
 (:1-9)القسم االول من االسئله

هـ 30-12-1430بعد االطالع على جزء من المعلومات الواردة بمٌزان المراجعة لشركة الزامل التجارٌة المعد فً 

 الموجودة بلمٌزان هـ 30-12-1430المالحظات الجردٌة فً وكذلك بعد االطالع على المعلومات الواردة بخانة . باللاير 

 .باألسفل (9)إلى رقم  (1)، أجب عن االسئلة من رقم 

 هـ30-12-143المالحظات الجردٌة فً  اسم الحساب دائن مدٌن

 أثاث - 90000

هـ وٌستهلك بطرٌقة مضاعف القسط 1-1-1430الشراء تم فً 

 4 لاير والعمر االفتراضً 10000الثابت ، وقدرت قٌمة الخردة 
 .سنوات 

 األالت - 45000

 لاير ، 5000هـ ، وقدرت قٌمة الخردة 1-1-1430الشراء تم فً 

وتستهلك بطرٌقة مجموع أرقام السنوات ، والعمر االفتراضً 
  سنوات ،4المقدر لها 

 عقار  400000
 من قٌمة العقار ، وٌستهلك العقار بمعدل 50%قٌمة المبانً تمثل 

 . قسط ثابت %4

 - مجمع استهالك العقار 40000 -

 الصندوق - 20000
بلغت قٌمة العجز الطبٌعً نتٌجة ضعف نظام الرقابة الداخلٌة 

 .لاير 500

 مخزون أول المدة - 18000
 لاير وبسعر 22000قدرت قٌمة مخزون آخر المدة بالتكلفة 

 . لاير 20000السوق 

 السٌارات - 210000

.  لاير 10000هـ، قدرت قٌمة الخردة 1-1-1430الشراء تم فً 

 كٌلو متر فً السنة 100000ومن المتوقع أن تسٌر السٌارة 

 135000 كٌلو متر فً السنة الثانٌة ، و 150000األولى ، و 

 كٌلو متر فً السنة 115000كٌلو متر فً السنة الثالثة ، و 

 .الرابعة 

 

 :               معدل االستهالك السنوي الذي ٌتناقص به األثاث سنوٌاً هو 1-

 50% -ا

 10% -ب

 25% -ج

 20% -د
 

 :هـ هو 30-12-1430               مبلغ قسط االستهالك السنوي لآلالت فً 2-

  لاير10000 -ا

  لاير24000 -ب

  لاير20000 -ج

  لاير16000 -د

 

 : هـ 30-12-1430               قٌد التسوٌة الخاص بمصروف استهالك اآلالت فً 3-

 ملخص الدخل/  إلى حـ24000 مصروف استهالك اآلالت/  من حـ24000 -ا

 مصروف استهالك اآلالت/  إلى حـ10000 مجمع استهالك اآلالت/  من حـ10000 -ب

 مجمع استهالك اآلالت/  إلى حـ20000 ملخص الدخل/  من حـ20000 -ج

 مجمع استهالك اآلالت/  إلى حـ16000 مصروف استهالك اآلالت/  من حـ16000 -د

 

 



 :هـ 30-12-1430              قٌد األقفال الخاص بحساب مصروف استهالك العقار فً 4-

 مصروف استهالك العقار/  إلى حـ8000 ملخص الدخل/  من حـ8000 -ا

 مصروف استهالك العقار/  إلى حـ48000 ملخص الدخل/  من حـ48000 -ب

 مجمع استهالك العقار/  إلى حـ40000 مصروف استهالك العقار/  من حـ40000 -ج

 مصروف استهالك العقار/  إلى حـ48000 مجمع استهالك العقار/  من حـ48000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430               القٌمة الحقٌقة للعقار التً ٌجب أن ٌظهر بها فً قائمة المركز المالً فً 5-

  لاير400000 -ا

  لاير360000 -ب

  لاير352000 -ج

  لاير392000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430               قٌد التسوٌة الخاص بإثبات العجز فً الصندوق فً 6-

