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 (2)محاسبة ماليه (                                                          2)الدرس

هي عبارة عن عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات االقتصاديه عن المنشاة لترشيد الحكم الشخصي على االمور واتخاذ القرارات  -:تعريف المحاسبه 

 عن طريق الفئات التي تستخدمها 

 -:التي تستخدم المعلومات الناتجه من المحاسبه هي الفئات 

 -:داخل المشروع ومنهم ( 1

 اصحاب المشروع (1

 ادارة المشروع( 2

 العاملين ( 3

 -:خارج المشروع ومنهم( 2

 الدائنين (1

 المستثمرين( 2

 االجهزه الحكوميه ( 3

 االساليب المستخدمة فى استخراج االرقام المحاسبيه والخطوات هي ؟ خطوات اساسيه للمحاسبة وهذه الخطوات الثالث هي3طبيعة المحاسبه تمر ب

 (تصوير القوائم الماليه ) التلخيص ( 3(  الترحيل لدفاتر االستاذ)التبويب ( 2(  يوم بيوم بالدفاتر اليوميه )التسجيل ( 1

  -:مبادى المحاسبة المتعارف عليها هي 

ه منفصلة ومستقلة وان المعامالت المالية الخاصة بالمالك ليست جزءا من عمليات المنشاة وبالتالي ال تثبت هي تعامل كوحد -:مبدا الوحده المحاسبية ( 1

 .بدفاتر المنشاة اال اذا كانت ذات تاثير مباشر 

 .ان المنشاة وجدت لتستمر لفترة من الزمن تكفي النجاز اهدافها  -:مبدا االستمرارية ( 2

 اي تقسيم حياة المنشاة الى فترات دورية حتى يمكن قياس نتيجة نشاط هذه المنشاة فى نهاية كل فترة  -:مبدا الفترة المحاسبية ( 3

هو قياس كافة موارد المنشاة وااللتزامات التي عليها فى شكل وحدات نقدية وهي وحدة قياس مناسبة لقياس وتحديد وتقرير تاثير  -:مبدا الوحده النقدية ( 4

 .العمليات 

 .وهي مقارنة ايرادات الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت فى تحقيق هذا االيراد والفرق بينهم هو صافي الدخل  -:مقابلة مبدا ال( 5

 هي اثبات اي معاملة مالية على اساس التكلفة الفعلية  -:التكلفة التاريخيه ( 6

 .االعتبار االيرادات التي تخص الفترة والمصروفات التي تخص الفترة هو قياس الدخل الخاص بالفترة التي يجب ان تؤخذ فى  -:مبدا االستحقاق (7

 هو عند قيام المنشاة باتباع اسلوب محاسبي فيجب اال يتم تغييره من فترة الى اخرى  -:مبدا الثبات ( 8

 .راد عند البيع اي عند تسليم السلعة ان المنشاة التعترف بااليراد وتسجله اال بعد تحقق فعله ويتم التحقق من االي -:االعتراف بااليراد ( 9

 ( الحذر )وعدم اخذ االرباح المتوقعه تسمى ( بالحيطه) هو اخذ الخسائر المتوقعة قبل حدوثها وتسمى  -:التحفظ ( 11

 .علومات يهتم هذا المبدا بعدم اخفاء اي معلومه قد تضر بالمستفيدين وان يكون هناك عالنيه تامة عن جميع الم -:مبدا االفصاح ( 11
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 معادلة المحاسبة هي ؟

 

 -:هي مستند لكل عملية وهم  -:الدورة المحاسبية 

 

 

 

 

 

 (اسئلة عامة عن الدرس)

( االلتزامات)  

التزام المنشاة 
 تجاة الغير 

 الخصوم 

  مصادر االموال

المنشاة تجاة 
 صاحب

حقوق 
+الملكية   

= الممتلكات  

مملوكه 
 للمنشاة

=االصول  

 ثم الترحيل لدفتر االستاذ

 ثم اعداد ميزات المراجعة 

 اعداد ميزات المراجعة  ثم تصوير القوائم الماليه 

 الترحيل لدفتر االستاذ 

وظيفة التسجيل(1 التسجيل فى اليوميه العامه   

وظيفة التبويب ( 2  

وظيفة التلخيص ( 3  
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 اي من المبادى التاليه يؤدي الى االعتراف الفوري بالخسارة المتوقعة ؟ -:1س

