
 1 صمت الرح ــيل
 

 احملاظره األوىل 

 نشأة احملاسبة وتعريفها كنظام للمعلومات

 

 من التبادل السلعي والتطور االقتصادي إشكالظهور  نتيجة .. نشأت وتطورت •

على أنها نظام إلنتاج المعلومات المتعلقة بالمنشأة  وتوصيلها إلى األطراف ذات .. تعرف المحاسبة •

 يدةالعالقة لمساعدتها في اتخاذ القرارات الرش

 

 :المستفيدة من المعلومات المحاسبية وخصائص المعلومات  اإلطراف

 

ماهي مراحل الدورة المحاسبية؟

                      

 



 2 صمت الرح ــيل
 

 كيف يتم التسجيل احملاسيب؟                                 

 

 

 

 

 الحسابات الختامية؟   إلعدادحاله 

  مالية في المنشآت التجاريةحالة دراسية شاملة على إعداد القوائم ال

  (بالريال: )هـ 0341/01/41ظهرت األرصدة التالية في ميزان مراجعة محالت الهفوف التجارية في 

 



 3 صمت الرح ــيل
 

 

ــان  أرصدة دائنة  أرصدة مدينة ـــ ـــ   بيــــ

  مبيعات ومردودات مبيعات  002222  00222
  مسموحات مبيعات ومسموحات مشتريات  0222  0222
  خصم مسموح به وخصم مكتسب  5022  0222
5222  

 
  (نقل مبيعات للعمالء . م) مصاريف نقل للخارج 

  مشتريات ومردودات مشتريات  00222  000222
02022  

 
   (نقل المشتريات. م) مصاريف نقل للداخل

50222  
 

  المخزون السلعي أول الفترة
50222  

 
  النقدية

  مدينون ودائنون  00022  02222
02022  

 
  مباني

  أوراق قبض وأوراق دفع  02222  0222

00222  
 

  بنك

 
  قرض قصير األجل  50222

 
  رأس المال  022222

0222  
 

  المصاريف البيعية األخرى
00222  

 
  مصاريف اإلدارة العامة

022222  
 

  أراضي

  المجموع  022222  022222
 

ريال  00333ريال بسعر التكلفة، و  01333هـ بلغ 4103/41/03إذا علمت أن مخزون آخر المدة في  •

 . بسعر السوق

  :المطلوب •

  هـ4103/41/03إعداد قائمة الدخل عن السنة المنتهية في  .4

 هـ4103/41/03في ( قائمة المركز المالي)إعداد الميزانية  .1

  هـ4103/41/03إجراء قيود اإلقفال الالزمة في  .0

  هـ4103/41/03ة المنتهية في إعداد حساب ملخص الدخل عن السن .1

 هـ0341/01/41قائمة الدخل لمحالت الهفوف التجارية عن السنة المنتهية في 

 



 4 صمت الرح ــيل
 

 

 

 

 

  ـ(بالريال)هـ    0341/01/41لمحالت الهفوف التجارية عن السنة المنتهية في ( الميزانية)ائمة المركز المالي ق



 5 صمت الرح ــيل
 

 

  اإلقفالقيود 

 نة في حساب ملخص الدخلإقفال الحسابات ذات األرصدة المدي

 

 



 6 صمت الرح ــيل
 

 

  هـ 0341/  01/  41ملخص الدخل لمحالت الهفوف التجارية عن السنة المنتهية في 

 
 

--------------------------------- 

 

 

 

 

 



 7 صمت الرح ــيل
 

:تحقق المنشأة التجارية مجمل ربح عن فترة زمنية معينة إذا-1  

.زادت قيمة إجمالي المبيعات عن قيمة صافي المبيعات -أ  

زادت قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعات -ب  

.زادت قيمة تكلفة المبيعات عن قيمة صافي المبيعات -ج  

زادت قيمة صافي المبيعات عن قيمة تكلفة المبيعات مضافًا عليها مجموع المصاريف المصروفات األخرى  -د

(. البيعية واإلدارية)  

  .ال شئ مما سبق -ه

(ب)اإلجابة الصحيحة    

:قق المنشأة التجارية مجمل خسارة عن فترة زمنية معينة إذاتح-2   

.زادت قيمة إجمالي المبيعات عن صافي المبيعات -أ  

.زادت قيمة تكلفة المبيعات عن قيمة صافي المبيعات -ب  

زادت قيمة صافي المبيعات عن قيمة تكلفة المبيعات -ج  

البيعية )عليها مجموع المصاريف المصروفات األخرى  زادت قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعات مضافًا -د

(. واإلدارية  

. شئ مما سبق ال -ه  

(ب)اإلجابة الصحيحة    

:تحقق المنشأة التجارية صافى ربح عن فترة زمنية معينة إذا-3   

  .زادت قيمة إجمالي المبيعات عن صافي المبيعات -أ

البيعية )فًا عليها مجموع المصاريف التشغيلية األخرى زادت قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعات مضا -ب

(. واإلدارية  



 8 صمت الرح ــيل
 

.زادت قيمة تكلفة المبيعات عن قيمة صافي المبيعات  -ج  

زادت قيمة صافي المبيعات عن قيمة تكلفة المبيعات -د  

. .ال شئ مما سبق -ه  

(ب)اإلجابة الصحيحة    

:نعبارة ع( تكلفة المبيعات)تكلفة البضاعة المباعة  -4  

.مخزون آخر المدة+ المخزون أول المدة + صافي المشتريات  -أ  

.مخزون آخر المدة  -المخزون أول المدة   -صافي المشتريات  -ب  

.مخزون آخر المدة+ المخزون أول المدة  -صافي المشتريات  -ج  

.مخزون آخر المدة -المخزون أول المدة + صافي المشتريات  -د  

.مما سبق يشال -ه  

(د)ة الصحيحة  اإلجاب  

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع عبارة عن -3  

.مخزون آخر المدة+ المخزون أول المدة + صافي المشتريات  -أ  

.مخزون آخر المدة  -المخزون أول المدة   -صافي المشتريات  -ب  

.مخزون آخر المدة+ المخزون أول المدة  -صافي المشتريات  -ج  

أول المدةالمخزون + صافي المشتريات  -د  

.مما سبق يش ال -ه  

(د)اإلجابة الصحيحة    

:عن الفترة يمكن الحصول عليه بالمعادلة التالية( الخسارة)صافي الربح  -5  

.صافي المشتريات –صافي المبيعات -أ  

.تكلفة المبيعات –صافي المبيعات  -ب  

(.البيعية واإلدارية)روفات األخرى جميع المص –جميع اإليرادات األخرى+ تكلفة المبيعات  –صافي المبيعات  -ج  

.جميع المصروفات األخرى+ جميع اإليرادات األخرى   -تكلفة المبيعات  –صافي المبيعات  -د   

