
 

  هـ١٤٣٢لعام  ٢أسئلة احملاسبة حل 
  : یتم تصنیف المبالغ المستحقة للمنشأة لدى المدینون في ثالث مجموعات رئیسیة ھي ١س

  

  للتحصیل المعدومةالدیون الجیدة و الدیون المعدومة و الدیون )١(
  مشكوك في تحصیلھاالغیر الدیون الجیدة و الدیون المعدومة و الدیون ) ٢(
  الدیون الجیدة و الدیون المعدومة و الدیون المشكوك في تحصیلھا) ٣(
  لتحصیللالدیون الجیدة و الدیون المعدومة و الدیون الجیدة ) ٤(

  ١٤ الشریحة ١١ المحاضرة
 ---------------------------------------  

من خالل تعدیل  الجرد یتم الوصول لقیمة الدیون الجدیدة في قائمة المركز المالي عند٢س
  رصید المدینون

  

  عند الجرد والدیون المشكوك في تحصیلھا المعدومةطرح الدیون )١(
  للعام السابق وعند الجرد طرح الدیون المشكوك في تحصیلھا) ٢(
  عند الجرد والدیون المشكوك في تحصیلھا أثناء العام المعدومةطرح الدیون ) ٣(
  أثناء العام والدیون المعدومة عند الجرد المعدومةطرح الدیون ) ٤(

  ١١ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال،  ١٠٧٠٠٠ھـ ظھر رصید المدینین ف میزان بمبلغ ١٤٣٠-١٢-٣٠في ٣س
ریال، وكانت الدیون المعدومة أثناء العام  ٧٠٠٠وكانت الدیون المعدومة عند الجرد 

  :ھـ ھو١٤٣٠-١٢-٣٠ریال، فان التسویة الخاص بالدیون المعدومة في  ٥٠٠٠
 

  المعدومةالدیون / الى حـ ٧٠٠٠  ملخص الدخل/ من حـ ٧٠٠٠)١(
  المدینون/ الى حـ ١٢٠٠٠  الدیون المعدومة/ من حـ ١٢٠٠٠) ٢(
  المعدومةالدیون / الى حـ ٢٠٠٠    المدینون/ من حـ ٢٠٠٠)٣(
  المدینون/ الى حـ ٧٠٠٠  الدیون المعدومة/ من حـ ٢٠٠٠) ٤(

  ١١ المحاضرة
 ---------------------------------------  

 ٥٧٠٠٠میزان المراجعة بمبلغ  يھـ ظھر رصید المدینین ف١٤٣٠-١٢-٣٠في ٤س
، وتقرر تكوین مخصص ریال ٧٠٠٠الدیون المعدومة أثناء العام ریال، وكانت 

- ١٢-٣٠في  ریال، فان قیمة الدیون الجیدة ٥٠٠٠للدیون المشكوك في تحصیلھا 
  :ھـ تقدر بمبلغ١٤٣٠

  

)٥٠٠٠٠)١  
)٦٣٠٠٠) ٢  
)٥٢٠٠٠) ٣  
)٥٧٠٠٠) ٤      

  ١٦الشریحة ١٢ المحاضرة
  
  

الديون المعدومة عند  –رصید المدينون ) = صافي المدينین( الديون الجیدة
  مخصص الديون المشكوك في تحصیلھا يوم الجرد –الجرد 

  

 واال قفال بس التسویةاال في قیود  فایدةوھذي مالھا  اثناء العام المعدومةالدیون :اقتباس



 

ھـ أظھرت أرصدة میزان المراجعة رصید حساب المدینین ١٤٣٠-١٢-٣٠في ٥س
ریال،  ٥٠٠٠ریال، ورصید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ١٠٧٠٠٠بمبلغ

 قید التسویةریال، فان مبلغ  ٣٠٠٠لدیون المشكوك بمبلغ امخصص كان  ویوم الجرد
  :ھـ ھو١٤٣٠-١٢-٣٠في تحصیلھا في  بمخصص الدیون المشكوكالخاص 

 

  ص الدخلملخ/ الى حـ ٥٠٠٠مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا   / من حـ ٥٠٠٠)١(
  مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا/ الى حـ ٥٠٠٠ملخص الدخل      / من حـ ٥٠٠٠) ٢(
  مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا   / الى حـ ٥٠٠٠   المدینون          / من حـ ٥٠٠٠) ٣(
  المدینون/ الى حـ ٥٠٠٠مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا   / من حـ ٥٠٠٠) ٤(

  وھو قریب للسؤال ٢٢الشریحة ١١لم یتضح السؤال في الصورة وبالتالي رجعت للمحاضرة   ٢٢الشریحة ١١ المحاضرة

 ---------------------------------------  
المدینین التالیة بمیزان المراجعة، األرصدةھـ ظھرت ١٤٣٠-١٢-٣٠في ٦س

ریال، مخصص الدیون المشكوك في ٣٠٠٠الدیون المعدومة  ،ریال ٢٩٥٠٠٠
، ریال ٠٠٥٠الدیون المعدومة عند الجردریال، وتبین للمنشأة أن  ٠٠٠٨تحصیلھا

قید ریال، فان مبلغ  ١٠٠٠٠المشكوك فیھا بمبلغ  وتقرر تكوین مخصص للدین
  :ھـ ھو١٤٣٠-١٢-٣٠الخاص بالدیون المعدومة في  التسویة

