدا ً  إٌداع مبلغ سحب من البنك)  

4 10/10/2016  

3000 
 

 
3000 

 

المشترٌات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(قٌمة المشترٌات بموجب شٌك )  

5 12/10/2016  

2000  
2000 

مصروف الدعاٌة واإلعالن/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(مصروف الدعاٌة واإلعالن نقدا ُت)   

6 15/10/2016  

 
600 
400 

 
 
 

1000 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  

شركة رمزي/ حـ  
البنك/ إلى حـ  

(وعلى الحساب , المبٌعات نقدا ً )  

7 20/10/2016  

300  
300 

 

الصندوق/ من حـ  
المبٌعات/ إلى حـ  

(مبٌعات شركة سمٌر على الحساب )  

 
 

9 24/10/2016  
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2000  
2000 

المشترٌات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(المشترٌات بموجب شٌك )   

10 25/10/2016  

 
150 
50 
20 

 
 
 
 

220 

 من مذكورٌن
مصروف رواتب الموظفٌن/ حـ  

مصروف القرطاسٌة/ حـ  
مصروف الكهرباء/حـ  

الصندوق/ إلى حـ  

11 27/10/2016  

 

: المطلوب   

. تصمٌم صفحة لكل حساب من الحسابات السابقة كما ستظهر فً دفتر األستاذ  -1  

. ترحٌل العملٌات الخاصة بكل حساب وترصٌدها  -2  

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) البنك                                             دائن / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

لتارٌخا  

رأس / إلى حـ  15000
 المال

1 1/10/2016 / من حـ 1200 
مصروف 

 اإلٌجار

2 5/10/
2016 

األثاث/ من حـ 1500      3 7/10/
2016 

/ من حـ 1000    
 الصندوق

4 10/10/
2016 

/ من حـ 3000    
 المشترٌات

5 12/10/
2016 

/ من حـ 2000    
 المشترٌات

10 25/10/
2016 

       رصٌد مرحل 6300

   المجموع 15000   المجموع 15000

   رصٌد مدور 6300    

 

 

 

 

 

 

 



0788586401معتصم أبو زهره . أ/  1ف/ ث أدبً 2/ حلول اسئلة الدروس والوحدة الثقافة المالٌة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة اسئلة الدروس والوحدة  حلول 27  

 

دفتر األستاذ                                                               
(له  )دائن     رأس المال                                     / حـ       (                                    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ من حـ 15000      1 1/10/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 15000
2016 

    

   المجموع 15000   المجموع 15000

1/1/2017  رصٌد مدور 15000      

 

دفتر األستاذ                                                              
(له ) مصروؾ اإلٌجار                                     دائن / حـ          (                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1200 
 

البنك/ إلى حـ  
 

2 
 

5/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 1200    
2016 

   المجموع 1200   المجموع 1200

1/1/2017  رصٌد مدور 1200      

 

 

 دفتر األستاذ
(له ) دائن                                 األثاث            / حـ                                   (          منه ) مدٌن   

ٌانالب المبلػ رقم قٌد  
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1500 
 

البنك/ إلى حـ  
 

3 
 

7/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 1500    
2016 

   المجموع 1500   المجموع 1500

1/1/2017  رصٌد مدور 1500      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                  لصندوق                         ا/ حـ  (                                           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1000 
 

البنك/إلى حـ  
 

4 
 

10/10/2016  
 

/ من حـ 200
مصروف 
الدعاٌة 
 واالعالن

6 15/10/
2016 

المبٌعات/ إلى حـ 600  7 20/10/2016 /27/10 11 من مذكورٌن 220 
2017 

المبٌعات/ إلى حـ 800  8 22/10/2017      

/31/12  رصٌد مرحل 1980    
2016 

   المجموع 2400   المجموع 2400

1/1/2017  رصٌد مدور 1980      

 

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) المشترٌات                                          دائن / حـ(                                            منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

3000 
 

البنك/إلى حـ  
 

5 
 

12/10/2016  
 

    

البنك/ إلى حـ 2000  10 25/10/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 5000    
2016 

   المجموع 5000   المجموع 5000

1/1/2017  رصٌد مدور 5000      
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دفتر األستاذ                                                             
(له ) دائن                     مصروؾ الدعاٌة واإلعالن             / حـ         (                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

200 
 

الصندوق/ إلى حـ  
 

6 
 

15/10/2016  
 

    

        

ٌد مرحلرص 200       31/12/
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      

 

 

 

دفتر األستاذ                                                            
(له ) دائن            (                         ونمدٌن)شركة رمزي / حـ       (                            منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

400 
 

المبٌعات/ إلى حـ  
 

7 
 

20/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 400    
2016 

   المجموع 400   المجموع 400

1/1/2017  رصٌد مدور 400      
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دفتر األستاذ                                                              
(له ) المبٌعات                                           دائن / حـ     (                                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/20/10 7 من مذكورٌن 1000    
2016 