 ملخص الدخل/  إلى حـ1000 العجز أو الزٌادة فً الصندوق/  من حـ1000 -ا

 العجز أو الزٌادة فً الصندوق/  إلى حـ500 الصندوق/  من حـ500 -ب

 الصندوق/  إلى حـ500 العجز أو الزٌادة فً الصندوق/  من حـ500 -ج

 العجز أو الزٌادة فً الصندوق/  إلى حـ1000 ملخص الدخل/  من حـ1000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430              قٌد التسوٌة الخاص بحساب مصروف استهالك السٌارات 7-

 مصروف استهالك السٌارات/  إلى حـ10000 ملخص الدخل/  من حـ10000 -ا

 ملخص الدخل/  إلى حـ48000 مصروف استهالك السٌارات/  من حـ48000 -ب

 مجمع استهالك السٌارات/  إلى حـ40000 مصروف استهالك السٌارات/  من حـ40000 -ج

 مصروف استهالك السٌارات/  إلى حـ48000 مجمع استهالك السٌارات/  من حـ48000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430              قٌد التسوٌة الخاص بإثبات مخزون آخر المدة فً 8-

 ملخص الدخل/  إلى من حـ22000 مخزون آخر المدة/  من حـ22000 -ا

 مخزون آخر المدة/  إلى من حـ4000 ملخص الدخل/  من حـ4000 -ب

 مخزون آول المدة/  إلى من حـ2000 ملخص الدخل/  من حـ2000 -ج

 ملخص الدخل/  إلى من حـ20000 مخزون آخر المدة/  من حـ20000 -د

 

 :هـ وهو 30-12-1430              مبلغ مخصص هبوط القٌمة السوقٌة للمخزون فً 9-

  لاير وٌظهر فً الجانب الدائن من حساب ملخص الدخل4000 -ا

  لاير وٌظهر فً الجانب المدٌن من حساب ملخص الدخل2000 -ب

  لاير وٌظهر فً الجانب المدٌن من حساب ملخص الدخل4000 -ج

  لاير وٌظهر فً الجانب الدائن من حساب ملخص الدخل2000 -د

 

 

 



 (:10-19)األسئلة : القسم الثانً 

 :              تمثل القٌمة الدفترٌة لؤلصل الثابت فً نهاٌة أي سنة مالٌة 10-

 قٌمة مالم ٌتم استهالكه من األصل حتى نهاٌة السنة -ا

 قٌمة ما تم تحصٌلة من بٌع األصل الثابت فً  نهاٌة السنة -ب

 قٌمة ما تم استهالكه من األصل حتى نهاٌة السنة -ج

 قٌمة مالم ٌتم تحصٌله من بٌع األصل الثابت فً نهاٌة السنة  -د

 

 :               عند إعداد مذكرة تسوٌة البنك فإن اإلٌداعات النقدٌة المرسلة للبنك ولم تظهر بكشف الحساب 11-

 تطرح من الرصٌد الوارد بكشف حساب البنك -ا

 تطرح من رصٌد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة -ب

 تضاف إلى الرصٌد الوارد بكشف حساب البنك -ج

 تضاف إلى رصٌد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة -د

 

 :              عند إعداد مذكرة تسوٌة البنك فإن الشٌكات المرفوضة من قبل عمالء المنشأة 12-

 تطرح من الرصٌد الوارد بكشف حساب البنك -ا

 تطرح من رصٌد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة -ب

 تضاف إلى الرصٌد الوارد بكشف حساب البنك -ج

 تضاف إلى رصٌد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة -د

           

         36000هـ ظهر رصٌد حساب البنك المستخرج من واقع دفاتر منشأة األفكار بمبلغ 30-12-1430              فً 13-

  لاير ، واتضح من معلومات كشف حساب 45000                    لاير ، ورصٌد حساب البنك الوارد بكشف الحساب 

  لاير ، وان هناك كمبٌالة 5000                    البنك أن هناك شٌكات حررت لدائنٌن ولم ٌتقدموا بعد لصرفها قٌمتها 

  لاير ، وأن قٌمة المصروفات 4000                   قام البنك بسدادها نٌابة عن المنشأة ظهرت بكشف الحساب فٌمتها 

  لاير ، فإن قٌمة رصٌد حساب البنك المعدل للرصٌد الوارد 2000                   والعموالت البنكٌة المستحقة للبنك 

