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 نموذج لالختبار مادة المحاسبة 
 :أجب عن االسئلة التالية 

 :ضرورة االعتراف بالخسائر المتوقعة  المحاسبية التالية ينتج عن تطبيقه أي من المبادي - 1

 المقابلة أ

 المالئمة ب

 االفصاح ج

 التحفظ د

 

المتاحيية  تكلفيية البعيياعة . لاير00444في  منأيياة الحميياد الت ارييية ت ا علميين أو مخيموو أو  الميي ة  – 2

 :فاو قيمة م مل الربح  ه  . لاير040444اجمال  المبيعات و لاير000444للبيع 

 لاير200444 أ

 لاير040444 ب

 لاير240444 ج

  لاير200444 د

 تكلفة البعاعة المباعة –اجمال  المبيعات = م مل الربح )

      =040444          -  000444 

      =200444) 

م مل ربح= صاف  المبيعات اكبر من تكلفة المبيعات : *واع  مهمهق  

 م مل خسارة= صاف  المبيعات اقل  من تكلفة المبيعات *

صييياف  المأيييتريات =  (تكلفييية المبيعيييات)تكلفييية البعييياعة المباعييية*

 مخموو اخر الم ة –محموو او  الم ة +

 وف  السؤا  حاط التكلفة وخالص 

 

 

ومسيييموحات المبيعيييات   لاير00444الخصيييل المكتسيييب لت اريييية ت ا علمييين أو فييي  منأييياة الفيييالح ا – 3

فييياو قيمييية  صييياف  , لاير 040444تجميييال  المبيعيييات  –لاير 00444لاير وميييردودات المبيعيييات 00444

 :المبيعات ه  

 لاير010444 أ

 لاير000444 ب

 لاير040444 ج

   لاير000444 د

 الخصل المسموح به –مسموحات المبيعات  -ات المبيعاتوددمر-جمال  المبيعاتت= صاف  المبيعات )

 صفر –            00444    –           00444 –      040444= 

 ( لاير000444= 

 

 :أي من العناصر التالية يظهر ضمن األصو  قصيرة األجل ف  قائمة المركم المال   – 0

 اإليرادات المستحقة أ

 اإليرادات المحصلة مق ما  ب

 المصروفات المحصلة مق ما ج

 المصروفات المستحقة د
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 :المصلح المحاسب  باللغة االن ليمية المقابل لمصطلح االيرادات المستحقة هو  – 0

 Capital Expenditures أ

 Accrued Expenses ب

 Prepaid Expenses ج

 Accrued Revenues د

 

 

 

 :مة المركم المال  تمثل المصروفات المستحقة الت   تظهر ف  قائ – 0

 يرادات الفترةدفع وتل مقابلته بإمبلغ  أ

 .مبلغ دفع ولل يتل مقابلته بإيرادات الفترة  ب

 .مبلغ لل ي فع ولل يتل مقابلته بإيرادات الفترة  ج

 .مبلغ لل ي فع وتل مقابلته بإيرادات الفترة  د

 

 :ترة محاسبية من أمثلة المصروفات الت  تستفي  منها أكثر من ف – 0

 اإلي ار الم فوع مق ما الذي يظهر مع الخصوم المت اولة أ

 .اإلي ار المستحق الذي يظهر مع األصو  المت اولة  ب

 .اإلي ار المستحق الذي يظهر مع الخصوم المت اولة  ج

 .اإلي ار الم فوع مق ما الذي يظهر مع األصو  المت اولة  د

 

مصروف اإلي ار السنوي الحي  معارضيها  قيمة لاير تمثل000444ية مبلغ دفعن منأاة النور الت ار – 0

 هـ لهذا فاو مبلغ مصروف االي ار الواجب تحميلة لحساب ملخص ال خل1034-0-1اعتبارا من 

 :هـ هو 1034-12-34ف  

 لاير 320444 أ

 لاير 100444 ب

 لاير 040444 ج

 .لاير 300444 د

  للأهر الواح لاير 00444يساوي  12تقسيل  000444) 

 أشهر 0يعن   12لين شهر  0من شهر 

 ( لاير300444=  00444*  0=  

 

لاير قيميية ايييراد العقييار 200444هييـ حصييلن منأيياة الملحييل الت ارييية مبلييغ 1034-0-1فيي  تيياري   – 0

ل لحساب ملخص الي خ تحميلةوبناء عليه فإو مبلغ تيراد العقار الواجب , السنوي الح  معارضها تعتبارا 

 :هـ هو 1034-12-34عن السنة المنتهية ف  

 لاير ويظهر ف   حساب ملخص ال خل ال انب ال ائن 00444 أ

 لاير وتظهر ف  حساب ملخص ال خل ال انب ال ائن140444 ب

 لاير شهريا 20444=  12تقسيل  020444) 

