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 المحاضرة االولى
 

 :تحقق المنشأة التجارية مجمل ربح عن فترة زمنية معينة إذا/
 .زادت قيمة إجمالي المبيعات عن قيمة صافي المبيعات-أ

 زادت قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعات- ب

 .تكلفة المبيعات عن قيمة صافي المبيعاتزادت قيمة -ج

 .(زادت قيمة صافي المبيعات عن قيمة تكلفة المبيعات مضافاً عليها مجموع المصاريف المصروفات األخرى )البيعية واإلدارية-د

 

 :تحقق المنشأة التجارية مجمل خسارة عن فترة زمنية معينة إذا/
 .المبيعاتزادت قيمة إجمالي المبيعات عن صافي  -أ

 .زادت قيمة تكلفة المبيعات عن قيمة صافي المبيعات- ب

 زادت قيمة صافي المبيعات عن قيمة تكلفة المبيعات -ج

 .(زادت قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعات مضافاً عليها مجموع المصاريف المصروفات األخرى )البيعية واإلدارية -د

 
 :ربح عن فترة زمنية معينة إذاتحقق المنشأة التجارية صافى /
 .زادت قيمة إجمالي المبيعات عن صافي المبيعات -أ

 .(زادت قيمة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعات مضافاً عليها مجموع المصاريف التشغيلية األخرى )البيعية واإلدارية- ب

 . زادت قيمة تكلفة المبيعات عن قيمة صافي المبيعات -ج

 صافي المبيعات عن قيمة تكلفة المبيعاتزادت قيمة  -د

 

 :تكلفة البضاعة المباعة )تكلفة المبيعات( عبارة عن/
 .صافي المشتريات + المخزون أول المدة + مخزون آخر المدة -أ

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

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

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

 

 :تكلفة البضاعة المتاحة للبيع عبارة عن/
 .صافي المشتريات + المخزون أول المدة + مخزون آخر المدة -أ

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

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

 صافي المشتريات + المخزون أول المدة- د

 

 :صافي الربح )الخسارة( عن الفترة يمكن الحصول عليه بالمعادلة التالية/
 .صافي المشتريات –صافي المبيعات -أ

 .تكلفة المبيعات –صافي المبيعات  -ب

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

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

 
 :مجمل الربح )الخسارة( عن الفترة يمكن الحصول عليه بالمعادلة التالية/
 .صافي المشتريات –صافي المبيعات -أ

 .تكلفة المبيعات – صافي المبيعات- ب

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

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

 
 :فإن صافى المبيعات هو 40000إجمالى المبيعات  -2000مردودات المبيعات - 3000المبيعات مسموحات  -1000إذا علمت أن الخصم المسموح به /
 لاير 40000 -أ

 لاير-  34000ب

 لاير 43500 -ج

 لاير 6500 -د

 34000= 1000 -3000 -2000 -40000الخصم المسموح به =  -مسموحات المبيعات -مردودات المبيعات -صافى المبيعات= اجمالى المبيعات
 

 :فإن صافى المبيعات هو 40000إجمالى المبيعات  -2000مردودات المبيعات - 3000مسموحات المبيعات  -1000إذا علمت أن الخصم المكتسب /
 لاير 40000 -أ

 لاير-  35000ب

 لاير 43500 -ج

 لاير 6500 -د

 35000= 0 -3000 -2000 -40000الخصم المسموح به =  -مسموحات المبيعات -مردودات المبيعات -صافى المبيعات= اجمالى المبيعات
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 :المبيعات هي فإن صافى 43000إجمالى المبيعات  -2000مردودات المبيعات - 3500مسموحات المشتريات  -1000إذا علمت أن الخصم المسموح به /
 لاير-  40000أ

 لاير 35500 -ب

 لاير 43500 -ج

 لاير 6500 -د

 الخصم المسموح به  -مسموحات المبيعات -مردودات المبيعات -صافى المبيعات= اجمالى المبيعات
  لاير 40000= 1000 -0 -2000 -43000= 
 
 :يتم إقفال جميع الحسابات اآلتية في حساب ملخص الدخل )المرحلة األولى( بالجانب المدين ماعدا حساب/
 بضاعة أخر المدة- أ

 الجمركية على المشترياتالرسوم  -ب

 بضاعة اول المدة -ج

 مسموحات المبيعات -د

 
 يتم إقفال جميع الحسابات اآلتية في حساب ملخص الدخل )المرحلة األولى( بالجانب الدائن ماعدا حساب/
 بضاعة أخر المدة -أ

 المبيعات -ب

 مردودات المشتريات -ج

 الخصم المسموح به- د

 
 :التالية تظهر في كل من حسابى ملخص الدخل وقائمة المركز المالىأى من البنود /
 صافى الربح أو صافى الخسارة- أ

 الدائنون -ب

 أوراق القبض -ج

 المبيعات -د

 
 :أى من البنود التالية تظهر في كل من حساب ملخص الدخل وقائمة المركز المالى/
 الدائنون -أ

 أوراق القبض -ب

 المبيعات -ج

 بضاعة اخر المدة- د

 
 :يمكن التعبير عن معادلة الميزانية كما يلي/
 الخصوم = حقوق الملكية –األصول - أ

 حقوق الملكية = األصول –الخصوم  -ب

 األصول + الخصوم = حقوق الملكية -ج

 األصول + حقوق الملكية = الخصوم -د

 
 اذا علمت ان :

 7000 تكلفة البضاعة المباعة  12000 إيجار  2000 مصاريف إدارية 

 36000 صافي المبيعات  3000 إيراد أوراق مالية   

  فإن مجمل الربح هو:
 40000  لاير 35500 -ب                 لاير 

 29000 لاير 6500 -د                   لاير 

  لاير 29000= 7000 -36000تكلفة المبيعات )البضاعة المباعة( =  -مجمل الربح = صافى المبيعات 

 اذا علمت ان :

 7000 تكلفة البضاعة المباعة  12000 إيجار  2000 مصاريف إدارية 

 36000 صافي المبيعات  3000 إيراد أوراق مالية   

  :فإن صافى الربح هو 
 40000 لاير 35500-ب                 لاير 

 18000 لاير 18000-ج                 لاير 

  المصروفات األخرى -المبيعات )البضاعة المباعة( + االيرادات األخرىتكلفة  -صافى الربح = صافى المبيعات  
  =36000- 7000 +3000- 12000- 2000 =18000 لاير  
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 المحاضرة الثانية
 
 :أي من المبادئ المحاسبية تؤدي إلى االعتراف الفوري بالخسائر المتوقعة/
 .المقابلة -أ

 .العدالة -ب

 .الثبات -ج

 .الحيطة والحذر- د

 
 :إعداد القوائم المالية عن فترات متساوية هو تطبيق لمبدأ محاسبي متعارف عليه هو/
 .الموضوعية -أ

 .(التحقق )االعتراف باإليراد -ب

 .المنفعة -ج

 .المقابلة -د

 الفترة المحاسبية- ه

 
 :وفقا لمفهوم الشخصية المعنوية المستقلة للمنشاة فإن/
 .المنشاة تعتبر ملكا ألصحابهااألصول التي في حيازة  -أ

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

 .األصول التي في حيازة المنشأة تعتبر ملكا لها- ج

 . مما سبق يال ش -د

 
 :يعنى مبدأ المقابلة في المحاسبة/
 .المسددة فقط عن نفس السنةمقابلة اإليرادات المحصلة فقط عن سنة مالية مع المصاريف  -أ

 .مقابلة اإليرادات المستحقة فقط عن سنة مالية مع المصاريف المستحقة فقط عن نفس السنة -ب

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

 .أخرىمقابلة أصول المنشأة من ناحية وخصومها وحقوق الملكية من ناحية  -د

 
لاير ومع ذلك ال يستطيع المحاسب تغيير قيمته في  250000لاير وبعد مرور عام اصبحت قيمته السوقية  200000اشترت المنشأة أصل ثابت بمبلغ /

 :الدفاتر التزاماً منه بتطبيق مبدأ
 الموضوعية -أ

 الثبات -ب

 االستحقاق -ج

 التكلفة التاريخية- د

 
 سدادها خالل فترة زمنية تزيد عن سنة مالية تعرف بـااللتزامات التي يجب /
 خصوم قصيرة األجل -أ

 األصول الثابتة -ب

 الخصوم طويلة األجل- ج

 .األصول المتداولة -د

 
 األصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية خالل السنة المالية تعرف بـ/
 الخصوم طويلة األجل -أ

 األصول الثابتة -ب

 (المتداولة )قصيرة األجلالخصوم  -ج

 ).األصول المتداولة )قصيرة األجل- د

 
 :االالت التي تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها لعدة سنوات وليس بغرض اعادة بيعها تصنف على انها من/
 الخصوم طويلة األجل -أ