 :                      بكشف الحساب هو 

  لاير29000 -ا

  لاير25000 -ب

  لاير40000 -ج

  لاير30000 -د

                 

                    

 

           

 

 



 

  36000هـ ظهر رصٌد حساب البنك المستخرج من واقع دفاتر منشأة األفكار بمبلغ 30-12-1430             فً 14-

  لاير ، واتضح من معلومات كشف حساب 45000                  لاير ، ورصٌد حساب البنك الوارد بكشف الحساب 

  لاير ، وان هناك كمبٌاله 5000                  البنك ان هناك شٌكات حررت لدائنٌن ولم ٌتقدموا بعد لصرفها قٌمتها 

  لاير ، وان قٌمة المصروفات4000                   قام البنك بسدادها نٌابة عن المنشأة ظهرت بكشف الحساب قٌمتها 

  لاير ، فإن قٌمة رصٌد البنك المعدل للرصٌد الوارد بكشف2000                   والعموالت البنكٌة المستحقة للبنك 

 :                    الحساب هو 

  لاير 31000 -ا

  لاير25000 -ب

  لاير39000 -ج

  لاير40000 -د

 

 :              من الفروق الهامة بٌن السهم والسند 15-

 أن حامل السهم ٌعتبر مقرضاً أما حامل السند فٌعتبر مالكاً للشركة -ا

 ان السهم ال تتغٌر قٌمتة بٌنما السند تتغٌر قٌمتة -ب

 ان حامل السند له األولوٌة فً الحصول علً مستحقاتة عند اإلفالس قبل حامل السهم -ج

 ان حامل السند له حق التدخل فً قرارات الشركة بعكس حامل السهم -د

 

 :             ٌتم حساب صافً سعر بٌع اإلوراق المالٌة بغرض االتجار بتطبٌق المعادلة التالٌة 16-

  المصروفات الشرائٌة االخرى– عمولة السمسرة –إجمالً سعر البٌع  -ا

 المصروفات الشرائٌة االخرى+  عمولة السمسرة –إجمالً سعر البٌع  -ب

  المصروفات البٌعٌة االخرى – عمولة السمسرة –إجمالً سعر البٌع  -ج

  المصروفات البٌعٌة االخرى–عمولة السمسرة + إجمالً سعر البٌع  -د

 

 30-12-1430             قدرت قٌمة محفظة اإلوراق المالٌة بغرض االتجار بالتكلفة لشركة المغلوث التجارٌة فً 17-

  لاير ، وفً نفس التارٌخ قدرت محفظة االوراق المالٌة بسعر السوق بمبلغ 112000                  هـ بمبلغ 

 :هـ 30-12-1430 لاير ، فإن قٌد اإلقفال الخاص باالستثمارات المالٌة بلمحفظة فً 115000                 

 ملخص الدخل/   إلى حـ3000 مكاسب أو خسائر حٌازة غٌر محققة/ من حـ3000 -ا

 ملخص الدخل/  إلى حـ3000 التعدٌالت فً القٌمة السوقٌة/  من حـ3000 -ب

 التعدٌالت فً القٌمة السوقٌة/  إلى حـ3000 ملخص الدخل/  من حـ3000 -ج

 ملخص الدخل/  إلى حـ3000 االستثمارات قصٌرة االجل/  من حـ3000 -د

 

 

                                     

             



 

                                     

 :             ٌتم تصنٌف المبالغ المستحقة للمنشأة لدى المدٌنٌن فً ثالث مجموعات رئٌسٌة هً 18-

 الدٌون الجٌدة والدٌون المعدومة والدٌون الجٌدة التحصٌل -ا

 الدٌون الجٌدة والدٌون المعدومة والدٌون الغٌر مشكوك فً تحصٌلها -ب

 الدٌون الجٌدة والدٌون المعدومة والدٌون المعدومة التحصٌل -ج

 الدٌون الجٌدة والدٌوان المعدومه والدٌون المشكوك فً تحصٌلها -د

 

     

                                     

 :هو  (Doubtful Debts)              المصطلح المحاسبً باللغة العربٌة المقابل للمصطلح االنجلٌزي19

 الدٌون المعدومة -ا

 الدٌون المشكوك فً مصدرها -ب

 الدٌون المحصلة -ج

 الدٌون المشكوك فً تحصٌلها -د

 