  

  في ملخص الدخل الجانب المدین تقفل ل خسارةریال تمث ٨٠٠٠)١(
  في ملخص الدخل الجانب المدین تقفل ریال تمثل خسارة ٢٠٠٠) ٢(
  في ملخص الدخل الجانب المدین تقفل ریال تمثل خسارة ٣٠٠٠) ٣(
  في ملخص الدخل الجانب المدین تقفل ریال تمثل خسارة ٥٠٠٠) ٤(

  ١٧ ش١١ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال، كانت تمثل  ٢٠٠٠ھـ حصلت المنشأة بشیك على مبلغ ١٤٣٠-١٢-٣٠في ٧س
ھذا الدین قد سبق إعدامھ خالل نفس السنة دینًا على أحد المدینین، وذلك علما بأن 

  :ھـ ھو١٤٣٠-١٢-٣٠في  الدین االخاص بأحیاء ھذ قید التسویة، فان المالیة
 

  المدینون/ الى حـ ٢٠٠٠     البنك/ من حـ ٢٠٠٠)١(
  المعدومةالدیون / الى حـ ٢٠٠٠    المدینون/ من حـ ٢٠٠٠) ٢(
  المدینون/ الى حـ ٢٠٠٠المعدومةالدیون / من حـ ٢٠٠٠) ٣(
    البنك/ الى حـ ٢٠٠٠المدینون  / من حـ ٢٠٠٠) ٤(

  ١٧ ش ١٢ المحاضرة
 ---------------------------------------  

  :ھو الدیون المشكوك في تحصیلھاالمصطلح المحاسبي باللغة االنجلیزیة المقابل لمصطلح  ٨س
 

)١(Bad Debts  
)٢ (Good  Debts  
)٣ (Doubtful  Debts  Allowance  
)٤ (Doubtful  Debts  

  ١٠ش ١٢ المحاضرة

 عند الجرد فقط الغیر الليالدیون  إالیحسب  ما التسویةالن قید :اقتباس



 

 ٨٠٠٠ھناك كمبیالة قیمتھا  إنھـ أكتشف المراجع الداخلي ١٤٣٠-١٢-٣٠في ٩س
لتلك  قید التصحیحولم تثبت في دفاتر المنشأة، فإن  ٧- ٣٠یوم  حصلت بشیكریال 

  :العملیة ھو
 

  البنك/ الى حـ ٨٠٠٠أوراق القبض    / من حـ ٨٠٠٠)١(
  دفعأوراق ال/ الى حـ ٨٠٠٠البنك              / من حـ ٨٠٠٠) ٢(
  البنك/ الى حـ ٨٠٠٠أوراق الدفع     / من حـ ٨٠٠٠) ٣(
  أوراق الدفع/ الى حـ ٨٠٠٠البنك             / من حـ ٨٠٠٠) ٤(

  ١٧ش ١٣ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال وتم سداد  ٨٥٠٠٠ھـ قامت منشأة بشراء سیارة بمبلغ ١٤٣٠-٨-٥في ١٠س
ثمنھا بشیك،وقام المحاسب بإثبات العملیة بجعل حساب المشتریات مدینا وحساب 

قید الخطأ وقام بإجراء  المراجعھـ أكتشف ١٤٣٠-١٢- ٣٠النقدیة بالبنك دائنا، وفي
  :التالي التصحیح وفقا للطریقة المختصرة

 

    المشتریاات/ الى حـ ٨٥٠٠٠السیارات   / من حـ ٨٥٠٠٠)١(
  البنك/ الى حـ ٨٥٠٠٠المشتریات    / من حـ ٨٥٠٠٠) ٢(
  السیارات/ الى حـ ٨٥٠٠٠المشتریات    / من حـ ٨٥٠٠٠) ٣(
  المشتریات/ الى حـ ٨٥٠٠٠البنك    / من حـ ٨٥٠٠٠) ٤(

   ١٩ش ١٣ المحاضرة
 ---------------------------------------  

قابلیة القوائم المالیة للمقارنة عبر القنوات  تطبیقھإن المبدأ الذي ینتج عن ١١س
 :المالیة المختلفة ھو

  المقارنة)١(
  المالئمة) ٢(
  اإلفصاح) ٣(
  ثباتال) ٤(

  ٢٥ش ٢ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال،  ٢٥٠٠ریال، مسموحات المبیعات  ٢٠٠٠الخصم المكتسب إناذا علمت ١٢س
صافي  فان ریال  ٤٥٠٠٠المبیعات  إجماليریال، ٣٠٠٠ مردودات المبیعات

 :المبیعات ھي
)٤٠٥٠٠)١  
)٣٧٥٠٠) ٢  
)٤٠٠٠٠) ٣  
)٣٩٥٠٠) ٤  

  ٢٩ش١ المحاضرة

  
  

  بھالخصم المسموح -المبیعاتمسموحات -مردودات المبیعات-المبیعات  إجمالي=صافي المبیعات 

=٣٩٥٠٠=   ٠-٢٥٠٠-٣٠٠٠-٤٥٠٠٠  
  



 

ریال، تكلفة البضاعة المتاحة للبیع  ٢٠٠٠المدة  أولمخزون  أنعلمت إذا١٣س
  :ریال فان قیمة مجمل الربح ھي ٤٥٠٠٠المبیعات  إجماليریال   ٣٣٠٠٠