(ج)إلجابة الصحيحة  ا  



 9 صمت الرح ــيل
 

:عن الفترة يمكن الحصول عليه بالمعادلة التالية( الخسارة)مجمل الربح  -6  

.صافي المشتريات –صافي المبيعات -أ  

.تكلفة المبيعات –يعات صافي المب -ب  

(.البيعية واإلدارية)جميع المصروفات األخرى  –جميع اإليرادات األخرى+ تكلفة المبيعات  –صافي المبيعات  -ج  

.جميع المصروفات األخرى+ جميع اإليرادات األخرى   -تكلفة المبيعات  –صافي المبيعات  -د  

(ب)اإلجابة الصحيحة    

إجمالى المبيعات  -1111مردودات المبيعات - 4111مسموحات المبيعات  -0111وح به إذا علمت أن الخصم المسم -7

:فإن صافى المبيعات هو 31111   

 ريال 31111 -أ 

 ريال 43111 -ب 

 ريال 34511 -ج 

  ريال 6511 -د 

 الخصم المسموح به  -مسموحات المبيعات -مردودات المبيعات -اجمالى المبيعات= صافى المبيعات

 =31111- 1111- 4111- 0111 =43111  

  (ب)اإلجابة الصحيحة  

مردودات المبيعات - 0111مسموحات المبيعات  -0111إذا علمت أن  الخصم المكتسب  -8

  :فإن صافى المبيعات هو 01111المبيعات  إجمالي -0111

 -أ  ريال 04444

  -ب  ريال 00444

  -ج  ريال 00044

  -د - ريال 0044

 

   (ب)اإلجابة الصحيحة                                                         

 



 10 صمت الرح ــيل
 

مردودات المبيعات - 0044مسموحات المشتريات  -0444إذا علمت أن الخصم المسموح به  -9

  :فإن صافى المبيعات هي 00444إجمالى المبيعات  -0444

 

جانب بال( المرحلة األولى)حساب ملخص الدخل   جميع الحسابات اآلتية في  يتم إقفال -01

  :ماعدا حساب  المدين

 بضاعة أخر المدة -أ

 الرسوم الجمركية على المشتريات -ب

 المدة أولبضاعة  -ج

  مسموحات المبيعات -د

 (ا)اإلجابة الصحيحة  

بالجانب الدائن ( المرحلة األولى)حساب ملخص الدخل   جميع الحسابات اآلتية في  يتم إقفال -00

  :ماعدا  حساب

 مدةبضاعة أخر ال -أ

 المبيعات -ب

 مردودات المشتريات -ج

  الخصم المسموح به -د

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :أى من البنود التالية تظهر في كل من حسابى ملخص الدخل وقائمة المركز المالى  -00

 صافى الربح أو صافى الخسارة -أ

 الدائنون -ب

 أوراق القبض -ج



 11 صمت الرح ــيل
 

 المبيعات -د

 (ا)اإلجابة الصحيحة  

 :من البنود التالية تظهر في كل من حساب ملخص الدخل وقائمة المركز المالى أي -00

 الدائنون -أ

 أوراق القبض -ب

 المبيعات -ج

 بضاعة اخر المدة -د

  (د)اإلجابة الصحيحة  

  :يمكن التعبير عن معادلة الميزانية كما يلى -00

 حقوق الملكية= الخصوم  –األصول  -أ

 األصول=  حقوق الملكية  –الخصوم  -ب

 حقوق الملكية= الخصوم + األصول  -ج

 الخصوم= حقوق الملكية + األصول  -د

 (ا)اإلجابة الصحيحة  

00-  

 



 12 صمت الرح ــيل
 

00-  

 

-------------------------------------------- 

 بعض المصطلحات االنجليزية

 



 13 صمت الرح ــيل
 

 المحاضرة الثانية

 أنواع؟  أوهل للمحاسبة فروع 

 

هي علم يستند على مجموعة من المبادئ واألسس المحاسبية ..  تعريف المحاسبة المالية •

والتي ٌتمكن من إنتاج المعلومات المالية المتعلقة بالمنشأة وتوصيلها إلى األطراف 

من ربح أو  تمكن من تحديد نتيجة أعمال المنشأةالتي المستفيدة من خالل القوائم المالية 

 .في نهاية تلك الفترة كز المالي للمنشأةوتحديد المرخسارة خالل فترة زمنية معينة، 

 

 

 ئ محاسبية متعارف عليها ومقبولة قبوال عاما؟     دهل هناك مبا



 14 صمت الرح ــيل
 

 

ماهي مراحل الدورة المحاسبية؟                     

 

 

 

 



 15 صمت الرح ــيل
 

 

 

 

 



 16 صمت الرح ــيل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 صمت الرح ــيل
 

  :أي من المبادئ المحاسبية تؤدي إلى االعتراف الفوري بالخسائر المتوقعة -0

 .المقابلة -أ

 .العدالة-ب

 .الثبات -ج

 .الحيطة والحذر -د

  ال شئ مما سبق

  (د)اإلجابة الصحيحة                                 

  :إعداد القوائم المالية عن فترات متساوية هو تطبيق لمبدأ محاسبي متعارف عليه هو -0

 .الموضوعية -أ

 (.االعتراف باإليراد)التحقق  -ب

 .المنفعة -ج

 .المقابلة -د

  الفترة المحاسبية -هـ 

  (هـ)اإلجابة الصحيحة                   

  :نإوفقا لمفهوم الشخصية المعنوية المستقلة للمنشاة ف -0

 .األصول التي في حيازة المنشاة تعتبر ملكا ألصحابها -أ

 .األصول التي في حيازة المنشأة تعتبر التزاما علي المنشأة -ب

 .   تي في حيازة المنشأة تعتبر ملكا لهااألصول ال -ج

  .ال شئ مما سبق  -د

  (ج)اإلجابة الصحيحة              

  :يعنىمبدأ المقابلة في المحاسبة  -0

 .مقابلة اإليرادات المحصلة فقط عن سنة مالية مع المصاريف المسددة فقط عن نفس السنة -أ

 .ة مع المصاريف المستحقة فقط عن نفس السنةمقابلة اإليرادات المستحقة فقط عن سنة مالي -ب

 .مقابلة اإليرادات التي تحققت في سنة مالية مع المصاريف التي ساهمت في تحقيقها -ج



 18 صمت الرح ــيل
 

  .مقابلة أصول المنشأة من ناحية وخصومها وحقوق الملكية من ناحية أخرى -د

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

ريال ومع  004444بعد مرور عام اصبحت قيمته السوقية ريال و 044444اشترت المنشأة أصل ثابت بمبلغ  -0

 :ذلك ال يستطيع المحاسب تغيير قيمته في الدفاتر التزامًا منه بتطبيق مبدأ

 الموضوعية -أ

 الثبات -ب

 االستحقاق -ج

  التكلفة التاريخية -د

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  مالية تعرف بـ االلتزامات التي يجب سدادها خالل فترة زمنية تزيد عن سنة -0