 ( :20-27)األسئلة : القسم الثالث        

  لاير 3000مسموح المبٌعات -  لاير1000              فً منشأة المغلوث التجارٌة إذا علمت ان الخصم المكتسب 20-

 : لاير ، فإن صافً المبٌعات هو 40000 إجمالً المبٌعات – لاير 2000مردود المشترٌات                   - 

  لاير 34000 -ا

  لاير46000 -ب

  لاير37000 -ج

  لاير35000 -د

 

  مخزون اخر – لاير 14000              فً منشأة الزامل التجارٌة اذا علمت ان تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع 21-

  – لاير  3000 اٌراد االوراق المالٌة – لاير 3000 مصروف االٌجار – لاير 4000                  المدة 

 : لاير ، باالستفادة من المعلومات السابقة فإن قٌمة مجمل الربح هً 40000                  صافً المبٌعات 

  لاير30000 -ا

  لاير27000 -ب

  لاير23000 -ج

  لاير25000 -د

 

 

 

 



  

 

 

 :هو  (المٌزانٌة العمومٌة  )             المصطلح المحاسبً باللغة االنجلٌزٌة المقابل لمصطلح 22-

 Financiai Position Statement -ا

 Balance Sheet -ب

 Income Statement -ج

 General Financial Position -د
  

 :             وفقا لمفهوم الشخصٌة المعنوٌه المستقلة للمنشأة فإن 23-

 األصول التً فً حٌازة المنشأة تعتبر ملكا ألصحابها -ا

 األصول التً فً حٌازة المنشأة تعتبر التزاما على المنشأة -ب

 األصول التً فً حٌازة المنشأة تعتبر ملكا لدائنٌها -ج

 األصول التً فً حٌازة المنشأة تعتبر ملكا لها -د

 

 :هو  (االٌرادات المقدمة  )             المصطلح المحاسبً باللغة االنجلٌزٌة المقابل لمصطلح 24-

 Unearned Revenues -ا

 Accrued Expenses -ب

 Prepaid Revenues -ج

 Accrued Revenues -د
 

 :تمثل  (المٌزانٌة  )             االٌرادات المستحقة التً تظهر فً قائمة المركز المالً 25-

 مبلغ حصل وتمت مقابلتة بإٌرادات الفترة -ا

 مبلغ لم ٌحصل  وتمت مقابلتة بمصروفات الفترة -ب

 مبلغ لم ٌحصل ولم ٌتم مقابلتة بإٌرادات الفترة -ج

 مبلغ حصل وتمت مقابلتة بمصروفات الفترة د

 

 :ٌعدها المحاسب وٌتم  (قائمة التسوٌات  )            ورقة العمل 26-

 االطالع علٌها من قبل إدارة المنشأة -ا

 االطالع علٌها من قبل األطراف الخارجٌة والداخلٌة المهتمة بتقٌٌم أداء المنشأة -ب

 االطالع علٌها من قبل األطراف الخارجٌة المهتمة بتقٌٌم أداء المنشأة -ج

 االعتماد علٌها كمستند قانونً من قبل األطراف الداخلٌة بالمنشأة د

 

 :هو  (قٌود التسوٌة  )            المصطلح المحاسبً باللغة االنجلٌزٌة المقابل لمصطلح 27-

 Adjusting Accounts -ا

 Closing Entries -ب

 Adjusting Books -ج

 Adjusting Entries -د
 



 ( :28-34)األسئلة : القسم الرابع 

هـ باللاير ، 30-12-1430للتجارة والمعد فً " السالم " بعد االطالع على معلومات الواردة بمٌزان المراجعة لمنشأة 

 الواردة بالمٌزان ، اجب عن هـ30-12-1430المالحظات الجردٌة فً وكذلك بعد االطالع على المعلومات الواردة بخانة 

 .باألسفل  (34)إلى رقم  (28)األسئلة من رقم 

 -12-1430           القٌمة الحقٌقة التً ٌجب ان تظهر بها االستثمارات قصٌرة األجل فً قائمة المركز المالً فً 28-

