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يضاح مجيع العمليات احلسابية"              حسب املطلوب يف لك سؤال. عىل مجيع الأس ئةل التالية ييبأأج     "جيب ا 

 :   الأولالسؤال  
 "درجات 4"                                                                                                             التالية:  أأفضل ا جابة حصيحة للك عبارة من العبارات  حولدائرة  يضع أأولً:

 :ملفهوم ابملرصوفات اليت ختص الفرتة املالية بغض النظر عن السداد وابل يرادات املتحققة بغض النظر عن التحصيل، وذكل تطبيقاً  الاعرتافيمت  -1

 .الاس تحقاق -ب                                          .حتقق ادلخل  -أأ 

 . الأساس النقدي  -د                                                .املقابةل -ج

 

  :يمت حتليل العمليات املالية ا ىل العنارص املدينة وادلائنة -2

 .قبل الرتحيل ا ىل دفرت الأس تاذ العام -ب                       .ا جراء قيود اليومية قبل   -أأ 

 . مجيع ال جاابت السابقة خاطئة  -د                       .قبل ا عداد مزيان املراجعة  -ج

 

 : )املبالغ ابلرايل(ه 1436املس تخرجة من جسالت ا حدى املؤسسات التجارية عن العام املايل و  التالية متعلقة ابملعلومات 4و 3 الفقراتن# 

 مردودات ومسموحات املشرتايت، 500خصم مسموح به،  700مردودات ومسموحات املبيعات،  1300تلكفة البضاعة املتاحة للبيع،  40.000خمزون سلعي أأول املدة،  15.000    

 خمزون سلعي أ خر املدة. 10.000املدينون،  150.000مرصوفات التشغيل،  20.000صايف املبيعات،  65.000    

 تلكفة البضاعة املباعة تساوي: -3

 .رايل 20.000 -ب                                        .رايل 25.000 -أأ 

 . رايل 55.000  -د                                       .رايل 30.000 -ج   

 

 صايف ادلخل للعام املايل يساوي: -4

 )رحب(. رايل 15.000 -ب                                 )رحب(. رايل 20.000 -أأ 

جابة أأخرى ويه ............................  -د                          ة(   )خسار  .رايل 10.000 -ج     . ......."جيب حتديد املبلغ"...............ا 

 

 درجات" 6"                                                                                                                    عن لك مهنا بصفة مس تقةل: ييبأأج ف ،فامي ييل مجموعة من احلالت اثنيًا:

ذا اكن رصيد خمصص ادليون املشكوك يف حتصيلها يف بداية العام -1 بتكوين خمصص  املؤسسة تقومو  رايل، 2100، وادليون املعدومة خالل العام رايل 2000 التجارية ل حدى املؤسسات ا 

 : هو املشكوك يف حتصيلها مرصوف ادليون قيد تسوية فا نوعليه  رايل، 25.000البالغ و من رصيد املدينني "أ خر العام"  % 10لدليون املشكوك يف حتصيلها بنس بة 

 

 من حـ/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها            2600                

 إلى حـ/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها          2600                          

 

 

ذا اكن الرصيد املدين حلساب البنك بدفاتر ا حدى املؤسسات -2 وديناً  نقدًا، رايل 40.000رايل، ويف نفس التارخي سددت املؤسسة دينًا علهيا قدره  30.000هـ هو 1/9/1436يف  التجارية ا 

ثبات املصاريف البنكية )الفائدة(. فا ن رايل بش يك 80.000أ خر قدره   :هوس نواًي"  %12ه "ابفرتاض معدل فائدة 30/12/1436يف املرتتبة عىل السحب عىل املكشوف  قيد ا 

 

 من حـ/ مصروفات بنكية            2000  

 إلى حـ/ البنك           2000                       

 

 

ويس تحق السداد  %10 س نوية بفائدة ،أأودع يف حساب املؤسسة دلى البنك رايل 60.000 مببلغ الفرنيس بنكال  من قرض عىل ا حدى املؤسسات التجارية حصلته 1436/ 1/12يف  -3

 ه؟30/12/1436بقامئة املركز املايل يف  وفوائده البنك قرضفكيف يظهر  من اترخيه. أأشهر س تة بعد

 هـ30/12/1436قائمة المركز المالي في 

 الخصوم 

 المتداولةالخصوم 

 قرض البنك        63.000

 الفائدة غير المستحقة         (2500)                         

60.500                                                  
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 "ةدرج 11"                                                                    : هـ3714 صفر من عام شهر خاللالتجارية  التوفيق مؤسسة جسالت من املس تخرجة العمليات بعض ييل فامي: الثاينالسؤال 

