اجلانب العملي
السؤال االول  :حدثت بعض العمليات المالية لشركة عمر التجارية :
 )1بتاريخ  5115/1/1م ،بدأت الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره  111111دينار  ،أودع منو  81111دينار يف البنك
 ،والباقي يف الصندوق .
 )5بتاريخ  5115/1/3م ،اشرتت الشركة أثاثا مببلغ  5111دينار نقدا .
 )3بتاريخ  5115/1/4م ،باعت الشركة مبنى مببلغ  51111دينار بشيك .
)4بتاريخ  5115/1/11م ،اشرتت الشركة سيارة مببلغ  11111دينار من الشركة األردنية للسيارات  ،سدد نصف مثنها بشيك
 ،والباقي على الحساب .
المطلوب :
 )1حلل كل العمليات على حدة اىل طرفيها املدين والدائن .
 )5تسجيل العمليات املالية يف دفرت اليوميّة .

)3ترحيل العمليات إىل دفرت األستاذ وترصيدها  .تصوير
السؤال الثاني  :أ) استخرجت األرصدة التالية من دفتر األستاذ العام لشركة الفارس التجارية :صندوق (11111مدين،
 5111دائن)  ،مشرتيات ( 9111مدين  ،صفر دائن) ،
مبيعات ( صفر مدين  11111 ،دائن )  ،رأس املال ( صفر مدين  14111 ،دائن)  ،البنك (  11111مدين  1111 ،دائن
) المطلوب  :إعداد ميزان املراجعة بالمجاميع واألرصدة
ب) فيما يلي أرصدة مستخرجة من شركة معاوية لتجارة مواد البناء :
 65111عقارات  5111 ،رواتب مستحقة الدفع  95111 ،رأس املال  11111 ،صندوق
 11111مسحوبات شخصية14111 ،ملخص الدخل ( خسارة) المطلوب:إعداد ميزان املراجعة باألرصدة
السؤال الثالث :إليك أرصدة الحسابات التالية كما في ميزان المراجعة لدى مؤسسة اية :
ايراد خدمات  / 61111مصروف كهرباء  /4111ايراد عقار  / 55111مصروف رواتب  / 5111اجيار مستودع / 6111
اثاث  5511المطلوب :إعداد قائمة الدخل

السؤال الرابع  :فيما يلي االرصدة المستخرجة من دفاتر شركة فرح لعام  9102م :
 15111صندوق  8111 /بنك  35111 /راس املال  6111 /سيارات  4111 /اثاث  7111 /مدينون  6111 /دائنون /
شهرة  53111 / 7111اراضي  5111 /اوراق دفع  51111 /قرض طويل االجل /
 4111ارباح  .المطلوب اعداد قائمة المركز المالي  1132 / 31 /13م
السؤال الخامس  :سجل قيود اقفال للحسابات التالية :
ايراد خدمات  7111/مصروف رواتب  /مسحوبات شخصية  /ملخص داخل ربح  5111/ملخص دخل خسارة
السؤال السادس :أ) في ما يأتي الحسابات التي تمثل التدفقات النقدية الداخلة الحارجة لشركة منار في شهر اذار :
االيرادات ( ، )4111املبيعات (  ، )9111االالت ومعدات ( ، )611سيارة (  ، )5111مصروف اجيار (  ، )411مصروفات
اخرى (  )111اذا علمت ان التدفقات النقدية يف بداية الشروع قد بلغت( )141111
المطلوب  :اعداد قائمة التدفقات النقدية لشهر اذار ونيسان
ب) فيما يلي تفاصيل العمليات المالية لشركة الجوهرة خالل شهر تموز  /اب : 1132
يف  7/1بدأت الشركة اعماهلا براس املال  31111دينار اودع يف البنك .
يف  7/5استأجرت الشركة مكاتب هلا بقيمة  5111دينار سنويا دفعت بشيك .
يف  7/11اشرتت الشركة اثاثا مببلغ  5111دينار دفعت شيك .
يف  7/51اشرتت الشركة معدات من شركة اجلوىرة بقيمة  8111على احلساب
يف  7/55اشرتت الشركة سيارات بقيمة  11111دينار من القناص دفعت نصفها نقدا .
يف  7 /57قدمت الشركة خدمات لشركة احلرية  6111دينار استلمت منها  3111بشيك والباقي على احلساب
يف  7/31دفعت الشركة رواتب العاملني  5111دينار نقدا
يف  7/31دفعت الشركة مصاريف ماء وكهرباء  511دينار بشيك
يف  8/11سددت الشركة املبلغ املستحق لشركة اجلوىرة بشيك
يف  8 / 51استلمت الشركة املبلغ املستحق على شركة احلرية بشيك
يف  8/31دفعت الشركة رواتب بقيمة  5111دينار وم  .مياه وكهرباء  511دينار بشيك

المطلوب  :إعداد قائمة التدفقات النقدية لشهر متوز واب وايلول ؟