 :هـ هً 30                 

  لاير2000 -ا

  لاير40000 -ب

  لاير38000 -ج

  لاير78000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430             قٌد التسوٌة الخاص باالستثمارات المالٌة قصٌرة األجل فً 29-

 مكاسب او خسائر حٌازة غٌر محققة/  الى حـ2000 ملخص الدخل/  من حـ2000 -ا

 التعدٌالت فً القٌمة السوقٌة/  الً حـ40000 مكاسب او خسائر حٌازة غٌر محققة/  من حـ40000 -ب

 مكاسب او خسائر حٌازة غٌرمحققة/  الى حـ38000 التعدٌالت فً القٌمة السوقٌة/  من حـ38000 -ج

 التعدٌالت فً القٌمة السوقٌة/  الى حـ2000 مكاسب او خسائر حٌازة غٌر محققة/  من حـ2000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430             مبلغ الدٌون المعدومة الذي ٌجب ان ٌقفل فً حساب ملخص الدخل فً 30-

  لاير4000 -ا

  لاير7000 -ب

  لاير14000 -ج

  لاير9000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430             مبلغ قٌد التسوٌة الخاص بمخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها فً 31-

  لاير تمثل أرباح تقفل فً ملخص الدخل الجانب الدائن7000 -ا

  لاير تمثل خسائر تقفل فً ملخص الدخل الجانب المدٌن10000 -ب

  لاير تمثل خسائر تقفل فً مخلص الدخل الجانب المدٌن3000 -ج

  لاير تمثل أرباح تقفل فً ملخص الدخل الجانب الدائن6000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430             مبلغ قٌد التسوٌة الخاص بالدٌون المعدومة فً 32-

  لاير8000 -ا

  لاير2000 -ب

  لاير3000 -ج

  لاير5000 -د

 

 

 

 



 :هـ هو 30-12-1430             قٌد التسوٌة الخاص بتحصٌل الدٌن السابق إعدامة فً العام السابق فً 33-

 الدٌون المعدومة المحصلة/  الى حـ5000 البنك/  من حـ5000 -ا

 الدٌون المعدومة/  الى حـ5000 المدٌنون/  من حـ5000 -ب

 المدٌنون/  الى حـ5000 البنك/  من حـ5000 -ج

 البنك/  الى حـ5000 الدٌون المعدومة المحصلة/  من حـ5000 -د

 

 :هـ هو30-12-1430      قٌمة الدٌون الجٌدة التً ٌجب أن ٌظهر بها حساب المدٌنون فً قائمة المركز المالً فً 34-

  لاير200000 -ا

  لاير190000 -ب

  لاير196000 -ج

  لاير193000 -د

 

 (:35-42)األسئلة : القسم الخامس                 

هـ باللاير، 30-12-1430بعد االطالع على المعلومات الواردة بمٌزان المراجعة لمكتب الملحم للمحاماه والمعد فً 

 الموجودة بالمٌزان ، أجب  هـ 30-12-1430المالحظات الجردٌة فً وكذلك بعد االطالع على المعلومات الواردة بخانة 

 .باألسفل  (42)إلى رقم  (35)عن األسئلة من رقم 

 هـ30-12-1430المالحظات الجردٌة فً  اسم الحساب دائن مدٌن

 هـ1-3-1430اإلٌجار مدفوع عن عام إعتباراُ من  اإلٌجار - 24000

 أتعاب محاماه محصلة 100000 -
 20000هناك أتعاب محاماه عن قضاٌا مازالت مستمرة بمبلغ 

 .لاير 

 أدوات كتابٌة - 8000
بلغت قٌمة األدوات الكتابٌة المستخدمة فً نهاٌة العام مبلغ 

 . لاير 1500

 . لاير 2000تبلغ األجوار والرواتب الشهرٌة  رواتب وأجور - 20000

  هـ1-6-1430التأمٌن مدفوع عن عامٌن أعتباراُ من  تأمٌن مقدم - 24000

 زٌوت وشحوم - 6000
 1000بلغت قٌمة الزٌوت والشحوم الموجودة فً نهاٌة العام 

 .لاير 

  الصندوق  10000

 إٌراد عقار 8000 -
 لاير ، ولقد تم تحصٌلة إبتداء من 500إٌراد العقار الشهري 

 .هـ 1430-4-1

  المدٌنون - 15000

 مصارٌف دعاٌة وإعالن - 36000
 18مصارٌف الدعاٌة واإلعالن تغطً قٌمة حملة إعالنٌة مدتها 

