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  7088118070استاذ محمد عواد 

 : كاملة    العمليةلمادة اشاملة اسئلة عبارة عن  : العمليالجانب 
  :حدثت العمليات التالية في مؤسسة القدس التجارية  :السؤال األول 

  . بشيكدينار للجهاز من شركة الوسام  177تلفاز بسعر  97اشرتت مؤسسة القدس   1/8يف 

 . نقدًادينار للجهاز لشركة املشرق  777تلفاز بسعر  77باعت مؤسسة القدس   17/8يف 

 .نقدا املستحق للشركة السالمدفعت مؤسسة القدس  مبلغ  19/8يف 

 : المطلوب

 .  القدس يف شركة  والمستمر الجرد الدوريإثبات القيود اليومية حسب ( 1 

 .الجرد الدوريحسب  الوسامإثبات قيد اليومية يف شركة ( 7 

 دينار  17777 رصيدهحساب الصندوق إن علمت أن  تصوير( 9

 :ملؤسسة الضياء بناء على املعطيات السابقة علما أن  ميزان المراجعةإعداد ( 4

 0777، رأس املال  7777مشرتيات  ، املورد طالل  9777مبيعات  ،  4777        

 املشرتيات ، املبيعات : حلسابات  اإلقفالكتابة قيد ( 0

 قيد بضاعة آخر املدة  إثبات( 0

  8/  17بناء على العملية بتاريخ  0نقدية رقمها مبيعات  فاتورةصمم ( 0

 

 :  91/17/7714التجارية في  االردن أخذت األرصدة من شركة  (1 السؤال الثاني

 17777مصاريف ادارية  90777تكلفة بضاعة مبيعة  77777خصم مبيعات  177777مبيعات 

  7777خسارة حريق  4777فوائد دائنة   0777مصاريف بيعية 

 اعداد قائمة الدخل ذات خطوة واحدة  -7  .  متعددت اخلظوات  إعداد قائمة الدخل -1 :المطلوب

 

 :  91/17/7714التجارية في  االردن أخذت األرصدة من شركة  (7 

 07777 1/1رأس املال  17777مصاريف ادارية  17777صايف مشرتيات  77777بضاعة اول املدة  177777مبيعات صايف 

  7777مدينون  177777مصاريف شراء  7777خسارة حريق  4777فوائد دائنة   0777مصاريف بيعية 

 .  0777متعددت اخلظوات  اذا علمت ان بضاعة اخر املدة  إعداد قائمة الدخل -1 :المطلوب

   .  17777اعداد قائمة حقوق ملكية اذا علمت ان املسحوبات الشخصية  -7              
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 :  91/17/7714أخذت االرصدة من شركة القمة التجارية في  :السؤال الثالث 

 87777 1/1رأس املال  أراضي 07777 جممع استهالك سيارات 1777 سيارات 71777 صندوق وبنك     17777

 17777مسحوبات شخصية  77777صايف خسارة   اسهم وسندات  8777 اوراق قبض 1777 دائنون 47777

 ( امليزانية العمومية )املركز املالي قائمة إعداد ( 7 اعداد قائمة حقوق ملكية  ( 1: المطلوب

 

جهاز في  707ويبلغ الرصيد  140حيث رقمه  0تتعامل مؤسسة الوليد بمادة موبايل ايفون  :السؤال الرابع 

 : جهاز وفيما يلي العمليات التالية  077حين ربطته بحد أدنى 

 جهاز لشركة اإلسراء التجارية  07باعت الوليد  0/1

 جهاز لعدم مطابقة املواصفات  77ردت شركة اإلسراء  0/1

 جهاز لشركة اإلخوة التجارية  07باعت املؤسسة 0/1

   ملؤسسة الوليدجهاز  077باعت شركة الوحدة  8/1

 أجهزة بسبب التلف لشركة الوحدة  التجارية  0ردت الوليد  17/1

  : المطلوب

 إعداد بطاقة صنف املادة للرقابة على املخزون ملادة املوبايل . 1 

 حتديد التاريخ الذي استطاعت عنده املؤسسة جتاوز احلد االدنى . 7                

  0/1كم يبلغ الرصيد يف . 9           
 

 :السؤال الخامس 

وفيما يلي العناصرالتالية   41وفئة الدهانات  99وفئة البالط  77تتعامل شركة الوسام بفئة األدوات الصحية  (أ

 : 

 سرياميك بين مواسري بالستيك  مواسري  رخام أسود  سرياميك  رخام 

 صنف العناصر السابقة ألصناف ومواد حسب الفئات مرقمة ترقيما مناسبا ، واذكر أربع وحدات : المطلوب
 

 : تتعامل شركة الرياض بالمواد التالية  (ب

 قلم حرب جاف أقالم ألوان  دفرت حماضرات قلم حرب سائل  دفرت رسم  دفرت مدرسي 

 للمواد السابقة فئة واصناف وقم بتصنيف املواد تبعا لألصناف والفئة املقرتحة   اقرتح

 

باكيتت فمتا  تو     211حبتة والصتندوق    21إذا علمت أن الوحدة األساسية حبة ، والوحدة الثانية باكيت والوحدة الثالثة صندوق حيث حيتوي  الباكيتت  ( ( ج

 الثاني والثالث ؟  معامل التحويل
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