
(2مبادئ المحاسبة ) أسئلة المراجعة 

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

لاير وتم سداد  91111هـ بشراء بضاعة بمبلغ 1341-9-11قامت منشأة الجاسم التجارية في  -1

ثمنها بشيك، وقام محاسب الشركة بإثبات العملية بجعل حساب السيارات مديناً وحساب النقدية 

هـ إكتشف المراجع الخطأ وقام باجراء قيد التصحيح وفقاً 1341-11-41وفى  ،بالبنك دائناً 

 للطريقة المختصرة كما يلي:  

إلى حـ/ المشتريات 09999-من حـ/ البنك 09999-أ 

إلى حـ/ البنك 09999        -من حـ/ المشتريات 09999-ب 

السياراتالى حـ/  09999        -من حـ/ المشتريات 09999-ج 

إلى حـ/ المشتريات 09999          -من حـ/ السيارات 09999-د 

:يتم تصنيف األخطاء المحاسبية حسب مصدر الخطأ إلى -1
أخطاء اليومية واألستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية. -أ 

.أخطاء الحذف والسهو وأخطاء ميزان المراجعة-ب 

القوائم المالية.أخطاء ميزان المراجعة وأخطاء الحذف والسهو وأخطاء -ج 

ال شيء مما سبق-د 

لاير كانت ديناً على أحد عمالئها بشيك، وأن 1111قامت منشأة العمير التجارية بتحصيل مبلغ  -4

هـ، لهذا فإن القيد الخاص بتحصيل هذا الدين فى 1319-8-11هذا الدين كان قد سبق إعدامه في 

 هـ هو:  41-11-1341
إلى حـ/ الديون المعدومة المحصلة 2999              -من حـ/ البنك 2999-أ 

إلى حـ/ الديون المعدومة المحصلة 2999         -من حـ/ المدينون 2999-ب 

إلى حـ/ ملخص الدخل 2999                 -من حـ/ الديون المعدومة المحصلة 2999-ج 

إلى حـ/ الديون المعدومة  المحصلة 2999    -من حـ/ ملخص الدخل 2999-د 

:نهاية أية فترة ماليةتمثل القيمة الدفترية لألصل الثابت في  -3

 بيع األصل الثابت في نهاية الفترةمن  تحصيله لم يتمقيمة ما -أ 

بيع األصل الثابت في نهاية الفترةمن  تحصيله لم يتمقيمة ما -ب 

نهاية الفترةقيمة ما تم استهالكه من األصل حتى -ج 

ال شيء مما سبق-د 

هـ قدرت قيمة محفظة األوراق المالية بغرض االتجار بشركة البراك التجارية 1341 -11-41فى -1

لاير، لهذا فإن قيد  118111 لاير، وقدرت قيمتها بسعر السوق بمبلغ 111111بالتكلفة بمبلغ 

 هـ هو:1341 -11 -41التسوية الخاص باالستثمارات المالية قصيرة األجل فى 
الى حـ/ ملخص الدخل  1999               -من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 1999-أ 

حـ/ مكاسب وخسائر حيازة غير محققةالى  1999-من حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 1999-ب 

الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 1999-من حـ/ ملخص الدخل 1999-ج 

الي حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 1999من حـ/ مكاسب وخسائر حيازة غير محققة                    1999-د 
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:المحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح الديون المشكوك في تحصيلها هوالمصطلح  -6

Bad Debts-أ

Doubtful Allowance-ب

Bad Allowance-ج

Doubtful Debts-د

 111111مبلغ ب شركة الزاهد التجارية بدفاتر المدينين هـ ظهر رصيد حساب1341-11-41فى -7

 1111لاير، وكانت الديون المعدومة أثناء العام  7111الجرد لاير، وكانت الديون المعدومة عند 

 هو:هـ 1341-11-41فى  الديون المعدومةبالخاص  قيد التسويةفإن  ، لهذالاير
الى حـ/ ملخص الدخل 2999  -من حـ/ الديون المعدومة 2999-أ 

الى حـ/ الديون المعدومة 5999     -من حـ/ ملخص الدخل 5999-ب 

الى حـ/ الديون المعدومة 32999       -من حـ/ المدينون 32999-ج 

الى حـ/ المدينون 0999    -من حـ/ الديون المعدومة 0999-د 

بتطبيق المعادلة التالية: االتجارتكلفة شراء األوراق المالية بغرض  إجمالييتم حساب  -8
األخريالمصروفات الشرائية  +عمولة السمسرة  +  سعر الشراء-أ 

الشرائية األخريالمصروفات  +عمولة السمسرة  - سعر الشراء-ب 

األخرى الشرائيةالمصروفات  -عمولة السمسرة  -سعر الشراء  -ج 

ال شيء مما سبق-د 

 117111بمبلغ  شركة العرفج التجارية بدفاتر المدينين هـ ظهر رصيد حساب1341-11-41فى -9

 لاير، 4111والديون المعدومة أثناء العام  لاير، 7111لاير، وكانت الديون المعدومة عند الجرد 