 رايل 54.000رايل صندوق املرصوفات النرثية،  1500 :يه لبعض احلساابت الشهر أأول أأرصدة بأأن علامً  – "ا ن وجد" مؤسسة التوفيق التجارية يومية دفرت يف العمليات تكل تسجيل أأ( :واملطلوب     

رايل أأوراق دفع )عبارة عن مكبيالتني  30.000رايل خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها،  8000 ،(هـ 15/3/1437حمالت الفالح تس تحق السداد يف  عىل مسحوبة مكبياةل) قبض أأوراق

 ه(.  20/2/1437هـ، بيامن تس تحق الثانية السداد يف  8/2/1437ق المكبياةل الأوىل السداد يف متساويتني يف املبلغ مسحوبة لصاحل مؤسسة ادلخيل حيث تس تح

 

 
 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دائــــــــن مديـــــــــن

رايل، حيث سدد نصف  16.000ابعت املؤسسة بضاعة عىل حمالت املنيف مببلغ  2/2 يف -1

 يوم من اترخيه. 15مقابل مكبياةل تس تحق السداد بعد  املبلغ نقداً، والبايق

 

8000 

8000 

 

 

 

16.000 

 من مذكورين

  الصندوق حـ/     

أوراق القبض )المنيف(حـ/        

 المبيعات إلى حـ/          

قام ماكل املؤسسة بنقل ملكية احدى س ياراته اخلاصة ا ىل امس املؤسسة وذكل  4/2يف  -2

رايل، حيث حسب املاكل املبلغ من  90.000املوظفني مقابل مبلغ نقل لس تخداهما يف 

 حساب املؤسسة اجلاري ابلبنك.

90.000 

90.000 

 السياراتمن حـ/ 

 البنكإلى حـ/           

ــاحل  8/2يف  -3 ــ تحقة لص ــؤال" واملس ــة نقداً مبلغ المكبياةل الأوىل "مبقدمة الس ــس ــددت املؤس س

 مؤسسة ادلخيل.

15.000 

15.000 

 أوراق الدفع )الدخيل(من حـ/ 

 الصندوقإلى حـ/           

قامت املؤسسة خبصم قمية مكبياةل حمالت الفالح دلى بنك اجلزيرة واذلي بدوره أأودع  11/2 يف -4

 .رايل من قميهتا 2500صايف مبلغ المكبياةل يف حساب املؤسسة دليه بعد خصم مبلغ 

 

2500     

51.500 

 

 

 

54.000 

 من مذكورين

  مصروف خصم )قطع( حـ/     

البنكحـ/        

 أوراق القبض )الفالح( إلى حـ/          

 

 رايل وخبصم جتاري 18.000اشرتت املؤسسة بضاعة من مؤسسة احلزميي مببلغ  14/2يف  -5

 ، ومت حترير مكبياةل ابملبلغ املس تحق عىل أأن تسدد قميهتا بش يك بعد شهر من اترخيه.% 8 

16560 

16560 

 المشترياتمن حـ/ 

 أوراق الدفع )الحزيمي(إلى حـ/           

لمكبياةل الثانية ا ا شعاراً ملؤسسة التوفيق يفيد بقياهما بتظهري مؤسسة ادلخيلأأرسلت  16/2يف  -6

 .دلائهنا حمالت العيىس "مبقدمة السؤال"

  

 
 دــــــــــال قي

 8000 سددت حمالت املنيف قمية المكبياةل بش يك. 17/2يف  -7

8000 

 البنكمن حـ/ 

 أوراق القبض )المنيف(إلى حـ/           

" واليت 6رة الثانية حملالت العيىس "الفق رفضت مؤسسة التوفيق سداد قمية المكبياةل 20/2يف  -8

 رايل نقداً مقابل رسوم ال جراءات القضائية. 400بدورها سددت مبلغ 

 

15.000     

400 

 

 

 

15.400 

 من مذكورين

 أوراق الدفع )الدخيل( حـ/     

مصروفات قضائيةحـ/        

 الدائنون )الدخيل( إلى حـ/          

رايل نظراً لوفاته وعدم وجود تركة  2000أأعدمت املؤسسة دين أأحد العمالء البالغ  26/2يف  -9

 رايل من معيل أ خر س بق وأأن أأعدم دينه.  3000اكفية للسداد، يف حني اس تلمت ش ياكً مببلغ 

3000 
 

2000 

1000 

 البنكمن حـ/ 

لى مذكورينإ        

المدينونحـ/              

 تحصيلها في مشكوك ديون مخصصحـ/            

 مرصوفات رايل 800 برصف تفيد مستندات النرثية املرصوفات صندوق أأمني قدم 29/2يف  -10

 وفاتاملرص  صندوق من املنرصف اس تعاضة مت وقد مكتبية، لوازم رايل 600 متنوعة، ا دارية

