
 

 المسألة األولى:

 %. 10ل.ل. بحسم تجاري  000 800 4بيع بضاعة نقداً بمبلغ   .1

 ل.ل. سددت بموجب شيك  000 960فاتورة الدعاية واالعالن البالغة  .2

 ل.ل. سددت نقداً .  000 550فاتورة تصليح سيارة صاحب المؤسسة البالغة  .3

 ل.ل  على الحساب لمؤسسة نادين  000 000 2بيع  بضاعة بمبلغ  .4

 ل.ل  000 850ردّت مؤسسة نادين بضاعة قيمتها   .5

 ل.ل الحدى المؤسسات  نقدا" . 000 000 1سددت المؤسسة مبلغ  .6

 ل.ل نقداً كعربون .  000 500وردت للمؤسسة طلبية شراء بضاعة من مؤسسة فيصل مرفقة بمبلغ   .7

 ل ل بموجب شيك  000 650كمبيوتر بقيمة اشترت المؤسسة  .8

 المطلوب : تسجيل القيود اليومية الالزمة  لمؤسسة سوزان التجارية .

 

 

 الثانية:المسألة 

 العمليات التالية:  2008قامت مؤسسة نجار "غير المسجلة في الضريبة على القيمة المضافة " خالل شهر تموز  

 ل.ل. على الحساب. 000 200 1باعت المؤسسة بضاعة الى مؤسسة كمال بقيمة  8/7في 

 ل.ل. بموجب شيك .  000 400 2اشترت المؤسسة آلة تصوير مستندات من مؤسسة سهام بمبلغ   14/7في 

 ل.ل. من مؤسسة صالح نقدا". 000 300 3اشترت المؤسسة بضاعة بقيمة  21/7في 

 %  4ل.ل. بحسم تجاري  000 800 1اعة بقيمة باعت المؤسسة بض 25/7في 

 المطلوب : اجراء القيود الالزمة .

 

 الثالثة:المسألة 

 " :  ABبدفاتر الشركة الصناعية "  2008اليك حركة المادة االولية " س " خالل شهر ايلول 

 ل.ل. للكلغ .  60كلغ بسعر  000 3ايلول : المخزون   1

 ل.ل.  70كلغ بسعر افرادي  000 5ايلول : شراء   9

 كلغ .  200 3(  300ايلول : اذن صرف رقم ) 13

 ل.ل.  80كلغ بسعر افرادي  000 4ايلول : شراء  18

 كلغ .  400 2(  208ايلول : اذن صرف رقم )  24

 كلغ .  800 1(  214ايلول : اذن صرف رقم )  26

 المطلوب :  اعداد بطاقة الصنف بطريقة " الوارد أوالً صادر أوالً " . 

 

 

 

 

 

  مدرسة مار  منصور المهنية 

 أنتيد –لراهبات المحبة للقديسة جان 

 بسكنتا –بزنسون 

 

 

        BT3 :              الصف

                        مدخل الى علم االدارة          :  المادة 

                فنون فندقية   : االختصاص

                   ليليان حريقه  :  االستاذ

 2019تشرين األول  28االثنين  :  التاريخ

  



 المسألة الرابعة:

 بدفاتر مؤسسة ماهر . 2007تمت العمليات التالية خالل شهرتشرين اول 

 ل.ل. نقداً .      000 400 1دفعت المؤسسة فاتورة الصيانة بقيمة  1/10/2007في 

 ل.ل. من شركة كومبو  ودفعت الثمن بموجب شيك . 000 750 4اشترت  المؤسسة آلة  بمبلغ   2007 /6/10في 

 % . 5ل.ل. بحسم مالي  000 500 4باعت بضاعة نقدا" بمبلغ    9/10/2007في 

%. على 10ل.ل. من مؤسسة صباح بحسم تجاري  000 250 3اشترت المؤسسة بضاعة بمبلغ  15/10/2007في 

 الحساب . 

 ل.ل. نقداً .  000 800 1حّصلت المؤسسة نصف رصيد الزبون كرم البالغ  21/10/2007في 

 المطلوب : 

 اعداد القيود اليومية الالزمة في دفاتر مؤسسة ماهر  .  .1

 تصوير حساب " الصندوق " وترصيده .   .2

 

  الخامسة:المسألة 

 )م( خالل شهر كانون الثاني :فيما يلي البيانات المتعلقة بحركة المادة 

 ل.ل/ كلغ. 200كلغ بسعر  500 2كانون الثاني : شراء 3

 كــلغ . 900(: 11كانون الثاني : اذن صــرف رقـم )6

 كــلغ . 700(: 16كانون الثاني :اذن صــرف رقـم )8

 ل.ل./ للكلغ .  210كلغ بسعر  500 1كانون الثاني :شراء 12

 كلغ 200 1( : 20رقم )كانون الثاني :اذن صرف 16

 كلغ  400( : 23كانون الثاني : اذن صرف رقم )23

 ل.ل./للكلغ 600كلغ بسعر  600كانون الثاني : شراء 25

 كـلغ . 500( : 33كانون الثاني : اذن صــرف رقم )28

 المطلوب :

 اعداد بطاقة المخزون للمادة )م( بطريقة الوارد اوالً الصادر اوالً  .