 الخصوم قصيرة األجل -أ

 األصول الثابتة -ب

 الخصوم طويلة األجل -ج

  .األصول المتداولة -د

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  األصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية خالل السنة المالية تعرف بـ -7

 الخصوم طويلة األجل -أ

 األصول الثابتة -ب

 (جلقصيرة األ)الخصوم المتداولة  -ج

  (.قصيرة األجل)األصول المتداولة  -د

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  التي تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها لعدة سنوات وليس بغرض اعادة بيعها تصنف على انها من اآلالت -8

 الخصوم طويلة األجل -أ

 األصول الثابتة -ب



 19 صمت الرح ــيل
 

 (قصيرة األجل)الخصوم المتداولة  -ج

  (.يرة األجلقص)األصول المتداولة  -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

 تطبيقا يعد في معالجتها إلستهالكات األصول الثابتة من سنة ألخرىأو الطريقة نفس األسلوب لالمنشاة  تطبيق -9

  لمبدأ

 الثبات -أ

 االستمرارية -ب

 التكلفة التاريخية -ج

  الوحدة المحاسبية -د

 (ا)اإلجابة الصحيحة  

  من أنهابيعها تصنف على  إعادةالمنشأة بغرض استخدامها لعدة سنوات وليس بغرض التي تقتنيها  اآلالت -04

 الخصوم طويلة األجل -أ

 األصول الثابتة -ب

 (قصيرة األجل)الخصوم المتداولة  -ج

  (.قصيرة األجل)األصول المتداولة  -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

 يعد ها إلستهالكات األصول الثابتة من سنة ألخرىفي معالجتأو الطريقة نفس األسلوب لالمنشاة  تطبيق -00

  لمبدأ تطبيقا

 الثبات -أ

 االستمرارية -ب

 التكلفة التاريخية -ج

  الوحدة المحاسبية -د

 (ا)اإلجابة الصحيحة  

 



 20 صمت الرح ــيل
 

 

 ةالمحاظره الثالث

::قواعد عامة لتسوية المصروفات واإليرادات  

 . مدفوع فعاًل من المصروف والمبلغ المحصل فعاًل من اإليراديمثل الرصيد الوارد بميزان المراجعة المبلغ ال -0

 .يجب تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من مصروفات وإيرادات وذلك بإقفالها في ملخص الدخل -0

الجزء المقدم أو المستحق من )الفرق بين المبلغ المدفوع أو المحصل فعال والمبلغ الذي يخص الفترة   -0

ضمن األصول المتداولة أو الخصوم ( الميزانية)يجب أن يظهر في قائمة المركز المالي ( يرادالمصروف أو اإل

 .  المتداولة

 الرئيسية لقيود التسوية األنواع

 المصروف المقدم -0

 المصروف المستحق -0

 المقدم  اإليراد -0

  المستحق اإليراد -0

 تسوية المصروفات 

  ((Prepaid Expensesالمصروفات المقدمة : أوال

وتستفيد ( تم إثباتها بالدفاتر المحاسبية أي)هي نفقات مسجلة خالل الفترة الحالية  :المصروفات المقدمة •

، ولذلك ينبغي توزيعها على الفترات المستفيدة كل حسب منها الفترة الحالية وفترات أخرى قادمة

 .استفادته



 21 صمت الرح ــيل
 

في قائمة المركز  صر األصول المتداولةمع عنايتم وضع رصيد حساب المصروف المقدم  :مالحظة هامة •

 المالي 

 هناك طريقتين للمعالجة المحاسبية

 (أصل)في حساب مصروف  مقدم  تاريخهبتسجيل عملية دفع المصروف في  إما

 .تسجيل عملية دفع المصروف في تاريخه في حساب مصروف  أو

 كيف تتم معالجة تسوية المصروفات؟     

 

 مثال توضيحي؟

 



 22 صمت الرح ــيل
 

 
 
 

 

 

 ( Accrued Expenses) المصروفات المستحقة: انياث

تمثل قيمة السلع والخدمات التي استفادت منها المنشاة خالل الفترة المحاسبية الحالية ولم  :المصروفات المستحقة

 .تسدد قيمتها حتى نهاية الفترة المحاسبية

في قائمة  (المتداولة)الخصوم  قصيرة األجل يعد رصيد المصروفات المستحقة أحد عناصر : مالحظة •

 .المركز المالي

طريقة واحدة وقيد واحد في نهاية السنة المالية الن المصروف لم  إالالمعالجة المحاسبية ليست هناك  •

  أصاليدفع 



 23 صمت الرح ــيل
 

 

  مثال توضيحي؟ 

  

 



 24 صمت الرح ــيل
 

 

  (Unearned Revenues)اإليرادات المقدمة : ثالثا

 .مقابل تأدية خدمات أو سلع في فترات مقبلة اإليرادات المحصلة خالل الفترة الحالية هى تمثل •

  .الماليالتي تظهر بقائمة المركز  الخصوم  المتداولةأحد عناصر  اإليراد المقدميمثل رصيد  •

 هناك طريقتين للمعالجة المحاسبية •

 (خصم)مقدم  إيرادفي حساب  تاريخهفي  اإليرادبتسجيل عملية تحصيل  إما •

  إيرادتاريخه في حساب  في اإليرادتسجيل عملية تحصيل  أو •

 

 

 ..مثـــــــال توضيحي 
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  (Accrued Revenues)اإليرادات المستحقة : رابعا

 لم تحصل حتى نهايةتم تقديمها خالل الفترة المحاسبية، ولكنها  اإليرادات عن سلع أو خدماتتمثل  هي •

 .الفترة المحاسبية
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 . الماليفي قائمة المركز  ألصول المتداولةاأحد عناصر  اإليرادات المستحقةيمثل رصيد حساب  •

 

 
 

 :مثــال توضيحي 
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 المحاظره الرابعة

 تابع التسويات واستكمال الدورة المحاسبية

 واإليراداتتسوية المصروفات 

 

 

 

 

 :: مثال توضيحي 
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--------------------------------- 

 

--------------------------------------------- 
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  :يتم إجراء قيود التسوية في نهاية السنة المالية ألنها. 1

 .تساعد على قياس اإليرادات المتعلقة بالفترة بصرف النظر عن عدم تحصيلها -أ  

 .تساعد على قياس المصروفات المتعلقة بالفترة بصرف النظر عن القيام بسدادها -ب

 .الحقيقي للفترة( أو صافي الخسارة)تساعد على قياس صافي الربح   -ج

 .تساعد على إعداد القوائم المالية المتعلقة بالفترة بشكل سليم -د  

  .كل ما سبق صحيح -هـ 

 (هـ)اإلجابة الصحيحة  

  :تمثل( الميزانية)المصروفات المقدمة التي تظهر في قائمة المركز المالى . 2

 .ةمبلغ دفع وتم مقابلته بإيرادات الفتر -أ  

 .مبلغ دفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ب 

 .مبلغ لم يدفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ج  

  .مبلغ لم يدفع وتم مقابلته بإيرادات الفترة  -د 

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

 :تمثل( الميزانية)المصروفات المستحقة التي تظهر في قائمة المركز المالى . 3

 .وتم مقابلته بإيرادات الفترةمبلغ دفع  -أ  

 .مبلغ دفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ب 

 .مبلغ لم يدفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ج  

  .مبلغ لم يدفع وتم مقابلته بإيرادات الفترة  -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :تمثل( نيةالميزا)اإليرادات المقدمة التي تظهر في قائمة المركز المالى  -4