 .رايل 2000 ليصبح السلفة مبلغ زايدة مع بش يك النرثية

 

800 

600 

500 

 

  

 

1900 

 من مذكورين

مصروفات إدارية متنوعة حـ/       

لوازم مكتبيةحـ/        

حـ/ صندوق المصروفات النثرية       

 البنك إلى حـ/          
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 ا ىل دفرت الأس تاذ العام مع الرتصيد.ب( ترحيل العمليات اخلاصة حبساب أأوراق ادلفع         

 حـ/ أوراق الدفع

 البيــــان رصيد دائن مدين

 رصيد أول المدة 30.000  

 إلى حـ/ الصندوق 15.000  15.000

 من حـ/ المشتريات 31.560 16.560 

 إلى حـ/ الدائنون )الدخيل( 16.560  15.000
 

 :السؤال الثالث

 اً رصيد أأظهر يف نفس التارخي ؤسسةامل بسجالت البنك سابح  أأن غري ،رايل 25.300 التجاريةملؤسسة الزهري  من البنك الوارد احلساب كشفالظاهر ب  رصيدال هـ اكن30/11/1436 يف :أأولً 

 درجات" 3"                                                                                          :بعد مراجعة جسالت املؤسسة وكشف حساب البنك تبني ال يتو  ،رايل 14.700 قدره      

ل مع كشف احلساب 4950حصل البنك قمية مكبياةل مس تحقة لصاحل املؤسسة مببلغ  -1 شعار ال ضافة ا   .رايل، ومل يرسل ا 

 .رايل 150مببلغ  بتسجيهلقام ، ولكن حماسب املؤسسة املديننيرايل اس تلمته املؤسسة من أأحد  1500مببلغ  ش يك هناك -2

يداعات هناك -3  .البنك من الوارد احلساب بكشف تظهر مل رايل 4100 مببلغ للمؤسسة ا 

 .البنك من الوارد احلساب بكشفذي القعدة، ولكن املبلغ مل يظهر  شهر خالل رايل 8400 مببلغ املوردينلأحد  املؤسسة حررته ش يك هناك -4

 

    :املطلوبو    

                                                      .         الزهريملؤسسة  البنك تسوية مذكرة ا عدادأأ(         

 

 مذكـــــــــرة تســـــــــــوية البنـــــــــك

 المؤسسة سجالترصيد حساب البنك ب     14.700      رصيد حساب البنك بكشف الحساب     25.300
 

 يضاف                                                      يضاف

        أوراق قبض حصلها البنك بالنيابة     4950                            إيداعات بالطريق       4100

 خطأ بتسجيل مبلغ شيك     1350                                               

 يخصم                                                                    يخصم                                                 

                                 لم تقدم للصرف بعد                        شيكات         8400
  

 

 

 الرصيد المعدل                                  21.000     الرصيد المعدل                              21.000
 

 

 

 

 

                                            قيود التسوية الالزمة.ا عداد ب(          

              

 من حـ/ البنك              6300

 إلى مذكورين                                 

 حـ/ أوراق القبض             4950

 حـ/ المدينون             1350                                                           
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  درجات" 8"                                                                                           هـ: 1436عن عام  التجارية المتزي ملؤسسةملشرتايت ابييل البياانت اخلاصة  اثنيًا: فامي    

 تلكفة الوحدة )رايل( عدد الوحــــدات البيـــــــــان

 6 100 10/2مشرتايت يف 

 5 300 15/7مشرتايت يف 

 4 300 20/11مشرتايت يف 

    

 ، 15/7 مشرتايت من وحدة 100 املشرتايتمردودات و  ،وحدة 500 املؤسسة بيعاتم ، و رايل 1400وحدة وتلكفهتا ال جاملية  200 العاماخملزون السلعي أأول أأن  فا ذا علمت          

 وأأن املؤسسة تس تخدم نظام اجلرد ادلوري جلرد اخملزون السلعي.        