 األصول الثابتة- ب

 (الخصوم المتداولة )قصيرة األجل -ج

 .()قصيرة األجلاألصول المتداولة  -د

 
 :يعدتطبيقالمبدأ في معالجتها إلستهالكات األصول الثابتة من سنة ألخرى أو الطريقة لنفس األسلوب المنشاة تطبيق/
 الثبات- أ

 االستمرارية -ب

 التكلفة التاريخية -ج

 الوحدة المحاسبية -د
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 الرابعةالمحاضرة 
 

 لعدة سنوات وليس بغرض اعادة بيعها تصنف على انها مناالالت التي تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها /
 الخصوم طويلة األجل -أ

 األصول الثابتة- ب

 )الخصوم المتداولة )قصيرة األجل -ج

 .)األصول المتداولة )قصيرة األجل -د

 
 :يتم إجراء قيود التسوية في نهاية السنة المالية ألنها ./

 .بالفترة بصرف النظر عن عدم تحصيلهاتساعد على قياس اإليرادات المتعلقة -ا
 .تساعد على قياس المصروفات المتعلقة بالفترة بصرف النظر عن القيام بسدادها -ب
 .تساعد على قياس صافي الربح )أو صافي الخسارة( الحقيقي للفترة -ج
 .تساعد على إعداد القوائم المالية المتعلقة بالفترة بشكل سليم -د 

 .كل ما سبق صحيح -هـ 
 

 :المصروفات المقدمة التي تظهر في قائمة المركز المالى )الميزانية( تمثل ./
 .مبلغ دفع وتم مقابلته بإيرادات الفترة -أ 

 .مبلغ دفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ب 
 .مبلغ لم يدفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ج 
 .ةمبلغ لم يدفع وتم مقابلته بإيرادات الفتر -د 
 
 :المصروفات المستحقة التي تظهر في قائمة المركز المالى )الميزانية( تمثل/
 .مبلغ دفع وتم مقابلته بإيرادات الفترة -أ 

 .مبلغ دفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ب 
 .مبلغ لم يدفع ولم يتم مقابلته بإيرادات الفترة -ج 
 .الفترةمبلغ لم يدفع وتم مقابلته بإيرادات  -د 
 
 :اإليرادات المقدمة التي تظهر في قائمة المركز المالى )الميزانية( تمثل/
 .مبلغ حصل وتمت مقابلته بمصروفات الفترة -أ 

 .مبلغ حصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ب 
 .مبلغ لم يحصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ج 
 .الفترة مبلغ لم يحصل وتمت مقابلته بمصروفات -د 
 
 :اإليرادات المستحقة التي تظهر في قائمة المركز المالى )الميزانية( تمثل/
 .مبلغ حصل وتمت مقابلته بمصروفات الفترة -أ 

 .مبلغ حصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ب 
 .مبلغ لم يحصل ولم يتم مقابلته بمصروفات الفترة -ج 
 .بمصروفات الفترةمبلغ لم يحصل وتمت مقابلته  -د 
 
  :المصروف المستحق/
 .يُعد أحد عناصر األصول المتداولة -أ 

 .يُعد أحد عناصر الخصوم المتداولة –ب 
 .يُعد أحد عناصر المصروفات المتداولة -ج 
 .يُعد أحد عناصر االيرادات المتداولة -د
 
  :اإليراد المستحق/ 
 .يُعد أحد عناصر األصول المتداولة -أ 

 .أحد عناصر الخصوم المتداولة يُعد –ب 
 .يُعد أحد عناصر المصروفات المتداولة -ج 
 .يُعد أحد عناصر االيرادات المتداولة -د
 
 أي من العناصر التالية يدرج ضمن األصول في قائمة المركز المالى/
 القروض طويلة األجل -أ 

ً  –ب   .االيرادات المحصلة مقدما
ً  -ج   .المصروفات المدفوعة مقدما
 .الدائنون - د
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 :أي من العناصر التالية يدرج ضمن الخصوم في قائمة المركز المالى/
 اإليرادات المستحقة -أ 

ً  –ب   .اإليرادات المحصلة مقدما
ً  -ج   .المصروفات المدفوعة مقدما
 أوراق القبض -د 
 
 :أي من العناصر التالية يدرج ضمن األصول في قائمة المركز المالى/
 الدفعأوراق  -أ 

ً  –ب   .اإليرادات المحصلة مقدما
 .اإليرادات المستحقة -ج 
 المصروفات المستحقة -د 
 
لاير، وعليه فإن المبلغ الواجب تحميله لحساب  24000هـ مبلغ 1423-9-1دفعت إحدى المنشآت قيمة عقد اإليجار السنوي ألحد معارضها اعتبارا من /

 :هـ هو3142-12-30ملخص الدخل عن العام المنتهى فى 
 .لاير 24000 -أ 

 .لاير 8000 -ب 
 .لاير 30000 -ج 
 .لاير 20000 -د 
 
لاير، وعليه فإن قيمة مصروف اإليجار المقدم  24000هـ مبلغ 1423 -9-1دفعت إحدى المنشآت قيمة عقد االيجار السنوى ألحد معارضها اعتبارا من /

 :هـ هو1423/ 12/ 30الذى يظهر بقائمة المركز المالى في 
 لاير تظهر ضمن األصول المتداولة 16000 -أ 

 لاير تظهر ضمن األصول المتداولة 24000 -ب 
 لاير تظهر ضمن الخصوم المتداولة 24000 -ج 
 لاير تظهر ضمن الخصوم المتداولة 16000 -د 
 
لاير، وعليه فإن مبلغ ايراد العقار المحصل  12000هـ مبلغ 1423-9-1حصلت إحدى المنشآت قيمة عقد االيجار السنوى ألحد معارضها اعتبارا من /

 :هـ هو1423-12-30مقدًما والواجب اظهاره في قائمة المركز المالى في 
 لاير وتظهر ضمن األصول المتداولة 4000 -أ 

 لاير وتظهر ضمن الخصوم المتداولة 8000 -ب 
 لاير وتظهر ضمن الخصوم المتداولة 4000 –ج 
 األصول المتداولةلاير وتظهر ضمن  8000 -د 
 
لاير، وعليه فإن حساب ايراد العقار الواجب  12000هـ مبلغ 1423-9-1حصلت إحدى المنشآت قيمة عقد االيجار السنوى ألحد معارضها اعتبارا من /

 :هـ هو1423-12-30تحميله لحساب ملخص الدخل عن السنة المنتهية في 
 المدينلاير وتظهر في حساب ملخص الدخل الجانب  4000 -أ 

 لاير وتظهر في حساب ملخص الدخل الجانب المدين 8000 -ب 
 لاير وتظهر في حساب ملخص الدخل الجانب الدائن 4000 -ج 
 لاير وتظهر في حساب ملخص الدخل الجانب الدائن 8000 -د 
 
لاير، فإذا علمت أن هذا المبلغ مدفوع عن  7200غ هـ مبل1422-12-30بلغ رصيد التأمين المقدم الوارد ضمن أرصدة ميزان المراجعة قبل التسويات في /

 :هـ، فإن مصروف التأمين الذي يخص العام الحالى هو1422-10-1مدة عام يبدأ من 
 .لاير 3600 –ب            .لاير 7200 -أ 

 .لاير 1800 -د            .لاير 2400 -ج 
 

هـ قدرت قيمة المستهلك من تلك المهمات بمبلغ 1432/ 12/ 30لاير، وفى  30000بلغت  هـ1423إذا علمت أن المهمات المكتبية المشتراه خالل العام /
 :هـ هو1423-12-30لاير، فإن الرصيد المتبقي منها في  24000

 .لاير ويظهر في جانب االلتزامات بالميزانية 6000 -أ 
 .لاير ويظهر في جانب األصول بالميزانية 24000 -ب 
 .جانب الخصوم بالميزانيةلاير ويظهر في  24000 –ج 
 لاير ويظهر في جانب األصول بالميزانية 6000 –د 
 
هـ قدرت قيمة المستهلك من تلك المهمات بمبلغ 1432/ 12/ 30لاير، وفى  30000هـ بلغت 1423إذا علمت أن المهمات المكتبية المشتراه خالل عام /

 :هـ في حساب ملخص الدخل هو1423-12-30لاير، فإن المبلغ الواجب تحميله منها لعام  24000
 لاير ويظهر في الجانب المدين بحساب ملخص الدخل 6000 -أ 

 لاير ويظهر في الجانب المدين بحساب ملخص الدخل 24000 -ب 
 لاير ويظهر في الجانب الدائن بحساب ملخص الدخل 24000 –ج 
 لاير ويظهر في جانب الدائن بحساب ملخص الدخل 6000 –د 
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-12-30لاير ولمدة عام، لهدا فإن حساب ملخص الدخل في  24000هــ مبلغ 1425-7-1عت إحدى المنشآت قيمة اإليجار ألحد معارضها اعتبارا دف/
  :هـ يجب أن يحمل بمبلغ1425

 لاير 24000أ. 
 لاير 18000ب. 
 لاير 12000ج. 
 لاير 6000د. 