 

 الثالثة:المسألة 

   2010( التجارية  خالل شهر نيسان من العام (xفيما يلي العمليات التالي قامت بها مؤسسة 

 ل.ل. من مؤسسة نهاد    000 000 50اشترت المؤسسة بضاعة على الحساب بقيمة   3/4في  -

 %.ً 10ل.ل بشك بحسم مالي قدره   000 000 12باعت المؤسسة بضاعة بقيمة   4/4في  -

% 30% نقدا ًو20ل.ل  ودفعت الثمن  000 000 8اشتتتتترت المؤستتتتستتتتة معدات صتتتتناعية بقيمة   10/4في  -

 بموجب شيك والباقي على الحساب

 ل.ل الى مؤسسة سميرة بموجب شيك 000 000 15باعت المؤسسة بضاعة بقيمة   4 /21في  -

 وجب شيك ل ل بم 000 200دفعت المؤسسة بدل فاتورة الهاتف بقيمة    30/4في  -

 ل.ل بموجب شيك  000 000 2دفعت المؤسسة اعالن البالغ   30/4في  -

 ( التجارية .xتسجيل القيود اليومية الالزمة في دفاتر مؤسسة ) -1المطلوب : 

في  000 000 60تصووووووير حسووووواب الرنا عن دفتر االسوووووتاذ وترصووووويده علماً ان الرصووووويد  ان  -2

1/4/2010   . 

 

 

 



  الرابعة:المسألة 

 عند الجرد ترين لديا االرصدة التالية: 31/12/2009في 

 

المؤؤنات  1/1/2009 الريان

 31/12/2008المكونةفي

الفعليتتتتة  القيموووة

31/12/2009 

التتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتة 

 31/12/2009السوقية

 000 6 مخزون بضاعة

000 

1 200 000 10 000 000 8 500 000 

متتتتختتتتزون متتتتواد 

 اولية

4 500 

000 

1 350 000 7 500 000 7 250 000 

 31/12/2009: اجراء قيود الجرد الالزمة في  المطلوب

 

 

 المسأألة الخامسة:

 لديك المعلومات التالية من مؤسسة حمدان التجارية . 

 30000000ل.ل  ، تجهيزات مكتبية ومعلوماتية  220000000ل.ل  ، األبنية  140000000األراضتتتتتي 

ندو   ية في الصتتتتتتت قد نك   7000000ل.ل  ، ن جاري في الب بائن  30000000ل.ل ، حستتتتتتتاب  ل.ل ، الز

عة  23000000ل.ل ، الموردون  27000000 ل.ل ، آليتات النقتل  50000000ل.ل ، مخزون البضتتتتتتتا

 ل.ل  10000000ل.ل ، التزامات تجاه الضمان االجتماعي  40000000ل.ل ، اثاث  100000000

 المطلوب : 

 احتساب رأس مال المؤسسة . .1

 إعداد الميزانية العمومية .  .2

 

   السادسة:المسألة 

 .  2010التجارية العائدة لشهر أيار من العام  primoفيما يلي العمليات التي قامت بها مؤسسة 

 ل.ل وسددت الثمن بموجب شيك .  8500000اشترت المؤسسة سيارة لنقل البضائع بقيمة  10/5في 

 ل.ل الى مؤسسة شويري ، سدد الثمن نقداً .  3800000باعت المؤسسة بضاعة بقيمة  12/5في 

 ل.ل من مؤسس جنى على الحساب .  1100000اشترت المؤسسة بضاعة بقيمة  15/5في 

 %40وسددت  %20ل ل بحسم تجاري  2400000بقيمة  ISSAMة من مؤسسة اشترت بضاع 18/5في 

 نقداً والباقي على الحساب .

