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 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 1المحاسبة    
 2020 / 2019 :الثانيالفصل 
  اختبر معموماتك :(14رقم )المحاضرة 

 تطبيقات وتدريبات عممية
 التدريب األول: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من األسئمة التالية

 عناصر: منية عمى أرصدة الحسابات المودعة لدى المصارف ُتعد الفوائد المصرف (1
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: منُيعد الحسم النقدي عمى المبيعات  (2
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: منوبة( عمى المدينين )الزبائن( ُتعد األوراق التجارية المحررة )أو المسح (3
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: منُيعد الحسم النقدي عمى المشتريات  (4
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: مندائنين )الموردين( ُتعد األوراق التجارية المحررة )أو المسحوبة( لصالح ال (5
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 تُثبت الفوائد المصرفية الدائنة بالقيد المحاسبي التالي: (6

A 
 المصرف حـ/من 

 ف. مصرفية دائنة حـ/إلى               
B 

 ف. مصرفية دائنة حـ/من 
 المصرف حـ/إلى               

C 
 المصرف حـ/من 

 D ف. مصرفية مدينة حـ/إلى               
 ف. مصرفية مدينة حـ/من 

 المصرف حـ/إلى               
 تُثبت الفوائد المصرفية المدينة بالقيد المحاسبي التالي: (7

A 
 المصرف حـ/من 

 ف. مصرفية دائنة حـ/إلى               
B 

 ف. مصرفية دائنة حـ/من 
 المصرف حـ/لى إ              

C 
 المصرف حـ/من 

 D ف. مصرفية مدينة حـ/إلى               
 ف. مصرفية مدينة حـ/من 

 المصرف حـ/إلى               
 عناصر: منُتعد عائدات األسيم  (8

A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 
 عناصر: منُتعد أوراق الدفع  (9

A األصول B ق الممكيةحقو C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 
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 عناصر: من( ُتعد أوراق القبض 11
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: منمدينة ل( ُتعد القروض ا11
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: منائنة ( ُتعد القروض الد12
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: من( ُتعد الفوائد عمى القروض المدينة 13
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: منالقروض عمى المدينة فوائد ال( ُتعد 14
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: من( ُيعد مصرف سحب عمى المكشوف 15
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: من( ُتعد الفوائد المصرفية الدائنة 16
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: منفوائد المصرفية المدينة ( ُتعد ال17
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: من( ُيعد اإليجار في حال كانت المنشأة مستأجرة 18 
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: من ( ُيعد اإليجار في حال كانت المنشأة مؤّجرة19
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: من( ُتعد األوراق التجارية الُمجّيرة 21
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D المصروفات E اإليرادات 

 عناصر: من( ُتعد الديون المعدومة 21
A األصول B حقوق الممكية C االلتزامات D لمصروفاتا E اإليرادات 

 ( تُثبت الديون المعدومة بالقيد المحاسبي:22

A 

 د. المعدومة حـ/من 
 الدائنين حـ/إلى               

 إثبات الديون المعدومة   
B 

 د. المعدومة حـ/من 
 المدينين حـ/إلى               

 إثبات الديون المعدومة   

C 

 د. المعدومة حـ/من 
 المدينين حـ/لى إ              

 إقفال الديون المعدومة   
D B  أوC ال يوجد فرق 



 
161 

 

 ( القيد المحاسبي بتاريخ استحقاق الورقة التجارية المخصومة، ومرفوضة الدفع:23

A 
 المدينين حـ/من 

 أوراق القبض حـ/إلى               
B 

 المدينين حـ/من 
 أ. قبض برسم الخصم حـ/إلى               

C 
 المدينين /حـمن 

 الدائنين حـ/إلى               
D 

 المدينينحـ/من 
 المصرف حـ/إلى               

 معادلة الميزانية ىي: (24
A األصول = حقوق الممكية + اإليرادات B حقوق الممكية = األصول + االلتزامات 
C االلتزامات = حقوق الممكية + األصول D زاماتاألصول = حقوق الممكية + االلت 

 :ذلك عمى ترتب أصل، قيمة زادت إذا الميزانية معادلة في (25
A نقص قيمة أصل آخر من األصول B زيادة قيمة أصل آخر من األصول 
C عناصر حقوق الممكية نقص قيمة عنصر من D كل ما سبق 