 
لاير، لهذا فإن مبلغ حساب  6000لاير، فإذا علمت أن األجور الشهرية تقدر بمبلغ  70000غ بلغت قيمة األجور المدفوعة من قبل إحدى المنشآت مبل/

 :هـ هو1425-12-30األجور الواجب تحميله لحساب ملخص الدخل في 
 لاير 70000أ. 

 لاير 6000ب. 
 لاير 72000ج. 
 لاير 76000د. 
 
وقد أثبتت القيمة في الدفاتر، لهذا فإن قيمة مبلغ ايراد العقار المقدم  عامين لاير عن 72000هـ استلمت المنشأة نقداً إيراد عقار بمبلغ 1422-1-1في /

 :هـ هو 1422ال يخص عام الذي
 ويظهر في جانب األصول في قائمة المركز المالى 72000أ. 
 ويظهر في جانب الخصوم في قائمة المركز المالى 72000.ب

 المركز المالىويظهر في جانب األصول في قائمة  36000ج. 
 ويظهر في جانب الخصوم في قائمة المركز المالى 36000د. 
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 الخامسةالمحاضرة 
 
 :)ورقة العمل )قائمة التسويات /
 تعد جزءاً من الدفاتر المحاسبية -أ 

 تعد جزءاً من السجالت المحاسبية –ب 
 الماليةتعد جزءاً من القوائم  -ج 
 ال شيء مما سبق -د
 
 :ورقة العمل )قائمة التسويات( هى مسودة يعدها المحاسب /
 .ويتم االطالع عليها من قبل األطراف الخارجية -أ 

 .ويتم االطالع عليها من قبل األطراف الداخلية -ب 
 وتعد بمثابة المستند القانونى الذى يمكن أن يعتد به األطراف الداخلية –ج 
 ء مما سبقال شي -د
 
 :إعداد ورقة العمل )قائمة التسويات( يستهدف تحقيق ما يلى /
 .تبسيط العمل المحاسبى عند إعداد القوائم المالية -

 .تجنب الوقوع في األخطاء عند إعداد القوائم المالية -ب 
 .تجنب تسجيل قيود تسوية خاطئة في دفتر اليومية -ج 
 صحيح كل ما سبق -د 
 
 :العمل )قائمة التسويات( الكاملة منتتكون ورقة  /
 ثالثة أقسام رئيسية -أ 

 أربعة أقسام رئيسية -ب 
 خمسة أقسام رئيسية -ج 
 ال شيء مما سبق -د 
 
 :من أمثلة التكاليف )المصروفات( التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية/
 االيجار المدفوع مقدماً الذى يظهر في جانب الخصوم -أ 

 المدفوع مقدماً الذى يظهر في جانب األصول االيجار –ب 
 األجور والرواتب المستحقة التي تظهر في جانب الخصوم -ج 
 ال شئ مما سبق -د
 
فإن  لاير، 500لاير، وفى نهاية العام تبين أن الزيوت والشحوم المتبقية )الغير مستخدمة(  2000هـ كان رصيد الزيوت والشحوم 1422 -12-30في  /

 :هو قيد االقفال
 الى حـ/ ملخص الدخل 1500 -من حـ/ الزيوت والشحوم 1500 -أ 

 الى حـ/ الزيوت والشحوم 1500 -من حـ/ ملخص الدخل 1500 -ب 
 الى حـ/ ملخص الدخل 1500 -من حـ/ الزيوت والشحوم المستخدمة 1500 -ج 
 الى حـ/ الزيوت والشحوم المستخدمة 1500 -من حـ/ ملخص الدخل 1500 -د 

 لاير 1500= 500-2000الغير مستخدم =  -العام )الزيوت والشحوم المستخدمة(= المدفوعما يخص 
 .لاير 1500قيد االقفال يتم عمله للزيوت والشحوم المستخدمة )التي استهلكت خالل العام( أى بمبلغ 

 تات وكذلك مصروف الوقود والزيوما ينطبق على مصروف الزيوت والشحوم يطبق على كل من مصروف المواد والمهم: ملحوظة هامة جداً 
 
 :هو قيد التسوية لاير، فإن 10000بلغت قيمة األجور والرواتب المستحقة التي لم تدفع حتى نهاية العام /
 الى حـ/ ملخص الدخل 10000 -من حـ/ األجور والرواتب 10000 -أ 

 الى حـ/ األجور والرواتب 10000 -من حـ/ ملخص الدخل 10000 -ب 
 الى حـ/ األجور والرواتب 10000 -من حـ/ األجور والرواتب المستحقة  10000 –ج 
 الى حـ/ األجور والرواتب المستحقة 10000 -من حـ/ األجور والرواتب  10000 -د 
 
فإن قيد  ، ولهذاةوتم إثباته في الدفاتر كإيراد من البداي لاير عن مدة عام ونصف، 18000هـ بلغت قيمة إيراد العقار المحصل نقداً 1422-1-1في /

 هـ هو1422 -12-30المتعلق بإيراد العقار فى  التسوية
 الى حـ/ إيراد العقار المقدم 6000 -من حـ/ إيراد العقار 6000 -أ 

 الى حـ/ ايراد العقار 12000 -من حـ/ ملخص الدخل 12000 -ب 
 الى حـ/ ايراد العقار 6000 -من حـ/ إيراد العقار المقدم 6000 –ج 
 الى حـ/ ملخص الدخل 12000 -من حـ/ ايراد العقار 12000 -د 

 1000= 18/0018ايراد العقار الشهرى= 
 (لاير )تقفل في ملخص الدخلˣ 12=12000 1000ايراد العقار الذى يخص العام = 

 لاير 6000= 12000 -18000ايراد العقار المحصل مقدماً )التزام أو خصم على المنشأة(= 
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 :هو ولهذا فإن قيد التسوية لاير، 7000لاير، فإذا علمت أن االيجار الشهرى هو  70000بلغت قيمة االيجار المدفوعنقداً  1/1/1422في /
 الى حـ/ ملخص الدخل 14000 -من حـ/ االيجار 14000 -أ 

 الى حـ/ االيجار 84000 -من حـ/ ملخص الدخل 84000 -ب 
 االيجار المستحقالى حـ/ 14000 -من حـ/ االيجار  14000 -ج 
 الى حـ/ االيجار 70000 -من حـ/ االيجار المستحق  70000 -د 

 لاير x 12=84000 7000االيجار السنوى= 

 لاير وتمثل خصم على النشأة 14000= 70000 -84000المدفوع=  -االيجار المستحق= السنوى
 
 :هو ولهذا فإن قيد االقفال لاير، 7000علمت أن االيجار الشهرى هو  لاير، فإذا 70000هـ بلغت قيمة االيجار المدفوعنقداً 1422-1-1في في /
 الى حـ/ ملخص الدخل 14000 -من حـ/ االيجار 14000 -أ 

 الى حـ/ االيجار 84000 -من حـ/ ملخص الدخل 84000 -ب 
 الى حـ/ االيجار المستحق14000 -من حـ/ االيجار  14000 -ج 
 الى حـ/ االيجار 70000 -من حـ/ االيجار المستحق  70000 -د 

 لاير x 12=84000 7000االيجار السنوى= 

 .يتم اقفاله في حساب ملخص الدخل الجانب المدين
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 المحاضرة السادسة
 
 :األصول الثابتة هى األصول التى تقتنيها المنشأة بغرض/
 البيع -أ 

 عاماالستخدام لمدة اقل من  –ب 
 لعدة سنوات االستخدام -ج 
 .كل ما سبق غير صحيح -د 
 
 :المصروف االيرادي هو/
 المصروف الذى يدفع للحصول على األصل الثابت -أ 

 المصروف الذى ينفق لزيادة الطاقة االنتاجية الحالية لألصل الثابت -ب 
 المصروف الذى ينفق لزيادة العمر االنتاجى لألصل الثابت -ج
 الذى ينفق للحفاظ على الطاقة االنتاجية الحالية لألصل الثابتالمصروف  -د
 
 :المصروف الرأسمالى هو/
 .المصروف الذى يدفع والذى يستهدف االبقاء على األصل الثابت في حالته العادية للحصول على منافعه -أ 