/ من حـ 800    
 الصندوق

8 22/10/
2016 

شركة / من حـ 300    
 سمٌر

9 24/10/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 2100
2016 

    

   المجموع 2100   المجموع 2100

1/1/2017  رصٌد مدور 2100      

 

 

دفتر األستاذ                                                             
(له ) دائن            (                        دٌنونم)شركة سمٌر / حـ  (                                    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

300 
 

المبٌعات/ إلى حـ  
 

9 
 

24/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 300    
2016 

   المجموع 300   المجموع 300

1/1/2017  رصٌد مدور 300      
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دفتر األستاذ                                                            
(له ) دائن                      مصروؾ رواتب الموظفٌن              / حـ                               ( منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

150 
 

الصندوق/ إلى حـ  
 

11 
 

27/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 150    
2016 

   المجموع 150   المجموع 150

1/1/2017  رصٌد مدور 150      

 

دفتر األستاذ                                                             
(له ) مصروؾ القرطاسٌة                                     دائن / حـ(                                     منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

50 
 

الصندوق/ ـإلى ح  
 

11 
 

27/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 50    
2016 

   المجموع 50   المجموع 50

1/1/2017  رصٌد مدور 50      

 

دفتر األستاذ                                                              
(له ) دائن              رباء                         مصروؾ الكه/ حـ         (                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

20 
 

الصندوق/ إلى حـ  
 

11 
 

27/10/2016  
 

    

/31/12  رصٌد مرحل 20    
2016 

   المجموع 20   المجموع 20

1/1/2017  رصٌد مدور 20      
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الوحدة الثانٌة/  أسئلة الدرس الخامس  

 

. وضح المقصود بمٌزان المراجعة  -1  

وٌهدف إعداده  التحقق من سالمة عملٌة التسجٌل , هو قائمة أو كشف ٌحوي جمٌع حسابات الشركة فً دفتر األستاذ 

.وٌعد توازن المٌزان مؤشرا ً لصحة أرصدة الحسابات, فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ   

لماذا تعمل الشركات على إعداد مٌزان المراجعة ؟ , برأٌك  -2  

. للتأكد من صحة العملٌات المالٌة التً تم تسجٌلها  -1  

. لكشف األخطاء المحاسبٌة والحسابٌة المختلفة  -2  

.  تمهٌدا ً إلعداد القوائم المالٌة -3  

: ت الحدٌثة فً ما ٌأتً العملٌات المالٌة لشركة القاسم لتأجٌر السٌارا -3  

دٌنار  15000حٌث أودع مبلغ , دٌنار  50000بدأت الشركة أعمالها برأس مال مقداره ,  1/2/2016بتارٌخ  -أ

. والباقً فً البنك , فً الصندوق   

. دٌنار من شركة المها بموجب شٌك  21000اشترت الشركة ثالث سٌارات بمبلغ ,  16/2/2016بتارٌخ  -ب  

. دٌنار نقدا ً  60أجرت الشركة إحدى السٌارات بمبلغ  , 20/2/2016بتارٌخ  -ج  

دٌنار نقدا ً  2000دفع منه , دٌنار من شركة الوعد  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلغ ,  22/2/2016بتارٌخ  -د

. والباقً على الحساب  ,   

, سٌاحة والسفر دٌنار لشركة فراس لل 1000أجرت الشركة بعض السٌارات بمبلغ ,  25/2/2016بتارٌخ  -هـ

. 1/5/2016وأتفق على استالم المبلغ بتارٌخ   

. دٌنار نقدا ً  200عملت الشركة صٌانة ألحدى السٌارات بمبلغ ,  26/2/2016و ـ بتارٌخ   

. دٌنار لشركة الوعد بموجب شٌك  6000دفعت الشركة مبلغ ,  27/2/2016بتارٌخ  -ي  

: المطلوب   

.لشركة تسجٌل القٌود فً دفتر ٌومٌة ا -1  

. ترحٌل الحسابات وترصٌدها فً الصفحات خاصتها فً دفتر األستاذ  -2  

. إعداد مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -3  

. إعداد مٌزان المراجعة باألرصدة  -4  

 

 

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

 
15000 
35000 

 
 
 

50000 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  

البنك/ حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط )   

1   1/2/2016  

21000  
21000 

السٌارات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء سٌارات بشٌك )   

2   16/2/2016  

60  
60 

الصندوق/ من حـ  
إٌراد إٌجار السٌارات/ إلى حـ  

(قبض إٌراد اإلٌجار نقدا ً)  

3   20/2/2016  
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10000  
 

2000 
8000 

السٌارات/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/حـ  
(دائنون)شركة الوعد / حـ  

(شراء سٌارة دفع جزء من المبلغ نقدا والباقً على الحساب)  

4   22/2/2016  

1000  
1000 

(مدٌنون)شركة فراس للسٌاحة والسفر/ من حـ  
إٌراد إٌجار السٌارات/ إلى حـ  

(على الحساب تأجٌر سٌارة على لشركة فراس)  