 شهور  0*  20444=      

 (لاير 140444=      

 خص ال خل  ال انب ال ائنلاير وتظهر ف  حساب مل00444 ج

 لاير وتظهر ف  حساب ملخص ال خل ال انب ال ائن100444 د
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لاير قيمة عق  االي ار السنوي الح  معارضيها اعتبيارا 000444دفعن منأاة الن ار الت ارية مبلغ  – 14

مالمال  الذي ي ب او يظهر بقائمة المرك مصروف االي ار المق م هـ وبناء عليه فاو مبلغ1034-0-1من 

 :هـ هو 1034-12-34ف  تاري  

 لاير ويظهر ضمن األصو  المت اولة320444 أ

 لاير00444= شهر  12تقسيل  000444)

 الحالية السنةلاير قيمة اي ار 100444=  0*  00444

000444 – 100444  

 ((مصروف مق م)لاير وهو اي ار السنة القادمة 320444= 

 لمت اولةلاير ويظهر صمن األصو  ا300444 ب

 لاير ويظهر ضمن الخصوم المت اولة200444 ج

 لاير ويظهر ضمن الخصوم المت اولة040444 د

 

 :المصطلح المحاسب  باللغة اإلن ليمية المقابل لمصطلح التحفظ هو  – 11

 Matching أ

  Accrual ب

 Conservatism ج

 Inequality د

 

و لي  , لاير نقي ا 1400444هيـ اييراد عقيار بمبليغ 1034-0-1حصلن منأاة المامل الت ارية في   – 12

ولهذا فإو مبلغ تيراد العقار المق م الذي اليخص عام , وق  أثبتن القيمة ف  ال فاتر , عن م ة عام ونصف 

 :هـ هو 1034

 لاير ويظهر ضمن األصو  المت اولة300444 أ

 لاير ويظهر ضمن الخصوم المت اولة000444 ب

 لاير شهريا00444=  هر ش 10تقسيل  1400444)

 }للسنة الحالية{لاير 020444=  0*00444

1400444 – 020444 

 ( }تيراد مق م{لاير 000444= 

 لاير ويظهر ضمن الخصوم المت اولة020444 ج

 لاير ويظهر ضمن الخصوم المت اولة020444 د

 

لاير وف  يوم 00444هـ بمبلغ 1034أشترت شركة العحى الت ارية زيوت وشحوم خال  عام  – 13

فاو قي  ,  لاير00444 والأحوم المستخ مة خال  العامهـ تبين للمنأاة أو قيمة الميوت 34-12-1034

 :هـ هو 1034-12-34االقفا  للميوت والأحوم ف  يوم 

 الميوت والأحوم/تلى ح10444الميوت والأحوم المستخ مة     /من ح10444 أ

 الميوت والأحوم المستخ مة/الى ح10444        ملخص ال خل              /من ح00444 ب

 الميوت والأحوم ومصروف المواد  والمهمات تعامل كاصل من الب اية)

 (ا  للقيمة المستهلكة خال  العام ويكوو قي  االقف

 الميوت والأحوم/تلى ح10444ملخص ال خل                      /من ح00444 ج

 الميوت والأحوم/الى ح10444مستخ مة   الميوت والأحوم ال/من ح 10444 د
 (اسمه)المصروف /ملخص ال خل    تلى ح/ ح دائما ف  المصروفات ف  اإلقفا  يكوو من: مالحظة

 تلى حساب ملخص ال خل    (أسمه)االيراد /حأما اإليراد يكوو من 
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لاير و ل  عن 300444هـ تيراد العقار نق ا بمبلغ 1034-1-1حصلن منأاة اله ى الت ارية ف   -10

ولهذا فإو قي  التسوية المتعلق , كخصل من الب اية وتل تثبات تيراد العقار ف  ال فاتر , م ة عام ونصف 

 :هـ هو1034-12-34بإيراد العقار ف  

تييييراد العقيييار /اليييى ح 120444تييييراد العقيييار              /مييين ح 120444 أ

 المق م

 تيراد العقار/تلى ح 200444    تيراد العقار المق م /من ح 200444 ب

ولو كاو السؤا  كإيراد من الب اية يكوو بالمبلغ الذي يخص الفترة القادمة )

 ويكوو قي  التسوية 

 (تيراد العقار المق م /تلى ح 120444    العقار   تيراد /من ح 120444

 تيراد العقار/تلى ح 120444  تيراد العقار المق م  /من ح 120444 ج

 تيراد العقار المق م/تلى ح 200444       تيراد العقار      /من ح 200444 د
 

 :هو( Capital Expenditure)المصطلح المحاسب  المقابل للمصطلح باالن ليمي  – 10

 مصروف تيرادي أ

 مصروف مؤجل ب

 مصروف نق ي ج

 مصروف رأسمال  د

 