 المصروف الذى ال تضاف تكلفته إلى قيمة األصل الثابت -ب 
 لزيادة العمر االنتاجى لألصل الثابتالمصروف الذى ينفق  -ج
 المصروف الذى ينفق للحفاظ على العمر اإلنتاجى المقدر لألصل الثابت -د
 
 :االستهالك هو التناقص التدريجى في قيمة األصل الثابت نتيجة/
 البيع -أ 

 البيع أو االستخدام –ب 
 البيع أو التقادم -ج 
 .االستخدام أو التقادم -د 
 
 :المؤثرة على حساب قيمة استهالك األصل الثابت هىالعوامل /
 .تكلفة األصل الثابت -أ 

 .العمر االنتاجى أو االفتراضى لألصل الثابت -ب 
 .قيمة الخردة المتوقعة من بيع األصل الثابت في نهاية عمره االفتراضى -ج 
 .كل ما سبق صحيح -د 
 
 :من طرق حساب استهالك األصول الثابتة/
 مجموع أرقام السنواتطريقة  -أ 

 طريقة الوارد أوال صادر أوالً  –ب 
 .طريقة متوسط التكلفة -ج 
 طريقة الوارد أخيراً صادر أوالً  -د 
 
 :أي من الطرق التالية ال تعد من ضمن طرق حساب استهالك األصول الثابتة المتعارف عليها/
 طريقة الوحدات المنتجة -أ 

 طريقة الرصيد المتناقص –ب 
 قة مجموع أرقام السنواتطري -ج 
 القسط المتزايد -د 
 
 :تمثل القيمة الدفترية لألصل الثابت في أى تاريخ/
 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 
 .ال شئ مما سبق –د 
 
 5لاير، والعمر اإلنتاجي المقدر لها  3000لاير وقيمتها المقدرة كخردة هي  33000إذا كانت تكلفة الحصول على سيارة نقل إلحدى الشركات تبلغ /

 :سنوات، فإن قيمة قسط االستهالك السنوى للسيارة المحسوب وفقاً لطريقة القسط الثابت هو
 .لاير 30000 -أ 

 .لاير 3000 -ب 
 .لاير 5000 -ج 
 .لاير 6000 -د 

 .لاير/ سنوياً  6000=  5( ÷ 3000-33000قسط االستهالك السنوى للسيارة = )
 

 



 للدكتور المحارفي  :   اتمنى لكم التوفيق والنجاح ""    اخوكم محمد آل جمعة 2مبادئ المحاسبة اختبر نفسك 

 

10 

لاير، فإن معدل االستهالك السنوى الذى  5000سنوات، والخردة  4لاير والعمر االفتراضي لها  55000إذا كانت تكلفة اآللة إلحدى الشركات تبلغ /
 الثابت هو تتناقص به اآللة وفقاً لطريقة القسط

 %20 -أ 
 %10 -ب 
 %25 -ج 
 %50 -د 

  x 100(  =1/4 )x 100 =25%/العمر االفتراضى( 1معدل االستهالك = )
 
لاير، فإن مضاعف معدل االستهالك السنوى  5000سنوات، والخردة  4لاير والعمر االفتراضي لها  55000إذا كانت تكلفة اآللة إلحدى الشركات تبلغ /

 :اآللة وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص هوالذى تتناقص به 
 %20 -أ 

 %10 -ب 
 %25 -ج 
 %50 -د 

  x 100(  =1/4 )x 100 =25%/العمر االفتراضى( 1معدل االستهالك = )
  x 2  =50% %25مضاعف معدل االستهالك = 

 
سنوات، فإن قيمة  4لاير، والعمر االفتراضي لها  5000بمبلغ لاير وقيمتها كخردة قدرت  55000إذا كانت تكلفة الحصول على آلة إلحدى الشركات تبلغ /

 :قسط االستهالك لآللة في السنة األولى وفقا لطريقة مجموع أرقام السنوات هو
 .لاير 50000 -أ 

 .لاير 10000 -ب 
 .لاير 20000 -ج 
 .لاير 25000 -د 

 10=  1+  2+ 3+  4مجموع أرقام السنوات = 
 لاير. x (10/4 = )20000( 5000-55000قسط االستهالك لآللة في السنة األولى = )

 
 5000لاير، وقدرت قيمتها كخردة بمبلغ  55000كيلومتر، وقد تم شراؤها بمبلغ  500000قامت احدى المنشآت بشراء سيارة قدر عمرها االفتراضي /

كيلو متر فى  100000وفقا لطريقة الوحدات المنتجة، إذا علمت أنه من المتوقع أن تسير السيارة  لاير، فإن قيمة قسط االستهالك للسيارة في السنة األولى
 :السنة األولى هو

 .لاير 50000 -أ 
 .لاير 10000 -ب 
 .لاير 20000 -ج 
 .لاير 25000 -د 

 ر االفتراضي للسيارةالخردة(/ إجمالى وحدات اإلنتاج المقدرة خالل العم -معدل االستهالك لكل كيلومتر = )التكلفة
 لاير/ للكيلومتر الواحد  0.10=كيلو متر  500000(/ 5000 -55000= )   

 لاير. x 0.10  =10000كيلو متر  100000قسط االستهالك للسيارة في السنة األولى = 
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 المحاضرة السابعة
 
 :استهالك األصول الثابتة سنوياً الوصول إلىمن ضمن أهداف إجراء المعالجة المحاسبية الخاصة بحساب /
ً  -أ  القيمة البيعية لألصل الثابت سنويا

ً  -ب  القيمة التاريخية لألصل الثابت سنويا
ً  -ج  القيمة الدفترية لألصل الثابت سنويا
 كل ما سبق غير صحيح -د
 
 :االستهالك هو التناقص التدريجى في قيمة األصل الثابت نتيجة/
 البيع -أ

 يع أو االستخدامالب -ب
 البيع أو التقادم -ج 
 .االستخدام أو التقادم -د 
 
 5لاير، والعمر اإلنتاجي المقدر لها  3000لاير وقيمتها المقدرة كخردة هي  33000إذا كانت تكلفة الحصول على سيارة نقل إلحدى الشركات تبلغ /

 : :بحساب مصروف استهالك السيارة هوالخاص  قيد التسوية سنوات، وتستهلك بطريقة القسط الثابت، فإن
 الى حـ/ ملخص الدخل 6000 -من حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -أ 

 الى حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -من حـ/ ملخص الدخل 6000 -ب 
 الى حـ/ مجمع استهالك السيارة 6000 -من حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -ج 
 الى حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -تهالك السيارة من حـ/ مجمع اس 6000 -د 

 .لاير/ سنوياً  6000=  5( ÷ 3000-33000قسط االستهالك السنوى للسيارة = )
 
 5لاير، والعمر اإلنتاجي المقدر لها  3000لاير وقيمتها المقدرة كخردة هي  33000إذا كانت تكلفة الحصول على سيارة نقل إلحدى الشركات تبلغ /

 :الخاص بحساب مصروف استهالك السيارة هو قيد االقفال سنوات، وتستهلك بطريقة القسط الثابت، فإن
 الى حـ/ ملخص الدخل 6000 -من حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -أ 

 الى حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -من حـ/ ملخص الدخل 6000 -ب 
 الى حـ/ مجمع استهالك السيارة 6000 -من حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -ج 
 الى حـ/ مصروف استهالك السيارة 6000 -من حـ/ مجمع استهالك السيارة  6000 -د 

 .لاير/ سنوياً  6000=  5( ÷ 3000-33000قسط االستهالك السنوى للسيارة = )
 
قيد  سنوات، وتستهلك بطريقة القسط الثابت، فإن 6المقدر لها لاير، والعمر اإلنتاجي  60000إذا كانت تكلفة الحصول على الة إلحدى الشركات تبلغ /

 :الخاص بحساب مصروف استهالك اآللة هو التسوية
 الى حـ/ ملخص الدخل 10000 -من حـ/ مصروف استهالك اآللة 10000 -أ 

 الى حـ/ مصروف استهالك اآللة 10000 -من حـ/ ملخص الدخل 10000 -ب 
 الى حـ/ مجمع استهالك اآللة 10000 -استهالك اآللة من حـ/ مصروف  10000 -ج 
 الى حـ/ مصروف استهالك اآللة 10000 -من حـ/ مجمع استهالك اآللة  10000 -د 

 .لاير/ سنوياً  10000=  6( ÷ 0-60000قسط االستهالك السنوى لآللة = )
 
قيد  سنوات، وتستهلك بطريقة القسط الثابت، فإن 6اإلنتاجي المقدر لها  لاير، والعمر 60000إذا كانت تكلفة الحصول على الة إلحدى الشركات تبلغ  /

 :الخاص بحساب مصروف استهالك اآللة هو االقفال
 الى حـ/ ملخص الدخل 10000 -من حـ/ مصروف استهالك اآللة 10000 -أ 

