
 ( :  1– 10القسم األول : األسئلة ) 

 المتوقعة : االعتراف باألرباحأي من المبادئ المحاسبية التالية يتطلب تطبيقه ضرورة  – 1

 المقابلة أ

 الثبات ب

 التحفظ ج

 ال شيء مما سبق د

 

 1500اإلدارية المصاريف  –لاير  6000في منشأة النور التجارية إذا علمت أن : تكلفة البضاعة المباعة  -2

لاير , فإن  18000صافي المبيعات  –رال  1500مصاريف االيجار  –لاير  3000إيراد األوراق المالية  –لاير 

 هي : صافي الربحقيمة 

 لاير 12000 أ
 لاير 9000 ب

 لاير 6000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

 ( هو : Accounting Entityالمصطلح المحاسبي المقابل للمصطلح اإلنجليزي )  -3

 الوحدة المحاسبية أ

 الميزانية المحاسبية ب

 الفترة المحاسبية ج

 ال شيء مما سبق د

 

 6000مسموحات المشتريات  – لاير 2000الخصم المسموح به في منشأة السالم التجارية إذا علمت أن :  -4

 هي : المشتريات صافيلاير , فإن قيمة  40000المشتريات  –لاير  4000لاير مردودات المشتريات 

 لاير 30000 أ
 لاير 28000 ب

 لاير 34000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

 أي من العناصر التالية يظهر ضمن األصول قصيرة األجل في قائمة المركز المالي : -5

 من الخصوم قصيرة األجل النه دين على المنشأه                          اإليرادات المحصلة مقدما   أ

 مافيه شي اسمه مصروف و محصل , ماتركب                       لمصروفات المحصلة مقدما  ا ب

 من الخصوم قصيرة األجل النه دين على المنشأه                             المصروفات المستحقة  ج

 ال شيء مما سبق د
 

 

 

 

 

مالحظه : لو السؤال قال االعتراف 

 بالخسائر, هنا اختار) التحفظ (

 مصاريف أخرى –تكلفة البضاعه المباعه + ايرادات أخرى  –صافي الربح = صافي المبيعات 

000111 – 00111  +00111 – (00511  +00511  = )000111 

 الخصم المكتسب –مردودات المشتريات  –مسموحات المشتريات  –صافي المشتريات = المشتريات 

010111 – 00111 – 00111  =010111 

السؤال يحاول يخربطك , ذكر الخصم المسموح به , وهذا خاص بالمبيعات  مالحظه :

 فقط



مخزون أخر المدة  –لاير  45000المباعة  في منشأة الشعيبي التجارية إذا علمت أن : تكلفة البضاعة -6

 هي : مجمل الربحلاير , فإن قيمة  80000صافي المبيعات  –لاير  6000مخزون أول المدة  –لاير  5000

  لاير 35000 أ
 لاير  36000 ب

 لاير 34000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

 نية ( تمثل :المصروفات المستحة التي تظهر في قائمة المركز المالي ) الميزا -7

 مبالغ دفعت وتمت مقابلتها بإيرادات الفترة أ

 مبالغ دفعت ولم يتم مقابلتها بإيرادات الفترة ب

 مبالغ لم تدفع ولم يتم مقابلتها بإيرادات الفترة ج

 مبالغ لم تدفع وتمت مقابلتها بإيرادات الفترة د
 

المراجعة لمكتب الملحم للمحاماة صلة بميزان المح المحاماةهـ ظهر رصيد حساب أتعاب  30-12-1430في  -8

لاير  10000وبفحص رصيد تلك األتعاب تبين أنها تتضمن مبلغ  –لاير  50000واالستشارات القانونية بمبلغ 

الخاص بأتعاب المحاماة  قيد التسويةتمثل أتعاب عن قضايا سوف يتم الترافع عنها العام القادم , لهذا فإن 

 هـ هو : 30-12-1430المحصلة في 

 أتعاب محاماة محصلة /إلى حـ  40000         -ب محاماة محصلة مقدما  أتعا /من حـ  40000 أ

 أتعاب محاماة محصلة مقدما   /إلى حـ  10000                         -ملخص الدخل   /من حـ  10000 ب

 ملخص الدخل /حـ إلى  40000                -ب محاماة محصلة أتعا /من حـ  40000 ج

 أتعاب محاماة محصلة مقدما   /إلى حـ  10000                -اب محاماة محصلة أتع /من حـ  10000 د

 

 

 

 هو : المصروفات المستحقةالمصطلح المحاسبي باللعة اإلنجليزية المقابل لمصطلح  – 9

 Prepaid Expenditure أ

 sAccrued Expense ب
 Prepaid Expenses ج

 هنا مصروف مستحق وليس مصروفات             Accrued Expenditure د

 

لاير نقدا , وهي تمثل قيمة إيراد  36000هـ حصلت منشأة الهادي التجارية نقدا  مبلغ  1-1-1434في  – 10