 في معادلة الميزانية إذا زادت قيمة التزام، ترتب عمى ذلك: (26
A  آخر من االلتزاماتزيادة قيمة التزام B نقص قيمة التزام آخر من االلتزامات 
C نقص قيمة أحد عناصر األصول D كل ما سبق 

 :ذلك عمى يترتب نقدًا، قرض عمى في حال الحصول (27
A نقص قيمة أصل وزيادة قيمة أصل B زيادة قيمة أصل وزيادة قيمة التزام 
C زيادة قيمة التزام ونقص قيمة التزام D يمة التزام وزيادة قيمة أصلنقص ق 

 :ذلك عمى يترتب نقدًا، قرض ( في حال منح28
A نقص قيمة أصل وزيادة قيمة أصل B زيادة قيمة أصل وزيادة قيمة التزام 
C زيادة قيمة التزام ونقص قيمة التزام D نقص قيمة التزام وزيادة قيمة أصل 

 :ذلك عمى ترتب أصل، قيمة زادت إذا الميزانية معادلة في (29
A نقص قيمة أصل آخر من األصول B زيادة قيمة التزام آخر من االلتزامات 
C زيادة قيمة عنصر من عناصر حقوق الممكية D كل ما سبق 

 في معادلة الميزانية إذا زادت قيمة التزام، ترتب عمى ذلك: (31
A زيادة قيمة التزام آخر من االلتزامات B  لتزاماتنقص قيمة التزام آخر من اال 
C زيادة قيمة أحد عناصر األصول D B + C 

 التزام، ترتب عمى ذلك: في معادلة الميزانية إذا نقصت قيمة( 31
A زيادة قيمة التزام آخر من االلتزامات B نقص قيمة التزام آخر من االلتزامات 
C زيادة قيمة أحد عناصر األصول D B + C 

 قيمة التزام، ترتب عمى ذلك:في معادلة الميزانية إذا نقصت ( 32
A زيادة قيمة التزام آخر من االلتزامات B نقص قيمة التزام آخر من االلتزامات 
C نقص قيمة أحد عناصر األصول D A + C 
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 :ذلك عمى ترتب أصل، قيمة زادت إذا الميزانية معادلة في (33
A نقص قيمة أصل آخر من األصول B تزاماتزيادة قيمة التزام آخر من االل 
C نقص قيمة عنصر من عناصر حقوق الممكية D A + B 

 
 :2019منشأة محمد التجارية عن عام إليك بيانات التدريب الثاني: 

مااادينون   25 111آالت   111 111صاااندوق   25 111أوراق الااادفع   35 111رأس الماااال   111 111
إيااااراد الخاااادمات   11 111مسااااحوبات   21 111إيااااراد الفوائااااد الدائنااااة   25 111إياااراد اإليجااااار   15 111

 :المطموب: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من األسئمة التالية ؟؟؟؟؟ مصروف اإلعالن 
 :مصروف اإلعالن، استنادًا إلى معادلة الميزانية ( يبمغ1 

A 000 15 B 000 25 C 000 20 D 000 100 E غير ذلك 
 :2119في نياية عام  قيمة صافي حقوق الممكية تبمغ (2 

A 000 105 B 000 115 C 000 100 D 000 120 E غير ذلك 
 :2119نشأة محمد عن عام صافي دخل م يبمغ( 3 

A 000 40 ربح B (000 40خسارة ) C 000 35 ربح D (000 35خسارة ) E غير ذلك 
 

 :2019إليك بيانات منشأة جبران التجارية عن عام التدريب الثالث: 
  
 
 

 :الدورة الماليةفي بداية  لمنشأة جبران تبمغ حقوق الممكية (1  
A 000 90 B 000 32 C 000 92 D غير ذلك 

 نياية الدورة المالية:في لمنشأة جبران تبمغ حقوق الممكية ( 2  
A 000 140 B 000 130 C 000 85 D غير ذلك 

 ين بداية ونياية الدورة المالية:ب لمنشأة جبرانيبمغ مقدار التغّير في حقوق الممكية ( 3  
A 000 20 B 000 40 C (000 30) D غير ذلك 

 دخل منشأة جبران في نياية الدورة المالية: يبمغ صافي( 4  
A 000 11 B 000 12 C 000 14 D غير ذلك 