 الى حـ/ مصروف استهالك اآللة 10000 -من حـ/ ملخص الدخل 10000 -ب 
 الى حـ/ مجمع استهالك اآللة 10000 -مصروف استهالك اآللة من حـ/  10000 -ج 
 الى حـ/ مصروف استهالك اآللة 10000 -من حـ/ مجمع استهالك اآللة  10000 -د 

 .لاير/ سنوياً  10000=  6( ÷ 0-60000قسط االستهالك السنوى لآللة = )
 
 :يتم بيع األصل الثابت بخسارة عندما تكون قيمته السوقية/
 ية لقيمته الدفتريةمساو –أ 

 أقل من قيمته البيعية –ب 
 أكبر من قيمته الدفترية -ج 
 أقل من قيمته الدفترية -د 
 
  :يتم بيع األصل الثابت بربح عندما تكون قيمته السوقية/
 مساوية لقيمته الدفترية –أ 

 أقل من قيمته البيعية –ب 
 أكبر من قيمته الدفترية -ج 
 أقل من قيمته الدفترية -د 
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  :ال يحقق بيع األصل الثابت ربح أو خسارة عندما تكون قيمته السوقية /
 مساوية لقيمته الدفترية –أ 

 أقل من قيمته البيعية –ب 
 أكبر من قيمته الدفترية -ج 
 أقل من قيمته الدفترية -د 
 
لاير، وكان مجمع  20000 بشيك في نهاية السنة الثالثة بمبلغلاير، وتقرر بيعها  50000إذا كانت تكلفة الحصول على سيارة نقل إلحدى الشركات تبلغ /

 :عملية البيع تحقق للمنشأة لاير، فإن 30000استهالك السيارة في تاريخ البيع 
 .لاير أرباح 10000 -أ 

 .لاير خسائر 10000 -ب 
 .أرباح 20000 -ج 
 .ليس أياً مما سبق -د 

 استهالكه حتى تاريخ البيعمجمع  -القيمة الدفترية للسيارة = تكلفة األصل
 لاير 20000=  30000 -50000= 

 أرباح 0=  20000 -20000القيمة الدفترية =  –الربح = القيمة البيعية 
 
لاير، وكان مجمع  10000 لاير، وتقرر بيعها بشيك في نهاية السنة الثالثة بمبلغ 50000إذا كانت تكلفة الحصول على سيارة نقل إلحدى الشركات تبلغ /

 :عملية البيع تحقق للمنشأة لاير فإن 30000استهالك السيارة في تاريخ البيع 
 .لاير أرباح 10000 -أ 

 .لاير خسائر 10000 -ب 
 .أرباح 20000 -ج 
 .ليس أياً مما سبق -د 

 مجمع استهالكه حتى تاريخ البيع -القيمة الدفترية للسيارة = تكلفة األصل
 لاير 20000=  30000 -50000القيمة الدفترية للسيارة = 

 لاير خسائر 10000 -=  20000 -10000القيمة الدفترية =  –الربح = القيمة البيعية 
 
لاير، وكان مجمع  40000 لاير،، وتقرر بيعها بشيك في نهاية السنة الثالثة بمبلغ 50000إذا كانت تكلفة الحصول على سيارة نقل إلحدى الشركات تبلغ /

 :عملية البيع تحقق للمنشأة لاير، فإن 30000ريخ البيع استهالك السيارة في تا
 .لاير أرباح 10000 -أ 

 .لاير خسائر 10000 -ب 
 .أرباح 20000 -ج 
 .ليس أياً مما سبق -د 

 مجمع استهالكه حتى تاريخ البيع -القيمة الدفترية للسيارة = تكلفة األصل
 لاير 20000=  30000 -50000القيمة الدفترية للسيارة = 

 لاير أرباح 20000 -=  20000 -40000القيمة الدفترية =  –الربح = القيمة البيعية 
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 المحاضرة الثامنة
 
 :ال يدخل ضمن حساب بضاعة أخر المدة/
 .البضاعة المملوكة للمنشأة والموجودة في مخازنها يوم الجرد -أ

 الجردالبضاعة الموجودة لدى فروع المنشأة يوم  -ب
 .البضاعة المملوكة للغير والموجودة في مخازنها يوم الجرد -ج
 .البضاعة الموجودة لدى مخازن االستيداع الجمركية يوم الجرد -د
  :يعد المخزون من أهم عناصر /
 األصول المتداولة -ب                الخصوم المتداولة -أ

 الملكيةحقوق  -د                    األصول الثابتة -ج
  :إن الخطأ في تقييم مخزون أخر المدة بالزيادة ينتج عنه/
 زيادة تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صافى الربح -أ

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافى الربح -ب
 .زيادة تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافى الربح -ج
 ى الربحانخفاض تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صاف -د
  :إن الخطأ في تقييم مخزون أخر المدة بالنقص ينتج عنه/
 زيادة تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صافى الربح -أ

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافى الربح -ب
 .زيادة تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافى الربح -ج
 الربحانخفاض تكلفة البضاعة المباعة وزيادة صافى  -د
  :يتم تقييم مخزون أخر المدة وفقاً لقاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لمبدأ/
 التكلفة التاريخية -ب                       االستمرار -أ

 الوحدة المحاسبية -د                          التحفظ -ج
 
 :بالتكلفة تنتج من تطبيق طريقة أكبر قيمة للمخزون في ظل االرتفاع المستمر لألسعار فإن/
 الداخل أوال خارج أوال –ب                 التمييز المحدد للبضاعة -أ 

 طريقة متوسط التكلفة –د               الداخل أخيراً صادر أوالً  -ج 
 
 بالتكلفة تنتج من تطبيق طريقة أقل قيمة للمخزون في ظل االرتفاع المستمر لألسعار فإن/
 التمييز المحدد للبضاعة -أ 

 الداخل أوال صادر أوال –ب 
 الداخل أخيراً صادر أوالً  -ج 
 طريقة متوسط التكلفة –د 
 
  :صافى ربح عند تقييم بضاعة أخر المدة بالتكلفة ينتج من تطبيق طريقة أكبر في ظل االرتفاع المستمر لألسعار فإن الحصول على/
 التمييز المحدد للبضاعة -أ 

 الداخل أوال صادر أوال –ب 
 الداخل أخيراً صادر أوالً  -ج 
 طريقة متوسط التكلفة –د 
 
 :صافى ربح عند تقييم بضاعة أخر المدة بالتكلفة ينتج من تطبيق طريق أقل في ظل االرتفاع المستمر لألسعار فإن الحصول على/
 التمييز المحدد للبضاعة -أ 

 الداخل أوال صادر أوال –ب 
 أخيراً صادر أوالً الداخل  -ج 
 طريقة متوسط التكلفة –د 
 
لاير بسعر التكلفة، وفى نفس التاريخ قدرت قيمتها بسعر السوق  18000قدرت بضاعة آخر المدة لشركة الهدى التجارية بمبلغ  1429 -12 -30فى  /

  :الخاص بإثبات مخزون أخر المدة هو قيد التسوية لاير فإن 18000بمبلغ
 الى حـ/ ملخص الدخل 18000 -مخزون أخر المدةمن حـ/  18000 -أ 

 الى حـ/ مخزون أخر المدة 18000 -من حـ/ ملخص الدخل 18000 -ب 
 الى حـ/ مخزون أول المدة18000 -من حـ/ مخزون أخر المدة 18000 -ج 
 الى حـ/ مخزون أخر المدة18000 -من حـ/ مخزون أول المدة 18000 -د 

 
لاير بسعر التكلفة، وفى نفس التاريخ قدرت قيمته بسعر السوق  18000آخر المدة لشركة الهدى التجارية بمبلغ قدرت بضاعة  30- 12-  1429فى/

  :الخاص بإثبات مخزون أخر المدة هو قيد التسوية لاير فإن 22000بمبلغ
 الى حـ/ ملخص الدخل 18000 -من حـ/ مخزون أخر المدة 18000 -أ 

 الى حـ/ مخزون أخر المدة 18000 -من حـ/ ملخص الدخل 18000 -ب 
 الى حـ/ مخزون أول المدة18000 -من حـ/ مخزون أخر المدة 18000 -ج 
 الى حـ/ مخزون أخر المدة18000 -من حـ/ مخزون أول المدة 18000 -د 
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 المحاضرة التاسعة
 
  يتم إجراء تسوية لحساب صندوق المصروفات النثرية عندما : -
 للصندوق مع الرصيد الفعلي له عند الجرد.يتساوى الرصيد الدفتري  -أ