قيد ن , لهذا فإكخصم من البداية العقار عن مدة عام ونصف , وقامت المنشأة بإثبات إيراد العقار في الدفاتر 

 هـ هو : 30-12-1434العقار في  بحساب إيرادالمتعلق  التسوية

 إيراد العقار المقدم /إلى حـ  12000                                  -إيراد العقار   /من حـ  12000 أ

   إيراد العقار /إلى حـ  24000                            -إيراد العقار المقدم  /من حـ  24000 ب

 إيراد العقار   /إلى حـ  12000                            -إيراد العقار المقدم  /من حـ  12000 ج

 إيراد العقار المقدم /إلى حـ  24000                                  -إيراد العقار   /من حـ  24000 د

 

 

 

 اعهتكلفة البضاعة المب –مجمل الربح = صافي المبيعات 

010111 – 050111  =050111 

 اتعاب محاماه

= يعني  محصله

 ايراد مقدم

االيراد المحصل 

 = دائن مقدما

دائن يعني ورا 

 )الى(

 

من البدايه :  قيد تسويه , كـ خصم يعني اللي يخص السنه الحاليه

  00شهر , اقسم المبلغ على  00هو دفع اجار عام ونص , يعني 

من تشوف قيد تسويه في السؤال , على طول احذف الخيارات اللي فيها ملخص دخل ... اال اذا كان قيد تسويه لـ مخزون 

 في تحصيلها , هنا الزم يكون الجواب فيه ملخص دخلاخر المده او مخصص الديون المشكوك 

لكل شهر وانا عندي  2000=   18نقسمهم على    36000

 24000=  12في  2000شهر , إذاً اضرب  12للسنه الحاليه 

 طيب الحين من اللي زاد ؟ ايراد العقار طبعا .. 

 زاد يعني دائن , ويكون عاليسار ورا  ) إلى (



 ( :  11– 16الثاني : األسئلة )  القسم

-14340  ي ـــــــي لمكتب النعيم للمحاماة والمعد فــلى المعلومات الواردة بميزان المراجعة التالبعد االطالع ع

 ( باألسفل : 16( إلى رقم )  11هـ بالريال , أجب عن األسئلة من رقم )  12-30

 هـ 30-12-1430في  المالحظات الجردية اسم الحساب دائن مدين

 هـ1430-12-30مدة عام اعتبارا  من االيجار مدفوع عن  اإليجار - 12000

 لاير 1000تبلغ األجور و الرواتب الشهرية  أجور و رواتب - 10000

 هـ1-6-1430التامين مدفوع عن مدة عامين اعتبارا  من  تأمين مقدم - 24000

 لاير 1000إيراد العقار الشهري  إيراد عقار 16000 -

 هـ1-8-1430شهر بدأتها المنشأة في  16نية مدتها الحملة االعال مصاريف دعاية وإعالن - 16000

 

 هـ هو :30-12-1430في  ملخص الدخلمبلغ مصروف االيجار الواجب تحميله لحساب  -11

 لاير 300 أ

 لاير 10000 ب

 لاير 12000 ج

 ال شيء مما سبق د
 

 هو :هـ 30-12-1430مبلغ إيراد العقار الذي يجب أن يظهر بحساب ملخص الدخل في  -12

 لاير 4000 أ

 لاير 12000 ب
 لاير 3000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

 

 هـ هو :30-12-1430قيد التسوية الخاص بحساب إيراد العقار في  -13

 إيراد العقار /إلى حـ  3000                                  -إيراد العقار المقدم  /من حـ  3000 أ

 إيراد العقار المقدم /إلى حـ  12000                                       -إيراد العقار  /من حـ  12000 ب

 إيراد العقار  المقدم /إلى حـ  4000                                         -إيراد العقار  /من حـ  4000 ج

 إيراد العقار /لى حـ إ 9000                                  -إيراد العقار المقدم  /من حـ  9000 د

 

 

 هـ هو :30-12-1430قيد التسوية الخاص بحساب األجور و الرواتب في  -14

 األجور و الرواتب المستحقة /إلى حـ  2000                     -األجور و الرواتب  /من حـ  2000 أ

 وجرر و الروات األ /إلى حـ  12000                        -ملخص الدخل  /من حـ  12000 ب

 األوجرر و الروات  المستحقة /إلى حـ  10000                   -األوجرر و الروات   /من حـ  10000 ج

 األوجرر و الروات  /إلى حـ  3000         -ألوجرر و الروات  المستحقة ا /من حـ  3000 د

 

 

 

الحظ ان االيجار اندفع اخر يوم من السنه لمدة عاممن الجدول  

 الدخل للعام الحالي فقط , إذاً الشيئ صوملخ

  0111إيجار الشهر الواحد  000111ايراد العقار في الجدول 
 لسنه الحاليهايخص وملخص الدخل  000111يعني بالسنه 

 بالسؤال اللي بعده قيده 00111اما الباقي فهو إيراد مقدم قيمته 

 أحيانا ما تحتاج تشوف القيد
  الرقم بيدلك على الحل

نه يعني بالس 0111وكل شهر  010111االجور والرواتب بالجدول 
اللي هي تعتبر أجور ورواتب  00111بكذا يعني الحساب ناقص   000111

 (دائنحيكون في الجهه اليسار )وزاد  ى المنشأهيعني التزام عل مستحقه ..
 