ستخرج من دفتر األستا  بأركة األمانة بلغن قيمة رصي  حساب اإلي ار الم 1034-12-34ف   – 10

ولهذا فإو قي  التسوية , لاير 120444فإ ا علمن أو اإلي ار الأهري هو , لاير 1240444الت ارية مبلغ 

 :هـ هو1034-12-34الخاص بحساب اإلي ار ف  

 اإلي ار المستحق/تلى ح 200444اإلي ار                    /من ح 200444 أ

  120444أهر الواح  قيمة االي ار لل)

 1000444=12*120444فيكوو بالسنة 

  (لاير وهو تي ار مستحق 200444=1240444 – 1000444

 اإلي ار  المستحق/تلى ح 120444اإلي ار                    /من ح 120444 ب

 ملخص ال خل4تلى ح 200444اإلي ار                    /من ح 200444 ج

 اإلي ار/تلى ح 120444ار المستحق        اإلي /من ح 120444 د

 

-12-34بلغن قيمة رصي  حساب تيراد العقار المستخرج من دفاتر شركة النور الت ارية ف   – 10

ولهذا فإو قي  اإلقفا  , لاير 00444هو  يفإ ا علمن أو تيراد العقار الأهر, لاير 040444هـ مبلغ 1034

 :هـ هو 1034-12-24الخاص بحساب تيراد العقار ف  

 ملخص ال خل/تلى ح 020444تيراد العقار المستحق       /من ح 020444 أ

 تيراد العقار/تلى ح 000444ملخص ال خل               /من ح 000444 ب

 تيراد العقار/تلى ح 120444تيراد العقار المستحق      /من ح 120444 ج

 ملخص ال خل/تلى ح 020444تيراد العقار                  /من ح 020444 د

 (لاير020444=12*00444اإلي ار السنوي )

 دائما اإلقفا  يكوو عن الفترة الحالية سواء كاو مصروف وال تيراد: مالحظة 
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فيما يل  جمء مختصر من ورقة العمل المع ة لمؤسسة الملحل لتق يل االستأارات القانونية المع ة  – 10

 هـ1034-12-31ف  

مييييييماو المراجعييييية بعييييي   التسويات ميماو المراجعة قبل التسويات البياو

 التسويات

قائميييييييييييييييييييية 

( ملخيييييييييص)

 ال خل

قائميييييييييييييية 

المركيييييييييييم 

 المال 

          1440444 تستأارات مالية
تيييييييييييييييييييييييييييييييييييرادات 

 اإلستأارات

 000444         

         00044  تيراد تستثمار مالية

من قيمة اإلستثمارات المالية % 0هـ هو 1034بعام فإ ا علمن أو تيراد اإلستثمارات المالية الخاص 

هـ 1034-12-34فإو رصي  تيراد اإلستثمارات المالية الذي يظهر بميماو المراجعة بع  التسويات ف  

 :يكوو

 لاير ويظهر ب انب االصو  ف  قائمة المركم المال  بورقة العمل 00044 أ

 لخص ال خل بورقة العمللاير ويظهر ف  ال انب ال ائن من  حساب م 20044 ب

(1440444*0 =%00444 

 (لاير 20044=  00044 – 00444

 لاير ويظهر ب انب األصو  ف  قائمة المركم المال  بورقة العمل 1400444 ج

 لاير ويظهر ف  ال انب ال ائن من  حساب ملخص ال خل بورقة العمل 00444 د

 

مؤسسة الملحل لتق يل االستأارات القانونية المع ة فيما يل  جمء مختصر من ورقة العمل المع ة ل - 10

 هـ1034-12-31ف  

مييييييماو المراجعييييية بعييييي   التسويات ميماو المراجعة قبل التسويات البياو

 التسويات

قائميييييييييييييييييييية 

( ملخيييييييييص)

 ال خل

قائميييييييييييييية 

المركيييييييييييم 

 المال 

          1440444 تستأارات مالية
تيييييييييييييييييييييييييييييييييييرادات 

 اإلستأارات

 000444         

         00044  ار ماليةتيراد تستثم

لاير تمثل قيمة أستأارات قانونية سوف يتل 20044فإ ا علمن أو تيرادات األستأارات تتعمن مبلغ 

هـ 1034وبناء عليه فإو قيمة تيرادات اإلستأارات الت  التخص عام , تق يمها ف  ب اية العام  القادم 

 :  ـــه

 ركم المال  بورقة العمللاير وتظهر مع الخصوم ف  قائمة الم000044 أ

 لاير وتظهر مع االصو  ف  قائمة المركم المال  بورقة العمل 000444 ب

 لاير وتظهر مع الخصوم ف  قائمة المركم المال  بورقة العمل 20044 ج

 لاير وتظهر مع األصو  ف  قائمة المركم المال  بورقة العمل 020044 د

 