 يتساوى الرصيد الفعلي للصندوق مع الرصيد الدفتري له عند الجرد. -ب
 يقل أو يزيد الرصيد الدفتري للصندوق عن الرصيد الفعلي له عند الجرد. -ج
 كل ما سبق غير صحيح.  -د
 
لاير، وعند الجرد تبين أن النقدية الفعلية الموجودة في  10000دفاتر هو هـ كان رصيد حساب صندوق المصروفات النثرية بال1425-12-30في  -

 هو بإثبات الزيادة في الصندوقالخاص  قيد التسويةلاير، وبمراجعة أسباب الزيادة وجد أنه بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية، فإن 10200الصندوق تبلغ 
 الى حـ/ ملخص الدخل 200 -من حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق 200 -أ 

 الى حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق  200 -من حـ/ ملخص الدخل  200 -ب 
 الى حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق  200 -من حـ/ الصندوق 200 –ج 
 الى حـ/ الصندوق 200 -من حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق  200 -د  

طرفاً مديناً في قيد التسوية ويكون الطرف الدائن هو حساب العجز أو الزيادة في الصندوق ألنه يمثل مكسباً أو يتم زيادة حساب الصندوق بالمبلغ ليصبح 
 إيرادًا للمنشأة

  
لاير، وعند الجرد تبين أن النقدية الفعلية الموجودة في خزينة المنشأة تبلغ  10000هـ كان رصيد حساب الصندوق بالدفاتر هو 1425-12-30في  -

  هو : بإثبات الزيادة في الصندوقالخاص قيد االقفال لاير، وبمراجعة أسباب الزيادة وجد أنه بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية، فإن 10200
 الى حـ/ ملخص الدخل 200 -من حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق 200 -أ 

 الى حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق  200 -من حـ/ ملخص الدخل  200 -ب 
 الى حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق  200 -من حـ/ الصندوق 200 –ج 
 حـ/ الصندوق الى 200 -من حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق  200 -د  

 يتم  إقفال حساب العجز أو الزيادة في الصندوق في الجانب الدائن من حساب ملخص الدخل ألنه يمثل مكسباً أو إيرادًا للمنشأة
 
بلغ لاير، وعند الجرد تبين أن النقدية الفعلية الموجودة في خزينة المنشأة ت 10000هـ كان رصيد حساب الصندوق بالدفاتر هو 1425-12-30في  -

  هو : بإثبات العجز في الصندوقالخاص  قيد التسويةلاير، وبمراجعة أسباب العجز وجد أنه بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية، فإن  9800
 الى حـ/ ملخص الدخل 200 -من حـ/ الصندوق200 -أ 

 الى حـ/ الصندوق 200 -من حـ/ ملخص الدخل  200 -ب 
 / العجز أو الزيادة في الصندوق الى حـ 200 -من حـ/ الصندوق 200 –ج 
 الى حـ/ الصندوق 200 -من حـ/ العجز أو الزيادة في الصندوق  200 -د  

يمثل خسارة يتم تخفيض حساب الصندوق بالمبلغ ليصبح طرفاً دائناً في قيد التسوية ويكون الطرف المدين هو حساب العجز أو الزيادة في الصندوق ألنه 
 للمنشأة

 
  رصيد حساب البنك الوارد بكشف حساب البنك مع رصيد حساب البنك المستخرج من الدفاتر المحاسبية بسبب : يتطابقال عادة  -
 وجود عمليات مثبته في الدفاتر ولم تثبت بكشف حساب البنك -أ

 وجود عمليات مثبتة بكشف حساب البنك ولم تقيد بدفاتر المنشأة -ب
 المنشأة ودفاتر البنك. وجود أخطاء تسجيل مرتكبة في دفاتر -ج
 كل ما سبق صحيح  -د

يمثل خسارة يتم تخفيض حساب الصندوق بالمبلغ ليصبح طرفاً دائناً في قيد التسوية ويكون الطرف المدين هو حساب العجز أو الزيادة في الصندوق ألنه 
 للمنشأة

 
  :قيود تسوية لتلك العمليات عند إعداد مذكرة تسوية البنك يتم إجراء  -
 التي سجلتها المنشأة في سجالتها ولم يسجلها البنك. -أ

 التي سجلها كال من البنك والمنشأة في سجالتهما.  -ب
 التي سجلها البنك في سجالته ولم تسجلها المنشأة. -ج
 التي لم تسجل في سجالت البنك أو المنشأة  -د

  بتعديل حساب البنك بالدفاترالجانب األيسر الخاص  -راجع عنوان مذكرة تسوية البنك بالمحاضرة
 
  عند إعداد مذكرة تسوية البنك فإن الودائع بالطريق المرسلة للبنك : -
 تطرح من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك -أ

 تطرح من رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة  -ب
 تضاف إلى الرصيد الوارد بكشف حساب البنك -ج
 خرج من دفاتر المنشأة تضاف إلى رصيد البنك المست -د

  الجانب األيمن الخاص بتعديل رصيد حساب البنك الوارد بكشف الحساب -راجع البنود الواردة بمذكرة تسوية البنك بالمحاضرة
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  )للموردين أو الدائنيين( ولم يتقدموا بعد لصرفها :الشيكات المحررة للمستفيدين عند إعداد مذكرة تسوية البنك فإن  -
 تطرح من الرصيد الوارد 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

  رصيد حساب البنك الوارد بكشف الحسابالجانب األيمن الخاص بتعديل  -راجع البنود الواردة بمذكرة تسوية البنك بالمحاضرة
 
ولم تقدم  هناك شيكات حررت لمستفيدينلاير، وبمراجعته اتضح أن  15000هـ 30/12/1427فى  الوارد بكشف الحسابكان رصيد حساب البنك  -

لاير، فبناء على المعلومات  2000لم تظهر بكشف حساب البنك قيمتها  ودائع مرسلة للبنكلاير لم تظهر بكشف الحساب، وأن هناك  3000للصرف قيمتها 
  : فإن رصيد البنك الوارد بكشف الحساب المعدل )الحقيقى( هوالسابقه 

 لاير ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى. 12000 -أ  
 ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى.  13000 -ب 
 ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى.  14000 –ج 
 ويظهر ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالى. 14000 -د  

 الجانب األيمن الخاص بتعديل رصيد حساب البنك الوارد بكشف الحساب -جع البنود الواردة بمذكرة تسوية البنك بالمحاضرة
  لاير 14000=  3000 -2000+  15000رصيد البنك المعدل = 

 
ولم تظهر بكشف حساب  هناك ودائع مرسلة للبنكلاير، وبمراجعته اتضح أن  16000هـ 30/12/1427فى  فى دفاتر المنشأةكان رصيد حساب البنك  -

فإن رصيد البنك المعلومات السابقه  لاير، فبناء على 2000لاير، وأن هناك كمبيالة قام البنك بسدادها نيابة عن المنشأة قيمتها  2000البنك قيمتها 
  : المستخرج من الدفاتر المعدل )الحقيقى( هو

 لاير ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى. 12000 -أ  
 ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى.  13000 -ب 
 ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى.  14000 –ج 
 ويظهر ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالى.  14000 -د  

 الجانب األيسر الخاص بتعديل رصيد حساب البنك المستخرج من الدفاتر -راجع البنود الواردة بمذكرة تسوية البنك بالمحاضرة
 مرسلة للبنك ألنها تمثل أحد بنود التسوية الخاصة برصيد البنك الوارد بكشف الحساب وليس المستخرج من الدفاترملحوظة تهمل الودائع ال
 لاير 14000=  2000 – 16000رصيد البنك المعدل = 

 
هناك كمبيالة قام البنك لاير، وبعد ورود كشف حساب البنك اتضح أن  13000هـ  هو 30/12/1427في  فى دفاتر المنشأةكان رصيد حساب البنك  -

لاير، وأن هناك كمبيالة أخرى قام البنك بسدادها نيابة عن المنشأة ظهرت بكشف الحساب  3000ظهرت بكشف الحساب قيمتها  بتحصيلها لصالح المنشأة
  : فإن رصيد البنك  المستخرج من الدفاتر المعدل )الحقيقى( هولاير،  4000قيمتها 

 ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى.لاير ويظهر  12000 -أ  
 ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى.  13000 -ب 
 ويظهر ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالى.  14000 –ج 
 ويظهر ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالى 14000 -د  

 الجانب األيسر الخاص بتعديل رصيد حساب البنك المستخرج من الدفاتر -لبنك بالمحاضرةراجع البنود الواردة بمذكرة تسوية ا
 لاير 12000=  4000- 3000+  13000رصيد البنك المعدل = 
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 المحاضرة العاشرة
 
 :من الفروق الهامة بين حامل السهم وحامل السند/
 .تتغير قيمتهأن السهم ال تتغير قيمته بينما السند  -أ

