
  2محاسبة ماليه (                                                                    4)الدرس 

 مرجعة إعداد القوائم المالية                        

 شاة تجاة الغير او تجاة مالكها وكذلك االلتزامات على المن( االصول )هو عبارة عن قائمة توضح ممتلكات المنشاة  -:قائمة المركز المالي 

 .لبيان الوضع المالي للمنشاة ( الخصوم وحقوق الملكية )

 .هي ممتلكات المنشاة ذات قيمة مادية ولها منافع مستقبلية  -:االصول 

  -:اقسام وهي  3واالصول له 

 المخزون ( 5اوراق القبض       (4دينون       م( 3استثمارات      ( 2نقدية بالبنك    ( 1 -:مثل ( قصيرة االجل )اصول متداولة ( 1

 االراضي ( 5المباني             ( 4االالت        ( 3السيارات          ( 2االثااث         ( 1 -:مثل ( طويلة االجل )اصول ثابتة ( 2

 حقوق االختراع ( 2شهرة المحل        ( 1  -:اصول غير ملموسة مثل (3

  -:ات على المنشاة تجاة الغير مقابل مقابل حصولها على سلع وخدمات او قروض وتنقسم الى قسمين هي التزام -:الخصوم 

 خصوم طويلة االجل خصوم قصيرة االجل

 قروض طويلة االجل  (الموردون )الدائنون 

 اوراق الدفع طويلة االجل  اوراق الدفع قصيرة االجل 

 السندات  قروض قصيرة االجل 

 

 .هي االلتزامات على المنشاة تجاة مالكها وتتضمن راس مال مضاف اليه االرباح غير موزعه  -: حقوق الملكية

 .هي تقرير يستخدم لتقييم اداء المنشاة عن طريق مقابلة االيراد بالمصروفات المرتبطة به خالل الفترة المحاسبية  -:قائمة الدخل 

 عناصر  وهي ؟ 3قائمة الدخل تتضمن 

 (سواء حصلت او لم تحصل بعد )هي ثمن البضاعة المباعة او الخدمات المقدمة من المنشاة  -:ادات االير( 1

 االيجار -هي تكلفة السلع والخدمات المستخدمه فى تنفيذ االنشطة التي تزاولها المنشاة للحصول على االيرادات مثل االجور -:المصروفات ( 2

مة ذو جانبين يتم اعداده فى تاريخ معين وتظهر فيه االرصدة المدينة والدائنة للحسابات المفتوحة بدفتر هو عبارة عن قائ -:ميزان المراجعة باالرصدة ( 3

 االستاذ 

 

 

 

 

 

 

 نور عاصم نعناعة  -:عمل 

 

 

 



 

 (4)اسئلة الدرس 

  -:اختاري االجوبه الصحيحة فيما يلي 

 يعرف المصروف بانه ؟ -:1س

 التكلفة المستفدة المرتبطة بااليراد  -:ج

 اي من البنود التاليه يظهر فى كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ؟ -:2س

 صافي الربح او الخسارة عن الفترة  -:ج

 يتم تقويم العقارات واالالت بقائمة المركز المالي على اساس ؟ -:3س

 تكلفة الشراء مخصوما منها مخصص االستهالك  -:ج

 المركز المالي ؟الغرض الرئيسي من اعداد قائمة  -:4س

 تقديم صورة عادلة عن اصول الشركة وخصومها وحقوق مالكها  -:ج

 اي من الحسابات التاليه ال يعد من حسابات االصول المتداولة ؟ -:5س

 الدائنون  -:ج

 ضمن ؟يظهر رصيد حسابي اوراق القبض واوراق الدفع على التوالي بقائمة المركز المالي  -:6س

 ة والخصوم المتداوله االصول المتداول -:ج

 االصول التي يسهل تحويلها الى نقدية خالل السنة المالية هي ؟ -:7س

 االصول المتداولة 

 السيارة التي تقتنيها المنشاة التجارية بغرض اعادة بيعها وليس بغرض استخدامها في االنتاج تصنف على انها ؟ -:8س

 اصول متداولة  -:ج

 المنشاة بغرض استخدامها لتحقيق هدفها وليس اعادة بيعها تصنف على انها ؟االالت التي تقتنيها  -:9س

 اصول ثابته  -:ج

 االلتزامات التي يجب سدادها خالل فترة زمنية تزيد عن سنة مالية تصنف انها ؟ -:11س

 خصوم طويلة االجل  -:ج

 لتكلفة هي ؟القيمة الصافية لالصول الثابتة التي تنتج عن طرح مجمع االهالك من ا -:11س

 القيمة الدفترية  -:ج

 ؟ صول التي تقتنيها المنشاة بغرضالصول الثابتة هي االا -:12س

 جلالستخدام طويل االا -:ج

 ؟لعام يعدالل اخ )خسارة/ربح)التقرير السنوى الذى يوضح نتيجة النشاط للمنشاة -:13س

 قائمة الدخل  -:ج

 ؟يظهر فى قائمة المركز المالى الاي من الحسابات التالية - -:14س



 مصروف االيجار  -:ج

 ؟صول فى الميزانيةالاي من الحسابات التالية يظهر فى جانب ا -:15س

 مخزون اخر المدة  -:ج

 ؟اي من الحسابات التالية يعد حقوق ملكية -:16س

 راس المال  -:ج

 ؟تعتبر الحقوق التي على المنشأة للغير -:17س

 التزامات  -:ج

 ؟تسمى الحقوق التي للمنشأة طرف الغير -:18س

 المدينون  -:ج

 ؟يمثل ما تبقى من أصول المنشأة بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير -:19س

 حقوق الملكيه  -:ج

 ؟قائمة المركز المالى هى قائمة توضح -:21س

 جميع ما سبق صحيح وهم ؟  -:ج

  )صولالا)ممتلكات المنشأة ( أ

 لتزامات على المنشأة تجاه الغير الا -ب 

 لتزامات على المنشأة تجاه مالكهاالا -ج

 

 

 

 

 

 

 

 عمل نور عاصم نعناعة 