 .مبلغ حصل وتمت مقابلته بمصروفات الفترة -أ  
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 .مبلغ حصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ب 

 .مبلغ لم يحصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ج  

  .مبلغ لم يحصل وتمت مقابلته بمصروفات الفترة  -د 

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

  :تمثل( الميزانية)ي قائمة المركز المالى اإليرادات المستحقة التي تظهر ف -5

 .مبلغ حصل وتمت مقابلته بمصروفات الفترة -أ  

 .مبلغ حصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ب 

 .مبلغ لم يحصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ج  

  .مبلغ لم يحصل وتمت مقابلته بمصروفات الفترة  -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :لمصروف المستحق ا -6

 .ُيعد أحد عناصر األصول المتداولة -أ 

 .ُيعد أحد عناصر الخصوم المتداولة –ب 

 .ُيعد أحد عناصر المصروفات المتداولة -ج  

  .المتداولة اإليراداتُيعد أحد عناصر  -د

  .ال شئ مما سبق -هـ 

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

  :اإليراد المستحق  -7

 .األصول المتداولةُيعد أحد عناصر  -أ 

 .ُيعد أحد عناصر الخصوم المتداولة –ب 

 .ُيعد أحد عناصر المصروفات المتداولة -ج  

  .المتداولة اإليراداتُيعد أحد عناصر  -د

  .ال شئ مما سبق -هـ 

 (أ)اإلجابة الصحيحة  
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  :أي من العناصر التالية يدرج ضمن األصول في قائمة المركز المالى -8

 طويلة األجلالقروض  -أ  

 .المحصلة مقدمًا اإليرادات –ب 

 .المصروفات المدفوعة مقدمًا -ج  

  .الدائنون -د  

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  :أي من العناصر التالية يدرج ضمن الخصوم في قائمة المركز المالى -9

 اإليرادات المستحقة -أ  

 .اإليرادات المحصلة مقدمًا –ب 

 .قدمًاالمصروفات المدفوعة م -ج  

 أوراق القبض -د  

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

  :أي من العناصر التالية يدرج ضمن األصول في قائمة المركز المالى -01

 أوراق الدفع -أ  

 .اإليرادات المحصلة مقدمًا –ب 

 .اإليرادات المستحقة -ج  

 المصروفات المستحقة -د  

 (ج)اإلجابة الصحيحة  
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--------------------------------------- 

 المحاظره الخامسة

 (قائمة التسويات)ورقة العمل 
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  (:قائمة التسويات)ورقة العمل  -0

 تعد جزءًا من الدفاتر المحاسبية -أ  

 تعد جزءًا من السجالت المحاسبية –ب 

 زءًا من القوائم الماليةتعد ج -ج  

  ال شيء مما سبق -د

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :هى مسودة يعدها المحاسب( قائمة التسويات)ورقة العمل  -1

 .ويتم االطالع عليها من قبل األطراف الخارجية -أ  

 .ويتم االطالع عليها من قبل األطراف الداخلية -ب 

 مكن أن يعتد به األطراف الداخليةي الذيوتعد بمثابة المستند القانونى  –ج 

  ال شيء مما سبق -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

  :يلييستهدف تحقيق ما ( قائمة التسويات)إعداد ورقة العمل  -4

 .عند إعداد القوائم المالية المحاسبيتبسيط العمل  -أ  

 .تجنب الوقوع في األخطاء عند إعداد القوائم المالية -ب 

 .د تسوية خاطئة في دفتر اليوميةتجنب تسجيل قيو -ج 

 صحيح كل ما سبق  -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :الكاملة من( قائمة التسويات)تتكون ورقة العمل  -3

 ثالثة أقسام رئيسية -أ  

 أربعة أقسام رئيسية -ب 

  خمسة أقسام رئيسية -ج 

  ال شيء مما سبق -د 

 (ج)اإلجابة الصحيحة  
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  :التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية( لمصروفاتا)من أمثلة التكاليف  -5

 يظهر في جانب الخصوم الذيالمدفوع مقدمًا  اإليجار -أ  

 يظهر في جانب األصول الذيالمدفوع مقدمًا  اإليجار –ب 

 األجور والرواتب المستحقة التي تظهر في جانب الخصوم -ج  

 ال شئ مما سبق  -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  
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----------------------------------- 

 المحاضرة السادسة 

 الثابتة األصول
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 ::  مثــــال توضيحي
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 ::الثابتة  األصول إهالك

 .قيمة األصل الثابت نتيجة االستخدام أو التقادم في التدريجيهو التناقص   تعريف االستهالك •

توزيع تكلفة األصل الثابت بطريقة منظمة  يفلألصول الثابتة   اإلهالكويتمثل الهدف من حساب  •

ومنطقية على فترات استخدامه وتحميل كل فترة زمنية بتكلفة الخدمات التي حصلت عليها من األصل 

 .خالل تلك الفترة

 : مالحظة هامة جدًا •

نظرا ألن ليس لها عمر إنتاجي محدد  ما عدا أصل األراضييتم حساب االستهالك لجميع األصول الثابتة  •

 . فضال عن أن قيمة األراضي غالبا ما تزداد مع مرور الزمن

  :: الثابتة  األصول إهالكفي حساب  المؤثرةالعوامل 

 العوامل المؤثرة على حساب قيمة االستهالك لألصول الثابتة

وهي عبارة عن جميع التكاليف الالزمة للحصول على األصل الثابت : تكلفة األصل الثابت .0

  .في العملية اإلنتاجية للمنشأة وتهيئته لالستخدام

 (.ويقدر بواسطة الفنيون أو الخبراء)لألصل  االفتراضيالعمر اإلنتاجي أو  .1

وهى القيمة المتوقع أن يباع بها األصل الثابت عند التخلص منه في ) قيمة النفاية أو الخردة  .4

  .(نهاية عمره اإلنتاجي

يمته المتوقعة كخردة في نهاية عمره هي القيمة ويعتبر الفرق بين تكلفة األصل في بداية عمره وق

 :ويمكن حسابها من المعادلة التالية( توزيعها على سنوات عمره االفتراضية)الواجب استهالكها 

  (نفاية)قيمته كخردة  –تكلفة األصل = القيمة الواجب استهالكها من األصل 

 