 
 
 

 الدائنون ونالمدين أصول مادية الزمن
 30000 58000 62000 بداية الفترة

 20000 65000 85000 الفترة نهاية

 فإذا علمت:

 000 30خالل الفترة بمبمغ  زيادة رأس المالتم ( 1
 000 8العينية والنقدية        المسحوباتبمغت ( 1
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   :2019التجارية عن عام  منشأة سديلإليك بيانات  الرابع: التدريب
  استخدام المطموب:  إرادتيا عن خارجة ألسباب سجاّلتيا ُفِقدت التي منشأة سديل أعمال نتيجة تحديد إليك ُطِمب

ة اختيـار اإلجابـة الصـحيحة لكـل سـؤال مـن األسـئمفـي  بيانات المنشأة، والتي أمكن جمعياا بعاد فقادان الساجالت،
 اآلتي بيانها:

 :بيانات المركز المالي بداية الفترة، وبعض بيانات نهاية الفترة (1
 المطموبات الموجودات

 البيان نهاية الفترة بداية الفترة البيان نهاية الفترة بداية الفترة
 رأس المال  ؟؟؟؟؟ 000 500    موجودات ثابتة مختمفة  000 180 000 240
 أرباح مدورة )غير موزعة( ااااااااا 000 100 ن البضائعمخزو  000 360 000 460
 قروض طويمة األجل 000 120 000 130 المدينون وأوراق القبض 000 110 000 130
 دائنون والتزامات أخرى 000 130 000 170 النقدية الجاىزة 000 50 000 70

  ؟؟؟؟؟ 000 900  000 700 000 900
 000 100 بمقدار تخفيض رأس المالتم ( 3           000 60خالل الفترة   المسحوبات العينيةكانت ( 2

 لمنشأة:الحتساب أرباح )أو خسائر( اُيستخدم  (1
A معادلة حقوق الممكية B التوازن المحاسبي C  معادلة صافي الدخل       D غير ذلك 

 المعادلة التالية: الموجودات = المطموبات، هي: (2
A معادلة حقوق الممكية    B معادلة الميزانية C    ـمعادلة القيد المزدوج D غير ذلك 

 :الدورة الماليةفي بداية  لمنشأة سديل تبمغ حقوق الممكية (3
A 000 600 B 000 500 C 000 180 D غير ذلك 

 :الدورة المالية نيايةفي  لمنشأة سديل تبمغ حقوق الممكية (4
A 000 400 B 000 350 C 000 450 D غير ذلك 

 خالل الدورة المالية: لمنشأة سديلغ مقدار التغّير في حقوق الممكية يبم (5
A (000 120) B (000 150) C 000 250 D غير ذلك 

 :2119تبمغ نتيجة األعمال لمنشأة سديل في نياية الدورة المالية عن عام   (6
A 000 10 B 000 310 C (000 210) D غير ذلك 
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، طردية، عكسية، موجـودات، مطموبـات، مصـاريف، ين، دائن، زيادة، نقصان)مدأكمل بكممة التدريب الخامس: 
 ، الفراغات التالية:(إيرادات

 ينقص حساب الزبائن في الجانب                 ويزداد في الجانب                 .1
 تتم عممية إثبات حساب رأس المال في الجانب                 .2
 المال في الجانب                تتم اإلضافات عمى رأس  .3
 تؤدي عمميات المقبوضات النقدية إلى                 حساب الصندوق في الجانب                 .4
 تؤدي عمميات المدفوعات النقدية إلى                 حساب الصندوق في الجانب                 .5
                 حساب الزبائن في الجانب                تؤدي عممية بيع البضاعة عمى الحساب إلى .6
تؤدي عممية الشارا  بشايكات مصارفية، لمسايم والساندات فاي الشاركات المسااىمة إلاى                 حسااب   .7

 األوراق المالية في الجانب                 مقابل                 حساب المصرف في الجانب               
 تتم عممية إثبات المصاريف في الحسابات الخاصة بيا في الجانب                 .8
 تؤدي عممية السداد النقدي لمموردين إلى                 حساب                في الجانب                .9