 ل.ل على الحساب .  1320000بقيمة  hildaباعت المؤسسة بضاعة الى مؤسسة  20/5في 

 ل ل  270000ل ل وفاتورة الهاتف بقيمة  120000دفعت نقداً فاتورة الكهرباء بقيمة  25/5في 

 ل ل بموجب شيك  4200000ددت الرواتب البالغة س 31/5في 

 التجارية .  primoالمطلوب : تسجيل القيود اليومية الالزمة في يومية مؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 



 سابعة:المسألة ال

 إليك المعلومات التالية المستخرجة من ميزانية شركة "صفصوف": 

     - 2 910 000سندات قبض  -)للتحديد(ديون قصيرة االجل  -7 644 000زبائن  -9 517 000بنك 

 -1 495 000صندو   -2 612 000موردون  -5 140 000مخزون البضاعة  -45 000 000أبنية 

آليات  -36 000 000رأس المال  -1 717 000ديون تجاه الضمان االجتماعي  -6 825 000مفروشات 

 .24 712 000ديون طويلة االجل  -12 440 000النقل 

 إعداد الميزانية وتحديد قيمة الديون القصيرة االجل.  المطلوب: 

 

 الثامنة:المسألة 

 : 2011العمليات التالية تمت في مؤسسة "بريسما" خالل شهر نيسان من العام 

 ل ل من مؤسسة "جبور".  5 200 000: إشترت بضاعة على الحساب بقيمة 02/04 -

نقدا والباقي على  %20ل.ل. وسددت  4 000 000: إشترت مكتبا لزوم االدارة بقيمة 06/04 -

 الحساب. 

وقبضت  %4ل ل الى مؤسسة "فرهود" بحسم مالي  8 640 000: باعت بضاعة بقيمة 11/04 -

 الصافي بموجب شك. 

 %20نقدا ،  %25ل ل وقبضت  4 150 000: باعت بضاعة لمؤسسة "نعمان" بقيمة 17/04 -

 بموجب شك والباقي على الحساب. 

 ل ل.  485 000: سددت نقدا فاتورة تصليح سيارة النقل بقيمة 22/04 -

 . 02/04ل ل والتي إشترتها في  1 200 000: ردت لمؤسسة "جبور" بضاعة بقيمة 25/04 -

 ل ل.  2 310 000: سددت رصيد حساب المورد الدائن بموجب شك والبالغ 28/04  -

 . 2011سة خالل نيسان المطلوب: إجراء القيود للعمليات التي تمت في المؤس

 

 

 التاسعة:المسألة 

 لشركة "إيلديكو" للتجارة:  31/12/2010إليك ارصدة الحسابات المستخرجة من ميزان المراجعة العام في 

 رصيد حسابات رصيد حسابات

مفروشات 

 ومعدات

 2 128 000 أورا  قبض  34 510 000

 9 554 820 زبائن 6 724 300 موردون

 21 943 100 مخزون البضاعة 8 612 830 بنك

 000 000 رأس المال

100 

ديون طويلة ومتوسطة 

 االجل

000 500 35 

 93 921 700 ابنية 24 112 200 إحتياطيات

ديون متوجبة للضمان  3 728 100 مدينون مختلفون

 االجتماعي

 ؟؟؟

ديون قصيرة 

 االجل

 2 682 450 صندو  8 332 000

 

 : إعداد الميزانية وتحديد قيمة الديون المتوجرة للضمان.  المطلوب



 

 العاشرة:المسألة 

 : 2011قامت شركة "ميلينا" بالعمليات التالية خالل شهر حزيران 

٪ وتم تسديد الصافي بموجب 4ل. ل. مع حسم مالي  5 250 000: إشترت بضاعة بقيمة 03/06 -

 شيك. 

 ل ل.  4 200 000: سددت بموجب شك فاتورة شراء خزنة حديدية بقيمة 07/06 -

٪، وقع 5ل ل ومنحت الزبائن حسومات تجارية بمعدل  8 715 000: باعت بضاعة بقيمة 12/06 -

 يوماً.  15٪ والباقي يدفع بعد 40الزبائن سندات بقيمة 

للعموالت التي اقتطعها البنك على ل. ل. عائد  25 000: وصلها من البنك إشعار مدين بقيمة 18/06 -

 أيام.  4عملية تحويل قامت بها الشركة قبـــل 

 ل. ل. وسددت القيمة نقداً.  685 000، اشترت لوازم  مكتبية  بقيمة 23/06 -

 ٪  بموجب شك. 90ل. ل.  1 214 500، سدد زبون يبلغ دينه 26/06 -

ل.  12 400 000: دفعت الشركة بموجب شيكات رواتب المستخدمين لشهر حزيران بقيمة 29/06 -

 ل. 