5   25/2/2016  

200  
200 

مصروف صٌانة السٌارات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع مصروف صٌانة السٌارات نقدا ً)  

6   26/2/2016  

6000  
6000 

(دائنون)شركة الوعد / من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(تسدٌد جزء من المستحق لشركة الوعد )  

7   27/2/2016  

 المجموع 53260 53260

 

 

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن             الصندوق                            / حـ(                                             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

 رقم قٌد البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 15000  1 1/2/2016 السٌارات/ من حـ 2000   
 

4 22/2/
2016 

إٌراد إٌجار / إلى حـ 60
 السٌارات

3 20/2/
2016 

مصروف / من حـ 200
 صٌانة السٌارات

 

6 26/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 12860    
2016 

   المجموع 15060   المجموع 15060

دوررصٌد م 12860   1/1/2017      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) البنك                                          دائن / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رٌخالتا رقم قٌد  البٌان المبلػ 
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 35000  1 1/2/2016 السٌارات/ من حـ 21000   2 16/2/
2016 

شركة / من حـ 6000    
(دائنون)الوعد   

 

7 27/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 8000    
2016 

   المجموع 35000   المجموع 35000

1/1/2017  رصٌد مدور 8000      

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) رأس المال                                       دائن / حـ     (                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

قٌد  رقم البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

 من مذكورٌن 50000    
 

1 1/2/2016  

/31/12  رصٌد مرحل 50000
2016 

    

   المجموع 50000   المجموع 50000

1/1/2017  رصٌد مدور 50000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                          السٌارات               / حـ                              (               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ 21000  
 

2 16/2/
2016 

    

/22/2 4 إلى مذكورٌن 10000
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 31000
2016 

   المجموع 31000   المجموع 31000

1/1/2017  رصٌد مدور 31000      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن       رات                           إٌراد إٌجار السٌا/ حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ من حـ 60      
 

3 20/2/
2017 

شركة فراس / من حـ 1000    
للسٌاحة 

(مدٌنون)والسفر  

5 25/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 1060
2016 

    

   المجموع 1060   المجموع 1060

1/1/2017  رصٌد مدور 1060      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن (                                 دائنون)شركة الوعد / حـ(                                        منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
ةالٌومً  

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ 6000  
 

7 27/2/
2016 

السٌارات/ من حـ 8000  
 

4 22/2/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 2000
2016 

    

   المجموع 8000   المجموع 8000

1/1/2017  رصٌد مدور 2000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                           (مدٌنون)شركة فراس للسٌاحة والسفر/ حـ                               (   منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

إٌراد إٌجار / إلى حـ 1000
اراتالسً  

5 25/2/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 1000    
2016 

   المجموع 1000   المجموع 1000

1/1/2017  رصٌد مدور 1000      
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دفتر األستاذ                                                             
(له ) دائن                                مصروؾ صٌانة السٌارات/ حـ                                ( منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 200  
 

6 26/2/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 200    
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      

 

: ن المراجعة بالمجامٌع مٌزا -1  

 اسم الحساب مجموع الطرؾ الدائن مجموع الطرؾ المدٌن

 الصندوق 2200 15060

 البنك 27000 35000

 رأس المال 50000 

 السٌارات  31000
 إٌراد إٌجار السٌارات 1060 

(دائنون)شركة الوعد  8000 6000  

(مدٌنون)شركة فراس للسٌاحة والسفر  1000  

ف صٌانة السٌاراتمصرو  200  

 اإلجمالً 88260 88260

 

: مٌزان المراجعة باألرصدة  -2  

 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 الصندوق  12860

 البنك  8000

 رأس المال 50000 

 السٌارات  31000

 إٌراد إٌجار السٌارات 1060 

(دائنون)شركة الوعد  2000   

(مدٌنون)حة والسفرشركة فراس للسٌا  1000  

 مصروف صٌانة السٌارات  200

 اإلجمالً 53060 53060
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الوحدة الثانٌة/  أسئلة الدرس السادس  

 

و , وإٌراد مقبوض مقدما ً , ومصروؾ مستحق الدفع , صنؾ الحسابات اآلتٌة إلى مصروؾ مدفوع مقدما ً  -1

: إٌراد مستحق القبض   

. فع بعد رواتب مستحقة للموظفٌن لم تد( أ  

. إٌراد إٌجار لم ٌقبض بعد ( ب  

. ضرٌبة دخل مستحقة لم تدفع بعد ( ج  

. رسوم طلبة المدرسة التً قبضت سلفا ً من أولٌاء األمور ( د  

. لكنهما لم تدفعا بعد , فاتورتا هاتف وكهرباء مستحقتان ( هـ  

. رسوم تأمٌن مدفوعة مقدما ً ( و  

الدفعومصروؾ مستحق  مصروؾ مدفوع مقدما   إٌراد مستحق القبض إٌراد مقبوض مقدما ً 

رسوم تأمٌن مدفوعة 
 مقدما ً

رواتب مستحقة للموظفٌن 
 لم تدفع بعد

رسوم طلبة المدرسة التً 
قبضت سلفا ً من أولٌاء 

 األمور

 إٌراد إٌجار لم ٌقبض بعد

ضرٌبة دخل مستحقة لم  
 تدفع بعد

  