 :: (القسط الثابت)  الثابتة األصول إهالكطرق حساب 

تعد من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا ففي ظل هذه الطريقة يتم توزيع الجزء القابل  :ريقة القسط الثابتط. 0

 :ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين هما بالتساويلالستهالك من األصل الثابت على سنوات عمر األصل 

 .العمر اإلنتاجي لألصل÷ ( الخردة  – تكلفة األصل=)قسط االستهالك الثابت السنوي : طريقة المعــادلة -أ 
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 .معدل االستهالك السنوي لألصل× تكلفة األصل  = قسط االستهالك الثابت السنوي: طريقة النسبة -ب 

 :يمكن حسابه من المعادلة التالية السنويومعدل االستهالك 

 %؟؟؟=    X 044 (االفتراضي العمر /0= ) السنويمعدل االستهالك 

 :: مـــثال 

 

 :: (القسط المتناقص) الثابتة األصول إهالكع طرق حساب تاب

 (مضاعف القسط الثابت)طريقة الرصيد المتناقص . 1

 :تعتمد الطريقة الحالية على تطبيق المعادلة التالية

 .مضاعف معدل القسط الثابت  xالقيمة الدفترية األصل =  قسط االستهالك السنوي

 (مجمع استهالك األصل -لتكلفة األص= ) القيمة الدفترية لألصل

 (3)حالة عملية رقم 

 .سنوات أربعريال والعمر االفتراضي لها  51111إذا كانت تكلفة اآللة إلحدى الشركات تبلغ  

 :المطلوب 

  .لآللة بطريقة القسط الثابت السنويحساب معدل االستهالك  .0

لمت أن اآللة إذا ع االفتراضيلآللة خالل سنوات عمرها  السنويحساب قسط االستهالك  .1

  .(مضاعف القسط الثابت)المتناقص تستهلك بطريقة الرصيد 

 :: لــالح
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 ::  (سنوات االستخدام أرقاممجموع ) الثابتة األصول إهالكتابع طرق حساب 

تتناقص فيها قيمة قسط  الذيإحدى طرق اإلهالك المعجل  هي..  طريقة مجموع أرقام السنوات. 4

 . من سنة ألخرى اإلهالك

+ عدد السنوات المتبقية من عمر األصل ) X( الخردة -تكلفة األصل=  )  قسط االستهالك السنوي

 مجموع أرقام السنوات ( / 0

 

 حالة عملية  

ريال  5111ريال وقيمتها كخردة قدرت بمبلغ  51111إذا كانت تكلفة اآللة إلحدى الشركات تبلغ 

 .سنوات أربعوالعمر االفتراضي لها 

إذا علمت أن  االفتراضيلآللة خالل سنوات عمرها  السنوياب قسط االستهالك حس: المطلوب

 (.مجموع أرقام السنوات)اآللة تستهلك بطريقة 

  ::الحـــل 
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 :: (اإلنتاجوحدات ) الثابتة األصول إهالكتابع طرق حساب 

 اإلنتاجيةعلى سنوات عمره من الطرق التي تمكن من توزيع تكلفة األصل الثابت  هي..  اإلنتاجطريقة وحدات . 4

أو ساعات العمل أو الكيلومترات التي عملها األصل في كل سنة من سنوات عمره  اإلنتاجحساب وحدات 

 . االفتراضي

معدل  Xأو ساعات العمل أو الكيلومترات التي قطعها األصل سنويًا  اإلنتاجعدد وحدات = قسط االستهالك السنوي 

 ساعة عمل أو كيلومتر أو إنتاجاالستهالك لكل وحدة 

 (الخردة –تكلفة األصل )                  

 ---------------------------------           =معدل االستهالك لكل وحدة

 ساعات التشغيل / اإلنتاجمجموع وحدات                          

 
 

--------------------------------------------------- 
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  األصول الثابتة هى األصول التى تقتنيها المنشأة بغرض -0

 البيع -أ  

 االستخدام لمدة اقل من عام –ب 

 اإلستخدام لعدة سنوات -ج  

  .كل ما سبق غير صحيح  -د 

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  :المصروف االيرادي هو -1

 يدفع للحصول على األصل الثابت الذيالمصروف  -أ  

 الحالية لألصل الثابت  اإلنتاجيةنفق لزيادة الطاقة ي الذيالمصروف  -ب 

 ينفق لزيادة العمر االنتاجى لألصل الثابت الذيالمصروف  -ج

 الحالية لألصل الثابت اإلنتاجيةينفق للحفاظ على الطاقة  الذيالمصروف  -د

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :هو الرأسماليالمصروف  -4

 .على األصل الثابت في حالته العادية للحصول على منافعه اإلبقاءدف يسته والذييدفع  الذيالمصروف  -أ  

 ال تضاف تكلفته إلى قيمة األصل الثابت الذيالمصروف  -ب 

 لألصل الثابت االنتاجىينفق لزيادة العمر  الذيالمصروف  -ج

 المقدر لألصل الثابت االنتاجىينفق للحفاظ على العمر  الذيالمصروف  -د

 (ج)  اإلجابة الصحيحة

  :في قيمة األصل الثابت نتيجة التدريجياالستهالك هو التناقص  -3

 البيع -أ  

 البيع أو االستخدام –ب 

 البيع أو التقادم -ج  

  .االستخدام أو التقادم  -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  
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  :العوامل المؤثرة على حساب قيمة استهالك األصل الثابت هى -5

 .تكلفة األصل الثابت -أ 

 .لألصل الثابت االفتراضيالعمر االنتاجى أو  -ب 

 .االفتراضيقيمة الخردة المتوقعة من بيع األصل الثابت في نهاية عمره  -ج  

  .كل ما سبق صحيح  -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :من طرق حساب استهالك األصول الثابتة  -6

 طريقة مجموع أرقام السنوات -أ  

 در أواًلطريقة الوارد أوال صا –ب 

 .طريقة متوسط التكلفة -ج  

  طريقة الوارد أخيرًا صادر أواًل  -د 

 (أ)اإلجابة الصحيحة  

  :أي من الطرق التالية ال تعد من ضمن طرق حساب استهالك األصول الثابتة المتعارف عليها  -7

 طريقة الوحدات المنتجة -أ  

 طريقة الرصيد المتناقص –ب 

 السنواتطريقة مجموع أرقام  -ج  

  القسط المتزايد  -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :تمثل القيمة الدفترية لألصل الثابت في أى تاريخ  -8

 قيمة ما تم استهالكه من األصل حتى تاريخه -أ  

 قيمة ما لم يتم استهالكه من األصل حتى تاريخه -ب 

 قيمة ما تكبده المشروع في سبيل الحصول على األصل  -ج 

  .مما سبق ال شئ –د 

 (ب)اإلجابة الصحيحة  
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----------------------------------------------- 