تبسيط : من تشوف قيد تسويه الغي 
 الخيارات اللي فيها ملخص الدخل



 هـ هو : 30-12-1430في ركز المالي مبلغ مصروف التأمين المقدم الذي يجب أن يظهر بقائمة الم -15

 لاير 6000 أ

 لاير 8000 ب

 لاير 7000 ج

 ال شيء مما سبق د
 

 هـ هو : 30-12-1430مبلغ مصروف الدعاية و اإلعالن الواجب تحميله لحساب ملخص الدخل في  -16

 لاير 12000 أ

 لاير 4000 ب

 لاير 5000 ج
 ال شيء مما سبق د

 

 ( :  17– 25ئلة ) القسم الثالث : األس

-1430لاير , في  30000هـ بمبلغ  1430قامت منشأة االمل التجارية بشراء مهمات مكتبية خالل عام  -17

لاير , فإن مبلغ حساب المهمات المكتبية الذي  24000من تلك المهمات بمبلغ  قيمة المستخدمقدريت  12-30

 هو :هـ  30-12-1430يجب أن يحمل به حساب ملخص الدخل في 

 لاير 6000 أ

 لاير 24000 ب
 لاير 30000 ج

 ال شيء مما سبق  د

 

 المصطلح المحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح االستحقاق هو :  -18

 Matching أ

 Accrual ب
 Conservatism ج

 Inequality د

 

لاير , وقدرت  45000بمبلغ هـ قامت شركة العيسائي التجارية بشراء أآلت ومعدات  1-1-1430في  -19

بطريقة سنويا   استهالكهاسنوات , وتقرر  4لاير , وقدر العمر االفتراضي لها  5000قيمتها كخردة بمبلغ 

 هـ هو : 30-12-1430لألالت والمعدات في  قسط االستهالك, لهذا فإن مبلغ  الرصيد المتناقص

 لاير 18000 أ

 لاير 16000 ب

 لاير 10000 ج

 مما سبقال شيء  د
 

 االستهالك هو التناقص التدريجي في قيمة األصل الثابت نتيجة : -20

 التقادم أو البيع أ

 االستخدام أو البيع ب

 االستخدام أو التقادم او البيع ج

 ال شيء مما سبق د

 االستخدام أو التقادم

في سنتين معناه  000111والمبلغ  0/0التأمين مدفوع لمدة عامين اعتباراً من 
نه نحسب من يعني كل شهر بألف واذا حسبنا التأمين حق الس للسنه الواحده 000111

 تأمين مقدم 000111يبقى  000111نطرحها من  00111يعني سبع شهور   0/0

يعني  000111ومبلغ الحمله االعالنيه  0/0شهر اعتبارا من  00الحملة االعالنيه مدتها 
لاير هو  50111 إذاً , شهور 5الى نهاية السنه يعني  0/0كل شهر بألف اذا حسبنا من 

 ملخص دخل يعني حق السنه الحاليه بسالدخل .  المبلغ الواجب تحميله لملخص

ملخص دخل  يعني يخص اللي استهلك السنه الحاليه
من تلك  قيمة المستخدمقدرت والسؤال يقول 

 لاير 24000المهمات بمبلغ 

 معدل االهالك المتناقص ×الهالك (  مجمع – األصل تكلفة (ص = المتناق اإلستهالك قسط

 111 × 2 ×عدد السنوات  ÷ 1مضاعف = معدل االهالك المتناقص ال

 40000= (  5000 الهالك مجمع 45000 – األصل تكلفة (

 50%= 111 × 2 ×  4عدد السنوات ÷ 1المضاعف  معدل االهالك المتناقص 

40000 × %50 =20000  



قيمتها  لاير , وقدرت 180000هـ قامت شركة النور التجارية بشراء أآلت ومعدات بمبلغ  1-1-1430في  -21

 8, وكان العمر االفتراضي المقدر لها بطرية القسط الثابتلاير , وتقرر استهالكها سنويا   20000كخردة بمبلغ 

 هـ:30-12-1430اآلالت في  بمصروف استهالكالخاص بحساب  قيد التسويةسنوات, لهذا فإن 

 مصروف استهالك اآلالت / إلى حـ 20000                           -ملخص الدخل  /من حـ  20000 أ

 مصروف استهالك اآلالت /إلى حـ  20000                  -مجمع استهالك اآلالت  /من حـ  20000 ب

 مجمع استهالك اآلالت /إلى حـ  20000                           -ملخص الدخل  /من حـ  20000 ج

 مجمع استهالك اآلالت /إلى حـ  20000             -مصروف استهالك اآلالت  /من حـ  20000 د