فاتورتا هاتف وكهرباء  
م لكنهما ل, مستحقتان 

 تدفعا بعد

  

 

( : التزام , أصل , مصروؾ , إٌراد ) حدد نوع كل حساب من الحسابات اآلتٌة  -2  

. إٌجار مقبوض مقدما ً ( أ  

. رواتب مستحقة الدفع ( ب  

. قسط تأمٌن مستحق الدفع ( ج  

. رسوم إعالنات ( د  

. رسوم خدمات مدفوعة مقدما ً ( هـ  

. إٌجار مستحق غٌر مدفوع ( و  

. ب عمال روات( ز  

. نفقات سفر وتنقالت ( ح  

. نفقات ضٌافة غٌر مدفوعة ( ط  

. ضرٌبة مستحقة ( ي  

. إٌراد عقار ( ك  

 التزام أصل مصروؾ إٌراد

رسوم خدمات مدفوعة  رسوم إعالنات إٌراد عقار
 مقدما

 إٌجار مقبوض مقدما ً

 رواتب مستحقة الدفع  رواتب عمال 

ستحق الدفعقسط تأمٌن م  نفقات سفر وتنقالت   

إٌجار مستحق غٌر    
 مدفوع

نفقات ضٌافة غٌر    
 مدفوعة

 ضرٌبة مستحقة   
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بتارٌخ , فً ما ٌأتً بعض الحسابات المدونة فً مٌزان المراجعة للشركة الموحدة لتجارة الحاسبات  -3

  :قبل التسوٌات الجردٌة  31/12/2015

 الشركة الموحدة لتجارة الحاسبات
31/12/2015باألرصدة كما فً مٌزان المراجعة   

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 الصندوق  14000

 البنك  6000

 إٌراد عقارات مؤجرة 12000 
 المشترٌات  150000

 المبٌعات 280000 

 مصروف اإلٌجار  8000

 مصروف الرواتب  15000

 بضاعة أول المدة  55000

 رأس المال 50000 

 مصروفات النقل والمبٌعات  1500

 مصروف التأمٌن  1800

 

: علما ً بأن   

. دٌنار  10000اإلٌرادات السنوٌة للعقارات المؤجرة بلغت ( 1  

. دٌنار  6000اإلٌجار السنوي لمكاتب الشركة ومستودعاتها بلغ ( 2  

. دٌنار  1500الرواتب الشهرٌة لموظفً الشركة بلغت ( 3  

. دٌنار  600عات غٌر المدفوعة بلغت مصروفات النقل والمبً( 4  

. دٌنار  375الفوائد المستحقة للشركة عن حساباتها لدى البنك بلغت ( 5  

.  31/7/2016إلى  1/8/2015دٌنار الفترة من  1800ٌغطً عقد التأمٌن السنوي البالغ ( 6  

: المطلوب   

. إعداد قٌود التسوٌات الجردٌة الالزمة ( أ  

: الحل   

دٌنار  10000ر مؤجر السنوي                        إٌراد عقا( 1  

دٌنار   12000اإلٌراد عقار مؤجر المقبوض                        

دٌنار   2000إٌراد عقار مؤجر مقبوض  مقدما ً                  
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: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

نالبٌا رقم  
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

2000  
2000 

إٌراد عقار مؤجر/ من حـ  
إٌراد عقار مؤجر مقبوض  مقدما ً/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروف إٌراد عقار مؤجر)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  6000مصارٌف إٌجار المكاتب السنوٌة                      ( 2  

دٌنار   8000                  مصارٌف إٌجار المكاتب المدفوعة        

دٌنار   2000      مصارٌف إٌجار المكاتب المدفوعة مقدما ً            

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

200  
200 

وعة مقدما ًمصارٌف إٌجار المكاتب المدف/ من حـ  
مصارٌف اإلٌجار المكاتب/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروف إٌجار المكاتب)   

  31/12/2016  

 

دٌنار 18000( = شهر 12 ×دٌنار 1500)   دٌنار  18000الرواتب السنوٌة               ( 2  

دٌنار   15000      الرواتب المدفوعة             

دٌنار   3000       الرواتب المستحقة الدفع      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

3000  
3000 

مصروف الرواتب/ من حـ  
مصروف رواتب مستحق/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروف الرواتب)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  2100لسنوٌة              مصروفات النقل والمبٌعات ا( 4  