لمحاسبية الخاص بحساب تستهالك األصو  الثابتة سنويا من ضمن أه اف تجراء المعال ة ا – 24

 :الوصل الى حساب 

 القيمة البيعية لألصل الثابن سنويا أ

 القيمة التاريخية لألصل الثابن سنويا ب

 القيمة ال فترية لألصل الثابن سنويا ج

 القيمة السوقية لألصل الثابن سنويا د
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,  سنوات 0وق ر  العمر اإلفتراض   ,لاير  1140444ة بمبلغ قامن منأاة اله ى بأراء أل – 21

فإو مع   اإلستهالك السنوي الذي تتناقص به األلة سنويا وفقا , لاير 140444وق رت قيمة الخردة بمبلغ 

 :لطريقة الرصي  المتناقص هو 

 % 04 أ

 %24=  144*  1/0= مع    االستهالك السنوي )

 ( %04=  قسط الثابنص  المتناقص هو ضعف المع   الر

 % 14 ب

 % 20 ج

 % 24 د

 

وق رت قيمتها كخردة , لاير 1340444هـ قامن منأاة االيماو بأراء ألة بمبلغ 1034-1-1ف   – 22

فاو قيمة قسط االستهالك السنوي لاللة ف  , سنوات 0وق ر العمر اإلفتراض  لها , لاير 140444بمبلغ 

 :لثابن هو هـ وفقا لطريقة القسط ا34-12-1034

 لاير 240444 أ

 لاير 200444 ب

 العمر االفتراض   /قيمتها كخردة      –سعر األلة )

 =1340444 – 140444      /0  

 (لاير  200444= 

 لاير 040444 ج

 لاير 340444 د

 

وق ر العمر االنتاج  المق ر , لاير040444هـ أشترت شركة االيماو ألة بمبلغ 1034-1-1ف   – 23

فاو قي  التسوية الخاص بحساب مصروف , وتقرر أو تستهل  بطريقة الرصي  المتناقص , سنوات  0لها 

 :هـ هو 1034-12-34استهالك األلة ف  

 ملخص ال خل/تلى ح 240444مصروف استهالك األلة       / من ح 240444 أ

 م مع استهالك األلة/تلى ح 140444مصروف استهالك االلة      /من ح 140444 ب

 م مع استهالك األلة/تلى ح 240444مصروف استهالك األلة      /من ح 240444 ج

(1/0 X 144  =20% 

       20  %X  2  =04% 

040444 X 04% 

  =240444) 

مصييروف اسييتهالك /تلييى ح 140444ملخييص اليي خل                   /ميين ح 140444 د

 األلة

 

لاير وق ر العمر 040444 ارية بأراء ألة بمبلغ هـ قامن منأاة المامل الت1034-1-1ف   – 20

فاو قي  االقفا  الخاص , وتقرر او تستهل  بطريقة م موع ارقام السنوات , سنوات  0االنتاج  المق ر لها 

 :هـ هو 1034-12-34بحساب مصروف استهالك األلة ف  

ك مصييروف اسييتهال/تلييى ح 240444ملخييص اليي خل                   /ميين ح 240444 أ

 األلة

 م مع استهالك األلة/تلى ح 320444مصروف استهالك االلة      /من ح 320444 ب

مصييروف اسييتهالك /تلييى ح 240444ملخييص اليي خل                  /ميين ح 240444 ج

 األلة

مصييروف اسييتهالك /تلييى ح 320444ملخييص اليي خل                  /ميين ح 320444 د

 األلة

 14=1+2+3+0= م موع ارقام السنوات )

040444X 0/14  =320444 لاير) 
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وقررت بيعها بأي  بمبلغ ’ لاير 1440444قامن منأاة العرفج الت ارية بأراء سيارة نقل بمبلغ  – 20

لاير فاو عملية بيع 040444مع العلل باو م مع استهالك السيارة حتى تاري  البيع كاو , لاير  040444

 :السيارة تحقق لمنأاة العرفج 

 لاير أرباح 20444 أ

 م مع استهالك السيارة –تكلفة االصل = القيمة ال فترية للسيارة )

      =1440444  - 0404444  

      =040444 

 القيمة ال فترية  –القيمة البيعية = الربح 

         =040444     - 040444   

 (لاير أرباح 240444=         

 لاير خسائر 040444 ب

 لاير خسائر 240444 ج

 لاير أرباح 040444 د

 

لاير وق رت 1340444هـ قامن منأاة اله ى الت ارية بأراء سيارة نقل بمبلغ 1034-1-1ف   – 20

وتقرر أو تستهل  السيارة بطريقة , سنوات 0وق ر عمرها االفتراض  , لاير 140444قيمتها كخردة بمبلغ 

فاو , لاير 040444نة الثانية من عمرها االفتراض  بمبلغ وتقرر بيعها بأي  ف  نهاية الس, القسط الثابن 