 

 في نهاية العام وعند الجرد فإن الخطأ في تقييم مخزون أخر المدة بالنقص ينتج عنه : -22

 زيادة تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافي الربح أ
 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافي الربح ب

 زيادة صافي الربحزيادة تكلفة البضاعة المباعة و ج

 ال شيء مما سبق د

 

 100000لاير, وكانت قيمة األرض بالعقار  200000قامت شركة الضحى التجارية بشراء عقار بمبلغ  -23

سنويا, وكان مبلغ مجمع االستهالك لمبنى  % 5القسط الثابت بمعدل لاير, وتقرر استهالك مبنى العقار بطريقة 

السنوي الخاص بحساب مصروف استهالك  قيد اإلقفاللاير, لهذا فإن  20000العقار عن السنوات السابقة 

 هـ هو : 30-12-1430العقار في 

 مصروف استهالك العقار /إلى حـ  5000                               -ملخص الدخل  /من حـ  5000 أ

 مصروف استهالك العقار / إلى حـ 25000                             -ملخص الدخل  /من حـ  25000 ب

 مجمع استهالك العقار /إلى حـ  15000              -مصروف استهالك العقار  /من حـ  15000 ج

 مصروف استهالك العقار /إلى حـ  25000                   -مجمع استهالك العقار  /من حـ  25000 د

 

 

 

 

 من طرق حساب استهالك األصول الثابتة : -24

 يقة الوحدات المنتجةطر أ
 طريقة الرصيد المتزايد ب

 طريقة مترسط التكلفة ج

 ال شيء مما سبق د

 

لاير, وقدرت قيمتها كخردة  100000هـ قامت منشأة النجار التجارية بشراء سيارة بمبلغ  1-1-1430في  -25

قيمة  ك الذي تتناقص بهقسط االستهالسنوات, فإن مبلغ  5لاير, وقدر العمر االفتراضي لها  10000بمبلغ 

 هـ هو : 30-12-1430في  وفقا  مجموع أرقام السنواتالسيارة 

 لاير 30000 أ
 لاير 36000 ب

 لاير 45000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

 تراضيالعمر االف ÷الخردة  –لحساب قسط االستهالك ) الثابت ( = تكلفة األصل 

 =101.111- 2.111 ÷ 0  =21.111  

 مصروف استهالك يعني )مدين ( 

 الربح انخفاض –زيادة تكلفة  –مخزون  انخفاض

 زيادة ربح –تكلفة  انخفاض –زيادة مخزون 

 قيمة العقار 111.111=  111.111 – 211.111لما يعطيك في العقار قيمة األرض على طول نطرحها من قيمة العقار 

سنوات  4=  5.111 ÷ 21.111ومجمع االستهالك عن السنوات الماضيه  5.111% = 5 × 111.111لثابت = القسط ا

 لاير 25.111= سنوات  5 × 5.111 –سنوات , اذا  مجمع  االستهالك  5والسنه اللي احنا فيها 

 قيد اقفال يعني الزم يحتوي على ملخص الدخل

 مجموع ارقام السنوات ÷ 1عدد السنوات المتبقيه من عمر األصل +  ×الخردة (  –قسط االستهالك بالتناقص = ) تكلفة األصل 

111.111 – 11.111 × 5  +1 ÷ 15  =01.111 

 15=  5+4+0+2+1مجموع ارقام السنوات يعني 



 ( :  34– 26القسم الرابع : األسئلة ) 

تعديل رصيد المدينون  في نهاية العام وعند الجرد يتم الوصول لقيمة الديون المضمونة التحصيل من خالل -26

 بطرح كل من :

 الديرن المعدومة أثناء العام وعند الجرد و الديرن المشكرك في تحصيلها عند الجرد أ

 الديرن المعدومة أثناء العام وعند الجرد و الديرن المشكرك في تحصيلها أثناء العام وعند الجرد ب

 لمعدومة أثناء العام وعند الجردالديرن المشكرك في تحصيلها أثناء العام والديرن ا ج

 من الديون المعدومه و المشكوك في تحصيلها عند الجردطرح كل            ال شيء مما سبق د
 

لاير, وقدرت قيمتها كخردة  110000قامت منشأة الراجحي التجارية بشراء سيارة لنقل بضاعتها بمبلغ  -27

لاير, وكانت قيمة مجمع استهالك  60000ع السيارة بمبلغ لاير, وبعد فترة قررت المنشأة بي 10000بمبلغ 

 لاير, فإن عملية بيع السيارة سوف تحقق لمنشأة الراجحي مبلغ : 60000السيارة في تاريخ البيع 

 لاير أرباح 10000 أ
 لاير أرباح 20000 ب

 لاير خسائر 10000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

لاير, وقدرت قيمتها كخردة  150000اء سيارة لنقل موظفيها بمبلغ قامت منشأة العثمان التجارية بشر -28

