
أسئلة المراجعة(1مبادئ محاسبة )

ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

أي من العمليات التالية من شأنها أن تؤثر بالزيادة بمقدار متساو على كل من جانب األصول من -1

ناحية، وجانب الخصوم وحقوق الملكية من ناحية أخرى:

سداد أحد المدينين للرصيد المستحق عليه بشيك-أ 

صندوق المنشأة بقصد تخفيض رأسمالهاحصول المالك على مبلغ نقدي من -ب 

سحب مبلغ من البنك وإيداعه صندوق المنشأة-ج 

شراء بضاعة على الحساب-د 

لاير، في 10111قامت منشأة التوفيق بشراء بضاعة على الحساب من منشأة الرضا بمبلغ  -2

هذه الحالة وبعد أخذ أثر تلك العملية على حساب المشتريات الموضح أسفله:

دائن حـ/ المشترياتمدين

التاريخ رقم القيد بيــــــــــــــــان المبلغ التاريخ رقم القيد بيــــــــــــــــانالمبلغ

835/3من حـ/ المسحوبات 3/30555  رصيد 0555

38/3 35 إلى حـ/ البنك8555

00/3 31 إلى حـ/ الدائنين 30555

 هو: 01/1فإن رصيد حساب المشتريات في 

 لاير 30555رصيد دائن يظهر في الجانب الدائن بمبلغ  -أ 

لاير 08555رصيد دائن  يظهر في الجانب المدين بمبلغ  -ب 

 لاير 03555رصيد دائن  يظهر في الجانب الدائن بمبلغ  -ج 

 لاير 08555رصيد مدين يظهر في الجانب الدائن بمبلغ  -د 

حساب البنك لمنشأة الفوزان على الصورة التالية:إذا ظهر  -3

دائنحـ/ البنكمدين

التاريخرقم القيدبيــــــــــــــــانالمبلغالتاريخ رقم القيد بيــــــــــــــــانالمبلغ

07/3من حـ/ المشتريات 3/333555رصيد 0555

030/3من حـ/ الدائنين 0/33555 3 إلى حـ/ المبيعات38555

1107/3من حـ/ األجور05/33555 37 إلى حـ/ المدينين30555
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، فإن الرصيد هو:01/1عند ترصيد حساب البنك في 4-

لاير 10555رصيد مدين يظهر في الجانب المدين بمبلغ -أ 

لاير 00555رصيد دائن يظهر في الجانب الدائن بمبلغ  -ب 

لاير 31555رصيد مدين يظهر في الجانب الدائن بمبلغ  -ج 

لاير 31555رصيد دائن يظهر في الجانب المدين بمبلغ -د 

لاير، في هذه الحالة وبعد أخذ أثر تلك 11111قامت منشأة الهفوف ببيع بضاعة نقداً بمبلغ  -5

العملية على حساب الصندوق الموضح أسفله: 

دائنحـ/ الصندوقمدين

التاريخرقم القيدبيــــــــــــــــانالمبلغالتاريخ رقم القيد بيــــــــــــــــانالمبلغ

833/3من حـ/ اإليجار 3/33555رصيد055

3038/3من حـ/ الدائنين 7/30555 0 إلى حـ/ رأس المال8555

1000/3من حـ/ المشتريات01/30555 03 إلى حـ/ البنك0555

إلى حـ/ المبيعات 35355

-6
، فإن الرصيد هو:01/1وعند ترصيد حساب الصندوق في 

لاير 33555رصيد مدين بمبلغ -أ 

لاير 00555رصيد مدين بمبلغ -ب 

لاير 08555رصيد مدين بمبلغ -ج 

لاير 00555رصيد دائن بمبلغ -د 

الدائنين لمنشأة الرياض على الصورة التالية:إذا ظهر حساب  -7

دائنحـ/ الدائنينمدين

التاريخ رقم القيد بيــــــــــــــــان المبلغ التاريخ رقم القيد بيــــــــــــــــان المبلغ