 :عملية بيع السيارة تحقق للمنأاة 

 لاير أرباح240444 أ

 لاير خسائر040444 ب

 العمر االفتراض / قميته كخردة  –قيمة االصل = او  ش  نحسب قسط االستهالك )

       =1340444 – 1404444    /0 

 لاير للسنة الواح ة  240444=          قسط االستهالك  

 لاير 040444=  2*  240444= م مع استهالك السيارة للسنة الثانية 

 م مع استهالك السيارة ف  سنة البيع –تكلفة االصل = القيمة ال فترية 

        =120444    - 040444  

 لاير040444=        

 القيمة ال فترية –القيمة البيعية = لحساب الربح والخسارة 

        =040444    - 0404444 

 (لاير وه  خسارة النها بالسالب 040444 -=                                

 لاير خسائر240444 ج

 لاير أرباح040444 د

 

ف  ظل االرتفاع المستمر , او الحصو  على اعلى صاف  ربح عن  تقييل بعاعة اخر م ة بالتكلفة  -20

 :ينتج من قيام المنأاة بتطبيق طريقة , ر لالسعا

 ال اخل اخيرا صادر اخيرا أ

 ال اخل اوال صادر اوال ب

 ال اخل اخيرا صادر اوال ج

 طريقة متوسط التكلفة د
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 :او الخطا ف  تقييل مخموو اخر الم ة بالميادة عن  ال رد ف  نهاية العام ينتج عنه  -20

 باعة وانخفاض صاف  الربحزيادة تكلفة البعاعة الم أ

 انخفاض تكلفة البعاعة المباعة وانخفاض ضاف  الربح ب

 زيادة تكلفة البعاعة  المباعة وزيادة صاف  الربح ج

 انخفاض تكلفة البعاعة المباعة وزيادة ضاف  الربح د

 

بالتكلفة ف   عن  تقييل مخموو أخر  الم ة, او الحصو  على اكبر قيمة لتكلفة البعاعة المباعة  -20

 :ينتج عن تطبيق طريقة , ف  ظل االرتفاع المستمر لالسعار , نهاية العام 

 التمييم المح د للبعاعة أ

 ال اخل اوال صادر اوال ب

 ال اخل اخيرا صادر اوال ج

 طريقة متوسط التكلفة د

 

لاير 300444 هـ ق رت قيمة مخموو اخر الم ة لأركة اله ى الت ارية بمبلغ1034-12-34ف   – 34

لاير فاو قي  التسوية الخاص 000444وف  نفس التاري  ق رت قيمتة بسعر السوق بمبلغ , بسعر التكلفة 

 :بإثبات مخموو اخر الم ة هو 

 ملخص ال خل/ تلى ح 300444مخموو اخر الم ة        /من ح 300444 أ

لاير وال 300444الو سعر التكلفة اقل من سعر السوق فناخذ سعر التكلفة ال  هو )

اما ف  حالة واقو  ف  حالية كياو سيعر  –ناخذ االرباح بالحسباو طبقا لمب ا التحفظ 

 (السوق اقل من سعر التكلفة يكوو قي  التسوية بمبلغ الخسارة المحتملة 

 مخموو أخر الم ة/تلى ح 00444ملخص ال خل               /من ح 00444 ب

 مخموو أخر الم ة/تلى ح 300444    ملخص  ال خل        /من ح 300444 ج

 ملخص ال خل/تلى ح 00444مخموو أخر الم ة          /من ح 00444 د

 

لاير 000444هـ ق رت قيمة مخموو اخر الم ة لأركة النور الت ارية بمبلغ 1034-12-34ف   – 31

مخصص هبوط لاير فإو 300444وف  نفس التاري  ق رت قيمتة بسعر السوق بمبلغ , بسعر التكلفة 

 :القيمة السوقية للمخموو يتل تكوينة بمبلغ 

 لاير ويظهر ف  ال انب ال ائن من حساب ملخص ال خل00444 أ

 لاير ويظهر ف  ال انب الم ين من حساب ملخص ال خل300444 ب

 لاير ويظهر ف  ال انب الم ين من حساب ملخص ال خل00444 ج

سييؤا  السييابق ا ا كيياو سييعر  مايحتيياج شييرح كثييير اعتقيي  الو قلنييا فيي  ال) 

 (السوق اقل من سعر التكلفة يكوو بالفرق واكي  بيكوو بال انب الم ين 

 ال خل ملخصلاير ويظهر ف  ال انب ال ائن من حساب 300444 د

 

 :هو ( FIFO)المصطلح المحاسب  باللغة العربية المقابل للمصطلح المعبر عنه باإلختصار  – 32

 والالصادر اخيرا داخل ا أ

 ال اخل اوال صادر اوال ب

 الصادر اوال داخل اخيرا ج

 ال اخل اخيرا صادر اوال د
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وعن  ال رد الفعل  , لاير 240444هـ هو 1034-12-34كاو رصي  حساب الصن وق ف   – 33