 .أن حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة -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
 
، وكذلك المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين  FASBالصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية 115يصنف المعيار رقم /

 :هـ، االستثمارات في األوراق المالية الى1419عام  SOCPA القانونيين

 ثالثة مجموعات رئيسية -ب          أربعة مجموعات رئيسية -أ
 سبق غير صحيح كل ما -د         خمسة مجموعات رئيسية -ج
 :تظهر االستثمارات المالية قصيرة األجل في قائمة المركز المالى ضمن مجموعة/
 األصول المتداولة -ب                 األصول الثابتة -أ

 حقوق الملكية -د             الخصوم المتداولة -ج
 :ق المعادلة التاليةيتم حساب قيمة إجمالى تكلفة شراء األوراق المالية بغرض اإلتجار بتطبي/
 سعر الشراء + عمولة السمسرة + المصروفات الشرائية األخرى -أ

 اجمالي سعر البيع + عمولة السمسرة + المصروفات البيعية األخرى -ب
 المصروفات البيعية األخرى -عمولة السمسرة  -اجمالي سعر البيع  -ج
 األخرىالمصروفات البيعية  -سعر الشراء + عمولة السمسرة  -د
 
 :يتم حساب صافى سعر بيع األوراق المالية بغرض اإلتجار بتطبيق المعادلة التالية/
 سعر الشراء + عمولة السمسرة + المصروفات الشرائية األخرى -أ

 اجمالي سعر البيع + عمولة السمسرة + المصروفات البيعية األخرى -ب
 بيعية األخرىالمصروفات ال -عمولة السمسرة  -اجمالي سعر البيع  -ج
 المصروفات البيعية األخرى -سعر الشراء + عمولة السمسرة  -د
 
قيمتها بسعر السوق  ، وفى نفس التاريخ قدرتلاير 152000بالتكلفة بمبلغ  كانت قيمة محفظة األوراق المالية بغرض االتجار 1429 -12 -30فى  /

 :الواجب اجراؤه هو قيد التسوية لاير فإن165000 بمبلغ
 الى حـ/ ملخص الدخل 13000 -من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -أ 

 الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -من حـ/ ملخص الدخل 13000 -ب 
 الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 13000 -من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -ج 
 الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -يالت في القيمة السوقيةمن حـ/ التعد13000 -د 

 ))مكسب/ايراد 13000= 152000 -165000المكسب/ الخسارة = 
 
قيمتها بسعر السوق  ، وفى نفس التاريخ قدرتلاير 152000بالتكلفة بمبلغ  قدرت قيمة محفظة األوراق المالية بغرض االتجار 1429 -12 -30فى  /

 :الواجب اجراؤه هو قيد اإلقفال لاير فإن165000 بمبلغ
 الى حـ/ ملخص الدخل 13000 -من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -أ 

 الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -من حـ/ ملخص الدخل 13000 -ب 
 ى حـ/ التعديالت في القيمة السوقيةال 13000 -من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -ج 
 الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 13000 -من حـ/ التعديالت في القيمة السوقية13000 -د 

 يقفل في حساب ملخص الدخل الجانب الدائن -)مكسب/ايراد( 13000= 152000 -165000المكسب/ الخسارة = 
 
قيمتها بسعر السوق  ، وفى نفس التاريخ قدرتلاير 152000بالتكلفة بمبلغ  األوراق المالية بغرض االتجارقيمة محفظة  1429قدرت  -12 -30فى  /

 :هو 12-30الواجب اجراؤه في  قيد التسوية لاير فإن142000 بمبلغ
 الى حـ/ ملخص الدخل 10000 -من حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 10000 -أ 

 الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 10000 -من حـ/ ملخص الدخل 10000 -ب 
 الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 10000 -من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 10000 -ج 
 الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 10000 -من حـ/ ملخص الدخل10000 -د 

 ))خسارة 10000 -= 152000 -142000المكسب/ الخسارة = 
 
قيمتها بسعر السوق  ، وفى نفس التاريخ قدرتلاير 152000بالتكلفة بمبلغ  قيمة محفظة األوراق المالية بغرض االتجار 1429 -12 -30فى  /

 :هو 12-30الواجب اجراؤه في  قيد اإلقفال لاير فإن142000 بمبلغ
 الى حـ/ ملخص الدخل 10000 -من حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 10000 -أ 

 الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 10000 -من حـ/ ملخص الدخل 10000 -ب 
 الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 10000 -من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 10000 -ج 
 الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 10000 -من حـ/ ملخص الدخل10000 -د 

 ()خسارة 10000 -= 152000 -142000المكسب/ الخسارة = 
 تقفل في حساب ملخص الدخل الجانب المدين -)خسارة( 10000 -= 152000 -142000المكسب/ الخسارة = 
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 :هى ثالثة مجموعات رئيسية يتم تصنيف المبالغ المستحقة للمنشأة لدى المدينون في/
 .والديون المعدومة التحصيلالديون الجيدة والديون المعدومة  -أ

 .الديون الجيدة والديون المعدومة والديون المضمونة التحصيل -ب
 الديون الجيدة والديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها -ج
 ..الديون الجيدة والديون المعدومة والديون المتوقعة التحصيل -د
 
  :تحصيلها تطبيقاً لمبدأتقوم المنشآت بتكوين مخصص الديون المشكوك في /
 االستمرار -أ

 التكلفة التاريخية -ب
 التحفظ -ج
 الوحدة المحاسبي -د

 ملحوظة: التحفظ هو مسمى أخر لمبدأ الحيطة والحذر
 
وكان لاير،  7000لاير، وكان رصيد الديون المعدومة عند الجرد  107000هـ ظهر رصيد المدينين في ميزان المراجعه بمبلغ 1425-12-30في  /

فإن قيمة مخصص  من رصيد المدينون، %5لاير، وتقرر تكوين مخصص للديون المشكوك بنسبة  5000رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 :يوم الجرد هو الديون المشكوك في تحصيلها

 لاير 7000 -أ
 لاير 5000 -ب
 لاير 95000 -ج
 لاير 102000 -د

 لاير x 5% =5000( 7000-107000= )نسبة المخصص xالديون المعدومة عند الجرد(  -قيمة المخصص عند الجرد = )المدينون
لاير( الوارد ضمن األرصدة ال عالقة له بالمطلوب في السؤال الحالى، لذلك  7000ملحوظة: قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها السابق ) وقيمته 

 تم تجاهله
 
وكان رصيد  لاير، 7000لاير، وكان رصيد الديون المعدومة عند الجرد  107000هـ ظهر رصيد المدينين في ميزان بمبلغ 1425-12-30 في /

فإن قيد  من رصيد المدينون، %5، وتقرر تكوين مخصص للديون المشكوك بنسبة (لاير )السابق 3000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 :هو الديون المشكوك في تحصيلهابمخصص  الخاص التسوية

 الى حـ/ ملخص الدخل 5000 -من حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5000 -أ 
 الى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2000 -من حـ/ ملخص الدخل 2000 -ب 
 الى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5000 -من حـ/ المدينون 5000 -ج 
 سبق غير صحيحكل ما  –د 

 لاير x 5% =5000(  7000-107000= )نسبة المخصص xالديون المعدومة عند الجرد(  -قيمة المخصص المحسوب يوم الجرد= )المدينون
)اإلشارة السالبة توضح أنها خسارة( وبالتالى توجد خسارة محتملة تحتاج  2000-=  5000- 3000المخصص السابق أقل من المخصص المحسوب = 

 لاير 2000تسوية يكون فيه حساب المخصص دائناً وحساب ملخص الدخل مديناً بالفرق وقيمته قيد 
 
وكان رصيد  لاير، 7000لاير، وكان رصيد الديون المعدومة عند الجرد  107000هـ ظهر رصيد المدينين في ميزان بمبلغ 1425-12-30في  /

فإن قيد  من رصيد المدينون، %5تقرر تكوين مخصص للديون المشكوك بنسبة ، و(لاير )السابق 9000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 :هو بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها الخاص التسوية

 الى حـ/ ملخص الدخل 4000 -من حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 4000 -أ 
 تحصيلهاالى حـ/ مخصص الديون المشكوك في  2000 -من حـ/ ملخص الدخل 2000 -ب 
 الى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 4000 -من حـ/ المدينون 4000 -ج 
 كل ما سبق غير صحيح –د 

 لاير x 5% =5000(  7000-107000= )نسبة المخصص xالديون المعدومة عند الجرد(  -قيمة المخصص المحسوب يوم الجرد= )المدينون
)اإلشارة الموجبة توضح انها أرباح( وبالتالى توجد ارباح  محتملة تحتاج  4000=  5000- 9000المخصص السابق أكبر من المخصص المحسوب = 