 تتم عممية إثبات إيراد األوراق المالية في الجانب                 .10
 ساب أوراق الدفع في الجانب                 وينقص في الجانب                يزداد ح .11
 ينقص حساب أوراق القبض في الجانب                 ويزداد في الجانب                 .12
 تتم عمميات اإلثبات لمحسابات ذات الطبيعة المدينة في الجانب                 لتمك الحسابات  .13
 تتم عمميات اإلثبات لمحسابات ذات الطبيعة الدائنة في الجانب                 لتمك الحسابات  .14
 طبيعة العالقة بين حسابات المصاريف وحساب المصرف ىي                  .15
 طبيعة العالقة بين حسابات اإليرادات وحساب الصندوق ىي                  .16
لنقااادي لحسااااب الرواتاااب واألجااور إلاااى                 حسااااب الصاااندوق فاااي الجاناااب تااؤدي عممياااة الساااداد ا .17

                 مقابل                 حساب الرواتب واألجور في الجانب                 
تؤدي عممية تقديم صااحب المنشاأة لمثااث والتجييازات المكتبياة إلاى                 حسااب رأس الماال فاي  .18

 الجانب                مقابل                 حساب األثاث والتجييزات المكتبية في الجانب                
تاؤدي عمميااة الساحب النقاادي ماان ِقباال صاااحب المنشاأة لتمبيااة احتياجاتااو الشخصاية إلااى              حساااب  .19

 حوبات الشخصية في الجانب             الصندوق في الطرف              مقابل             حساب المس
 حسابات مدينة + قائمة الدخل =                      .20
 حسابات دائنة + قائمة الدخل =                      .21
 حسابات مدينة + ميزانية =                      .22
 حسابات دائنة + ميزانية =                      .23
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 : )المبالغ بآالف الميرات السورية(1/1/2018إليك ميزانية منشأة الشام التجارية بتاريخ : ادسالسالتدريب 
 

 1/1/2018الميزانية االفتتاحية بتاريخ 
 

             
 البيــــــــــان المبمـــغ البيــــــــــان المبمـــغ

 رأس المال 500 2 موجودات ثابتة مختمفة 000 2
 قروض طويمة أجل 700 ة ن البضاعو مخز  754

 الدائنون 640 المدينون 375

 أوراق الدفع 460 المصرف 100 1

  ااااااا   الصندوق 71

 المجموع 300 4 المجموع 300 4

 
 :2018إليك عمميات منشأة الشام خالل عام 

 / كما يمي:600 4بيعت بضاعة بمبمغ / (1
 / باألجل500/، / بموجب سندات تجارية500 1/، / استممت بشيكات000 2/ًا، / استممت نقد600/       
 / مصاريف بيع مختمفة، بموجب شيكات300مبمغ / سداد (2
 بسبب عيوب في البضاعة مدينين/ لم50تنازل عن مبمغ /ال (3
 / كما يمي:400 2شرا  بضائع بقيمة / (4

 ل/ باألج140/، / بموجب سندات تجارية550/، / دفعت بشيكات300 1/ ،/ دفعت نقداً 410/       
 / بموجب شيكات400سدد من أوراق الدفع ما قيمتو / (5
 / بموجب شيكات630/ مبمغ رواتب اإلداريين والعاممين سداد (6
 بموجب شيكات المدينين/ من 525تم تحصيل مبمغ / (7
 بشيكات لمدائنين/ 200مبمغ / سدادتم  (8

 المطموب:
 حا/ أوراق الدفع ،حا/ الصندوق  ،  حا/ المصرف،الدائنون،  حا/ المدينونالحسابات التالية:  حا/  إعداد (1
 .31/12/2018بتاريخ  إعداد ميزان المراجعة باألرصدة (2
 154، ُيقّدر بمبمغ 31/12/2018نتيجة األعمال، غممًا أّن مخزون البضاعة إعداد قائمة الدخل واستخراج  (3
 .31/12/2018بتاريخ إعداد الميزانية الختامية  (4
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 ت أرصدة حسابات منشأة فرح التجارية بالقيم النقدية التالية:ظير  ،1/1/2017بتاريخ : التدريب السابع
 1/1/2017الميزانية االفتتاحية بتاريخ 

 البيان جزئي كمي البيان جزئي كمي

 
 
 

000 125 
 
 
 
 

000 127 
 

500 16 

000 50 
000 25 
000 40 
000 10 

 
000 52 
000 25 
000 15 
000 35  

 
 