سنوات, وتقرر أن يتم استهالك السيارة بطريقة  7لاير, وقدر عمرها االفتراضي المقدر بـ  10000بمبلغ 

لاير, فإن عملية بيع  40000القسط الثابت, وفي نهاية السنة الرابعة من عمر السيارة تقرر بيعها بشيك بمبلغ 

 لسيارة سوف تحقق لمنشأة العثمان مبلغ :ا

 لاير أرباح 10000 أ

 لاير خسائر 20000 ب

 لاير خسائر 30000 ج
 ال شيء مما سبق د

 

 

 عند اعداد مذكرة تسوية فإن إيراد األوراق المالية المحصلة نيابة عن المنشأة : -29

 تضاف إلى رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشاة أ

 رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة تطرح من ب

 تضاف إلى الرصيد الرارد بكشف حساب البنك ج

 تطرح من الرصيد الرارد بكشف حساب البنك د

 

 2000هـ اكتشف المراجع الداخلي بشركة الجوهر التجارية أن هناك كمبيالة قيمتها  30-12-1430في  -30

هـ, ولكنها لم تثبتها في الدفاتر, لهذا فإن قيد التصحيح  14-9-1430بشيك يوم  بسدادها لاير قامت المنشأة

 هـ هو : 30-12-1430الخاص بتلك العملية في 

 أوراق القبض /إلى حـ  2000                                               -البنك  /من حـ  2000 أ

 أوراق الدفع /إلى حـ  2000                                               -البنك  /من حـ  2000 ب

 البنك /إلى حـ  2000                                     -أوراق القبض  /من حـ  2000 ج

 البنك /إلى حـ  2000                                       -أوراق الدفع  /من حـ  2000 د

 

 بدون طرح الخرده من التكلفةمجمع اإلستهالك   –القيمة الدفترية عند البيع = تكلفة األصل 

111.111 – 01.111 = 51.111 

 القيمة الدفترية –بعدين نحسب الربح او الخسارة = القيمة البيعيه 

 ربح 11.111=  51.111 – 01.111

 مجمع اإلستهالك –القيمة الدفترية عند البيع = تكلفة األصل 

 العمر االفتراضي ÷الخرده  –= تكلفة االصل هنا الزم نطلع مجمع االستهالك بطريقة القسط الثابت 

151.111 – 11.111 ÷ 7  =21.111 

 01.111=  4 × 21.111 علشان نطلع مجمع االستهالك 4وطالما حنبيع في السنه الرابعه نضرب في 

 القيمه الدفترية 71.111=  01.111 – 151.111اذا 

= 71.111القيمة الدفترية  – 41.111القيمة البيعيه 
 -
 خسائر 01.111 

للي تحصلت هنا بس ركزوا على ان االوراق الماليه ا

 للمنشأة نيابة عن المنشأه تعتبر مكسب

 راح تضيفه الى رصيد البنك في دفاترهاعنه لما تعرف 

 المنشأة قامت بسداد يعني أوراق دفع ) مدين (

 لما يقول المنشأة حصلت يعني اوراق قبض

 السداد بشيك يعني البنك راح ينقصه إذا  يكون )دائن(

 



 ت النقدية بالطريق :عند إعداد مذكرة تسوية البنك فإن االيداعا -31

 تطرح من الرصيد الرارد بكشف حساب البنك أ

 تطرح من رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة ب

 تضاف إلى الرصيد الوارد بكشف حساب البنك ج
 تضاف إلى رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة د

 

دفتر األستاذ بمنشأة نور االيمان التجارية هـ ظهر رصيد حساب البنك المستخرج من  30-12-1430في  -32

لاير, وبعد فحص االختالفات بين  38000لاير, وأن رصيد الحساب الوارد بكشف الحساب  26000مبلغ 

لاير, وأن  6000الرصيدين تبين ما يلي : هناك شيكات تم تحرريها لمستفيدين لم يتقدموا بعد لصرفها قيمتها 

لاير, وأن مبلغ المصروفات  8000لبنك بتحصيلها نيابة عن المنشأة قيمتها هناك إيراد أوراق مالية قام ا

 لاير, فإن رصيد حساب البنك المعدل للرصيد المستخرج من الدفاتر 2000والعموالت البنكية المستحقة للبنك 

 لاير 34000 أ

 لاير 30000 ب

 لاير 32000 ج
 ال شيء مما سبق د

 

 

لألسعار فإن الحصول على أقل قيمة لتكلفة البضاعة المباعة عند تقييم مخزون في ظل االرتفاع المستمر  -33

 أخر المدة بالتكلفة ينتج من تطبيق طريقة :

 طريقة مترسط التكلفة أ

 التمييز المحدد للبضاعة ب

 الوارد أخيرا  صدار أوال   ج
 ال شيء مما سبق د

 

لاير,  10000تر منشاة الزهراني التجارية بمبلغ هـ ظهر رصيد حساب الصندوق بدفا 30-12-1430في  -34