 

)١٢٠٠٠ )١    
)١٣٥٠٠) ٢  
)١٠٠٠٠) ٣  
)١٥٠٠٠) ٤  

  ١٩ش ١ المحاضرة
 ---------------------------------------  

  :المعنویة المستقلة للمنشاة في المحاسبة فان وفقا لمفھوم الشخصیة١٤س
 

  لھاالتي في حیازة المنشاة تعتبر ملكا  األصول)١(
    التي في حیازة المنشاة تعتبر ملكا ألصحابھا األصول) ٢(
  صحابھاأ على التزاما تعدالمنشاة  علىالتي  الخصوم) ٣(
  على المنشاة التزاما تعدالتي في حیازة المنشاة  األصول) ٤(

  ٢ المحاضرة
 ---------------------------------------  

  :ھو التحفظالمصطلح المحاسبي باللغة االنجلیزیة المقابل لمصطلح ١٥س
)١(Matching  
)٢ (Accrual  
)٣ (Conservatism  
)٤ (Equity  

  ٢١ ش ٢ المحاضرة
 ---------------------------------------  

 :المصروفات المستحقة التي تظھر في قائمة المركز المالي تمثل١٦س
    دفع وتم مقابلتھ بإیرادات الفترة مبلغ)١(
  مبلغ دفع ولم یتم مقابلتھ بإیرادات الفترة) ٢(
  تم مقابلتھ بإیرادات الفترةلم یدفع ولم یمبلغ ) ٣(
  دفع وتم مقابلتھ بإیرادات الفترةلم یمبلغ ) ٤(

  ھـ١٤٣٢ ١ ف ١س األول الواجب
 ---------------------------------------  

 :المالیة التي تظھر في قائمة المركز المالي تمثل اإلیرادات ١٧س
  مبلغ لم یحصل ولم یتم مقابلتھ بإیرادات الفترة)١(
  مبلغ حصل ولم یتم مقابلتھ بإیرادات الفترة) ٢(
  مبلغ لم یحصل وتم مقابلتھ بإیرادات الفترة) ٣(
  مبلغ حصل وتم مقابلتھ بإیرادات الفترة) ٤(

  ھـ١٤٣٢ ٢ف ١س األول الواجب
--- ------------------------------------  

الحیطة 
 والحذر

  قیمةالبضاعةالمباعة – صافیالمبیعات=  مجماللربح
             =١٢٠٠٠=               ٣٣٠٠٠     –         ٤٥٠٠٠ 



 

معارضھا اعتبارا  ألحدالسنوي  اإلیجارالمنشآت قیمة مصروفات  إحدىدفعت ١٨س
الواجب  اإلیجارفان مبلغ مصروف  اریال، لھذ ٤٨٠٠٠ھـ بمبلغ ١٤٣٠-٤-١ من

 :ھـ ھو١٤٣٠-١٢- ٣٠ إلىلحساب ملخص الدخل  تحصیلھ
)٣٢٠٠٠)١  
)١٦٠٠٠) ٢  
)٤٠٠٠٠) ٣  
)٣٠٠٠٠) ٤  

  ٢٤ش ٤ المحاضرة
 ---------------------------------------  

معارضھا اعتبارا من  ألحدالعقار السنوي  إیرادقیمة  تإحدى المنشآحصلت ١٩س
 تحصیلھالعقار الواجب  إیرادریال، وعلیة فان مبلغ  ٢٤٠٠٠ھـ بمبلغ ١٤٣٠- ٩-١

 ھـ ھو١٤٣٠-١٢-٣٠لحساب ملخص الدخل عن السنة المنتھیة في 
  الدائناب ملخص الدخل الجانب سریال وتظھر في ح ٨٠٠٠)١(
  اب ملخص الدخل الجانب الدائنسریال وتظھر في ح ١٦٠٠٠) ٢(
  اب ملخص الدخل الجانب الدائنسریال وتظھر في ح ٦٠٠٠) ٣(
  اب ملخص الدخل الجانب الدائنسریال وتظھر في ح ١٨٠٠٠) ٤(

  )ریال ٨٠٠٠=٤٠٠٠×٢٠٠٠   ١٢-٣٠إلى    ٩-١أربعة أشھر من (٢٥ش ٤ المحاضرة
 ---------------------------------------  

-١معارضھا اعتبارا من  ألحدالسنوي  اإلیجارقیمة عقد  تإحدى المنشآدفعت ٢٠س
المقدم الذي  اإلیجارریال، وعلیة فان مبلغ مصروف  ٢٤٠٠٠ھـ بمبلغ ١٤٣٠-٩

 :ھـ ھو١٤٣٠-١٢-٣٠یجب أن یظھر بقائمة المركز المالي في 
  المتداولة األصولریال ویظھر ضمن  ١٦٠٠٠)١(
  المتداولة األصولریال ویظھر ضمن  ١٨٠٠٠) ٢(
  المتداولة األصولریال ویظھر ضمن  ١٤٠٠٠) ٣(
  المتداولة األصولریال ویظھر ضمن  ١٢٠٠٠) ٤(

  ٢٦ ش ٤ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال عن  ٥٤٠٠٠ھـ حصلت المنشاة نقدا إیراد عقار بمبلغ ١١٤٣٠-٨-١في  ٢١س
الذي مبلغ إیراد العقار المقدمالقیمة في الدفاتر،ولھذا فان  أثبتتمدة عام ونصف وقد 