 عقارات
 سيارات

 عدد وأدوات
 أثاث

 
 بضاعة

 زبائن
 أ. القبض

 أ. مالية
 

 مصرف

000 200 
 

500 68 

 
000 45 
500 23 

 رأس المال
 موردون

 أ. دفع

 المجموع 268 500 المجموع 268 500
 :31/12/2017إليك العمميات المالية، والتي تمت خالل الدورة المالية المنتهية بتاريخ 

 آجمة  13 500ليرة، مبيعات منيا  53 500  1
 بشيكات  6 000، مشتريات منيا ليرة 20 000  2
 ليرة شيكات أرسمت لممصرف   12 000ليرة بموجب كمبياالت،  15 000   تسديدات الزبائن:3
 ليرة  2 000ليرة، وأعدم دين بمبمغ  300  منح الزبائن حسمًا قدره 4
   تسديدات لمموردين:5
 ليرة  شيكات عمى المصرف  8 000، مجّيرة ليرة بموجب كمبياالت 5 000ليرة بموجب كمبياالت،  12 000 
 ليرة  1 500 الموردينبمغ الحسم المكتسب من   6
   كانت مدفوعات المنشأة بشيكات عمى المصرف كما يمي:7
 رسوم جمركية   300نقل مبيعات،  420نقل مشتريات،  1 200رواتب،  2 500إيجار،  3 000 
 ليرة  200وتحّمل لقا  ذلك م  آجيو  ليرة، 5 000  خصم المحل كمبياالت قيمتيا االسمية 8
 ليرة ُسِحبات بشيكات عمى المصرف  14 000  بمغت المسحوبات الشخصية مبمغ 9

 ليرة تم إيداعو في الحساب الجاري لدى المصرف  50 000  ُقّدما مبمغ 11
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 ( قيود اليومية في يومية منشأة فرح التجارية إلثبات ما سبق.1 المطموب:
 ت التالية كما تظهر بدفتر أستاذ منشأة فرح التجارية:( تصوير الحسابا2

 حـ/ المصرف، حـ/ الزبائن، حـ/ الموردون.           
 .31/12/2017بتاريخ باألرصدة ( إعداد ميزان المراجعة 3
، عممـا  أن البضـاعة الباقيـة 31/12/2017عـن الفتـرة المنتهيـة بتـاريخ  المتـاجرة( إعداد حسـاب 4

 ليرة. 45 120ُقّدَرت بمبمغ 
 .31/12/2017( إعداد الميزانية الختامية كما تظهر بتاريخ 5

 
 

 ٔعًددا  ٔععادا  ْي دة 
ً
بكم احملبة ٔانحقديس ٔاالْحًاو انعايل يٍ قِبم اجلايعة )زئيسا

 إىل انزييالت ٔانزيال جعهيًية ٔانكادز اإلدازي ٔمجيع انعايهني فيٓا(، 
ً
، َحٕجّ خحايا

زٔافدْا ٔ ،األٔىل يٍ عحبات بُا  ادلعسفة احملاسبية ٔادلانية بٓرِ ادلقٕنة ْٔى يف انعحبة
 :االقحصادية ٔاإلدازية

  
احلسب االقحصادية؛ حسب يٕازد، يححقد  االَحصداز فيٓدا عدٍ  سيد  انسديسسي يف سدبيم 
دي نهقيًة ادلاافة. ٔيف حال فقداٌ انسيسسي دخهُا جمال 

ِّ
جكٕيٍ األصٕل انسعمسانية ادلٕن

ى. يدٍ ُْدا  دا   االححًال يف ذنك ا
م
الَحصاز ٔانحكٕيٍ. بم دخهُدا جمدال آَدداو انقدي

يقٕنة جرباٌ خهيم جرباٌ يف انعٕايم انثالثة الَٓداو احلاازي؛ )األسسي، َظاو انحعهيى، 
 ٔانقدٔي(. 

 
 

 ٔ هُا ثقة بانهقا  بكى ٔانححأز يعكى يف زحاب جايعة انشاو اخلاصة
 ٔجم

م
 سادلني آيُني مبشي ة اهلل عز

 
 بعٌٕ اهلل ٔجٕفيقّمتث 

 
 عساجري ادلقسز

A.GH                                  د. عًس سيدي 
 