 المحاظره السابعة 

 الثابتة لألصولتابع 

  ::  المعالجة المحاسبية إلهالك األصول الثابتة

تخدامها على إدراج تكلفة اس المنشاتتستهدف المعالجة المحاسبية إلهالك األصول الثابتة مساعدة  •

 في حساب ملخص الدخل  ضمن المصروفاتألصولها الثابتة 

  الماليفي قائمة المركز  (الحقيقية)بقيمها التاريخية والدفترية األصول الثابتة  إظهاروكذلك  •

 ذو طبيعة دائنة (مجمع االستهالك)يعرف باسم  حساب جديدتتمكن المنشأة من ذلك فإنها تقوم بفتح  ولكي •

 يف االستهالك المحملة سنويًا على كل سنة من سنوات عمر األصل، تتراكم فيه مصار

، مع القيام بطرح مجمع االستهالك من لألصل مدينًا ينشأ حساب مصروف االستهالكوفى ذات الوقت  •

 (.الحقيقة)حتى يظهر بقيمته الدفترية  الماليالتكلفة التاريخية لألصل في قائمة المركز 

  حالة العملية التاليةولتوضيح ما سبق نقوم بحل ال
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بيع األصل الثابت قبل انتهاء العمر اإلنتاجي بسبب الرغبة في شراء  المنشاتقد تقرر ::  الثابتة األصولبيع * 

أصل أحدث أو بسبب ارتفاع  مصاريف الصيانة أو بسبب تغير أساليب اإلنتاج أو ألي أسباب أخرى، وقد يكون 

 .الحساب البيع نقدا أو بشيك أو على

  :مالحظات هامة جدًا

مجمع استهالك األصل فى تاريخ  –تكلفة األصل = تاريخ بيعه  فيلألصل  (الحقيقية)القيمة الدفترية  •

 .البيع

وقيمته الدفترية لتحديد الربح أو الخسارة من عملية ( قيمته السوقية)تتم المقارنة بين قيمة بيع األصل  •

 :يليالبيع مع مالحظة ما 

 متحققة من عملية البيع  ال يوجد ربح وال خسارةالقيمة الدفترية   =لبيعية القيمة ا –

 متحقق من عملية البيع يوجد ربحالقيمة الدفترية   أكبر منالقيمة البيعية  –

 متحقق من عملية البيع يوجد خسارةالقيمة الدفترية   أقل منالقيمة البيعية  –

 في قيد إثبات البيع االستهالك لألصل بجعله مدينًامجمع حساب  إقفالفي جميع الحاالت السابقة يتم  •

الخاص  المحاسبيوتظهر دائنة في القيد ( األصل)األرباح الناتجة عن عملية البيع تسمى أرباح بيع  •

 .للبيع المحاسبيوتظهر مدينة في القيد بإثبات البيع  أما الخسارة فإنها تسمى خسائر بيع األصل 

 

 :: مثـــال توضيحي 
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  :من ضمن أهداف إجراء المعالجة المحاسبية الخاصة بحساب استهالك األصول الثابتة سنويًا الوصول إلى -0

 القيمة البيعية لألصل الثابت سنويًا -أ

 القيمة التاريخية لألصل الثابت سنويًا  -ب

 القيمة الدفترية لألصل الثابت سنويًا  -ج

 صحيحكل ما سبق غير  -د

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  :االستهالك هو التناقص التدريجى في قيمة األصل الثابت نتيجة -0

 البيع -أ

 البيع أو االستخدام -ب

 البيع أو التقادم -ج 

  .االستخدام أو التقادم -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  
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  :يتم بيع األصل الثابت بخسارة عندما تكون قيمته السوقية -7

 مساوية لقيمته الدفترية – أ

 أقل من قيمته البيعية  –ب 

 أكبر من قيمته الدفترية  -ج  
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  أقل من قيمته الدفترية  -د 

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :يتم بيع األصل الثابت بربح عندما تكون قيمته السوقية  -8

 مساوية لقيمته الدفترية –أ 

 أقل من قيمته البيعية  –ب 

 ته الدفترية أكبر من قيم -ج  

  أقل من قيمته الدفترية -د 

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  :ال يحقق بيع األصل الثابت ربح أو خسارة عندما تكون قيمته السوقية  -9

 مساوية لقيمته الدفترية –أ 

 أقل من قيمته البيعية  –ب 

 أكبر من قيمته الدفترية  -ج  

  أقل من قيمته الدفترية -د 

 (أ)اإلجابة الصحيحة  
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 "المحاضرة الثامنة "

 تسوية المخزون

:: (بضاعة آخر المدة)المقصود بالمخزون   

 :ملكًا للمنشأة وتشمل( 01-41يوم  أي)البضاعة التي تعد في تاريخ الجرد  :المخزون هو

 البضاعة الموجودة في مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها وفروعها ومصانعها  .0

 .الء البيع أو الفروع حيث تعد ملكًا للمنشأة حتى يتم بيعهاالبضاعة الموجودة لدى وك .1

البضاعة بالطريق وهى التي تعاقدت المنشأة على شرائها وشحنت إليها ولكنها لم تصل بعد إلى مخازن  .4

 .المنشأة حتى تاريخ الجرد

حبها من البضاعة الموجودة بمخازن االستيداع الجمركية، والتي قامت المنشأة بشرائها ولكنها لم تس .3

 .الجمرك حتى تاريخ الجرد أو نهاية الفترة المحاسبية

 .البضاعة الموجودة في مخازن الغير على سبيل األمانة .5
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  .يجب استبعاد البضاعة التي تعتبر ملك للغير وموجودة في مخازن المنشأة :ملحوظة هامة جدًا

::(بضاعة آخر المدة)أهمية تحديد قيمة المخزون   

 

 

جة تقييم المخزون ؟؟كيف يتم معال   
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::مثــــال   
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 ؟ اقل أيهماالسوق  أوالتكلفة 

/ القاعدة هي أن يتم تقييم بضاعة آخر المدة بسعر التكلفة ألنها القيمة األقل، وبالتالي فهي تظهر في حـ •

 .ملخص الدخل بسعر التكلفة

 :احتماالت 4السوق، فنكون أمام ولكن قد يكون هناك سعرين للمخزون وهما سعر التكلفة وسعر  •

 

 ال يوجد مشكلة، ألننا سنأخذ سعر التكلفة  -----سعر السوق = سعر التكلفة  -(0 •

 ال يوجد مشكلة، ألننا سنأخذ سعر التكلفة -----سعر السوق> سعر التكلفة  -(1 •

ويتم تكوين مخصص هبوط القيمة )هنا تظهر المشكلة  -----سعر السوق< سعر التكلفة  -(4 •

 (السوقية بالفرق

أن نقيم المخزون بسعر التكلفة في جميع الحاالت، ولكن في حالة انخفاض سعر السوق ..  القاعدة هي •

عن سعر التكلفة يعتبر الفرق بين السعرين خسارة متوقع حدوثها، ويتم تكوين مخصص يسمى مخصص 