 :واملطلوب    

 (.FIFO) صادر أأولً  أأولً الوارد بطريقة البضاعة املباعة حتديد تلكفة  -1

 

 .لاير  3000( = 5 × 200( + )6 × 100( + )7 × 200)=  المباعة البضاعة تكلفة
 

 

 .(LIFO) صادر أأولً  أأخرياً الوارد بطريقة  اخملزون السلعي أ خر العام حتديد -2

 

 لاير.  2000( = 6 × 100( + )7 × 200= ) العام آخر السلعي المخزون تكلفة

 

 .)املتوسط املرحج( التلكفة متوسطبطريقة تلكفة البضاعة املباعة حتديد  -3

 

= الوحدة  تكلفةمتوسط 
4200

800
 .لاير / وحدة  5.25=  

 

 لاير.  2625=  5.25 × 500=  المباعة البضاعة تكلفة
 

ذا علمت أأن القمية السوقية للمخزون السلعي أ خر العام تبلغ  ادلخلحتديد مجمل  -4  متوسططريقة  تس تخدمرايل، وأأن املؤسسة  2800رايل وصايف املبيعات خالل العام  1700ا 

 " تطبق املؤسسة قاعدة التلكفة أأو السوق أأهيام أأقل" )املتوسط املرحج(. التلكفة

 

 .لاير 1575=  5.25 × 300=  العام آخر السلعي المخزون تكلفة

 لاير. 1700القيمة السوقية للمخزون= 

في حال  تأثر تكلفة البضاعة المباعةعدم  مما يعني ،لاير 1575في القوائم المالية بمبلغ  آخر العام تظهر قيمة المخزون السلعيعلى ذلك و

 تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل.

 

 لاير.  175= 2625 – 2800مجمل الدخل )الربح(= 
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5 

 

 "درجات 8"                                                                                                                                                                           :الرابعالسؤال 
 

سة  1/3/1436أأولً: يف  س شرتت مؤ سامن  ابرأ ةل حلفر ال   التجارية العمرييه ا سلمي حمل  يف حني اكن رايل، 40.000وقميهتا كخردة  رايل 1.150.000مببلغ  فرن كام بلغت  .البائعالت
ــول  ،رايل 50.000 وامجلارك ال ةل نقلمرصــوفات  ـوف ال عالن عن وص ـوفات ،رايل 30.000جبريدة الرايض  ال ةلومرصـ ــغيل ال ةل الوقود ومرصـ عام  يف والزيوت الالزمة لتش

ثناء معلية تركيب وجتربة ال ةل( 1000)مهنا  رايل 6000بلغت  ه 1436  .رايل أأ
 .العمرييملؤسسة  احتساب تلكفة ال ةل اليت جيب أأن تظهر يف قامئة املركز املايلاملطلوب: و          

 

                                                                                                            .لاير 1.201.000=  1000+  50.000+  1.150.000=  تكلفة اآللة      
 

                                                                       
 

نتايج  ،رايل 220.000مببلغ أ ةل التجارية  الفنتوخاشرتت مؤسسة  ،ه 1/1/1432يف اثنيَا:     .رايل 20.000 كخردة وقميهتا ،وحدة 400.000س نوات أأو  10ومعرها ال 
 

  :املطلوبو   
 
 لس هتالك أأصولها الثابتة.مضاعف معدل القسط الثابت بفرض أأن املؤسسة تس تخدم طريقة ه،  30/12/1434عن العام املنهتيي يف  مرصوف اس هتالك ال ةلاحتساب  -1  
 

 
 لاير 44.000=  0.2×           (0 – 220.000)هـ= 30/12/1432مصروف استهالك اآللة في   
 
 لاير 35.200=  0.2× ( 44.000 – 220.000)هـ= 30/12/1433مصروف استهالك اآللة في   
 
 لاير 28.160=  0.2× ( 79.200 – 220.000)هـ= 30/12/1434مصروف استهالك اآللة في   

 
 
 
جراء التسوايت" هـ 30/12/1434يف  ع اس هتالك ال ةلمجم رصيد احتساب -2  .صولها الثابتةأأ س هتالك ل القسط الثابتطريقة  بفرض أأن املؤسسة تس تخدم "بعد ا 

 
 

هـ =  30/12/1434رصيد مجمع استهالك اآللة في              
(20.000−220.000)

10
 لاير 60.000 =  3×   

 
 
 
 
 
 

  وحدة 130.000أأن ال ةل أأنتجت يف حني  ه، 1/7/1434يف رايل  150.000بفرض أأن املؤسسة قامت ببيع ال ةل مببلغ  ال ةل عن الاس تغناءماكسب أأو خسائر احتساب  -3
نتاج )النشاط( سسة تس تخدم طريقة املؤ علامً بأأن  وحىت اترخي البيع. من اترخي الرشاء      .لس هتالك أأصولها الثابتةوحدات ال 

 
 

 ×( 20.000 – 220.000) هـ = 1/7/1434رصيد مجمع استهالك اآللة في 
130.000
400.000

 لاير. 65.000=   

 لاير. 155.000=  65.000 – 220.000=  هـ  1/7/1434القيمة الدفترية لآللة في 

 ( لاير.5000)=  155.000 – 150.000خسائر بيع اآللة = 
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