 وق وبمراجعة أسباب الميادة بالصن, لاير 240244للصن وق تبين أو النق ية الفعلية الموجودة به تبلغ 

 :فإو قي  التسوية الخاص بإثبات الميادة ف  الصن وق هو , وج  أنه بسبب ضعف الرقابة ال اخلية 

 (هذا قي  اقفا )ملخص  ال خل    / تلى ح 244الع م او الميادة ف  الصن وق        / من ح 244 أ

 ادة ف  الصن وقالع م والمي/تلى ح 244الصن وق                                  /من ح 244 ب

 

 لكن لو قا  ع م ف  الصن وق يكوو العكس)

xxx الع م والميادة ف  الصن وق       /من حxxx الصن وق/تلى ح 

 الصن وق/تلى ح 244الع م والميادة ف  الصن وق          /من ح 244 ج

 الصن وقالع م والميادة ف  /تلى ح 244ملخص ال خل                            /من ح 244 د

 

 :عن  تع اد مذكرة تسوية البن  بالمنأات فإنه ي ب تجراء قيود تسوية للعمليات  – 30

 الت  س لن ف  دفاتر  المنأاة ولل تس ل ف  دفاتر البن  أ

 الت  س لن ف  دفاتر كال من المنأاة والبن  ب

 الت  س لن ف  دفاتر البن  ولل تس ل ف  دفاتر المنأاة ج

 ف  دفاتر كال من المنأاة والبن  الت  لل تس ل د

 

 :عن  تع اد مذكرة تسوية البن  فإو المصاريف والعموالت البنكية  – 30

 تطرح من الرصي  الوارد بكأف حساب البن  أ

  تطرح من رصي  البن  المستخرج من دفاتر المنأاة ب

 (أكي  تطرح من رصي  البن  النها مصاريف )

 كأف حساب البن تعاف تلى الرصي  الوارد ب ج

 تعاف تلى رصي  البن  المستخرج من دفاتر المنأاة د

 

 :عن  تع اد مذكرة تسوية البن  فإو قيمة الكمبياالت المحصلة نيابة عن المنأاة  – 30

 تطرح من الرصي  الوارد بكأف الحساب أ

 تطرح من رصي  البن  المستخرج من دفاتر المنأاة ب

 بكأف حساب البن تعاف تلى الرصي  الوارد  ج

 تعاف تلى رصي  البن  المستخرج من دفاتر المنأاة د

 (اكي  راح تعاف النها ايرادات )

 

دفاتر المنأاة بمبلغ  واقع هـ ظهر رصي  حساب البن  المستخرج من1034-12-34ف   – 30

موا بع  وبع  ورود كأف حساب البن  أتعح أو هناك شيكات حررت لمستفي ين ولل يتق , لاير 200444

وأو هناك كمبيالة قام البن  بس ادها نيابة عن  المنأاة ظهرت بكأف , لاير 00444لصرفها قيمتها 

 :فإو رصي  حساب البن  المع   للرصي  المستخرج من ال فاتر هو , لاير 00444الحساب قيمتها 

 لاير 200444 أ

 لاير 320444 ب

               لاير 120444 ج

 لاير 240444 د
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 :من الفروق الهامة بين السهل والسن   – 30

 أو السهل تتغير قيمته بينما السن  ال تتغير قيمته أ

 أو حامل السهل يعتبر مقرضا أما حامل السن  يعتبر مالكا للأركة ب

 أو حامل السن  له حق الت خل ف  قرارات الأركة بعكس حامل السهل ج

  الحصو  على مستحقاته عن  اإلفالس قبل حامل أو حامل السهل له األولوية ف د

 السن 

 

 :اإلستهالك هو التناقص الت ري   ف  قيمة االصل الثابن نتي ة  – 30

 البيع أو التقادم أ

 البيع أو اإلستخ ام ب

 البيع أو التقادم أو اإلستخ ام ج

     اإلستخ ام أو التقادم د

 (المحاضرة السادسة تعريف االستهالك)

 

-34ق رت قيمة محفظة األوراق المالية بغرض اإلت ار بالتكلفة لأركة التقوى الت ارية ف   – 04

وف  نفس التاري  ق رت محفظة االوراق المالية بسعر السوق , لاير 1020444هـ بمبلغ 12-1034

 هـ1034-12-34فإو قي  اإلقفا  الخاص باإلستثمارات المالية بالمحفظة ف  , لاير 1000444بمبلغ 

 :هو

 ملخص ال خل/ تلى ح 130444مكاسب او خسائر حيازة غير محققة     /من ح 130444 أ

 طيب لو كاو سعر المحفظة اكبر من سعر السوق كيف يكوو قي  االقفا  ؟؟؟؟)