 :ھـ ھو١٤٣٠عام  ال یخص
    ویظھر ضمن األصول المتداولة ١٨٠٠٠)١(
    ویظھر ضمن الخصوم المتداولة ٣٣٠٠٠) ٢(
    ویظھر ضمن الخصوم المتداولة ٣١٥٠٠) ٣(
  ویظھر ضمن الخصوم المتداولة ٣٦٠٠٠) ٤(

  ٢٧ ش ٤ المحاضرة
 ---------------------------------------  

  

  ٤٨٠٠٠=  اإلیجار السنوي
  ریال ٤٠٠٠= ١٢÷     ٤٨٠٠٠=  شھري  الاإلیجار 

  شھور ٨= ١٢- ٣٠إلى ٤   -  ١األشھر من بقیة 
 ریال  ٣٢٠٠٠=  ٨× ٤٠٠٠= اإلیجار المدفوع 

  مبلغ مصروف اإلیجار المقدم
 ريال ١٦٠٠٠=  ٨٠٠٠ – ٢٤٠٠٠= 

٤٥٠٠=١٢÷٥٤٠٠٠  
٢٢٥٠٠=٤٥٠٠×٥  

٣١٥٠٠=٢٢٥٠٠-٥٤٠٠٠  
  حسب فھمي للسؤال

 



 

 المصروفات المقدمةباللغة االنجلیزیة المقابل لمصطلح  المصطلح المحاسبي ٢٢س
  :ھو

 

)١(Capital Expenditures  
)٢ (Accrued Expenses  
)٣ (Prepaid Expenses  
)٤ (Accrued Revenues  

  ٣المحاضرة
 ---------------------------------------  

 ٤٥٠٠ھـ ١٤٣٠خالل عام  الشحوم المستخدمةو الزیوتبلغت قیمة  ٢٣س
قیمة الزیوت والشحوم المستخدمة  ،ھـ ١٤٣٠-١٢- ٣٠وفي یوم  ریال

-١٢- ٣٠والشحوم في یوم  للزیوت اإلنفاققید ریال فان  ٤٠٠٠خالل العام 
  :ھو ھـ١٤٣٠

 

  ملخص الدخل/ الى حـ ٤٥٠٠الزیوت والشحوم/ من حـ ٤٥٠٠)١(
  الزیوت والشحوم المستخدمة/ الى حـ ٤٠٠٠   ملخص الدخل   / من حـ ٤٠٠٠) ٢(
  الزیوت والشحوم / الى حـ ٥٠٠      ملخص الدخل  / من حـ ٥٠٠) ٣(
  الزیوت والشحوم/ الى حـ ٤٠٠٠  الزیوت والشحوم المستخدمة   / من حـ ٤٠٠٠) ٤(

  ١٠ش ٥ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال عن مدة عام  ١٨٠٠٠نقدا  المحصلھـ بلغت قیمة العقار ١٤٣٠-١-١في  ٢٤س
 بإیراد قید التسویة المتعلقولھذا فان  وتم اثباتة في الدفاتر كإیراد من البدایةونصف 

  :ھو ھـ١٤٣٠-١٢-٣٠العقار في 
 تم تغییر السؤال على حسب المحاضرات

  إیراد العقار المقدم/ الى حـ ٦٠٠٠    إیراد العقار / من حـ ٦٠٠٠)١(
  إیراد العقار/ الى حـ ١٢٠٠٠إیراد العقار المقدم/ من حـ ١٢٠٠٠) ٢(
  إیراد العقار/ الى حـ ٦٠٠٠إیراد العقار المقدم                 / من حـ ٦٠٠٠) ٣(
  المقدمإیراد العقار/ الى حـ ١٢٠٠٠       إیراد العقار     / من حـ ١٢٠٠٠) ٤(

  ٢٦ ش ٥ المحاضرة

  
 ---------------------------------------  

 :ھو) Revenue Expenditures(المصطلح المحاسبي المقابل للمصطلح االنجلیزي  ٢٥س
  مصروف رأسمالي)١(
  إیراديمصروف ) ٢(
  مؤجل مصروف) ٣(
  مدفوع مصروف) ٤(

  ٧ المحاضرة
 ---------------------------------------  



 

ریال فإذا علمت أن  ٧٠٠٠٠المدفوعنقدااإلیجارھـ بلغت قیمة ١٤٣٠-١-١في  ٢٦س
  : ھو قید التسویة الخاصولھذا فان  ،لریا ٧٠٠٠الشھري ھو  اإلیجار

 تم تغییر السؤال على حسب المحاضرات
  ملخص الدخل/ الى حـ ١٢٠٠٠                 االیجار/ من حـ ١٢٠٠٠)١(
  االیجار/ الى حـ ٥٤٠٠٠االیجار المستحق   / من حـ ٥٤٠٠٠) ٢(
  االیجار المستحق/ الى حـ ١٤٠٠٠االیجار                 / من حـ ١٤٠٠٠) ٣(
  االیجار/ الى حـ ١٢٠٠٠      االیجارالمستحق/ من حـ ١٢٠٠٠) ٤(

  ٢٨ ش ٥ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال فإذا علمت  ٧٠٠٠٠ھـ بلغت قیمة اإلیجار المدفوع نقدا ١٤٣٠-١-١في  ٢٧س
 :ھو اإلقفالقید ، ولھذا فان لریا ٧٠٠٠أن اإلیجار الشھري ھو 