 . هـ 1-9-1430شهر بدأتها المنشأة فً 

 

 :هـ هو30-12-143             مبلغ مصروف اإلٌجار الواجب تحمٌله لحساب ملخص الدخل فً 35-

  لاير20000 -ا

  لاير24000 -ب

  لاير18000 -ج

  لاير6000 -د

 

 

 



 :هـ هو 30-12-1430             مبلغ إٌراد العقار المقدم الذي ٌجب أن ٌظهر بقائمة المركز المالً فً 36-

  لاير ٌظهر ضمن الخصوم المتداولة3500 -ا

  لاير ٌظهر ضمن األصول المتداولة4000 -ب

  لاير ٌظهر ضمن الخصوم المتداولة4500 -ج

  لاير ٌظهر ضمن الخصوم المتداولة3000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430             قٌد التسوٌة الخاص بالزٌوت والشحوم فً 37-

 الزٌوت والشحوم المستخدمة/  الى حـ1000 الزٌوت والشحوم/  من حـ1000 -ا

 الزٌوت والشحوم المستخدمة/  الى حـ6000 ملخص الدخل/  من حـ6000 -ب

 الزٌوت والشحوم/  الى حـ8000 ملخص الدخل/  من حـ8000 -ج

 الزٌوت والشحوم/  الى حـ5000 الزٌوت والشحوم المستخدمة/  من حـ5000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430             قٌد األقفال الخاص بحساب األجور والرواتب فً 38-

 األجور والرواتب المستحقة/  الى حـ6000 األجور والرواتب/  من حـ6000 -ا

 األجور والرواتب/  الى حـ24000 ملخص الدخل/  من حـ24000 -ب

 ملخص الدخل/  الى حـ22000 األجور والرواتب/  من حـ22000 -ج

 األجور والرواتب/  الى حـ4000 األجوار والرواتب المستحقة/  من حـ4000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430            مبلغ مصروف التأمٌن المقدم الذي ٌجب أن ٌظهر بقائمة المركز المالً فً 39-

  لاير وٌظهر ضمن األصول المتداولة6000 -ا

  لاير وٌظهر ضمن األصول المتداولة17000 -ب

  لاير وٌظهر ضمن األصول المتداولة18000 -ج

  لاير وٌظهر ضمن األصول المتداولة7000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430        مبلغ مصروف الدعاٌة واالعالن المقدم الذي ٌجب أن ٌظهر بقائمة المركز المالً فً 40-

  لاير وٌظهر ضمن األصول المتداولة28000 -ا

  لاير وٌظهر ضمن الخصوم المتداولة6000 -ب

  لاير وٌظهر ضمن األصول المتداولة30000 -ج

  لاير وٌظهر ضمن األصول المتداولة8000 -د

 

 :هـ هو 30-12-1430            قٌد التسوٌة الخاص بأتعاب المحاماة المحصلة فً 41-

 أتعاب محاماه محصله/  الى حـ80000 أتعاب محاماه محصله مقدما/  من حـ80000 -ا

 أتعاب محاماه محصله مقدما/  الى حـ100000 ملخص الدخل/  من حـ100000 -ب

 ملخص الدخل/  الى حـ120000 أتعاب محاماه محصله/  من حـ120000 -ج

 أتعاب محاماه محصله مقدما/  الى حـ20000 أتعاب محاماه محصله/  من حـ20000 -د

 

 

 



 :هـ هو 30-12-143              مبلغ األدوات الكتابٌة الذي ٌجب أن ٌظهر فً حساب ملخص الدخل فً 42-

  لاير6500 -ا

  لاير9500 -ب

  لاير8000 -ج

  لاير1500 -د

 

 ( :43-50)األسئلة : القسم السادس 

             إن الحصول على أعلى صافً ربح عند قٌام المنشأة بتقٌٌم بضاعة آخر المدة بالتكلفة فً ظل االرتفاع 43-