 اكي  بيكوو  العكس 

xxx مخلص ال خل     / من حxxx  مكاسب او خسائر حيازة غير محققة /تلى ح) 

مكاسيب او خسيائر حييازة /تلى ح 130444الت ف  القيمة السوقية               التع ي/من ح 130444 ب

 غير محققة

 هذا قي  تسوية 

مكاسيب او خسيائر حييازة /تليى ح 130444ملخص الي خل                                /من ح 130444 ج

 غير محققة

التعيي يالت فيي  القيميية /ح تلييى 130444مكاسييب او خسييار حيييازة غييير محققيية      /ميين ح 130444 د

 السوقية

 

 :تقوم المنأات بتكوين مخصص ال يوو المأكوك ف  تحصيلها تطبيقا لمب أ  – 01

 المقابلة أ

 التكلفة التاريخية ب

 التحفظ ج

 (هو أسل اخر لمب أ الحيطة والحذر )

 الوح ة المحاسبية د

 

المركم المال  من خال  تع يل رصي    عن  ال رد يتل الوصو  لقيمة ال يوو ال ي ة ف  قائمة – 02

 :الم ينوو بـ

 طرح ال يوو المع ومة وال يوو المأكوك ف  تحصيلها عن  ال رد أ

 طرح ال يوو المأكوك ف  تحصيلها للعام السابق وعن  ال رد ب

طرح ال يوو المع ومة أثناء العيام والي يوو المأيكوك في  تحصييلها عني   ج

 ال رد

 مة أثناء العام وال يوو المع ومة عن  ال ردطرح ال يوو المع و د
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هـ ظهر رصي  الم ينين ف  ميماو مراجعة شركة االمل بمبلغ 1034-12-34ف   – 03

وأو رصي  , لاير 00444ريا وف  نفس التاري  وج  أو قيمة ال يوو المع ومة عن  ال رد 2400444

-12-34سوية الخاص بال يوو المع ومة ف  فإو قي  الت, لاير 00444ال يوو المع ومة أثناء العام 

 :هـ هو1034

 ال يوو المع ومة/تلى ح 00444ملخص ال خل                   /من ح 00444 أ

 الم ينوو/تلى ح 120444ال يوو المع ومة              /من ح 120444 ب

 ومةال يوو المع / تلى ح 20444الم ينوو                        / من ح 20444 ج

 الم ينوو/تلى ح 00444ال يوو المع ومة                /من ح 00444 د

بينما  –قي  تسوية ال يوو دائما يكوو بالمبلغ المكتأف اثناء ال رد فقط فقط : ركموا شوي هنا )

 قي  االقفا  يكوو بم موع ال يوو 

 (عن  ال رد+ اثناء العام = )اجمال  ال يوو المع ومة 

 ا قي  االقفا  وش راح يكوو ؟؟؟؟؟؟يعن  لو طلب من

 ال يوو المع ومة/تلى ح 120444ملخص ال خل             /من ح 120444

 

هـ ظهر رصي  الم ينين ف  ميماو المراجعة لأركة النور بمبلغ 1034-12-34ف   – 00

 وتقرر تكوين مخصص لل يوو, لاير 100444لاير ورصي  ال يوو المع ومة اثناء العام 1100444

 :هـ ه  1034-12-34فإو قيمة ال يوو ال ي ة ف  , لاير 140444المأكوك بمبلغ 

 لاير 1440444 أ

 لاير 040444 ب

 لاير 1400444 ج

 مخصص ال يوو المأكوك فيها –ال يوو المع ومة اثناء ال رد  –رصي  الم ينين = قيمة ال يوو ال ي ة )

 140444 -       صفر                         -       1100444= 

 لاير 1400444= 

 (طيب واح  يقو  ليش قلنا صفر ؟ النه قا  طا  عمره رصي  ال يوو المع ومة اثناء العام وليس عن  ال رد 

 لاير 1100444 د

-34أظهرت أرص ة ميماو المراجعة المستخرجة من دفاتر األستا  لأركة الملحل الت ارية ف   – 00

ورصي  مخصص ال يوو المأكوك ف    -لاير 2440444لم ينين بمبلغ هـ أو رصي  حساب ا12-1034

ويوم ال رد تقرر تكوين مخصص لل يوو , لاير 30444وال يوو المع ومة  لاير140444تحصيلها 

-34فاو قي  التسوية الخاص بمخصص ال يوو المأكوك ف  تحصيلها ف  ,  لاير00444المأكوك بمبلغ 

 :هـ يكوو مق راه 12-1034

 لاير تمثل أرباح تقفل ف  ملخص ال خل ال انب ال ائن 040444 أ

 لاير تمثل خسائر تقفل ف  مخلص ال خل ال انب الم ين 040444 ب

 لاير تمثل أرباح تقفل ف  ملخص ال خل ال انب ال ائن 00444 ج

 المخصص عن  ال رد –المخصص  السابق )