 لاير 5000قيد تسوية يكون فيه حساب المخصص مديناً وحساب ملخص الدخل دائناً بالفرق وقيمته 
 
وكان رصيد  لاير، 7000معدومة عند الجرد لاير، وكان رصيد الديون ال 107000هـ ظهر رصيد المدينين في ميزان بمبلغ 1425-12-30في  /

قيمة الديون الجيدة  فإن من رصيد المدينون، %5، وتقرر تكوين مخصص للديون المشكوك بنسبة لاير 5000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 :)المضمونة التحصيل( هى

 لاير 7000 -أ
 لاير 5000 -ب
 لاير 95000 -ج
 لاير 102000 -د

 لاير x 5% =5000( 7000-107000= )نسبة المخصص xالديون المعدومة عند الجرد(  -قيمة المخصص= )المدينون
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يوم الجرد –الديون المعدومة عند الجرد  -الديون الجيدة )صافى المدينون(= رصيد المدينون

  لاير. 95000= 7000-5000 -107000=  
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لاير، و كانت الديون المعدومة أثناء العام  7000لاير، وكانت الديون المعدومة عند الجرد  107000إذا ظهر رصيد المدينين في ميزان المراجعة بمبلغ  /

 :هو بالديون المعدومةالخاص قيد التسوية لاير، فإن 5000
 الدخلالى حـ/ ملخص  7000 -من حـ/ الديون المعدومة 7000 -أ 

 الى حـ/ الديون المعدومة 12000 -من حـ/ ملخص الدخل 12000 -ب 
 الى حـ/ الديون المعدومة 12000 -من حـ/ المدينون 12000 -ج 
 الى حـ/ المدينون 7000 -من حـ/ الديون المعدومة 7000 –د 

باجمالى مبلغ الديون  لاير، بينما قيد اإلقفال يكون 7000وهو  فقط 12-30بمبلغ الديون المعدومة المكتشفة يوم  ملحوظة هامة: قيد تسوية الديون يكون
 .لاير 12000= 7000+  5000أثناء العام وعند الجرد( اى مبلغ  (المعدومة

 
ناء العام لاير، و كانت الديون المعدومة أث 7000لاير، وكانت الديون المعدومة عند الجرد  107000إذا ظهر رصيد المدينين في ميزان المراجعة بمبلغ  /

 :هو الخاص الديون المعدومة قيد االقفال لاير فإن 5000
 الى حـ/ ملخص الدخل 7000 -من حـ/ الديون المعدومة 7000 -أ 

 الى حـ/ الديون المعدومة 12000 -من حـ/ ملخص الدخل 12000 -ب 
 الى حـ/ الديون المعدومة 12000 -من حـ/ المدينون 12000 -ج 
 الى حـ/ المدينون 7000 -الديون المعدومةمن حـ/  7000 –د 

باجمالى مبلغ الديون  لاير، بينما قيد اإلقفال يكون 7000وهو  فقط 12-30بمبلغ الديون المعدومة المكتشفة يوم  ملحوظة هامة: قيد تسوية الديون يكون
 لاير 12000= 7000+  5000أثناء العام وعند الجرد( اى مبلغ  (المعدومة

 
لاير، بينما كانت الديون المعدومة عند الجرد  3000لاير، وكانت الديون المعدومة أثناء العام  54000رصيد المدينين في ميزان المراجعة بمبلغ إذا ظهر /

 :الخاص بإثبات الديون المعدومة هو قيد التسوية لاير فإن 4000
 الى حـ/ ملخص الدخل 4000 -من حـ/ الديون المعدومة 4000 -أ 

 الى حـ/ المدينون 7000 -من حـ/ الديون المعدومة 7000 -ب 
 الى حـ/ المدينون 4000من حـ/ الديون المعدومة  4000 -ج
 الى حـ/ الديون المعدومة 7000 -من حـ/ ملخص الدخل 7000 -د

باجمالى مبلغ الديون  قيد اإلقفال يكون لاير، بينما 4000وهو  فقط 12-30بمبلغ الديون المعدومة المكتشفة يوم  ملحوظة هامة: قيد تسوية الديون يكون
 .لاير 7000= 4000+  3000أثناء العام وعند الجرد( اى مبلغ  (المعدومة

 
لاير، بينما كانت الديون المعدومة عند الجرد  3000لاير، وكانت الديون المعدومة أثناء العام  54000إذا ظهر رصيد المدينين في ميزان المراجعة بمبلغ /

 :هو الخاص الديون المعدومة قيد االقفال فإنلاير  4000
 الى حـ/ ملخص الدخل 4000 -من حـ/ الديون المعدومة 4000 -أ 

 الى حـ/ الديون المعدومة 7000 -من حـ/ ملخص الدخل 7000 -ب 
 الى حـ/ الديون المعدومة 4000 -من حـ/ المدينون 4000 -ج 
 المدينون الى حـ/ 7000 -من حـ/ الديون المعدومة 7000 –د 

باجمالى مبلغ الديون  لاير، بينما قيد اإلقفال يكون 4000وهو  فقط 12-30بمبلغ الديون المعدومة المكتشفة يوم  ملحوظة هامة: قيد تسوية الديون يكون
 لاير 7000= 4000+  3000أثناء العام وعند الجرد( اى مبلغ  (المعدومة

 
 :في قائمة المركز المالى من خالل تعديل رصيد اجمالى المدينون بـ التحصيلحساب الديون المضمونة  عند الجرد يتم/
 طرح كال من الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها عند الجرد -أ

 طرح الديون المعدومة وإضافة الديون المشكوك في تحصيلها عند الجرد -ب
 تحصيلها عند الجردإضافة الديون المعدومة وإضافة الديون المشكوك في  -ج
 .إضافة الديون المعدومة وطرح الديون المشكوك في تحصيلها عند الجرد -د
لاير، وتقرر تكوين مخصص للديون  7000لاير، وكانت الديون المعدومة عند الجرد  107000إذا ظهر رصيد المدينين في ميزان المراجعة بمبلغ /

 :في تحصيلها هو بمخصص الديون المشكوك الخاص لتسويةفإن قيد ا من رصيد المدينون، %5المشكوك بنسبة 
 الى حـ/ ملخص الدخل 5000 -من حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5000 -أ 

 الى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5000 -من حـ/ د م ف ت 5000 -ب 
 لهاالى حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصي 5000 -من حـ/ المدينون 5000 -ج 
 الى حـ/ المدينون 5000 -من حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5000 –د 

  لاير x 5% =5000( 7000-107000نسبة المخصص= ) xالديون المعدومة عند الجرد(  -قيمة المخصص= )المدينون
 
لاير، وتقرر تكوين مخصص للديون  4000الجرد  لاير، وكانت الديون المعدومة عند 54000إذا ظهر رصيد المدينين في ميزان المراجعة بمبلغ /

 :فإن الديون المضمونة التحصيل تقدر بمبلغ من رصيد المدينون، %5المشكوك بنسبة 
 لاير 50000 -أ

 لاير 58000 -ب
 لاير 54000 -ج
 لاير 47500 -د

 لاير x 5% =2500( 4000-54000نسبة المخصص= ) xالديون المعدومة عند الجرد(  -قيمة المخصص= )المدينون
  لاير. 47500(= 2500+4000) -54000الديون الجيدة )صافى المدينون(= 
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 المصطلح المحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح المصروفات المقدمة هو /
  Capital Expenditures -أ

 Accrued Expenses - ب

 - Prepaid Expenses ج

  Accrued Revenues -د

 
 الت التي تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها لعدة سنوات وليس بغرض اعادة بيعها تصنف على انها مناآل /
 الخصوم طويلة األجل -أ

 األصول الثابتة- ب

 )الخصوم المتداولة )قصيرة األجل -ج

 )األصول المتداولة )قصيرة األجل -د

 
 :هو ))(FIFO (المقابل للمصطلح المعبر عنه باالختصارالمصطلح المحاسبي باللغة العربية /

 ) مالحظه هذا الجواب الصحيح والجواب في المحتوى هو ب ولكن خاطئ (  أ/الوارد أوال صادر أوال
 ب/متوسط التكلفة

 ج/الوارد أخيراً صادر أوالً 
 د/التكلفة أو السوق أيهما أقل

 
ً  يعد ستهالكات األصول الثابتة من سنة ألخرىمعالجتها إلفي  أو الطريقة لنفس األسلوب المنشاة تطبيق/  لمبدأ تطبيقا

 أ/الثبات
 ب/االستمرارية

 ج/التكلفة التاريخية
 د/الوحدة المحاسبية
 

 