دٌنار   1500        مصروفات النقل والمبٌعات المدفوعة          

دٌنار   600      مصروفات النقل والمبٌعات المستحقة الدفع     

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    
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المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
ستندالم  

 التارٌخ

600  
600 

مصروفات النقل والمبٌعات/ من حـ  
مصروفات النقل والمبٌعات مستحقة/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروفات النقل والمبٌعات)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  375مصروفات الفوائد السنوٌة              ( 5  

دٌنار     0        مصروفات الفوائد المدفوعة          

دٌنار   375      الفوائد المستحقة الدفع  مصروفات   

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

375  
375 

مصروفات الفوائد/ من حـ  
مصروفات الفوائد مستحقة/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروفات الفوائد)   

  31/12/2016  

 

دٌنار  750=    أشهر 5×دٌنار 150(         31/7/2016إلى  1/8/2015)مصارٌف التأمٌن للفترة من ( 6  

دٌنار   1800           مصارٌف التأمٌن المدفوعة            

دٌنار   1050مصارٌف التأمٌن المدفوعة مقدما ً               

: ألتً قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كا*    

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

1050  
1050 

مصارٌف التأمٌن المدفوعة مقدما ً/ من حـ  
مصارٌف التأمٌن/ إلى حـ  

(قٌد تسوٌة مصروف التأمٌن)   

  31/12/2016  
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. ثٌر الحاصل على الحسابات بعد التسوٌة الجردٌة وبٌان التأ, إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( ب  

 

 الشركة الموحدة لتجارة الحاسبات
31/12/2015مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً   

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 الصندوق  14000

 البنك  6000

 إٌراد عقارات مؤجرة 10000 

 المشترٌات  150000

تالمبٌعا 280000   

 مصروف اإلٌجار  7800

 مصروف الرواتب  18000

 بضاعة أول المدة  55000

 رأس المال 50000 

 مصروفات النقل والمبٌعات  2100

 مصروف التأمٌن  750

 إٌراد عقار مؤجر مقبوض  مقدما ً 2000 

 مصارٌف إٌجار المكاتب المدفوعة مقدما  200

 مصروف رواتب مستحق 3000 

النقل والمبٌعات مستحقة مصروفات 600   

 مصروفات الفوائد مستحقة 375 

 مصارٌف التأمٌن المدفوعة مقدما ً  1050

 مصروفات الفوائد  375
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 أسئلة الوحدة الثانٌة

: وضح المقصود بالمفاهٌم اآلتٌة : السؤال األول   

وٌهدف إعداده  التحقق من , دفتر األستاذ  هو قائمة أو كشف ٌحوي جمٌع حسابات الشركة فً :مٌزان المراجعة ( أ

.وٌعد توازن المٌزان مؤشرا ً لصحة أرصدة الحسابات, سالمة عملٌة التسجٌل فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ   

 

بغٌة التحقق من القٌمة , هً إجراءات عملٌة محاسبٌة ختامٌة تتم فً نهاٌة الفترة المالٌة  :التسوٌات الجردٌة ( ب

  .وبٌان المركز المالً( ربح أو خسارة )ومعرفة النتٌجة النهائٌة والحقٌقٌة ألعمال المشروع من , للحسابات الحقٌقٌة 

موضحا ً إجابتك بمثال على كل منهما ؟ , ما الفرق بٌن القٌد البسٌط والقٌد المركب : السؤال الثانً   

.  احد فقطٌكون فً كل من طرفه المدٌن وطرفه الدائن حساب و: القٌد البسٌط   

.أو كلٌهما أكثر من حساب ( المدٌن أو الدائن ) هو القٌد الذي ٌحتوى أحد أطرافه : القٌد المركب   

: أمأل الفراغ بما ٌناسبه فً ما ٌأتً : السؤال الثالث   

جهاز )  فإن الطرف المدٌن هو, دٌنار على الحساب من شركة الفالح لإللكترونٌات  1000عند شراء جهاز تلفاز بمبلغ ( أ

: والقٌد المحاسبً ٌسجل كاألتً , (شركة الفالح لإللكترونٌات )والطرف الدائن هو , (تلفاز   

جهاز تلفاز/ من حـ   

شركة الفالح لإللكترونٌات/ إلى حـ  

مدٌن ٌقارن الطرف ال, وبعد االنتهاء منها , ( الترحٌل ) عملٌة نقل العملٌات منة دفتر الٌومٌة إلى دفتر األستاذ تسمى ( ب

( .  الترصٌد ) فً ما ٌعرف بعملٌة , بالطرف الدائن لمعرفة وضع الحساب   

الطرف الدائن فً أي عملٌة تقدم فٌها خدمة أو بٌع للعمالء هو إٌراد المبٌعات أو إٌراد الخدمات( ج  

: فً ما ٌأتً دفتر الٌومٌة لشركة المها للخدمات المعمارٌة : السؤال الرابع   

المبالػ 
 المدٌنة

لمبالػ ا
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

25000  
25000 

الصندوق/ من حـ  
رأس المال/ إلى حـ  

(بداٌة النشاط)   