 الحيطة والحذر  -:ج

 محاسبي متعارف عليه هو ؟اعداد قوائم عن فترات ماليه متساويه هو تطبيق لمبدا  -:2س

 الفترة المحاسبيه  -:ج

 يقصد بمفهوم االستحقاق ؟ -:3س

 هو ان تتم المحاسبة على العمليات الماليه سواء صاحبتها او لم تصاحبها تدفقات ماليه -:ج

 يراد هو؟بصفة عامه يعتبر الحدث القاطع لتحقق اال -:4س

 نقطة البيع  -:ج

 ماذا يعني مبدا المقابلة ؟ -:5س

 مقابلة االيرادات التي تحققت فى سنة ماليه مع المصاريف التي ساهمت فى تحقيقها  -:ج

 يقصد بمفهوم الثبات ؟ -:6س

 يتطلب من المنشاة استخدام طريقة محاسبيه واحده من فترة الخرى خالل حياة المنشاة  -:ج

 ؤيدي التكلفة التاريخيه ؟يدعى م -:7س

 .تكلفة يمكن التاكد منها  -:ج

 يجب ان تكون المعادلة المحاسبية فى حالة تساوي ؟ -:8س

 طوال الفترة المحاسبية  -:ج

 تكون؟لاير فان صافي حقوق الملكية 65111لاير وان اجمالي الخصوم التي على المنشاة للغير هو 331111اذا علمت ان مجموع اصول المنشاة  -:9س

  265111= 65111-331111طريقة الحل   -:ج

لاير والباقي على الحساب وعليه يقوم المحاسب بتسجيل االصل فى الدفاتر 41111لاير سدد من ثمنه نقدا 111111اشترت منشاة اصل ثابت ب -: 11س

 بمبلغ ؟

 لاير تطبيقا لمبدا التكلفة التاريخيه 111111 -:ج

لاير ومع ذلك ال يستطيع المحاسب تغير قيمته فى 251111لاير وبعد مرور عام اصبحت قيمته السوقيه 211111مبلغ اشترت منشاة اصل ثابت ب -:11س

 الدفاتر التزاما منه بتطبيق مبدا ؟

 التكلفة التاريخيه  -:ج

 ؟ تطبيق المنشاة لنفس الطريقة فى المعالجة الستهالك االصول الثابته من سنه الخرى يعد تطبيقا لمبدا -:12س

 الثبات  -:ج

 المتوقعه ؟اي من المبادى المحاسبيه تؤدي الى عدم االعتراف باالرباح  -:13س
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 الحيطه والحذر -:ج

 اي من المبادى المحاسبيه التي تمنح المحاسب من رفع قيمة االصول فى الدفاتر حتى اذا ارتفعت قيمتها السوقيه ؟ -:14س

 التكلفة التاريخيه  -:ج

 لمعادلة الميزانيه على النحو التالي ؟يمكن صياغة ا -:15س

 حقوق الملكيه +الخصوم= االصول  -:ج

 يؤدي تطبيق مفهوم التحفط الى ان تظهر قيمة مخزون اخر المدة فى نهاية السنه ؟ -:16س

 بالقيمة االقل بين سعر السوق والتكلفه  -:ج

 يقصد بمبدا االستمراريه ؟-:17س

 غير وارد فى االجل المنظور ان احتمال تصفية الوحده االقتصاديه  -:ج

 يتم تقيم مخزون اخر المدة وفقا لقاعدة التكلفة او سعر السوق ايهما اقل تطبيقا لمبدا ؟ -:18س

 (الحيطة والحذر ) التحفظ  -:ج

 مكتسب تطبيقا لمبدا ؟يقتضي عدم احتساب ايرادات او ارباح تخص الفترة ولم تتحقق بعد مثل الخصم ال -:19س

 ( الحيطه والحذر)التحفظ  -:ج

 تكوين مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها يكون تطبيق لمبدا ؟  -:21س

 ( الحيطه والحذر ) التحفظ  -:ج