 . 2011: إجراء القيود المحاسرية  للعمليات التي اجرتها الشر ة خالل حزيران المطلوب

 

 

 المسألة الحادية عشر:

ل.ل للقالب  000 65قالب حلوى بسعر بيع   125باعت احدى محالت الحلويات خالل شهر كانون االول 

 الواحد.

 000 800 1ل.ل؛ بلغت أعباء التصنيع   000 525 2المستخدمة في تصنيع قوالب الحلوى بلغت تكلفة المواد

ل.ل ؛ بلغت مصاريف البيع  000 200 1 ل.ل )من ضمنها اليد العاملة المباشرة(. بلغت االعباء الثابتة 

 للقالب الواحد.ل.ل   000 2)عبوات...( 

 .احتساب نتيجة الشهرالمطلوب: 

 

 

 الثانية عشر:المسألة 

 قدمت اليك احدى المؤسسات الصناعية معلومات شهر حزيران العائدة لمادة اولية:

 ل.ل.  800 2كلغ بسعر افرادي  200: مخزون أول المدة: 6 /1 -

 ل.ل. 200 3 كلغ بسعر افرادي   225: شراء 7/6 -

 ل.ل.  000 952 كلغ بكلفة اجمالية  280 شراء  :14/6 -

 تحديد السعر الوسطي المرجح للمادة االولية. :المطلوب

 

 الثالثة عشر:المسألة 

 قامت مؤسسة "ألما" بالعمليات التالية خالل النصف االول من الشهر.

 200 10" بسعر Aقطعة " 100:  %5شراء بضاعة من المورد سالم على الحساب بحسم تجاري  -1

 ل.ل.   000 750 1" بسعر اجمالي Bقطعة " 200ل.ل للقطعة، 

 .%2ل ل نقداً مع حسم مالي  000 400 1شراء كمبيوتر بقيمة  -2

 بموجب شيك والباقي نقداً. %55ل.ل، تم تحصيلها: 000 380 12 بيع بضاعة للزبائن بقيمة  -3

 ل.ل بموجب شيك. 000 000 2تسديد مصاريف صيانة الكمبيوتر بقيمة  -4



 بموجب شيك والباقي بموجب سند. %40حساب المورد "سالم" :  تسديد -5

 المطلوب: اعداد القيود الالزمة.

 

 الرابعة عشر:المسألة 

 سجل العمليات التالية بيومية مطعم الوادي :

 ل ل نقدا"   000 80شراء خضار بقيمة  -1

 .% 5ل ل بحسم    000 750 1مبيعات طلبية غداء للزبائن بمبلغ  -2

 ل ل على الحساب.   000 000 1شراء لحوم واسماك بمبلغ  -3

 ل ل دفعت نقدا"  000 700قام المطعم بحملة اعالنية بمبلغ  -4

 ل ل دفعت نقدا" 000 350 2تم دفع رواتب المستخدمين البالغ  -5

 ل ل دفعت نقدا"     000 300استلم المطعم فاتورة صيانة أدوات المطبخ من مؤسسة نصر  -6

 ل.ل. دفعت بواسطة شيك. 000 600  زية بقيمة شراء مشتريات غا -7

 دفعت نقداً.  000 275تم دفع فاتورة تلفون بقيمة   -8

 
 الخامسة عشر:المسألة 

 :2011قدمت مؤسسة ناصر التجارية بياناتها الخاصة بحركة المادة األولية "أ " خالل شهر كانون الثاني من العام 

 $ للكلغ  80كلغ بسعر  192:     2011 /1/1مخزون 

 5/1/2011       كلغ  إلنتاج السلعة س 96: صادر 

 12/ 1/2011   للكلغ  100كلغ  بسعر  250: شراء $ 

 18/1 /2011   كلغ  130: صادر 

 25/ 1/2011   90كلغ بسعر  100: شراء $ 

 26 /1/ 2011   85كلغ بسعر   200: شراء $ 

 31/1/2011    كلغ 235: صادر 

 لمتوسط المرجح المتحرك)بعد كل عملية شراء(, بطاقة مخزون المادة األولية "أ ".إعداد بطريقة ا المطلوب :

 

 السادسة عشر:المسألة 

 :2013قام أحد المطاعم بالعمليات التالية خالل شهر ايار 

 ل.ل. على الحساب.  000 000 3: شراء بضاعة بقيمة 2/5في 

 ل.ل.  000 500 4: بيع عدد من االطبا  للزبائن، تّم قبضها نقدا ً بقيمة 3/5في 

 ل.ل.  000 000 15: شراء سيارة على الحساب بقيمة 7/5في 

 ل.ل. من البنك إليداعها في الصندو . 000 500 2: سحب 15/5في 

 ل.ل. 000 000 15: تسديد رواتب الشهر بموجب شك بقيمة 30/5في 

 اجراء القيود المحاسرية في دفاتر المطعم.: المطلوب

 