  تم تغییر السؤال على حسب المحاضرات

  ملخص الدخل/ الى حـ ١٤٠٠٠              االیجار/ من حـ ١٤٠٠٠)١(
  االیجار/ الى حـ ٨٤٠٠٠    ملخص الدخل  / من حـ ٨٤٠٠٠) ٢(
  االیجار المستحق/ الى حـ ١٤٠٠٠              االیجار/ من حـ ١٤٠٠٠) ٣(
  االیجار/ الى حـ ٧٠٠٠٠  االیجار المستحق/ من حـ ٧٠٠٠٠) ٤(

  ٢٩ ش٥ المحاضرة
 ---------------------------------------  

فیما یلي جزء مختصر من ورقة العمل المعدة لمؤسسة الزامل لصیانة  ٢٨س
  :ھـ ١٤٠- ١٢- ٣٠في  السیارات وإصالح

  میزان المراجعة  البیان
  میزان المراجعة  التسویات  قبل التسویات

  قائمة المركز المالي  قائمة ملخص الدخل  بعد التسویات

                  دائن  مدین  
                    ٥٠٠٠٠  استثمارات مالیة

                  ٢٢٥٠٠    إیراد صیانة وإصالح
                  ٢٧٠٠    إیراد استثمارات مالیة

                      
                      

من قیمة االستثمارات المالیة فان % ٨ھو  ھـ١٤٣٠االستثمارات المالیة الخاص بعام  دأن إیراعلمت  فإذا
 :ھـ یكون١٤٣٠-١٢- ٣٠في  االستثمارات المالیة الذي یظھر بمیزان المراجعة بقید التسویات إیرادرصید 

    ریال ویظھر بجانب األصول في قائمة المركز المالي بورقة العمل ٢٧٠٠)١(
  ریال ویظھر في الجانب الدائن من حساب ملخص الدخل بورقة العمل ١٣٠٠) ٢(
  في قائمة المركز المالي بورقة العمل األصولریال ویظھر بجانب  ٥٤٠٠٠) ٣(
  الدخل بورقة العمل ملخصفي الجانب الدائن من حساب  ویظھرریال  ٤٠٠٠) ٤(

  )حسي فھمي للسؤال(١٣ ش  ٥ المحاضرة
  



 

  
 علمت ا ن إذاالسابق ) ٢٨(بالرجوع للمعلومات الواردة في السؤال رقم  ٢٩س

سیارات  إیرادریال تمثل قیمة  ١٢٠٠مبلغ تتضمن  واإلصالحالصیانة  إیرادات
الذي  واإلصالحالصیانة  إیرادفي بدایة العام الماضي فان قیمة  إصالحھاسوف یتم 

  :ھو ھـ١٤٣٠عام  الیخص
 

  ریال ویظھر مع الخصوم في قائمة المركز المالي بورقة العمل٢٣٧٠٠)١(
  في قائمة المركز المالي بورقة العمل األصولریال ویظھر مع ٢٢٥٠٠) ٢(
  ریال ویظھر مع الخصوم في قائمة المركز المالي بورقة العمل١٢٠٠) ٣(
  في قائمة المركز المالي بورقة العمل األصولریال ویظھر مع ٢١٣٠٠) ٤(

  )حسي فھمي للسؤال(١٣ ش  ٥ المحاضرة
 ---------------------------------------  

 :سنة مالیةتمثل القیمة الدفتریة لألصل الثابت في نھایة أیة  ٣٠س
  قیمة ماتم استھالكھ من األصل حتى نھایة السنة)١(
    نھایة السنة في الثابت من بیع األصل تحصیلھتم یقیمة ما لم ) ٢(
  نھایة السنة في الثابت األصل بیع قیمة ماتم استھالكھ من) ٣(
  استھالكھ من األصل حتى نھایة السنةما لم یتم قیمة ) ٤(

  )فھمي للسؤالحسي (  ٢٥ ش ٦ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال،  ٥٥٠٠٠اذا كانت تكلفة الحصول على الھ الحدى الشركات تبلغ  ٣١س
فان معدل االستھالك ریال،  ٥٠٠٠سنوات والخردة  ٨والعمر االفتراضي لھا 

 :الذي تتناقص بھ االلھ سنویا وفقا لطریقة الرصید المتناقص ھو السنوي
)٤٠)١%  
  %١٢.٥أقرب عدد الى %١٠) ٢(
)٢٥) ٣%  
)٢٠) ٤%  

  %١٢.٥=١٠٠×)١/٨=(١٠٠×)العمر االفتراضي/ ١= (معدل االستھالك ٢٧ ش ٦ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال وقیمتھا  ٦٥٠٠٠إذا كانت تكلفة الحصول على الھ إلحدى الشركات تبلغ  ٣٢س
قیمة قسط سنوات، فان  ٥ریال، والعمر االفتراضي لھا  ٥٠٠٠بمبلغ قدرت كخردة 

في نھایة السنة األولى من عمرھا االفتراضي وفقا لطریقة  االستھالك السنوي لاللھ
  :القسط الثابت ھو

 

  ریال١٠٠٠٠)١(
  ریال١٢٠٠٠) ٢(
  ریال ٢٠٠٠٠) ٣(
  ١٥=١+٢+٣+٤+٥=مجموع ارقام السنواتریال ١٥٠٠٠) ٤(