1  1/1/2016  

4000  
4000 

مصروف اإلٌجار/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(دفع اإلٌجار نقدا ً)   

2  20/1/2016  

3000  
3000 

األثاث/ من حـ  
صندوقال/ إلى حـ  

(شراء األثاث نقدا ً)   

3  25/1/2016  
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: المطلوب   

. وترصٌده فٌها , ثم ترحٌل كل حساب إلى صفحته الخاصة فً دفتر األستاذ , دراسة القٌود السابقة   

       دفتر األستاذ
(له ) دائن                                   الصندوق         / حـ                            (           منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 25000  
 

1 1/1/2016 مصروف / من حـ 4000 
 اإلٌجار

2 1/1/2016  

األثاث/ من حـ 3000      
 

3 25/1/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 18000    
2016 

جموعالم 25000    المجموع 25000   

1/1/2017  رصٌد مدور 18000      

 

دفتر األستاذ                                                                 
(له ) رأس المال                                     دائن / حـ(                                            منه ) مدٌن   

غالمبل رقم قٌد  البٌان 
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

  
 

الصندوق/ من حـ 25000    1  

/31/12  رصٌد مرحل 25000
2016 

    

   المجموع 25000   المجموع 25000

1/1/2017  رصٌد مدور 25000      
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دفتر األستاذ               
(له ) مصروؾ اإلٌجار                                    دائن / حـ                          (              منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 4000  
 

2 20/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 4000    
2016 

   المجموع 4000   المجموع 4000

1/1/2017  رصٌد مدور 4000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                          دائن / حـ(                                              منه ) مدٌن   

نالبٌا المبلػ رقم قٌد  
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ 3000  
 

3 25/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

ظهرت بعض األخطاء , فً دفتر الٌومٌة ودفتر األستاذ فً أثناء عملٌات التسجٌل والترحٌل والترصٌد : السؤال الخامس 

: مسجال ً القٌد الصحٌح , ثم استخرج الخطأ الوارد فٌها , ادرس هذه العملٌات , المحاسبٌة   

: العملٌة األولى   

. دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البنك  3500اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  1/8/2015بتارٌخ   

:القٌد المحاسبً   

لمبالغ ا
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

3500  
3500 

المشترٌات       / من حـ    
البنك / إلى حـ       

(شراء أثاث بشٌك)         

1  1/8/2015  
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: الصحٌح هو األثاث , الخطأ فً الطرؾ المدٌن من القٌد   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
ةالدائن  

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

3500  
3500 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(شراء أثاث بشٌك)   

1  1/8/2015  

 

: العملٌة الثانٌة   

. دٌنار نقدا ً  50000اشترت الشركة سٌارة بمبلغ ,  15/4/2014بتارٌخ   

: القٌد المحاسبً   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

لبٌانا رقم  
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

5000  
5000 

السٌارة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء سٌارة نقدا ً)   

1  15/6/2014  

 

.  دٌنار  50000الصحٌح هو , الخطأ فً مبالػ طرفً القٌد     

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
ذاألستا  

50000  
50000 

السٌارة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(شراء سٌارة نقدا ً)   

1  15/6/2014  

 

: العملٌة الثالثة   

والباقً بموجب , دٌنار نقدا ً  137000دفعت منه , دٌنار  250000اشترت الشركة مبانً بمبلغ ,  13/11/2016بتارٌخ 

. شٌك مسحوب على البنك   

:القٌد المحاسبً   

المبالػ 
لمدٌنةا  

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

25000  
 

137000 
123000 

مبان ٍ/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

(والباقً بموجب شٌك , دفع منها نقدا ً , شراء مبان ٍ )   

3  13/11/2016  

 

.  دٌنار  113000المبلػ الصحٌح هو, قٌدالخطأ فً مبلػ حساب البنك فً الطرؾ الدائن من ال  
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المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

250000  
 

137000 
113000 

مبان ٍ/ من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

(والباقً بموجب شٌك , دفع منها نقدا ً , شراء مبان ٍ )   

3  13/11/2016  

 

:  أ العملٌة الرابعة  

: وقد رحلت العملٌة فً دفتر األستاذ كاألتً , دٌنار نقدا ً  3500اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  6/5/2015بتارٌخ   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                           دائن / حـ         (                                      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 3500       6/5/2015  

 

.األثاث فً دفتر األستاذ  الصحٌح ترحٌل حساب الصندوق إلى الجانب المدٌن لحساب, الخطأ فً الترحٌل   

:الترحٌل الصحٌح   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) األثاث                                           دائن / حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/إلى حـ 3500   6/5/2015      

 

:  الرابعة بالعملٌة   

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن            الصندوق                               /حـ                                    (         منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

األثاث/من حـ 3500   6/5/2015      

 