 3/3  رصيد 7555 1/3 0 إلى حـ/ البنك 0555

03/3 31 من حـ/ المشتريات  00555 0/3 3 إلى حـ/ البنك 30555
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، فإن الرصيد هو:01/1عند ترصيد حساب الدائنين في 8-

لاير 8555رصيد مدين بمبلغ -أ 

لاير 00555رصيد دائن بمبلغ -ب 

لاير 00555رصيد مدين بمبلغ -ج 

لاير 8555رصيد دائن بمبلغ -د 

هـ، 1300بمجموعة من العمليات المالية خالل عام قامت منشأة االتحاد لتجارة األجهزة الكهربائية 

والمطلوب مساعدة محاسب المنشأة في تحديد األطراف المدينة أو الدائنة الصحيحة لتلك العمليات من بين 

 (:13( إلى رقم )9الخيارات المتاحة، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة من رقم )

ألف لاير بسعر الكتالوج 40شركة الهالل بمبلغ  تم شراء أجهزة كهربائية على الحساب من -9

%.5وبخصم تجاري 

ألف لاير 40الطرف المدين هو حساب األجهزة الكهربائية بمبلغ -أ 

ألف لاير 40الطرف المدين هو حساب المشتريات بمبلغ -ب 

ألف لاير 38الطرف المدين هو حساب المدينين بمبلغ -ج 

ألف لاير 38الطرف الدائن هو حساب الدائنين بمبلغ -د 

ألف لاير، وقد تعهدت منشأة 57باعت المنشأة بضاعة على الحساب إلى منشأة النصر بمبلغ  -10

النصر بالسداد من خالل تحرير سنداً إذنياً لصالح المنشأة في تاريخ البيع استحقاق أربعة 

 شهور.

ألف لاير 70بمبلغ  الطرف المدين هو حساب المدينين-أ 

ألف لاير 70الطرف المدين هو حساب أوراق القبض بمبلغ -ب 

ألف لاير 70الطرف الدائن هو حساب أوراق الدفع بمبلغ -ج 

ألف لاير 70الطرف المدين هو حساب المبيعات بمبلغ -د 

الحساب.ألف لاير على  01قامت المنشأة بشراء أثاث ومفروشات من منشأة االتفاق بمبلغ  -11

ألف لاير 05الطرف المدين هو حساب األثاث والمفروشات بمبلغ -أ 

ألف لاير 05الطرف المدين هو حساب الدائنين )منشأة االتفاق( بمبلغ -ب 

ألف لاير 05الطرف الدائن هو حساب المدينين )منشأة االتفاق(  بمبلغ -ج 

ألف لاير 05الطرف المدين هو حساب المشتريات بمبلغ -د 

ألف لاير من شركة عبد 51تم شراء سيارة لتوصيل األجهزة الكهربائية المباعة بمبلغ  -12

% وسددت القيمة نقداً.11اللطيف جميل المحدودة بخصم تجاري 

ألف لاير 75الطرف الدائن هو حساب الصندوق بمبلغ -أ 
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ألف لاير 01الطرف المدين هو حساب السيارات بمبلغ -ب 

ألف لاير 75البنك بمبلغ  الطرف الدائن هو حساب-ج 

ألف لاير 01الطرف المدين هو حساب المشتريات بمبلغ -د 

ألف لاير، وذلك بسحب المبلغ من صندوق 111قررت المنشأة تخفيض رأس مالها بمبلغ  -13

المنشاة.