  ٢٠٠٠٠)=٥/١٥(×)٥٠٠٠-٦٥٠٠٠= (قسط االستھالك لاللة في السنة االولى     ٢٩ ش ٦ المحاضرة
  ---------------------حسب فھمي للسؤال------------------ 



 

ریال والعمر  ٤٠٠٠٠الشركات تبلغ  اذا كانت تكلفة الحصول على آلة إلحدى ٣٣س
 فان قید التسویةبطریقة الرصید المتناقص، سنوات وتستھلك ٤االنتاجي المقدر لھا 

الخاص بحساب مصروف استھالك االلة في نھایة السنة االولى من عمرھا 
  :االفتراضي ھو

   

    ملخص الدخل/ حـ إلى٢٠٠٠٠     مصروف استھالك االلة/ من حـ ٢٠٠٠٠)١(
  مجمع استھالك االلة/ حـإلى١٠٠٠٠   مصروف استھالك االلة/ من حـ ١٠٠٠٠) ٢(
  مجمع استھالك االلة/ حـإلى٢٠٠٠٠استھالك االلة        مصروف / من حـ ٢٠٠٠٠) ٣(
  مصروف استھالك االلة/ حـإلى٢٠٠٠٠ملخص الدخل                   / من حـ ١٠٠٠٠) ٤(

  ١٠٠٠٠=٤÷)٠-٤٠٠٠٠= (قسط االستھالك السنوي لاللة   ١٩ ش ٧ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ریال،  ٤٠٠٠٠الشركات تبلغ  إلحدى آلةكانت تكلفة الحصول على  إذا ٣٤س
فان  السنوات أرقامسنوات،وتستھلك بطریقة مجموع ٤المقدر لھا  اإلنتاجيوالعمر 

من  األولىفي نھایة السنة  اآللةالخاص بحساب مصروف استھالك  اإلقفالقید 
  :عمرھا ھو

 

  مصروف استھالك اآللة/ حـإلى١٠٠٠٠ملخص الدخل                   / من حـ ١٠٠٠٠)١(
  مجمع استھالك اآللة/ حـإلى١٦٠٠٠      مصروف استھالك اآللة/ من حـ ١٦٠٠٠) ٢(
  مصروف استھالك اآللة/ حـإلى٢٠٠٠٠ملخص الدخل                   / من حـ ٢٠٠٠٠) ٣(
  اآللةمصروف استھالك / حـإلى١٦٠٠٠ملخص الدخل                   / من حـ ١٦٠٠٠) ٤(

  ١٠٠٠٠=٤÷)٠-٤٠٠٠٠= (قسط االستھالك السنوي لاللة ٢٠ ش ٧ المحاضرة
 ---------------------------------------  

 ٥٠٠٠٠الشركات تبلغ  إلحدىكانت تكلفة الحصول على سیارة نقل  إذا ٣٥س
ریال وكان مجمع استھالك السیارة حتى  ٣٠٠٠٠ریال،وتقرر بیعھا بشیك بمبلغ 

  :بیع السیارة تحقق للمنشاةریال فان عملیة  ٣٠٠٠٠تاریخ البیع 
 

  أرباح لریا ١٠٠٠٠)١(
  سائرخال ری ٢٠٠٠٠) ٢(
  سائرخال ری ١٠٠٠٠) ٣(
  أرباح لریا ٢٠٠٠٠) ٤(

  مجمع استھالكھ حتى تاریخ البیع –تكلفة االصل = القیمة الدفتریة للسیارة ٢٤ ش ٧ المحاضرة
                                                               =٢٠٠٠٠=  ٣٠٠٠٠ – ٥٠٠٠٠  

    ارباح ١٠٠٠٠= ٢٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠= القیمة الدفتریة  –القیمة البیعیة= الربح                                
  ----------------------حسب فھمي للسؤال-----------------

 ٦٥٠٠٠الشركات تبلغ  إلحدىھـ كانت تكلفة الحصول على سیارة نقل ١٤٢٩-١-١في  ٣٦س
سنوات،وتستھلك  ٥االفتراضي ریال، وعمرھا  ٥٠٠٠ریال، وقدرت قیمتھا كخردة بمبلغ

الثانیة من عمرھا االفتراضي  السیارة بطریقة القسط الثابت وتقرر بیعھا بشیك في نھایة السنة
  :تحقق للمنشأة ریال فان عملیة بیع السیارة ٢٠٠٠٠بمبلغ 

 

  ریال خسائر ٢٠٠٠٠) ٢(                   أرباح لریا ١٠٠٠٠)١(
  

  أرباح لریا ٢٠٠٠٠) ٤(        ریال خسائر ١٠٠٠٠) ٣(



 

  الجواب ماني متأكد من..حسب فھمي للسؤال...القاعدة تطبق ٣٥نفس السؤال^^   ٧ المحاضرة
   ----------------------------------------  

عند  اقل صافي ربحفي ظل االرتفاع المستمر لألسعار فان الحصول على  ٣٧س
 :تقییم بضاعة أخر المدة بالتكلفة ینتج من تطبیق طریقة

  الداخل أخیرا صادر أخیرا )١(
  الداخل أوال صادر أوال) ٢(
  الداخل أخیرا صادر أوال) ٣(
  طریقة متوسط التكلفة) ٤(