ق، ويتم تحميل هذا المخصص هبوط القيمة السوقية للمخزون بقيمة الفرق بين سعر التكلفة وسعر السو

 . على حساب ملخص الدخل الجانب المدين كما يظهر في الميزانية مخصومًا من األصل

 

 ::  مثال توضيحي
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 69 صمت الرح ــيل
 

 

 

 

  :ال يدخل ضمن حساب بضاعة أخر المدة -0

 .البضاعة المملوكة للمنشأة والموجودة في مخازنها يوم الجرد -أ

 البضاعة الموجودة لدى فروع المنشأة يوم الجرد  -ب

 .البضاعة المملوكة للغير والموجودة في مخازنها يوم الجرد -ج

 .البضاعة الموجودة لدى مخازن االستيداع الجمركية يوم الجرد -د

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  :يعد المخزون من أهم عناصر  -1

 الخصوم المتداولة -أ

 األصول المتداولة -ب

 األصول الثابتة -ج

  حقوق الملكية -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

  :إن الخطأ في تقييم مخزون أخر المدة بالزيادة ينتج عنه  -4

 زيادة تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صافى الربح -أ

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافى الربح  -ب

 .فى الربحزيادة تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صا -ج

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صافى الربح -د

 (د)اإلجابة الصحيحة  

  :إن الخطأ في تقييم مخزون أخر المدة بالنقص ينتج عنه  -3

 زيادة تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صافى الربح -أ

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافى الربح  -ب

 .ضاعة المباعة وانخفاض صافى الربحزيادة تكلفة الب -ج
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 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صافى الربح -د

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  :يتم تقييم مخزون أخر المدة وفقًا لقاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقًا لمبدأ  -5

 االستمرار -أ

 التكلفة التاريخية -ب

 التحفظ -ج

  الوحدة المحاسبية -د

 (ج)إلجابة الصحيحة  ا

  :بالتكلفة تنتج من تطبيق طريقة  أكبر قيمة للمخزونفي ظل االرتفاع المستمر لألسعار فإن   -6

 التمييز المحدد للبضاعة -أ  

 الداخل أوال خارج أوال –ب 

 الداخل أخيرًا صادر أواًل -ج  

  طريقة متوسط التكلفة –د 

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

  :بالتكلفة تنتج من تطبيق طريقة  أقل قيمة للمخزونع المستمر لألسعار فإن في ظل االرتفا  -7

 التمييز المحدد للبضاعة -أ  

 الداخل أوال صادر أوال –ب 

 الداخل أخيرًا صادر أواًل -ج  

  طريقة متوسط التكلفة –د 

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

صافى ربح عند تقييم بضاعة أخر المدة بالتكلفة أكبر في ظل االرتفاع المستمر لألسعار فإن الحصول على   -8

  :ينتج من تطبيق طريقة 

 التمييز المحدد للبضاعة -أ  

 الداخل أوال صادر أوال –ب 

 الداخل أخيرًا صادر أواًل -ج  
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  طريقة متوسط التكلفة –د 

  (ب)اإلجابة الصحيحة  

ربح عند تقييم بضاعة أخر المدة بالتكلفة  صافىأقل في ظل االرتفاع المستمر لألسعار فإن الحصول على   -9

  :ينتج من تطبيق طريقة 

 التمييز المحدد للبضاعة -أ  

 الداخل أوال صادر أوال –ب 

 الداخل أخيرًا صادر أواًل -ج  

  طريقة متوسط التكلفة –د 

 (ج)اإلجابة الصحيحة  
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 المحاظره التاسعة 

  (144التمرين السابع صفحة ) تمرين على إعداد مذكرة تسوية حساب البنك -
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  (المالية المقتناة بغرض االتجار األوراقاالستثمارات في )األجل تمرين على شراء وبيع االستثمارات قصيرة  -

 

0-  
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1- 

 

4-  

 

 

 :: االتجارتمرين على تقييم االستثمارات المالية المقتناة بغرض 
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 ::الحـــل 

  

 

 



 76 صمت الرح ــيل
 

 

 

------------------------------------------------------- 

 المحاظره العاشرة 

 النقدية  األصول

 (بغض االتجار المقتناةاالستثمارات المالية )

 :: المالية األوراق أنواع

وهى صكوك متساوية القيمة، وهى صكوك تمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا   :األسهم •

 . في رأس مالها

صكوك متساوية القيمة أيضًا، ولكنها صكوك تضمن حقوق المقرضين لدى الشركات التي  وهى :السندات •

قاموا بشراء سنداتها، مضافًا عليها نسبة من الفوائد المحددة مسبقًا من قبل تلك الشركات، وذلك عند 

  .حلول أجل استحقاق تلك الصكوك أو السندات

 :: والسندات األسهمالفروق بين  أهم •

 . جزًءا من رأس مال الشركة أما السند فيمثل جزًءا من قرض على الشركةالسهم يمثل  •

 . السهم تتغير قيمته بينما السند ال تتغير قيمته •

 .حامل السند يعتبر مقرضًا أما حامل السهم فيعتبر مالكًا لجزء من الشركة •

  .حامل السهم له حق التدخل في قرارات الشركة بعكس حامل السند •
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 . استحقاق محدد أما السهم فال يسدد إاّل بعد تصفية الشركة السند  له تاريخ •

  .األسهم حامليحامل السند له األولوية في الحصول على مستحقاته عند اإلفالس عن  •

 :: المالية األوراقتصنيف االستثمار في 

 :المجموعات الثالثة التالية إلىتصنف االستثمارات في األوراق المالية 

 (محل االهتمام)ألوراق المالية المقتناة لغرض االتجار ا :المجموعة األولى •

بيعها في  إمكانيةوتأتي في المركز المالي بعد النقدية مباشرة ألن ، وهى تظهر ضمن األصول المتداولة

 .أي وقت، مما يجعلها تتمتع بدرجة عالية من السيولة، بما يجعلها تعادل النقدية تقريبًا

 لمالية المقتناة لغرض االستحقاقاألوراق ا :المجموعة الثانية •

  األوراق المالية المتاحة للبيع :المجموعة الثالثة •

 :: المالية بغرض االتجار األوراقشراء 

 

 ::  المالية بغرض االتجار األوراقبيع 
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:: االستثمارات المالية بغرض االتجار( جرد)تقييم   

 
 

 

 :: االستثمارات المالية بغرض االتجار( جرد)تقييم 
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 ::  االستثمارات المالية بغرض االتجار( جرد)تقييم 

 
 

 

 

 :: االستثمارات المالية بغرض االتجار( جرد)تقييم 
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  :من الفروق الهامة بين حامل السهم وحامل السند -0

 . أن السهم ال تتغير قيمته بينما السند تتغير قيمته -أ

 . أما حامل السهم فيعتبر مالكًا لجزء من الشركة أن حامل السند يعتبر مقرضًا -ب

 .أن حامل السند له حق التدخل في قرارات الشركة بعكس حامل السند -ج

  .أن حامل السهم له األولوية في الحصول على مستحقاته عند اإلفالس قبل حامل السند -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

