
 1صفحة  .. تمنياتي لكم بالتوفيق ،،  ام شهد 
 

 

 -لاير  0111مصروفات ادارية  -لاير  0111ايراد اوراق مالية  -لاير  11111اذا علمت ان مجمل الربح  -1

  فأن صافي الربح هو, لاير  0111النقدية بالصندوق 

 لاير 0111 .1

 لاير 0111 .2

 لاير 0111 .3

 لاير 0111 .0

 

  تظهر المصروفات المستحقة في قائمة المركز المالي ضمن عناصر -2

 االصول المتداولة .1

 االصول الثابتة .2

 الخصوم المتداولة .3

 حقوق الملكيه .4

 علما للمنشأة السنوي االيجار عن عبارة بشيك لاير 30333 مبلغ بدفع الحامد منشأة قامت 1433/8/1 في -3

 االيجار بمصروف الخاص التسويه قيد فأن عليه اصل انه على المدفوع المبلغ اثبات طريقة تتبع المنشأة بأن

  هو هـ 1433/12/33 في المقدم

  االيجار مصروف/حـ الى     10333 الدخل ملخص/حـ من 10333 .1

  المقدم االيجار مصروف/حـ الى    10333 االيجار مصروف/حـ من 10333 .2

  االيجار مصروف/ حـ الى    10333 المقدم االيجار مصروف/حـ من 10333 .3

 ملخص الدخل/ إلى حـ   10333 مصروف اإليجار المقد / حمن  10333 .4

 هو Adjusted Trial Balance لمصطلح المقابل العربية باللغة المحاسبي مصطلح -4

 التسويات بعد المراجعة ميزان (1

 التسويات (2

 الدخل قائمة (3

 العمل ورقة (4

 التالية بالمعادلة عليها الحصول يمكن الثابت لألصل التاريخية التكلفة -0

 لالستخدام جاهز يصبح حتى األصل على أنفقت التي المصاريف جميع – الشراء ثمن (1

 األصل تشغيل من الناتجة اإليرادات – األصل على أنفقت التي المصاريف+  الشراء ثمن (2

 لالستخدام جاهز يصبح حتى األصل على أنفقت التي المصاريف جميع+  الشراء ثمن (3

 األصل تشغيل من الناتجة اإليرادات+  األصل على أنفقت التي المصاريف – الشراء ثمن (4

 

 



 2صفحة  .. تمنياتي لكم بالتوفيق ،،  ام شهد 
 

 في كخردة وقيمتها سنوات( 4) بـ االنتاجي عمرها وقدر لاير 133333 الشركات إلحدى اآللة تكلفة بلغت -0

 مجموع لطريقة وفقا   لآللة الثالثة السنة في األستهالك قسط فإن عليه ، لاير 13333 بـ االنتاجي عمرها نهاية

 هو السنوات م أرقا

 لاير 23333 (1

 لاير 10333 (2

 لاير 18333 (3

 لاير 22333 (4

 عند اعداد مذكرة تسوية البنك فإن الشيكات الحررة لمستفيدين ولم تقدم للصرف -7

 تضاف الى الرصيد الوارد بكشف حساب البنك .1

 تطرح من رصيد البنك المستخرج من دفاتر المنشأة .2

 البنك المستخرج من دفاتر المنشأةتضاف الى رصيد  .3

 تطرح من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك .4

هو  1430\12\33التجارية في( المسرة ) اذا علمت ان رصيد حساب المديونين المستخرج من دفاتر منشأة  -8

 ،لاير  703و رصيد الديون المشكوك في تحصيلها قدرة  123333

لاير وتقرر تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة  1033 اعدم دين قيمتة 1430\12\33وفي 

 علية فأن مبلغ قيد التسوية للديون المشكوك في تحصيلها هو ، من رصيد المدينون% 3

 لاير 3803 .1

 لاير 2433 .2

 لاير 3330 .3

 لاير 2830 .4

 يتم تبويب االخطاء المحاسبية حسب توقيت اكتشاف الخطاء الى -9

 اخطاء تكتشف في فترة مالية تالية –وقبل اقفال الحسابات اخطاء تكتشف خالل الفترة  .1

 اخطاء ال ثؤثر على التوازن –اخطاء ال تؤثر على التوازن  .2

 اخطاء االرتكاب –اخطاء الخذف والسهو  .3

 القوائم المالية  –ميزان المراجعة  –االستاذ  –اخطاء تقع في اليومية  .4

 التكلفة، بسعر لاير 03333 بمبلغ التجارية المسار لشركة المدة آخر بضاعة قدرت هـ33/12/1434 في -13

 مخصص) المحتملة الخسارة إثبات قيد فإن. لاير 47333 بمبلغ السوق بسعر قيمتها قدرت التاريخ نفس وفي

  هو( للمخزون السوقية القيمة هبوط

 للمخزون السوقية القيمة هبوط مخصص/ حـ إلى 3333 المدة آخر مخزون/ح من3333 .1

 للمخزون السوقية القيمة هبوط مخصص/ حـ إلى 3333 الدخل مخلص/ح من3333 .2

 الدخل ملخص/ حـ إلى 03333 المدة آخر مخزون/ح من 0333 .3

 المدة آخر مخزون/ حـ إلى 47333 الدخل مخلص/ح من47333 .4