  ٢٦ ش ٨ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ینتج  المدة بالنقص أخرالخطأ في تقییم مخزون وعند الجرد فان  في نھایة العام ٣٨س
 :عنھ

  زیادة تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافي الربح )١(
  تكلفة البضاعة المباعة وانخفاض صافي الربح انخفاض) ٢(
  صافي الربح وزیادةزیادة تكلفة البضاعة المباعة ) ٣(
  صافي الربح وزیادةتكلفة البضاعة المباعة  انخفاض) ٤(

  ٢١ ش ٨ المحاضرة
 ---------------------------------------  

لتكلفة البضاعة  قیمةاقل المستمر لألسعار فان الحصول على  في ظل االرتفاع ٣٩س
 :أخر المدة بالتكلفة ینتج من تطبیق طریقة مخزونالمباعة عند تقییم 

  التمییز المحدد للبضاعة)١(
  الداخل أوال صادر أوال) ٢(
  الداخل أخیرا صادر أوال) ٣(
  طریقة متوسط التكلفة) ٤(

  ٢٤ ش ٨المحاضرة
 ---------------------------------------  

 المدة لشركة الھدى التجاریة أخرقدرت قیمة مخزون  ١٤٣٠-١٢- ٣٠في  ٤٠س
بسعر السوق بمبلغ  قیمتھریال بسعر التكلفة،وفي نفس التاریخ قدرت  ١٥٠٠٠بمبلغ 

  :المدة ھو أخرمخزون بإثبات  قید التسویة الخاصفن  لریا ٢٢٠٠٠
 

   ملخص الدخل/ حـ إلى١٥٠٠٠مخزون أخر المدة                     / من حـ ١٥٠٠٠)١(
  مخزون أخر المدة / حـ إلى٤٠٠٠ملخص الدخل                          / من حـ ٤٠٠٠) ٢(
  مخزون أخر المدة/ حـ إلى١٥٠٠٠ملخص الدخل                          / من حـ ١٥٠٠٠) ٣(
  الدخلملخص / حـإلى٤٠٠٠مخزون أخر المدة                        / من حـ ٤٠٠٠) ٤(

  ٢٧ ش ٨ المحاضرة
 ---------------------------------------  

  



 

التجاریة  ھـ قدرت قیمة مخزون اخر المدة لشركة النور١٤٣٠-١٢- ٣٠في  ٤١س
ریال بسعر التكلفة، وفي نفس التاریخ قدرت قیمتھ بسعر السوق بمبلغ  ٢٢٠٠٠بمبلغ 

  :بمبلغ تكوینھ یتم مخصص ھبوط القیمة السوقیة للمخزونریال فان  ١٨٠٠٠
 

  ریال ویظھر في الجانب الدائن من حساب ملخص الدخل ٤٠٠٠)١(
    من حساب ملخص الدخل المدینریال ویظھر في الجانب  ١٨٠٠٠) ٢(
  ریال ویظھر في الجانب المدین من حساب ملخص الدخل ٤٠٠٠) ٣(
  ریال ویظھر في الجانب الدائن من حساب ملخص الدخل ١٨٠٠٠) ٤(

  ٢٩ ش ٨ المحاضرة
 ---------------------------------------  

المصطلح المحاسبي باللغة العربیة المقابل للمصطلح المعبر عنھ  ٤٢س
  :)LIFO(باالختصار

  أوال داخل أخیرا الصادر )١(
  أوال صادر أوال خلاالد) ٢(
  أخیرا داخل أوال الصادر) ٣(
  أوالصادر  أخیرا الداخل) ٤(

  ١٦ ش ٨ المحاضرة
 ---------------------------------------  

 ١٠٠٠٠ھـ كان رصید حساب الصندوق بالدفاتر ھو ١٤٣٠-١٢- ٣٠في  ٤٣س
 ٩٨٠٠ریال،وعند الجرد تبین ان النقدیة الفعلیة الموجودة في خزینة المنشأة تبلغ 

قید ریال،وبمراجعة أسباب العجز وجد أنھ بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلیة،فان 
  :ھو العجز في الصندوق بالیات الخاص اإلقفال

 

  ملخص الدخل/ حـ إلى٢٠٠       الزیادة في الصندوق أوالعجز / من حـ ٢٠٠)١(
  العجز أو الزیادة في الصندوق           / حـ إلى٢٠٠                 الصندوق          / من حـ ٢٠٠) ٢(
  الصندوق/ حـ إلى٢٠٠العجز أو الزیادة في الصندوق           / من حـ ٢٠٠) ٣(
العجز أو الزیادة في الصندوق           / حـ إلى٢٠٠          ملخص الدخل           / من حـ ٢٠٠) ٤(

  .قید اإلقفال بالزیادة ولكن في ھذا السؤال بالعجز..في نفس المحاضرة مختلف  ٢٠ ش ٩ المحاضرة
  ---------------------حسب فھمي للسؤال------------------ 

قیود تسویة لتلك عند إعداد مذكرة تسویة البنك بالمنشات فانھ یتم إجراء  ٤٤س
  :العملیات

 

    التي سجلت في دفاتر المنشأة ولم تسجل في دفاتر البنك )١(
    التي سجلت في دفاتر كال من المنشأة والبنك) ٢(
  المنشأةالتي سجلت في دفاتر البنك ولم تسجل في دفاتر ) ٣(
  البنك والمنشأة كال من في دفاتر  تسجل لم التي) ٤(

