إمتحانات نهاية الفصل للعام 2018-2017
السنة الثانية الفصل الرابع الدفعة IS2016/2017
المقرر  :مبادئ المحاسبة

جامعة العلوم والتقانة
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
بكالريوس نظم المعلومات

التاريخ 2018/5/21 :م

الزمن  3:ساعات

اإلسى  ..............................................................................انشقى ......................
أجت عي جويع األسئلخ
*ورقة اإلمتحان تشتمل علي  6صفحات*

السؤال األول  25( :درجَ)
انعًهياخ انرجاسيح انرانيح خاصح تًذالخ انصذِٕ انرجاسيح خالل شٓش يُايش2018و :
 : 1/1تذأخ أعًانٓا انرجاسيح تشأس يال قذسِ  2.500.000جُيّ أٔدعد 1.500.000في انثُك ٔانثاقي في انخزيُّ .
:1/2إشرشخ عشتح َقم تًثهغ 300.000تشيك.
 :1/4سذثد يثهغ  500.000يٍ انثُك نرغزيّ انصُذٔق.
 :1/5إشرشخ تعاعح تقيًح َ 250.000قذا .
 :1/8إشرشخ تعاعح يٍ ششكح انُٕسس تقيًح ٔ 400.000تخصى َقذي  %10ارا ذى انسذاد خالل شٓش .
 :1/10تاعد تعاعح تقيًح َ 500.000قذاً .
 :1/15دفعد إيجاس انًذم َقذا .70.000
 :1/20إسرهًد عًٕنح َ 50.000قذاً .
 :1/22تاعد تعاعّ نهراجش صانذثقيًّ ٔ 500.000تخصى َقذي  %5ارا ذى انسذاد خالل اسثٕعيٍ.
 :1/25سذدخ نششكح انُٕسس انًسرذق نٓا تشيك .
 :1/30اسرهًد يٍ انراجش صانخ انًسرذق يُّ َقذا .
الوطلوة:
 - 1تسجيل العوليبد السبثقخ في دفتر اليوهيخ العبهخ لوحالد الصحوٍ .
 - 2الترحيل والترصيد في دفتر األستبذ للحسبثبد التبليَ :
(أ)

ح /الصٌدوق

(ج) ح /الوجيعبد

(ة) ح /الجٌك

الحل :

دفتر اليوهيخ العبهخ
يُّ

انثيـــــاٌ

نّ
يٍ ح/

انراسيخ
1/1

إني يزكٕسيٍ/

1/2

يٍ ح/

إني ح/
1/4

يٍ ح/

إني ح/
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1/5

يٍ ح/

اني ح/
1/8

يٍ ح/

إني ح/
1/10

يٍ ح/

إني ح/
1/15

يٍ ح/

إني ح/
1/20

يٍ ح/

إني ح/
1/22

يٍ ح/

اني ح/
1/25

يٍ ح/
ال ح/

1/30

يٍ ح/
اني ح/

ح /الصٌدوق

نّ

يُّ
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ح  /الجٌك

لَ

هٌَ

ح /الوجيعبد

لَ

هٌَ

السؤال الثبًي  20( :درجَ)
فيوب يلي هيزاى الوراجعخ إلحدي الشركبد في 2017/12/31م
االرصدح الودًيخ

إســـن الحــسبة

االرصدح الدائٌخ
3.000.000

سأس انًال

2.000.000

4.000.000

انًشرشياخ – انًثيعاخ

500.000

200.000

انًذيٌُٕ – انذائٌُٕ

200.000

50.000

انخصى انًسًٕح تّ – انخصى انًكرسة

100.000

40.000

يشدٔداخ انًثيعاخ – يشدٔداخ انًشرشياخ

3.000.000

انعشتاخ

1.000.000

األثاز

100.000

االيجاس

150.000

انًشذثاخ

50.000

دعايح ٔ إعالٌ
60.000

انعًٕنح انًسرهًح

70.000

ذشديم انًشرشياخ

200.000

انثعاعح في 1/1

130.000

200.000

عًٕنّ يذفٕعّ

50.000
7.550.000

أساق قثط -أساق دفع

7.550.000

االجًاني
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يعهٕياخ إظافيح :
 -1ذى ذقييى يخزٌٔ انثعاعح في 2016/12/31يثًثهغ . 100.000
 -2ذسرٓهك انعشتاخ تًعذل ٔ %5األثاز تًعذل %10سُٕيا.
الوطلوة :
 -3انًيزاَيّ انعًٕييّ
 -2ح /األستاح ٔانخسائش
 - 1ح /انًراجشج
ح /الوتبجرح

نـــّ

يُـــّ

ح /األستاح ٔانخسائش
نـــّ

يُـــّ

انًيزاَيّ انعًٕييّ
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السؤال الثبالث 20( :درجَ)
أ  -إيأل األياكٍ انشاغشج
انًصطهذاخ تانهغح اإلَجهيزيح

انًصطهذاخ تانهغح انعشتيح

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
...............................................
Revenue
Gross Loss
Current Assets
Cash Discount
Expenses

يجًم انشتخ
سأس انًال
االصٕل انثاترّ
انًيزاَيّ انعًٕييّ
ييزاٌ انًشاجعّ
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

ب  -عشف اآلذي -:
 - 1انخسائش.................................................................................................................. :
..............................................................................................................................
 - 2ييزاٌ انًشاجعّ ........................................................................................................ :
.............................................................................................................................
 - 3دقٕق انًهكيح .......................................................................................................... :
.............................................................................................................................
 - 4انخصى انُقذي ......................................................................................................... :
.............................................................................................................................
 - 5االصٕل................................................................................................................ :
.............................................................................................................................
(ج) اكول االتي:
 -1يعرثش انُقصاٌ في سأس انًال.................تيًُا انزيادِ في سأس انًال فرعرثش ..................
 -2ارا كاٌ انجاَة انًذيٍ في ح /انًراجشِ اقم يٍ انجاَة انذئٍ فاٌ انُاذج ْٕ.....................
 -3يًثم انخصى انُقذي نهثائعٔ ............يسًي...........................تيًُا يًثم نهًشرشٖ
ٔ...............يسًي...........................
-4دقٕق انًهكيّ= اجًاني االصٕل .................................. -
-5جًيع اسصذج االصٕل في دفرشاالسرار.................تيًُا اسصذج انخصٕو....................
السؤال الراثع  15( :درجبد)
األسصذج انرانيّ يسرخشجّ يٍ دفاذش إدذي انششكاخ في -: 2017/3/31
انًذيٌُٕ  ،2.000.000انثُك  ، 3.000.000أٔساق انقثط  ، 1.500.000أٔساق انذفع  ، 500.000انذائٌُٕ 150.000
 ،انصُذٔق  ، 2.500.000انًشرشياخ  ، 4.000.000انًثيعاخ  ، 6.000.000انخصى انًكرسة  ، 100.000يشدٔداخ
انًشرشياخ  ، 50.000االثاز  ، 1.000.000انقشٔض  ، 2.000.000انذعايّ ٔاالعالٌ  ، 200.000انكٓشتاء ٔانًياِ
 ، 150.000انًشذثاخ  ، 400.000فٕائذ تُكيّ  ، 200.000انثعاعّ في أل انًذِ  -400.000سأس انًال ؟؟؟
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الوطلوة :
- 1إيجاد قيًح سأس انًال .
األرصدٍ الوديٌخ

 -2إعذاد ييزاٌ انًشاجعح .
إسن الحسبة

األرصدح الدائٌخ

Good Luck

صفحه  6من 6