لاير, وبمراجعة  9500وعند الجرد الفعلي للصندوق تبين أن النقدية الموجودة في صندوق المنشأة تبلغ 

قيد أسباب العجز تبين أن بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية لذلك اعتبرت المنشأة العجز طبيعيا , لهذا فإن 

 هـ هو :  30-12-1430ت العجز في الصندوق في الخاص بإثبا التسوية

 الصندوق /إلى حـ  500           -عجز أو الزيادة في الصندوق ال /من حـ  500 أ

 العجز أو الزيادة في الصندوق /إلى حـ  500                               -خل ملخص الد /من حـ  500 ب

 العجز أو الزيادة في الصندوق /إلى حـ  500                                     -الصندوق  /من حـ  500 ج

 ملخص الدخل /إلى حـ  500            -جز أو الزيادة في الصندوق الع /من حـ  500 د

 

  : (  43- 35القسم الخامس : األسئلة ) 

وتم سداد ثمنها  لاير 90000هـ بشراء بضاعة بمبلغ  15-9-1430قامت منشأة الجاسم التجارية في  -35

بشيك, وقام محاسب الشركة بإثبات العملية بجعل حساب السيارات مدينا  وحساب النقدية بالبنك دائنا , وفي 

 هـ اكتشف المراجع الخطأ وقام بإجراء قيد التصحيح وفقا  للطريقة المختصرة كما يلي : 1430-12-30

 المشتريات /إلى حـ  90000    -البنك  /من حـ  90000 أ

 البنك /إلى حـ  90000    - المشتريات /من حـ  90000 ب

 اتالسيار /إلى حـ  90000    - المشتريات /من حـ  90000 ج
 المشتريات /إلى حـ  90000    - السيارات /من حـ  90000 د

 اعنده علم فيهااليداع النقدي بالطريق , البنك م

 لما يعلم البنك بخصوصه راح يضيفة في كشف الحساب

 

 ندور على المبالغ اللي المنشأة ماعندها علم عنها كانت ايراد ام مصروف هنا الموضوع جدا  سهل

  26000أول شي نمسك دفاتر المنشأه مبلغ 

 اهلهنتج المنشأة حررت الشيك يعني عندها علم به ,شيكات تم تحريرها ولم تصرف 

 نضيفه عندها علم به مالمنشأة ايراد ل 8000ايراد اوراق ماليه حصلها البنك نيابة عن المنشأة 

 نخصمه عندها علم به مالمنشأة مصروف ل 2000مصروفات مستحقة للبنك 

26000  +8000 – 2000  =32000 

في ضل ارتفاع االسعار يعني البضاعه اللي اشتريناها اول بتكون ارخص من 

 كيف نحصل على اقل قيمة لتكلمة البضاعه ؟ طيب ,  باآلخرشريناها اللي 

قبل اللي اشتريناها في البداية وبكذا اخر السنه راح لما نبيع البضاعه االخيره 

 تبقى البضاعه االرخص و نحصل على اقل تكلفه للبضاعه
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 وفقا  للطريقة المختصرة 

 نحط المشتريات مكانها الطبيعي )مدين(

 ونحط السيارات )دائن( ونلغيها ويصير القيد ج



 يتم تصنيف األخطاء المحاسبية حسب مصدر الخطأ إلى : -36

 مراوجعة والقرائم الماليةأخطاء اليرمية واألستاذ وميزان ال أ

 أخطاء الحذف والسهر وأخطاء ميزان المراوجعة ب

 أخطاء الحذف والسهر وأخطاء ميزان المراوجعة وأخطاء القرائم المالية ج

 أخطاء الحذف والسهو وأخطاء االرتكاب                      ال شيء مما سبق د
 

, وأن هذا الدين بشيكلاير كانت دينا  على أحد عمالئها  2000قامت منشأة العمير التجارية بتحصيل مبلغ  -37

 هـ هو 30-12-1430هـ لهذا فإن القيد الخاص بتحصيل هذا الدين في  15-8-1429كان قد سبق إعدامه في 

 الديون المعدومة المحصلة /إلى حـ  2000                                       -  البنك /من حـ  2000 أ

 الديرن المعدومة المحصلة /إلى حـ                                   2000  -المدينرن  /من حـ  2000 ب

 ملخص الدخل /إلى حـ  2000              -ديرن المعدومة المحصلة ال /من حـ  2000 ج

 ة المحصلةالديرن المعدوم /إلى حـ  2000                            -ملخص الدخل   /من حـ  2000 د

 

 تمثل القيمة الدفترية لألصل الثابت في نهاية أية فترة مالية : -38

 قيمة ما لم يتم تحصيله من بيع األصل الثابت في نهاية الفترة أ

 قيمة ما لم يتم تحصيله من بيع األصل الثابت في نهاية الفترة ب

 قيمة ما تم استهالكه من األصل حتى نهاية الفترة ج

 قيمة مالم يتم استهالكة من االصل حتى نهاية الفترة                            مما سبقال شيء  د

 