.األستاذ  الصحٌح ترحٌل حساب األثاث إلى الجانب الدائن لحساب الصندوق فً دفتر, الخطأ فً الترحٌل   
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                 الصندوق                          / حـ                                (             منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

لبٌانا المبلػ التارٌخ رقم قٌد  
 الٌومٌة

 التارٌخ

األثاث/من حـ 3500       6/5/2015  

 

: العملٌة الخامسة   

. دفعته بموجب شٌك مسحوب على البنك , دٌنار  1000عملت الشركة صٌانة للسٌارة بمبلغ ,  25/11/2016بتارٌخ   

: وقد سجل القٌد كاألتً   

البنك / من حـ  1000  

السٌارة  مصروف صٌانة/ إلى حـ 1000      

والطرؾ الدائن , والصحٌح أن الطرؾ المدٌن هو مصروؾ صٌانة السٌارة , لخطأ فً عكس أطراؾ القٌد المدٌن والدائن ا

. هو البنك   

مصروف صٌانة السٌارة/ من حـ  1000  

البنك / إلى حـ 1000      

 

: العملٌة السادسة   

. ار على الحساب لشركة جمال دٌن 2000باعت الشركة بضاعة بمبلغ ,  26/11/2015بتارٌخ   

: وقد سجل القٌد كاآلنً   

( شركة جمٌل ) المدٌنون / من حـ 2000  

المبٌعات / من حـ 2000        

. حساب المدٌنون هو شركة جمال ولٌست شركة جمٌل , الخطأ فً الطرؾ المدٌن من القٌد   

( شركة جمال ) المدٌنون / من حـ 2000  

ت المبٌعا/ من حـ 2000        
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: فً ما ٌأتً بعض العملٌات التجارٌة لشركة أحمد : السؤال السادس   

. دٌنار على الحساب من شركة بالل لإللكترونٌات  4000اشترت الشركة أجهزة حاسوب بمبلغ ,  1/10/2016بتارٌخ ( 1  

.ل لإللكترونٌات دٌنار نقدا ً لشركة بال 1000باعت الشركة معدات إلكترونٌة بمبلغ ,  5/10/2016بتارٌخ ( 2  

والباقً , دٌنار نقدا ً لشركة بالل لإللكترونٌات ثمن أجهزة الحاسوب  3000دفعت الشركة مبلغ ,  10/10/2016بتارٌخ ( 3

. بموجب شٌك مسحوب على البنك   

. دٌنار نقدا ً  2000باعت الشركة أجهزة حاسوب لشركة هاشم بمبلغ ,  15/10/2016بتارٌخ ( 4  

: المطلوب   

. سجٌل القٌود الٌومٌة الالزمة للعملٌات السابقة فً دفاتر شركة أحمد ت -أ  

.ات السابقة فً دفاتر شركة بالل تسجٌل القٌود الٌومٌة الالزمة للعملً -ب  

 

:التسجٌل فً دفاتر شركة أحمد   -أ  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

4000  
4000 

أجهزة حاسوب/ من حـ  
(شركة بالل ) الدائنون / إلى حـ  

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)   

1  1/10/2016  

1000  
1000 

الصندوق/ من حـ  
معدات إلكترونٌة/ إلى حـ  

(بٌع معدات إلكترونٌة نقدا ً)   

2  5/10/2016  

4000  
 

3000 
1000 

 

(شركة بالل ) الدائنون / من حـ  
 إلى مذكورٌن

الصندوق/ حـ  
البنك/ حـ  

(نقدا ً  وبشٌك( شركة بالل ) تسدٌد الدائنون )   

3  10/10/2016  

2000  
2000 

الصندوق/ من حـ  
أجهزة حاسوب/ إلى حـ  

(بٌع أجهزة حاسوب  نقدا ً)   

4  15/10/2016  
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:التسجٌل فً دفاتر شركة بالل   -ب  

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

4000  
4000 

(شركة أحمد ) المدٌنون / من حـ  
أجهزة حاسوب/ إلى حـ  

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)   

1  1/10/2016  

1000  
1000 

معدات إلكترونٌة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

(بٌع معدات إلكترونٌة نقدا ً)   

2  5/10/2016  

4000  
 
 

1000 
 

 من مذكورٌن
الصندوق/ حـ  

البنك/ حـ  
(شركة أحمد ) المدٌنون / إلى حـ  

 
(نقدا ً  وبشٌك( شركة بالل ) تسدٌد الدائنون )   

3  10/10/2016  

2000  
2000 

الصندوق/ من حـ  
أجهزة حاسوب/ إلى حـ  

(بٌع أجهزة حاسوب  نقدا ً)   

4  15/10/2016  

 

 

: 2016شركة وداد االقتصادٌة فً شهر أٌلول لعام  فً ما ٌأتً بعض العملٌات التً تمت فً: السؤال السابع   