ألف لاير 355الطرف الدائن هو حساب رأس المال بمبلغ -أ 

ألف لاير 355الطرف المدين هو حساب الصندوق بمبلغ -ب 

ألف لاير 355الطرف الدائن هو حساب البنك بمبلغ -ج 

ألف لاير 355الطرف المدين هو حساب رأس المال بمبلغ -د 

قامت محاسب منشأة الفالح لتجارة األدوات الصحية بتحليل مجموعة من العمليات المالية والتي تمت خالل  

ي دفتر يومية المنشأة، والمطلوب مساعدة محاسب هـ تمهيداً لتسجيلها ف1300شهر ذي الحجة من عام 

المنشأة في تحديد القيد الصحيح من بين الخيارات المتاحة، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة من رقم 

(:18( إلى رقم )14)
 

ألف لاير على الحساب وقد تم سحب كمبيالة  57باعت المنشأة بضاعة لمحالت الملحم بمبلغ -14

الملحم والتي قبلتها في نفس تاريخ البيع بالمبلغ المستحق عليها استحقاق أربعة على محالت 

 أشهر.

إلى حـ/ أوراق القبض  70555من حـ/ المدينين )محالت الملحم(  70555-أ 

 إلى حـ/ المبيعات  70555 من حـ/ أوراق الدفع  05555-ب 

 إلى حـ/ المبيعات  70555 من حـ/ أوراق القبض 70555-ج 

إلى حـ/ المبيعات  70555من حـ/ المدينين )محالت الملحم(  70555-د 

ألف لاير إلى البنك للخصم. 57أرسلت المنشأة الكمبيالة المسحوبة على محالت الملحم بمبلغ  -15

 إلى حـ/ البنك  70555 من حـ/ أوراق الدفع  70555-أ 

برسم الخصم إلى حـ/ أوراق القبض  70555من حـ/ أوراق القبض  70555-ب 

إلى حـ/ أوراق القبض  70555من حـ/ أوراق القبض برسم الخصم  70555-ج 

إلى حـ/  البنك  70555من حـ/ أوراق القبض برسم التحصيل  70555-د 

لاير لعدم مطابقتها 5111تم رد جزء من البضاعة المشتراة نقداً من شركة الفؤاد بمبلغ  -16

للمواصفات.

إلى حـ/  الصندوق  7555من حـ/  مردودات المشتريات   7555-أ 

 إلى حـ/  مردودات المشتريات  7555من حـ/ الدائنين )شركة الفؤاد(  7555-ب 

إلى حـ/  مسموحات المشتريات  7555من حـ/  الصندوق  7555 -ج 

 إلى حـ/  مردودات المشتريات  7555من حـ/ الصندوق  7555 -د 
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.0/11/71ألف لاير لمحالت الحملي بشروط  01أدوات صحية على الحساب بمبلغ تم بيع -17

 إلى حـ/ المدينين )محالت الحملي(  15555 من حـ/ المبيعات  15555-أ 

إلى حـ/ المبيعات  15555 من حـ/ المدينين )محالت الحملي(  15555-ب 

إلى حـ/ المبيعات  15555 من حـ/ أوراق القبض   15555-ج 

إلى حـ/ المبيعات  15555 من حـ/ الدائنين )محالت الحملي( 15555-د 

ألف لاير من بنك الرياض وتم إيداع المبلغ في حساب المنشأة بالبنك. 57اقترضت المنشاة مبلغ  -18

 إلى حـ/ القرض  80555 من حـ/ البنك  80555-أ 

 إلى حـ/ البنك  80555 من حـ/ القرض   80555-ب 

إلى حـ/ الصندوق   80555 حـ/ البنكمن    80555-ج 

 إلى حـ/ القرض   80555من حـ/ الصندوق   80555-د 

ميزان المراجعة: -19

كشف يوضح أرصدة كل من الحسابات المدينة والحسابات الدائنة في نهاية فترة زمنية معينة-أ 

سجل ترحل إليه األطراف المدينة والدائنة من دفتر األستاذ أوالً بأول-ب 

يساعد على استخراج أرصدة الحسابات المدينة والدائنة أوالً بأول-ج 

سجل تثبت به العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة أوالً بأول-د 

هو: Purchases Discount المصطلح المحاسبي باللغة العربية المقابل لمصطلح -20

الخصم التجاري-أ 

خصم الشراء-ب 

الخصم المكتسب-ج 

المسموح بهالخصم -د 