الديون  قيمة فإنلهذا  ،لاير 1111بمبلغ تكوين مخصص للديون المشكوك ت المنشأة قررو

 تقدر بمبلغ:   هـ 1341-11-41فى المضمونة التحصيل 
لاير 05999 أ

لاير 00999 ب

لاير 02999 ج

ال شيء مما سبق د

هـ 1341-11-41بعد االطالع علي المعلومات الواردة بميزان المراجعة لمنشأة العثيم التجارية والمعد في 

 ( باألسفل.16( إلي رقم )11بالريال، أجب عن األسئلة من رقم )

هـ1341-11-41الجردية في  مالحظاتالاسم الحسابدائنمدين

المدينون-395999
بمبلذ   للمنشذةةكذان مذدينا  العمالء الذذي ثبت إفالس أحد 

 لاير. 5999

-0999
مخصص الديون المشكوك في 

 تحصيلها

قررت المنشذةة تكذوين مخصذص للذديون المشذكوك فذي 

 % من رصيد المدينين.5تحصيلها بنسبة 

الديون المعدومة- 3999
لاير  5999تذذم تحصذذيل ديذذن  مذذن أحذذد العمذذالء مقذذدارة 

 هـ.3319-8-35كان قد سبق إعدامه في بشيك 
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استثمارات قصيرة األجل - 20000
قذذدرت القيمذذة السذذوقية لمحفتذذة االسذذتثمارات قصذذيرة 

 لاير.  19000األجل بمبل  

القيمة الحقيقية التي يجب أن تظهر بها االستثمارات قصيرة األجل في قائمة المركز المالي في -11

هـ هي:41-11-1341
لاير 3999-أ 

لاير 29999-ب 

لاير 30999-ج 

ال شيء مما سبق-د 

هـ هو:1341-11-41قيد التسوية الخاص باالستثمارات المالية قصيرة األجل في -11

-أ 
الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير  3999  -من حـ/ التعديالت في القيمة السوقية  3999

 محققة

الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 30999-أو خسائر حيازة غير محققة من حـ/ مكاسب  30999 -ب

-ج 
الى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير  30999  -من حـ/ التعديالت في القيمة السوقية  30999

 محققة

الى حـ/ التعديالت في القيمة السوقية 3999-من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة  3999 -د

  هـ هو:1341-11-41مبلغ الديون المعدومة الذي يجب أن يحمل به حساب ملخص الدخل  فى -11

لاير 3999-أ 

لاير 0999ب -ب 

لاير 0999-ج 

ال شيء مما سبق-د 

هـ هو: 1341-11-41مبلغ قيد التسوية الخاص بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها فى -14
لاير تمثل أرباح  0999-أ 

لاير تمثل خسائر  32999-ب 

لاير تمثل خسائر  5999-ج 

ال شيء مما سبق-د 

هـ هو:  1341-11-41مبلغ قيد التسوية الخاص بالديون المعدومة فى -13
لاير  0999-أ 

لاير  0999-ب 

لاير  5999-ج 

ال شيء مما سبق-د 

هـ هو:  1341-11-41قيد التسوية الخاص بإحياء الدين السابق إعدامه فى -11
إلى حـ/ الديون المعدومة المحصلة 5999              -من حـ/ البنك 5999-أ

إلى حـ/ الديون المعدومة 5999          -من حـ/ المدينون 5999 -ب

إلى حـ/ المدينون  5999          -من حـ/ الديون المعدومة 5999 -ج

إلى حـ/ البنك 5999                -من حـ/ الديون المعدومة المحصلة  5999 -د
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-41بها حساب المدينون في قائمة المركز المالي في   قيمة الديون الجيدة التي يجب أن يظهر-16

  هـ هي:11-1341

لاير 03999-أ 

لاير 00999ب -ب 

لاير 01999-ج 

ال شيء مما سبق-د 

:االعتراف باألرباح المتوقعةضرورة  التالية يتطلب تطبيقهالمبادئ المحاسبية من أي  -17
المقابلة-أ 

الثبات-ب 

التحفظ-ج 

ال شيء مما سبق-د 

المصاريف اإلدارية  -لاير 6111تكلفة البضاعة المباعة  :التجارية إذا علمت أن النورفي منشأة  -18

المبيعات  صافي -لاير 1111مصاريف االيجار  -لاير 4111إيراد األوراق المالية  -لاير 1111

 :يه الربحصافى قيمة  فإنلاير،  18111
لاير 32999-أ

لاير 0999 -ب

لاير 0999 -ج

ء مما سبقيال ش -د

( هو:Accounting Entityالمصطلح المحاسبي المقابل للمصطلح اإلنجليزي )-19
الوحدة المحاسبية.-أ 

الميزانية المحاسبية.-ب 

الفترة المحاسبية.-ج 

ء مما سبقيال ش-د 

مسموحات  -لاير 1111 المسموح به الخصم  :التجارية إذا علمت أن السالمفي منشأة  -11

قيمة  فإنلاير،  31111 المشتريات -لاير 3111 المشترياتمردودات  -لاير 6111 المشتريات

 :يه المشترياتصافى 
لاير 19999-أ

لاير 28999 -ب

لاير 13999 -ج

ء مما سبقيال ش -د


