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حصة مراجعة لمادة محاسبة المحوسبة
الجانب العملي
دفتر اليومية :
سؤال  :حدثت العنليات التالية يف مؤسشة شروق التجارية :
 1/6اشرتت ( استلنت ) مؤسشة شروق بضاعة بقينة  000دينار نقدا من مؤسشة االمل
بتاريخ  4112/1/7اشترت (استلمت) مؤسسة شروق ( )21دزينة قمصان رجالي من مؤسسة الزرقاء بسعر ( )01دينار للدزينة الواحدة على الحساب

وفي  4112/1/8باعت (سلمت) مؤسسة شروق ( )41دزينة قمصان الرجالي لمؤسسة عمان بسعر ( )81دينار للدزينة الواحدة بشيك .
المطلوب :


اثبات القيود اليومية حسب الجرد الدوري لموسسة شروق مع بيان المستند.
اثبات القيود اليومية حسب الجرد المستمر لمؤسسة شروق مع بيان المستند .



اثبات القيود اليومية حسب الجرد الدوري والمستمر لمؤسسة عمان مع بيان المستند .



تصميم فاتورة مبيعات نقدية رقمها  9صادرة من مؤسسة شروق لمؤسسة عمان .



دفتر االستاذ:

سؤال :1فيما يلي صفحة رقم ( )1من صفحات دفتر اليومية العام لمؤسسة األمانة التجارية
منو
4011
8111
1111

لو

4011
8111
1111

البيان

رقم القيد

رقم المستند

من حـ /المشتريات

4

صرف

من حـ /الصندوق

2

قبض

0

صرف

إلى حـ /الصندوق

إلى حـ  /المبيعات

من حـ /الرواتب

إلى حـ /الصندوق

رقم ص األستاذ

التاريخ

المطلوب  :تصوير حـ/الصندوق في شهر آذار علما بأن رصيده في دفتر األستاذ  0011دينار.

ميزان المراجعة :
سؤال  :استخرجت األرصدة التالية من دفتر األستاذ العام لشركة الفارس التجارية :
صندوق (10111مدين 4111 ،دائن)

مشتريات ( 0111مدين  ،صفر دائن)

رأس المال ( صفر مدين  10111 ،دائن)

إيراد خدمات ( صفر مدين  0111 ،دائن )

المطلوب  :إعداد ميزان المراجعة بالمجاميع واألرصدة

سؤال  :فيما يلي أرصدة مستخرجة من شركة األمان لتجارة مواد البناء :
 01111عقارات

 1011رواتب مستحقة الدفع

 10111مسحوبات شخصية

10111ملخص الدخل ( خسارة)

??? رأس المال

 11011صندوق

إعداد ميزان المراجعة باألرصدة
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القوائم المالية :

)الدخل ,حقوق املللية  ,املركز املالي )

.1سؤال :أخذت األرصدة التالية من شركة القادة التجارية :
01111المبيعات

4111خصم مبيعات

 18111تكلفة البضاعة المبيعة

 411فوائد مدينة

 011أرباح أسهم

 90111رأس المال

 0111مصاريف ادارية

 7111مصاريف بيعية

اعداد القائمة دخل ذات متعددت الخطوات وذات خطوة

.4سؤال :أخذت األرصدة التالية من شركة القادة التجارية :
 08111صافي المبيعات

 44111تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

 2111بضاعة آخر مدة

 11111مصاريف تشغيلية

 411فوائد مدينة

 011أرباح أسهم

 90111رأس المال

اعداد القائمة دخل ذات متعددت الخطوات

 .0سؤال :أخذت األرصدة التالية من شركة القادة التجارية :
 08111صافي المبيعات

 0011بضاعة أول المدة

 2111بضاعة آخر مدة

 401مصروف شراء

 11111مصاريف تشغيلية

 411فوائد مدينة

 011أرباح أسهم

 90111رأس المال

 14111صافي مشتريات

 7111مسحوربات شخصية

اعداد القائمة دخل ذات متعددت الخطوات واعداد قائمة حقوق الملكية
 .4سؤال اخذت االرصدة التالية من شركة القادة التجارية
 41111صندوق

 0111بضاعة آخر المدة

مسحوبات شخصية 0111

 10111دائنون

04111سيارات

 4111مجمع استهالك سيارات

 17111قروض طويلة األجل

رأس المال بداية الفترة 81111

 10111اراضي

صافي خسارة 2111

اعداد قائمة حقوق الملكية  /وقائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )

قيود االقفال

المطلوب :

 .1اقفال حسابات التالية_:

مشتريات
مبيعات

ايراد خدمات

بضاعة اول المدة

مسحوبات شخصية

ملخص دخال خسارة

 .4قيد اثبات بضاعة اخر المدة

معامل التحويل
إذا علمت أن الوحدة األساسية حبة  ،والوحدة الثانية باكيت والوحدة الثالثة صندوق حيث حيتوي الباكيت  17حبة والصندوق  177باكيت فما هو معامل التحويل الثاين
والثالث ؟
 .معامل التحويل الثاين :
 .معامل التحويل الثالث :
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بطاقة املادة الرئيشة ( بطاقة الصنف )
سؤال :بتاريخ  4118/2/1كان رصيد مادة الطحين في مستودعات مؤسسة الخيرات ( )111طن علما أنو أعطيت المادة الرقم ( )2241وربطت بحد أدنى (01
طن) كما تمت الحركات اآلتية على ىذه المادة خالل شهر : 4119/2

.1بتاريخ  2/4باعت المؤسسة ( )01طن منها لمؤسسة راجح

.4بتاريخ  2/2اشترت المؤسسة ( )101طن من مؤسسة السنبلة

 .0بتاريخ  2/0ردت لها مؤسسة راجح ( )11طن بسبب مخالفتها المواصفات
 .2بتاريخ  2/8باعت لمؤسسة حصاد فاصبح الرصيد  101طن

 .0بتاريخ  2/11اشترت المؤسسة ( ) 71طن من مؤسسة السنبلة

 .0بتاريخ  2/14ردت المؤسسة (  ) 21طن من الكمية المشتراة في العملية رقم 0
المطلوب  :إعداد بطاقة مادة ( الطحين ) لشهر 4119/2

تحديد رصيد المادة بتاريخ 4119/2/11

الفئات واالصناف

