
 املستوى الثاني 2احملاسبة ر واجبات مقر

 

ملتقى طالب وطالبات جامعة امللك فيصل   

الثالث  –الثاني  –األول : أسئلة الواجب

 لينونة حامضة

 :الواجب األول

 تمثل المالى المركز قائمة فً المتداولة األصول ضمن تظهر التً المستحقة االٌرادات: 

a) الفترة بإٌرادات مقابلته وتم ٌحصل لم مبلغ 

b) الفترة بإٌرادات مقابلته وتم حصل مبلغ 

c) الفترة بإٌرادات مقابلته ٌتم ولم حصل مبلغ. 

d) الفترة بإٌرادات مقابلته ٌتم ولم ٌحصل لم مبلغ. 

 

 لشركة التسوٌات قبل المراجعة بمٌزان والرواتب األجور مصروف رصٌد بلغ هـ1430-12-30 فى 

 10000 هً الشهرٌة والرواتب األجور قٌمة أن علمت فإذا لاير، 100000 مبلغ التجارٌة االٌمان

 :هو هـ1430-12-30 فً والرواتب األجور بمصروف الخاص االقفال قٌد فإن لاير،

a) 120000 والرواتب األجور/ حـ الى 120000 -الدخل ملخص/ حـ من 

b) 20000 المستحقة ولرواتب األجور/ حـ الى 20000  -والرواتب األجور/ حـ من 

c) 110000 المستحقة والرواتب األجور/ حـ الى 111000  –والرواتب األجور/ حـ من 

d) 120000 المستحقة والرواتب األجور/ حـ الى 120000  -الدخل ملخص/ حـ من 

 

 ً  قٌمة تمثل وهً نقداً، لاير 18000 مبلغ بتحصٌل التجارٌة التقوي شركة قامت هـ1430-6-1 ف

 البداٌة، من كإٌراد الدفاتر فً العقار إٌراد بإثبات الشركة وقامت ونصف، عام مدة عن العقار إٌراد

 :هو هـ1430-12-30 فً المقدم العقار إٌراد حساب مبلغ فإن ولهذا

a) 11000 المتداولة الخصوم مع وٌظهر لاير 

b) 12000 المتداولة الخصوم مع وٌظهر لاير 

c) 7000 المتداولة الخصوم مع وٌظهر لاير 

d) 6000 المتداولة األصول مع وٌظهر لاير 
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 :الواجب الثالث

 وعند لاير، 10000 مبلغ هــ1430-12-30 فً الدفاتر من المستخرج الصندوق حساب رصٌد كان 

 أسباب وبمراجعة لاير، 10200 تبلغ المنشأة خزٌنة فً الموجودة الفعلٌة النقدٌة أن تبٌن الجرد

 فً الزٌادة بإثبات الخاص التسوٌة قٌد فإن الداخلٌة، الرقابة نظام ضعف بسبب أنه وجد الزٌادة

 :هو الصندوق حساب

a) 200 الصندوق فً الزٌادة أو العجز/ حـ الى 200 -الصندوق/ حـ من 

b) 200الصندوق/ حـ الى 200  -الصندوق فً الزٌادة أو العجز/ حـ من 

c) 200 الصندوق/ حـ الى 200  -الدخل ملخص/ حـ من 

d) 200 الدخل ملخص/ حـ الى 200 -الصندوق/ حـ من 

 

 ً  مبلغ التجارٌة الزامل منشأة دفاتر من المستخرج البنك حساب رصٌد كان هــ1430-12-30 ف

 قٌمتها البنك حساب بكشف تظهر ولم للبنك مرسلة ودائع هناك أن اتضح وبمراجعته لاير، 32000

 على فبناء لاير، 4000 قٌمتها المنشأة عن نٌابة بسدادها البنك قام كمبٌالة هناك وأن لاير، 4000

 :هو( الحقٌقى) المعدل الدفاتر من المستخرج البنك حساب رصٌد فإن السابقه المعلومات

a) 28000 المالى المركز بقائمة المتداولة األصول ضمن وٌظهر لاير. 

b) 36000 المالى المركز بقائمة المتداولة األصول ضمن وٌظهر لاير. 

c) 26000 المالى المركز بقائمة المتداولة األصول ضمن وٌظهر لاير. 

d) 32000 المالى المركز بقائمة المتداولة الخصوم ضمن وٌظهر لاير. 

 

 هــ،1430-12-30 فً التجارٌة الملحم لشركة االتجار بغرض المالٌة األوراق محفظة قٌمة قدرت 

 بمبلغ السوق بسعر المحفظة نفس قٌمة قدرت التارٌخ نفس وفى لاير، 182000 بمبلغ بالتكلفة

 :هو هـ1430 -12-30 فً اجراؤه الواجب التسوٌة قٌد فإن لاير، 172000

a) 10000 السوقٌة القٌمة فً التعدٌالت/ حـ الى 10000 -محققة غٌر حٌازة خسائر أو مكاسب/ حـ من 

b) 10000 السوقٌة القٌمة فً التعدٌالت/ حـ الى 10000 -الدخل ملخص/ حـ من 

c) 10000 الدخل ملخص/ حـ الى 10000 -السوقٌة القٌمة فً التعدٌالت/ حـ من 

d) 10000 غٌر حٌازة خسائر أو مكاسب/ حـ الى 10000  -السوقٌة القٌمة فً التعدٌالت/ حـ من 

 محققة

 

 57000 بمبلغ هـ1430-12-30 فى التجارٌة النور لشركة المراجعة مٌزان فً المدٌنٌن رصٌد ظهر 

 وكانت لاير، 2000 بمبلغ( العام أثناء) المراجعة بمٌزان المعدومة الدٌون رصٌد كذلك وظهر لاير،

 بنسبة المشكوك للدٌون مخصص تكوٌن الشركة وقررت لاير، 7000 الجرد عند المعدومة الدٌون

 :بمبلغ تقدر هـ1430-12-30 فى التحصٌل المضمونة الدٌون قٌمة فإن المدٌنون، رصٌد من% 10

a) 45000 لاير 

b) 48000 لاير 

c) 55000 لاير 

d) 50000 لاير 

 