هـ قدرت قيمة محفظة األوراق المالية بغرض االتجار بشركة البراك التجارية بالتكلفة  30-12-1430في  -39

الخاص باالستثمارات  ويةقيد التسلاير, لهذا فإن  118000لاير, وقدرت قيمتها بسعر السوق  115000بمبلغ 

  هـ هو : 30-12-1430المالية قصيرة األجل في 

 ملخص الدخل /إلى حـ  3000  -اس  أو خسائر حيازة غير محققة مك /من حـ  3000 أ

 مكاسب و خسائر حيازة غير محققة /إلى حـ  3000        - التعديالت في القيمة السوقية /من حـ  3000 ب

 التعديالت في القيمة السرقية /إلى حـ  3000                         -خص الدخل مل /من حـ  3000 ج

 التعديالت في القيمة السرقية /إلى حـ  3000   -و خسائر حيازة غير محققة مكاس   /من حـ  3000 د

 

 هو : الديون المشكوك في تحصيلهاالمصطلح المحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح  -40

 Bad Debts أ

 Doubtful Allowance ب

 Bad Allowance ج

  Doubtful Debts د
 

لاير,  105000هـ ظهر رصيد حساب المدينين بدفاتر شركة الزاهد التجارية بمبلغ  30-12-1434في  -41

قيد فإن لاير, لهذا  5000لاير, وكانت الديون المعدومة أثناء العام  7000وكانت الديون المعدومة عند الجرد 

 هو : 30-12-1430الخاص بالديون المعدومة في  التسوية

 ملخص الدخل /إلى حـ  2000                                    -الديرن المعدومة  /من حـ  2000 أ

 الديرن المعدومة /إلى حـ  5000                                      -ملخص الدخل  /من حـ  5000 ب

 الديرن المعدومة /إلى حـ  12000                                          - المدينرن /من حـ  12000 ج

 المدينون /إلى حـ  7000                                   -الديون المعدومة  /من حـ  0007 د

 

هنا حصلت المنشأة دين سبق اعدامه في السنه السابقه يعني خلصت السنه وبدأنا 

حسابات جديده , في هذه الحاله نعتبر المبلغ ايراد زاد بسببه الصندوق اذا كان 

 (دائنه ) , الديون المعدومه او البنك اذا كان بشيك ,  نقدا  

 الحاله الوحيده التي نعترف فيها باالرباح هي االوراق الماليه

 اذا كانت القيمه السوقيه اكبر معناته ربح وايراد )دائن(

 

 يعني من غير مانشوف القيد نحط على 7.111قيد التسويه يكون فقط بالمعدومه عند الجرد وهي 

 ن حـ / المعدومه الى حساب المدينون , الن المدينون نقص حيكون عكس طبيعته )دائن(م 7.111 

 من حـ/ ملخص الدخل الى حـ/ الديون المعدومه 12.111اذا طلب قيد اقفال نحسب المعدومه عند الجرد + اثناء العام = 

 

 

 



 ادلة التالية :األوراق المالية بغرض االتجار بتطبيق المع تكلفة شراءيتم حساب اجمالي  -42

 سعر الشراء + عمولة السمسرة + المصروفات الشرائية األخرى أ

 عمرلة السمسرة + المصروفات الشرائية األخرى -سعر الشراء  ب

 المصروفات الشرائية األخرى -عمرلة السمسرة  -سعر الشراء  ج

 ال شيء مما سبق د

 

لاير,  107000شركة العرفج التجارية بمبلغ  ظهر رصيد حساب المدينين بدفاتر 30-12-1430في  -43

لاير, وقررت المنشأة  3000لاير, والديون المعدومة أثناء العام  7000وكانت الديون المعدومة عند الجرد 

-1430لاير, لهذا فإن قيمة الديون المضمونة التحصيل فـــي    5000تكوين مخصص للديون المشكوك بمبلغ 

 هـ تقدر بمبلغ : 12-30

 لاير 95000 أ
 لاير 97000 ب

 لاير 92000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

 (  50– 44القسم السادس : األسئلة ) 

 30-12-1430عد االطالع على المعلومات الواردة بميزان المراجعة لمنشأة العثيم التجارية والمعد في ب

 ( باألسفل : 50( إلى رقم )  44بالريال, أجب على األسئلة من رقم ) 

 هـ 30-12-1430المالحظات الجردية في  اسم الحساب دائن نمدي

 لاير5000 ثبت افالس أحد العمالء الذي كان مدينا  للمنشأة بمبلغ  المدينون - 105000

- 7000 
مخصص الديون 

 المشكوك في تحصيلها

قررت المنشأة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها 

 % من رصيد المدينين 5بنسبة 

 الديون المعدومة - 4000
لاير بشيك كان قد  5000تم تحصيل دين من أحد العمالء مقدارة 

 هـ 15-8-1430سبق إعدامه في 

 استثمارات قصيرة األجل - 20000
قدرت القيمة السوقية لمحفظة االستثمارات قصيرة األجل بمبلغ 