 :                 لؤلسعار ، ٌنتج عن تطبٌق طرٌقة 

 الرصٌد المتناقص -ا

 الداخل أوال صادر أوال -ب

 الداخل أخٌرا صادر أوالً  -ج

 مجموع أرقام السنوات -د

 

 :            أن الخطأ فً تقٌٌم مخزون آخر المدة بالنقص عند الجرد فً نهاٌة  العام ٌنتج عنه 44-

 زٌادة تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافً الربح -ا

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافً الربح -ب

 زٌادة تكلفة البضاعة المباعة وزٌادة صافً الربح -ج

 انخفاض تكلفة البضاعة المباعة وزٌادة صافً الربح -د

 

 :            فً ظل االرتفاع المستمر لؤلسعار فإن أقل قٌمة للمخزون بالتكلفة تنتج عن تطبٌق طرٌقة 45-

 متوسط التكلفة -ا

 الداخل أوال صادر أوال -ب

 التمٌٌز المحدد للبضاعة -ج

 الداخل آخٌراً صادر أوالً  -د

 

 :         من أهداف إجراء المعالجة المحاسبٌة الخاصة بحساب استهالك األصول الثابتة سنوٌاً الوصول إلى حساب 46-

 القٌمة الدفترٌة لؤلصل الثابت سنوٌاً  -ا

 القٌمة التارٌخٌة لؤلصل الثابت سنوٌاً  -ب

 القٌمة السوقٌة لؤلصل الثابت سنوٌاً  -ج

 القٌمة البٌعٌة لؤلصل الثابت سنوٌاً  -د

 

 

 

 

 

 



 

  20000 لاير ، وقدرت قٌمتها كخردة 12000            قامت منشأة المغلوث التجارٌة بشراء سٌارة نقل بمبلغ 47-

  لاير ، فإذا علمت أن قٌمة مجمع استهالك 60000                 لاير ، وقررت المنشأة بٌع السٌارة بشٌك بمبلغ 

 : لاير ، فإن عملٌة بٌع السٌارة سوف تحقق لمنشأة المغلوث مبلغ 60000                 السٌارة فً تارٌخ البٌع 

  لاير أرباح20000 -ا

  لاير خسائر40000 -ب

  لاير خسائر20000 -ج

  لاير أرباح40000 -د

 

  لاير ، وقدرت قٌمتها كخرده140000هـ قامت منشأة المبارك التجارٌة بشراء آله بمبلغ 1-1-1430             فً 48-

  سنوات ، وتقرر أن تستهلك اآلله بطرٌقة القسط الثابت6 لاير ، وقدر عمرها االفتراضً 20000                 بمبلغ 

  لاير ، فإن 40000                 وقررت المنشأة بٌع اآلله بشٌك فً نهاٌة السنة الثالثة من عمرها االفتراضً بمبلغ 

 :                 عملٌة بٌع اآللة سوف تحقق للمنشأة 

  لاير أرباح20000 -ا

  لاير خسائر40000 -ب

  لاير خسائر20000 -ج

  لاير أرباح40000 -د

 

 :هو  (Revenue Expenditure)            المصطلح المحاسبً باللغة العربٌة المقابل للمصطلح االنجلٌزي 49-

 المصروف اإلٌرادي -ا

 اإلٌراد المنصرف -ب

 المصروف الرأسمالً -ج

 األٌراد المستحق -د

 

 : هـ30-12-1430            فٌما ٌلً جزء مختصر من ورقة العمل المعدة لمؤسسة المغلوث للصٌانة والمعدة فً 50-

 البٌان
مٌزان المراجعة قبل 

 التسوٌات
 التسوٌات

مٌزان المراجعة 
 بعد التسوٌات

 (ملخص)قائمة 
 الدخل

 

          100000 الصندوق

إٌراد 
 عقار

 24000         

إٌراد 
استثمار 

 مالٌة
 5400         

 لاير ، فإن قٌمة حساب إٌراد العقار الذي ٌجب أن ٌظهر بمٌزان المراجعه بعد 2500فإذا علمت أن إٌراد العقار الشهري 

 :هـ هً  30-12-1430التسوٌات فً ورقة العمل فً 

  لاير6000 -ا

  لاير30000 -ب

  لاير28500 -ج

  لاير29400 -د



 

 


