
          
 المسألة االولى : 

 هو التالي: 2009 حزيرانلشهر  كاتيا مؤسسةرة من واقع حسابات ملخص االعباء غير المباش  

 "2مشغل " "1مشغل " تموين صيانة طاقة البيان 

 180 99 650 139 530 73 000 95 050 37 مجاميع أولية 

 %20 %40 %20 %20  الطاقة 

 %40 %40 %10  %10 الصيانة

 مباشرة يد عاملةساعة  1 ةمستخدم مواد اولية  كلغ 1 اةمشترمواد اولية كلغ  1   طبيعة وحدات العمل 

  كلغ من المادة االولية "م"  850 2شراء 
  كلغ  090 40 هي المشغل االول المستخدمة في المواد االولية 
  ساعة  160 50 هي المشغل الثانيفي  مباشرةاليد العاملة الساعات 

 المطلوب : تحديد تكلفة وحدات العمل 
 

 المسألة الثانية : 

 جل العمليات التالية بيومية مؤسسة سوزان التجارية ، غير المسجلة في الضريبة على القيمة المضافة :س

 %. 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

 لمؤسسة نادين ل.ل  على الحساب  000 000 2بضاعة بمبلغ  يع ب .4

 ل.ل  000 850بضاعة قيمتها  نادينردّت مؤسسة   .5

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

 بون . كعر نقداً  ل.ل 000 500مرفقة بمبلغ  فيصلللمؤسسة طلبية شراء بضاعة من مؤسسة  تورد  .7

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

 .لمؤسسة سوزان التجارية  المطلوب : تسجيل القيود اليومية الالزمة 
 

 : الثالثة  المسألة 

 : التالية العمليات 2008مسجلة في الضريبة على القيمة المضافة " خالل شهر تموز  غير ال" نجارمؤسسة قامت 

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

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

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

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

 المطلوب : اجراء القيود الالزمة .
 

 المسألة الرابعة  : 

 " :  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 

 

 

         :              الصف

                مدخل الى علم االدارة :  المادة 

                     فنون فندقية : االختصاص
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  الخامسة :المسألة 
 . 2008للعام  كانون الثانييظهر الجدول التالي ملخص االعباء غير المباشرة خالل شهر 

 البيان 

 المراكز الرئيسة  المراكز المساعدة 

 التوزيع االنتاج التموين صيانة  خدمات

 000 270 000 440 000 605 000 140 1 000 650 1 المجاميع األولية

 %10 %55 %15 %20  تخدما

 %30 %30 %30  %10 صيانة

     وحدات العمل 
كلغ مواد أولية 

 مشتراة
ساعة عمل          

 مباشر
ل.ل.  000 1

 مبيعات
 ؟ 000 10  000 20   عدد وحدات العمل 

  ل.ل .  500وحدة من المنتج التام بسعر افرادي  000 12مبيعات الشهر : تم بيع 
 جدول وتحديد تكلفة وحدة العمل .: استكمال ال المطلوب

 
 :  سادسةالمسألة ال

 . ماهربدفاتر مؤسسة  2007 تشرين اولتمت العمليات التالية خالل شهر
 ل.ل. نقداً .      000 400 1دفعت المؤسسة فاتورة الصيانة بقيمة  1/10/2007في 
 مبو  ودفعت الثمن بموجب شيك .ل.ل. من شركة كو 000 750 4اشترت  المؤسسة آلة  بمبلغ   2007 /6/10في 
 % . 5بحسم مالي ل.ل.  000 500 4باعت بضاعة نقدا" بمبلغ    9/10/2007في 
 .  %. على الحساب10بحسم تجاري صباح ل.ل. من مؤسسة  000 250 3اشترت المؤسسة بضاعة بمبلغ  15/10/2007في 
 نقداً .  ل.ل. 000 800 1الزبون كرم البالغ المؤسسة نصف رصيد  حّصلت 21/10/2007في 

 المطلوب : 
 .   ماهراعداد القيود اليومية الالزمة في دفاتر مؤسسة  .1
 تصوير حساب " الصندوق " وترصيده .   .2

 
  السابعةالمسألة 

 فيما يلي البيانات المتعلقة بحركة المادة )م( خالل شهر كانون الثاني :
 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( : 20كانون الثاني :اذن صرف رقم )16
 كلغ  400( : 23كانون الثاني : اذن صرف رقم )23
 ل.ل./للكلغ 600كلغ بسعر  600: شراء كانون الثاني 25
 كـلغ . 500( : 33كانون الثاني : اذن صــرف رقم )28

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

  