 لاير 19000

 

-1430قصيرة األجل في قائمة المركز المالي فـــي  القيمة الحقيقية التي يجب أن تظهر بها االستثمارات – 44

 هي  12-30

 لاير 1000 أ

 لاير 20000 ب

 لاير 19000 ج
 ال شيء مما سبق د

 

 هو : 30-12-1430قيد التسوية الخاص باالستثمارت المالية قصيرة االجل في  -45

 كاس  أو خسائر حيازة غبر محققةم /إلى حـ  1000       -لتعديالت في القيمة السرقية ا /من حـ  1000 أ

 التعديالت في القيمة السرقية /إلى حـ  19000  -مكاس  أو خسائر حيازة غبر محققة  /من حـ  19000 ب

 مكاس  أو خسائر حيازة غبر محققة /إلى حـ  19000   -التعديالت في القيمة السرقية  /من حـ  19000 ج

 التعديالت في القيمة السوقية /إلى حـ  1000    -غبر محققة مكاسب أو خسائر حيازة  /من حـ  1000 د

 

 

 والبيع يكون بالطرح, الشراء يكون بالجمع 

 الجواب حيكون ج تكلفة بيعاذا قال السؤال 

 

 لجيدة = الديون مضمونه التحصيل او ا

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها –الديون المعدومه عند الجرد  –اجمالي الديون 

117.111 -7.111 – 5.111  =05.111 

 

 قيد التسويه حيكون بالفرق , اذا كانت القيمة السوقيه اقل من البيعيه 

 1.111توضع في الجانب المدين بالفرق ,  فالفرق حيكون خساره

 



 هـ هو : 30-12-143مبلغ الديون المعدومة الذي يجب أن يحمل به حساب ملخص الدخل في  -46

 لاير 4000 أ

 لاير 9000 ب
 لاير 7000 ج

 ال شيء مما سبق د

 

 هـ هو : 30-12-1430يلها في مبلغ قيد التسوية الخاص بمخصص الديون المشكوك في تحص -47

 لاير تمثل أرباح 7000 أ

 تمثل خسائر 12000 ب

 لاير تمثل خسائر 5000 ج

 ال شيء مما سبق د
 

 هـ هو : 30-12-1430مبلغ قيد التسوية الخاص بالديون المعدومة في  -48

 لاير 9000 أ

 لاير 7000 ب

 لاير 5000 ج
 ال شيء مما سبق د

 

 هـ هو : 30-12-1430الخاص بإحياء الدين السابق إعدام في قيد التسوية  -49

 الديرن المعدومة المحصلة  /إلى حـ  5000                                          -البنك  /من حـ  5000 أ

 الديون المعدومة   /إلى حـ  5000                                      -المدينون  /من حـ  5000 ب

 المدينرن  /إلى حـ  5000                             -الديرن المعدومة  /من حـ  5000 ج

 البنك  /إلى حـ  5000                 -الديرن المعدومة المحصلة  /من حـ  5000 د

 

 

هـ 30-12-1430قيمة الديون الجيدة التي يجب أن يظهر بها حساب المدينون في قائمة المركز المالي في  -50

 هي :

 لاير 94000 أ

 لاير 96000 ب

 لاير 93000 ج

 ال شيء مما سبق د
 

 

 

 

 

 

 , مع أطيب التمنيات لكم بالتوفيق

 ومن ساعدها على شرح حل االختبار بطريقة بسيطة  Omjehaadكل الشكر لـ أم جهاد 

 حمل في ملخص الدخل = الديون المعدومه عند الجرد + أثناء العامالديون التي ت

5.111  +4.111  =0.111 

 

 قيد التسوية للمخصص عند وجود مخصص سابق بالفرق اذا كان المخصص السابق أكبر

 % من رصيد المدينين5المخصص الجديد  – 7.111حيكون الفرق ربح = المخصص السابق 

 أرباح 2.111=  5.111 – 115.111عدومه = الديون الم –رصيد المدينين 

 5.111قيد التسوية للديون المعدومه تكون عند الجرد فقط = 

 

  15/0/1401احياء الدين كان اعدامه في نفس السنه 

 ي  لغتيرجع حساب المدينين يصير مدين والديون المعدومه تصير دائن علشان تاذا نعمل قيد يلغي القيد ويرجع االمور لطبيعتها 

 

 يون الجيده التي في المركز المالي = الد

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عند الجرد  –الديون المعدومه عند الجرد  –رصيد المدينين 

115.111 – 5.111 – 5.111  =05.111 

 
 بل يعمل له تسويه فقط بالفرق اذا كان أكبر من الجديد , اذا كان في مخصص سابق ال يتم حسابه في المركز المالي 

 واذا اقل فالخسارة تحمل في الجانب المدين , فالفرق يعتبر ارباح ويكون في جانب الدائن في ملخص الدخل 

 اما اذا كان مساوي للمخصص الجديد فليس له تسوية