 

 السابعة عشر:المسالة 

 قام مطعم السالم بالعمليات التالية :  2011خالل شهر تموز 

  % من محالت "السمير" بموجب شيك5ل ل بخصم مالي  000 000 2شراء كراسي للصالة بمبلغ  2/7/2011

 ل ل  على الحساب 650 000شراء خضار مختلفة بمبلغ    5/7/2011

 نقدا"  2011ل ل عن النصف االول  من العام  4 350 000دفع ايجار المطعم البالغ  6/7/2011

 ل ل  نقدا"  1 500 000دفع التأمين السنوي على المطعم  17/7/2011

 ل ل نقدا" 120 000تم شراء طوابع اميرية بمبلغ  20/7/2011



 ل ل بموجب كمبيالة000 700 1 شراء مشروبات روحية بمبلغ  21/7/2011

 ل ل بموجب شيكات 000 000 9تسديد رواتب شهر تموز البالغة  27/7/2011

 إعداد القيود الالزمة في يومية المطعم.  المطلوب :

 

 المسالة الثامنة عشر:

 االرصدة التالية:  2011 /31/12اظهر ميزان المراجعة قبل الجرد بدفاتر مؤسسة سعد بتاريخ 

 1 500 000  مخزون مواد أولية 

   450 000 مؤونة هبوط أسعار مخزون المواد األولية 

 وبنتيجة الجرد الفعلي للمخزون تبين ان : 

 ل ل بسعر السو   1 700 000ل.ل. بسعر التكلفة و  1 850  000قيمة مخزون المواد األولية  

 31/12/2011إعداد قيود الجرد الالزمة  في : المطلوب 

 

 

 

 التاسعة عشر:المسألة 

 :2013" بالعمليات التالية خالل شهر أيار Masaقامت شركة "

 3/5/2013 وتّم 6ل.ل. من شركة "دنيا" بحسم تجاري  000 000 5: شراء بضاعة بقيمة ،%

 تسديد نصف المبلغ بموجب شيك والباقي على الحساب.

 10/5/2013 :ل.ل. حسم تجاري  000 800 2: مبيعات بضاعة لشركة "ُهيام"، المبلغ االساسي

 % نقداً والباقي على الحساب.40%، وتمَّ التحصيل على الشكل التالي: 6%، حسم مالي 5

 14/5/2013 ل.ل. بموجب شيك. 000 550: تسديد قسط التأمين البالغ 

 19/5/2013.تسديد رصيد حساب شركة "دنيا" بموجب شيك : 

 22/5/2013 ل.ل. نقداً  000 560: تسديد فاتورة الصيانة البالغة 

 26/5/2013 ل.ل. 000 800: إستالم شيك من شركة "هيام" بقيمة 

 30/5/2013 ل.ل. 000 650 6: تسديد رواتب الشهر بموجب شيك بقيمة 

 "Masa"’إعداد القيود الالزمة في يومية شر ة  المطلوب:

 

 العشرون:المسألة 

 :2013المواد األولية خالل شهر نيسان إليكم العمليات العائدة لشركة "سمر" الخاصة بحركة 

 $ للكلغ.34كلغ بسعر  200 1  :1/4/2013مخزون في  -

 كلغ. 940استخدام             :6/4/2013 -

 $ للكلغ.35كلغ بسعر  650شراء    :10/4/2013 -

 كلغ. 800استخدام    :16/4/2013 -

 $ للكلغ.36كلغ بسعر  500شراء    :21/4/2013 -

 كلغ. 400استخدام   : 27/4/2013 -

 " )الوارد اوال ً الصادر اوال ً(.FIFO: إعداد بطاقة مخزون المادة األولية بإعتماد طريقة "المطلوب

 

 

 

 



 الواحدة والعشرون:المسألة 

 :31/12/2013تُظهر حسابات الميزانية العمومية لشركة "سيما" األرصدة التالية في 

 000 000 3 أورا  دفع 000 000 8 قروض طويلة األجل

 000 640 6 بنك 000 800 1 أورا  قبض

 000 000 7 أراضي 000 260 2 صندو 

 000 900 2 أثاث 000 000 9 أبنية

 000 200 6 موردون 000 000 6 آليات نقل

 000 100 4 أدوات مكتبية 000 000 25 رأس المال

 000 400 2 زبائن 000 900 3 مخزون البضاعة

 

 إعداد ميزانية شر ة "سيما" وإظهار النتيجة. المطلوب:

 
 