 

، وكذلك FASBايير المحاسبة المالية الصادر عن مجلس مع 005يصنف المعيار رقم  -1

هـ، 0309عام  SOCPAالمعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  :االستثمارات في األوراق المالية الى

 أربعة مجموعات رئيسية -أ

 ثالثة مجموعات رئيسية -ب

 خمسة مجموعات رئيسية -ج

  كل ما سبق غير صحيح -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  

 

  :تظهر االستثمارات المالية قصيرة األجل في قائمة المركز المالى ضمن مجموعة -4

  األصول الثابتة -أ

 األصول المتداولة -ب

 الخصوم المتداولة -ج

 حقوق الملكية -د

 (ب)اإلجابة الصحيحة  
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  :ة التاليةبتطبيق المعادل االتجارتكلفة شراء األوراق المالية بغرض  إجمالييتم حساب قيمة  -3

  المصروفات الشرائية األخرى+ عمولة السمسرة + سعر الشراء  -أ

 المصروفات البيعية األخرى+ عمولة السمسرة + سعر البيع   إجمالي -ب

 المصروفات البيعية األخرى -عمولة السمسرة  -سعر البيع   إجمالي -ج

 المصروفات البيعية األخرى -عمولة السمسرة + سعر الشراء   -د

 (ا)اإلجابة الصحيحة  

  :بتطبيق المعادلة التالية االتجاريتم حساب صافى سعر بيع األوراق المالية بغرض  -5

  المصروفات الشرائية األخرى+ عمولة السمسرة + سعر الشراء  -أ

 المصروفات البيعية األخرى+ عمولة السمسرة + سعر البيع   إجمالي -ب

 المصروفات البيعية األخرى -سمسرة عمولة ال -سعر البيع   إجمالي -ج

 المصروفات البيعية األخرى -عمولة السمسرة + سعر الشراء   -د

 (ج)اإلجابة الصحيحة  
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 المحاضرة الحادية عشر

 المدينون

  ::مفهوم ونشأة المدينون

عن شركات، والتي نتجت  أو إفرادالحقوق التي للمنشأة على الغير سواء كانوا  :المدينون هي

 .معامالت حدثت بين المنشأة و الغير مثل بيع بضاعة على الحساب، أو أداء خدمات على الحساب

قد يترتب على عملية بيع البضاعة أو تأدية خدمات للعمالء باألجل   :مشاكل حساب المدينون

وفاته  أوالعميل  إفالسخسائر نتيجة عدم قدرة المدينون على السداد وقد يكون من أسباب ذلك 

  .الخ......

 :: قيود نشأة المدينون

 تنشأ حسابات المدينين عند تقديم الخدمة او البيع اآلجل او على الحساب فيسجل القيد

XX  المدينين / من حـ 

       XX اإليرادات أوالمبيعات / حـ إلى 

 يتم تخفيض المديونية بالقيد التالي باألجلالمباعه  البضاعةوعند رد بعض 

XX  دودات ومسموحات المبيعات  مر/ من حـ 

       XX المدينين/ حـ إلى 

 وعند قيام المدينين بسداد المستحق عليهم يتم عمل القيد التالي

XX  النقدية / من حـ 

       XX المدينين / حـ إلى 
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 :: تقييم المدينون

 األجلبنسبة كبيرة على البيع كانت المنشأة تعتمد  إذاونتيجة للخسائر التي قد تنشأ من حساب المدينون خصوصًا 

فإنها تقوم بتقييم حساب المدينون في نهاية الفترة المحاسبية بهدف إظهار حساب المدينون بصافي القيمة القابلة 

 ، (للتحصيل)للتحقق 

  :هيثالثة مجموعات رئيسية  إلىونتيجة لهذا يتم تصنيف المبالغ المستحقة لدى المدينون 

 (.يوجد شك في تحصيلها نتيجة ظروف وتعثر يواجهه العميل) هاالديون المشكوك في تحصيل  

 (العميل أو هروبه للخارج إفالسفقد األمل في تحصيله نتيجة ) الديون المعدومة  

 (المضمونة التحصيل) الديون الجيدة 

 :: مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاأوال 

في تحصيلها يحتاط لها بتكوين مخصص  نتيجة الحتمال عدم تحصيل بعض الديون فان الديون المشكوك •

يتحمل ملخص الدخل بالخسائر الناتجة عن تكوين أو  مخصص الديون المشكوك في تحصيلهايسمى 

 . زيادة المخصص ويظهر رصيده في قائمة المركز المالي مطروحا من حساب المدينون

نشأة بتقدير قيمة الخسائر أنه في حالة الشك في تحصيل الديون المستحقة على المدينين تقوم الم أي •

 (.الحيطة والحذر)وذلك تطبيقًا لمفهوم التحفظ المتوقعة من عدم تحصيل تلك الديون، 

 :طرق تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها -                                      

 من المبيعات اآلجلة الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة -                                      

 الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من رصيد المدينين  -                                      

 .. تقدير د م ف ت كنسبة من المبيعات اآلجلة

 

 :: لــالح
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  ::تقدير د م ف ت كنسبة من المدينين

 نسبة د م ف ت xالمدينين : التاليةعن طريق المعادلة : يتم تقدير د م ف ت كنسبة من المدينين

بين  المقارنةتتم  إنيجب  وإنمامخصص للديون المشكوك في تحصيلها تم تكوينه مسبقا  إيال يتم تجاهل 

 المخصص الجديد والقديم ولذلك فان القيد المحاسبي سيعتمد على نتيجة المقارنة

 والذي قد ينتج عنها ثالثة احتماالت

 يون المشكوك في تحصيلها مع الجديدتساوي المخصص القديم للد 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الجديد اكبر من القديم

 المشكوك في تحصيلها الجديد اقل من القديم  الديونمخصص 

  ؟ما هي حاالت تسوي د م ف ت     
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  :هى ثالثة مجموعات رئيسيةيتم تصنيف المبالغ المستحقة للمنشأة لدى المدينون في  -0

 . الديون الجيدة والديون المعدومة والديون المعدومة التحصيل -أ

  .لمعدومة والديون المضمونة التحصيلالديون الجيدة والديون ا -ب

  الديون الجيدة والديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها -ج

  ..الديون الجيدة والديون المعدومة والديون المتوقعة التحصيل -د

 (ج)اإلجابة الصحيحة  

  :تقوم المنشآت بتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تطبيقًا لمبدأ  -0

 االستمرار -أ

 التكلفة التاريخية -ب

 التحفظ -ج

 الوحدة المحاسبية -د

  التحفظ هو مسمى أخر لمبدأ الحيطة والحذر: ملحوظة

 (ج)اإلجابة الصحيحة  
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