. دٌنار نقدا ً  1800اشترت الشركة بضاعة من شركة فادي بمبلغ ,  3/9/2016بتارٌخ ( 1  

. دٌنار نقدا ً  2200باعت الشركة بضاعة لشركة ٌاسر بمبلغ ,  12/9/2016بتارٌخ ( 2  

. دٌنار نقدا ً  1000أمٌة بمبلغ اشترت الشركة أثاثا ً من شركة ,  16/9/2016بتارٌخ ( 3  

. دٌنار بموجب شٌك مسحوب على البنك  1500اشترت الشركة بضاعة من شركة فارس بمبلغ ,  26/9/2016بتارٌخ ( 4  

والباقً , دٌنار نقدا ً  1600قبض منه , دٌنار  3000باعت الشركة بضاعة لشركة سوسن بمبلغ ,  30/9/2016بتارٌخ ( 5

. على الحساب   

: لوب المط  

.  1/9/2016دٌنار فً  2700علما ً بأن رصٌد الصندوق كان ,  2016تصوٌر حساب الصندوق عن شهر أٌلول من عام   
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دفتر األستاذ                                                                  
(له ) وق                                        دائن الصند/ حـ(                                               منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلػ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/1/9 رصٌد بداٌة المدة 2700
2016 

/ من حـ 1800 
 المشترٌات

 3/9/2016  

المبٌعات/ إلى حـ 2200  12/9/
2016 

/16/9  األثاث/ من حـ 1000 
2016 

المبٌعات/ إلى حـ 1600  30/9/
2016 

     

/30/09  رصٌد مرحل 3700    
2016 

   المجموع 6500   المجموع 6500

/1/10  رصٌد مدور 3700
2016 

    

 

: فً ما ٌأتً صفحة من دفتر الٌومٌة لشركة أٌمن التجارٌة : السؤال الثامن   

المبالػ 
 المدٌنة

المبالػ 
 الدائنة

رقم  البٌان
دالقً  

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

4000  
4000 

 
 

البنك/ من حـ  
المبٌعات/ إلى حـ  

(مبٌعات بموجب شٌك مودع فً البنك )   

1  1/12/2016  

1500  
1500 

 
 

الصندوق/ من حـ  
المبٌعات/ إلى حـ  

(نقدا ً مبٌعات)   

2  5/12/2016  

2000  
2000 

 
 

األثاث/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

( جب شٌكشراء أثاث بمو)   

3  1/12/2016  

500  
500 

 
 

المشترٌات/ من حـ  
البنك/ إلى حـ  

(مشترٌات بموجب شٌك)   

4  20/12/2016  

1200  
1200 

 
 

المشترٌات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ  

( مشترٌات نقدا ً)   

5  22/12/2016  
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: المطلوب   

. ومٌة الخاصة بحساب البنك ثم ترحٌل القٌود الً, تصمٌم صفحة لحساب البنك فً دفتر األستاذ ( أ  

دفتر األستاذ                                                                    
 (له ) البنك                                          دائن / حـ                                    (            منه ) مدٌن 

رقم قٌد  البٌان المبلػ
مٌةالٌو  

رقم قٌد  البٌان المبلػ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

المبٌعات/ إلى حـ 4000  1/12/
2016 

/1/12 3 االثاث/ من حـ 2000 1
2016 

المبٌعات/ إلى حـ 1500  5/12/
2016 

/ من حـ 500 2
 المشترٌات

 20/12/
2016 

        

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 5500   المجموع 5500

     1/1/2017  رصٌد مدور 3000

 

. ترصٌد حساب البنك الناتج فً دفتر األستاذ ( ب  

دٌنار مدٌن 3000الرصٌد   

فً ما ٌأتً بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر شركة دٌمه العقارٌة عن السنة المنتهٌة فً : السؤال التاسع 

31/12/2016  :  

.دٌنار  55000: العقارات ( 1  

. دٌنار  8500: ٌن رواتب الموظف( 2  

. دٌنار  60000: رأس المال ( 3  

. دٌنار  12800: الصندوق ( 4  

. دٌنار  12000: المسحوبات الشخصٌة ( 5  

. دٌنار  11000( : صافً الربح ) ملخص الدخل ( 6  

. دٌنار  17300: الدائنون ( 7  

 



0788586401معتصم أبو زهره . أ/  1ف/ ث أدبً 2/ حلول اسئلة الدروس والوحدة الثقافة المالٌة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة اسئلة الدروس والوحدة  حلول 52  

 

: المطلوب   

:  31/12/2016ألرصدة كما ٌظهر فً إعداد مٌزان مراجعة با  

 شركة دٌمه العقارٌة
 31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً 

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 العقارات  55000

 رواتب الموظفٌن  8500
 رأس المال 60000 

 الصندوق  12800
 المسحوبات الشخصٌة  12000

(صافً الربح ) ملخص الدخل  11000   

 الدائنون 17300 

 المجموع 88300 88300

 

 

 

 

 

 

 