 =140444           -          00444                 

 (لاير وتمثل أرباح يكوو فيه حساب ال خل دائنا  00444= 

 لاير تمثل خسائر تقفل ف  ملخص ال خل ال انب الم ين 130444 د
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: هـ 1034-12-34ظهرت االرص ة التالية بميماو المراجعة لأركة المامل الت ارية ف   – 00

مخصص ال يوو المأكوك ف  تحصيلها  –لاير  00444ال يوو المع ومة  –لاير 2400444الم ينين 

وتقرر تكوين مخصص , لاير  30444وتبين للمنأاة أو ال يوو المع ومة عن  ال رد  –لاير  00444

-12-34فاو مبلغ ق  التسوية الخاص بال يوو المع ومة ف  , لاير 140444لل يوو المأكوك فيها بمبلغ 

 :هـ هو 1034

 خص ال خل ال انب الم ينلاير تمثل خسارة تقفل ف  مل 00444 أ

 لاير تمثل خسارة تقفل ف  ملخص ال خل ال انب الم ين 20444 ب

 لاير تمثل خسارة تقفل ف  ملخص ال خل ال انب الم ين 30444 ج

كل االرقام ما  امها داع  الو قلنا فيما سبق التسوية للي يوو المع ومية )

 لاير 30444تكوو عن  ال رد فقط فقط ال  هو 

 :االقفا  كما قلنا سابقا انها ولكن ف  

 ( عن  ال رد+ أثناء العام = )اجمال  ال يوو المع ومة 

 لاير تمثل خسارة تقفل ف  ملخص ال خل ال انب الم ين 00444 د

 

هـ مع العلل باو 1034-12-34لاير ف  00444حصلن منأاة الرحمة الت ارية شي  بمبلغ  – 00

وأو هذا ال ين ق  سبق تع امه خال  نفس  السنة  ,أح  عمالئها  دينا علىقيمة هذا الأي  كانن تمثل 

 :هـ هو 1034-12-34فإو قي  التسوية  الخاص بإحياء هذا ال ين ف  ,  المالية

 الم ينوو/تلى ح 00444البن                        /من ح 00444 أ

  ومةال يوو المع/تلى ح 00444الم ينوو                   /من ح 00444 ب

 :يكوو قي  التسوية ق  سبق تع امه خال  سنة مالية سابقةلكن لو قا  طا  عمره )

 ال يوو المع ومة المحصلة/تلى ح 00444البن                 /من ح 00444

 الم ينوو/تلى ح 00444ال يوو المع ومة         /من ح 00444 ج

 البن /ح تلى 00444الم ينوو                   /من ح 00444 د

 

 

 :المصطلح المحاسب  باللغة االن ليمية المقابل لمصطلح ال يوو المع ومة هو - 00

 ال يوو المع ومة                                                                      Bad Debits أ

 ال يوو ال ي ة                                                                         Good Debits ب

 مخصص ال يوو المأكوك ف  تحصيلها                  Doubtful Debts Allowance ج

 ال يوو المأكوك ف  تحصيلها                                                Doubtful Debts د

 

أو  هناك كمبيالة  هـ1034-12-34أكتأف المراجع ال اخل  لأركة العرفج الت ارية ف   – 00

فاو قي  التسوية , ولل تثبن ف  دفاتر المنأاة  0-34ف  يوم  لاير تل تحصيلها بأي 140444قيمتها 

 :الالزم التصحيح لتل  العملية هو 

 البن /تلى ح 140444أوراق القبض           /من ح 140444 أ

 أوراق ال فع/حتلى  140444البن                       /من ح 140444 ب

 البن /تلى ح 140444أوراق ال فع             /من ح 140444 ج

 (هذي التسوية لو قا  كمبيالة س دت بأي  )

 أوراق القبض/تلى ح 140444البن                      /من ح 140444 د
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لاير وتل 020444هـ بأراء سيارة بمبلغ 1034-0-10قامن منأاة الن ار الت ارية ف   – 04

وقام محاسب الأركة باثبات العملية ب ل حساب المأتريات م ينا وحساب النق ية : س اد ثمنها بأي  

هـ أكتأف المراجع الخطا وقام باجراء قي  التصحيح وفقا للطريقة 1034-12-34وف  ,دائنا  بالبن 

 :المختصرة كما يل  

 المأتريات/تلى ح 020444السيارات                 /من ح 020444 أ

 البن /تلى ح 020444المأتريات               /من ح 020444 ب

 السيارات/تلى ح 020444المأتريات              /من ح 020444 ج

 المأتريات/تلى ح 020444البن                      /من ح 020444 د

 

 هـ راجيا من هللا التوفيق ل  ولكل 1033هذا العمل ه ية لطالب وطالبات الفصل الثان  من العام 
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