  ٢٣ ش ٩ المحاضرة
 ---------------------------------------  

 الوارد

Last in First Out 



 

ولم یتقدموا  الشیكات المحررة للمستفیدینعند إعداد مذكرة تسویة البنك فان  ٤٥س
  :بعد لصرفھا

 

  تطرح من الرصید الوارد بكشف حساب البنك )١(
    دفاتر المنشأةمن  البنك المستخرجتطرح من رصید ) ٢(
  الرصید الوارد بكشف حساب البنك إلى تضاف) ٣(
  البنك المستخرج من دفاتر المنشأةرصید  إلى تضاف) ٤(

  ٢٥ ش ٩ المحاضرة
 ---------------------------------------  

  :نیابة عن المنشأة الكمبیاالت المسددةعند إعداد مذكرة تسویة البنك فان قیمة  ٤٦س
  

  البنك حساب بكشف الواردرصید التطرح من  )١(
  من دفاتر المنشأة البنك المستخرجتطرح من رصید ) ٢(
  بكشف حساب البنك الوارد رصیدال تضاف إلى) ٣(
  رصید البنك المستخرج من دفاتر المنشأة إلىتضاف ) ٤(

  )ودائع(حسب فھمي للسؤال فان الكمبیاالت تعتبر       ٢٤ ش ٩ المحاضرة
 ---------------------------------------  

ھـ ظھر رصید حساب البنك المستخرج من واقع دفاتر ١٤٣٠-١٢- ٣٠في  ٤٧س
ریال، وبعد ورود كشف حساب البنك اتضح ان ھناك شیكات  ١٣٠٠٠المنشأة بمبلغ 

ریال، وان ھناك كمبیالة  ٤٠٠٠حررت لمستفیدین ولم یتقدموا بعد لصرفھا قیمتھا 
ریال، فان  ٣٠٠٠قیمتھا  قام البنك بسدادھا نیابة عن المنشاة ظھرت بكشف الحساب

  :للرصید المستخرج من الدفاتر ھو رصید حساب البنك المعدل
 

    ریال ١٤٠٠٠)١(
  ریال ١٦٠٠٠) ٢(
  ریال ٦٠٠٠) ٣(
  ریال ١٠٠٠٠) ٤(

لكن طریقة حساب        ..لست متأكد من الجواب(ھذا السؤال مختلف عن الشریحة التي في المحاضرة ٢٦ ش ٩ المحاضرة
  )تعبت من القراءة(وبالتالي الرجوع الى المحاضرة أفضل..المعدل مختلفة في ھذا السؤالرصید البنك 

 ---------------------------------------  
  :من الفروق الھامة بین السھم والسند ٤٨س

 

  أن السند تتغیر قیمتھ بینما السھم التتغیر قیمتھ )١(
  فیعتبر مالكا للشركة أن حامل السھم یعتبر مقترضا أما حامل السند) ٢(
  أن حامل السند لھ حق التدخل في قرارات الشركة بعكس حامل السھم) ٣(
  أن حامل السھم لیس لھ األولویة في الحصول على مستحقاتھ عند اإلفالس قبل حامل السند) ٤(

  ١٥ ش ١٠ المحاضرة
 ---------------------------------------  

  



 

بغرض االتجار بتطبیق المعادلة  األوراق المالیةصافي سعر بیع یتم حساب  ٤٩س
  :التالیة

 

    المصروفات الشرائیة األخرى+ عمولة السمسرة + إجمالي سعر البیع )١(
  األخرى البیعیةالمصروفات + عمولة السمسرة  -إجمالي سعر البیع ) ٢(
  األخرى البیعیةالمصروفات  -عمولة السمسرة  -إجمالي سعر البیع ) ٣(
  المصروفات البیعیة األخرى+ عمولة السمسرة  -إجمالي سعر البیع ) ٤(

  ١٩ ش ١٠ المحاضرة
 ---------------------------------------  

المالیة بغرض االتجار  األوراققدرت قیمة محفظة  ١٤٣٠-١٢- ٣٠في  ٥٠س
بمبلغ  قیمتھا بسعر السوقریال،وفي نفس التاریخ قدرت  ١٧٢٠٠٠بالتكلفة بمبلغ 

  :ھـ ھو١٤٣٠- ١٢-٣٠في  قید اإلقفال،فان ریال ١٨٥٠٠٠
 

  ملخص الدخل/ حـ إلى١٣٠٠٠غیر محققة              حیازة مكاسب او خسائر/ من حـ ١٣٠٠٠ )١(
  مكاسب او خسائر حیازة غیر محققة/ حـ إلى١٣٠٠٠     التعدیالت في القیمة السوقیة/ من حـ ١٣٠٠٠) ٢(
   مكاسب او خسائر حیازة غیر محققة/ حـ إلى١٣٠٠٠      الدخلملخص / من حـ ١٣٠٠٠) ٣(
  التعدیالت في القیمة السوقیة/ حـ إلى١٣٠٠٠مكاسب او خسائر غیر محققة             / من حـ ١٣٠٠٠) ٤(

  ٢٣ ش ١٠ المحاضرة
  

  )ربح( ١٣٠٠٠=  ١٧٢٠٠٠ – ١٨٥٠٠٠= الخسارة /المكسب    
  المدینتقفل في حساب ملخص الدخل الجانب        

 ---------------------------------------  
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