
 السؤال األول
 ظلل بالكامل الدائرة التى تعبر عن إجابتك الصحیحة فقط

 )خطأ(           معادلة المیزانیة عبارة عن األصول مطروحا منھا الخصوم .۱

) خطأ(                                     .زیادة المدین مدین وزیادة الدائن مدین۲  
)خطأ(                                    دائنوزیادة الدائن  دائنزیادة المدین   -۳  
)صح( دائن                                    وزیادة الدائن  مدینزیادة المدین  -٤  

)صح(                                .أى عملیة لھا طرفین مدین ودائن متساوین٤  
)خطأ(              زیادة أصل من األصول قد یترتب علیھ زیادة أصل أخر   -٥  
)صح(زیادة أصل من األصول قد یترتب علیھ نقص أصل أخر                -٦  

)صح(    . یتم تسجیل المصروفات التى تخص السنة بصرف النظر عن الدفع۷  
)خطأ(یتم تسجیل اإلیرادات بشرط تحصیلھا                                     -۸  
)صح(التحصیل  التى تخص السنة بصرف النظر عن  یراداتیتم تسجیل اإل -۹  

)صح(  . یتم االفصاح فى القوائم المالیة عن كافة البنود ذات األھمیة النسبیة۱۰  

الممتلكات التى تخص الشركة سواء تحقق منھا منافع ھى .األصول۱۱  
)خطأ(                                                                    أو لم یتحقق   

)صح( تحقق منھا منافعی والتىالممتلكات التى تخص الشركة  ھى األصول -۱۲  

)خطأ(         قبل المالكإلتزامات على المنشأة .اإللتزامات أو الخصوم ھى ۳۱  
)صح(والغیر قبل المالكإلتزامات على المنشأة اإللتزامات أو الخصوم ھى  -۱٤  
)صح(      وم                             الخص –. حقوق الملكیة = األصول ۱٥  
. تنقسم الحسابات إلى حسابات مدینة بطبیعتھا مثل الخصوم وحقوق الملكیة۱٦  
)خطأ( واإلیرادات وحسابات دائنة بطبیعتھا مثل األصول والمصروفات           
تنقسم الحسابات إلى حسابات مدینة بطبیعتھا مثل األصول والمصروفات   -۱۷  
  )صح( وحسابات دائنة بطبیعتھا مثل الخصوم وحقوق الملكیة واإلیرادات         

)خطأ(                                    .العمالء تمثل أحد بنود األصول الثابتة۸۱  
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)خطأ(                              األصول المتداولة.الدائنون تمثل أحد بنود ۹۱  
)صح(                            تمثل أحد بنود األصول المتداولة مدینونال -۲۰  
األصول المتداولة تتضمن النقدیة واألوراق المالیة وأوراق الدفع والعمالء -۲۱  

) صح(                                                                والمخزون       
األصول المتداولة تتضمن النقدیة واألوراق المالیة وأوراق الدفع والعمالء -۲۲  

)خطأ(واألصول الثابتة                                              والمخزون       
المحاسبیة التى تتبعھا المنشأة ثابتة من فترةتفترض المحاسبة أن السیاسات  -۲۳  

)صح(                                                         مالیة إلى أخرى        
إتباع سیاسة الحیطة والحذر یتطلب اإلعتراف بالخسائر المحتملة من خالل -٤۲  

)خطأ(                                                        حتیاطیاتتكوین إ        
إتباع سیاسة الحیطة والحذر یتطلب اإلعتراف بالخسائر المحتملة من خالل -۲٥  

)صح(تكوین مخصصات                                                               
  إتباع سیاسة الحیطة والحذر یتطلب اإلعتراف بالخسائر المحتملة -۲٦

)خطأ(واإلیرادات المحتملة                                                             
المحتملة من خالل باإلیراداتإتباع سیاسة الحیطة والحذر یتطلب اإلعتراف  -۲۷  

)خطأتكوین إحتیاطیات                                                        (        
فى الیومیة ثم التبویب فى األستاذ ثم الترصید وإعداد . یتم التسجیل ۲۸  

)صح(                                                                 مراجعة میزان  
)صح(   یسجل األصل الثابت بتكلفة استحواذه أو إنشاءه (تكلفتھ التاریخیة) -۲۹  
)خطأ(  بثمن شراءة                                     یسجل األصل الثابت  -۳۰  
المبالغ التى صرفت فى سبیل المحافظة على األصل الثابت تضاف إلى -۳۱  

)خطأ(                                                          تكلفة ھذا األصل        
الثابت تضاف إلىالمبالغ التى صرفت فى سبیل المحافظة على األصل  -۳۲  

)صح(المصروفات                                                                       
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المبالغ التى صرفت فى سبیل إطالة العمر اإلنتاجى لألصل الثابت تضاف -۳۳  
)صح(                                                   إلى تكلفة ھذا األصل        

 تعتبرالمبالغ التى صرفت فى سبیل إطالة العمر اإلنتاجى لألصل الثابت  -۳٤
)خطأ(                                                               مصروف         

المبادلة من خالل أصل ثابت مماثل ال یتم االعتراف بأیة أرباح ناتجة  -۳٥  
  )صح(                                                        عملیة االستبدال       

المبادلة من خالل أصل ثابت مماثل یتم االعتراف بأیة أرباح ناتجة   -۳٦  
  ) خطأ(                                                        عملیة االستبدال       

بأیة أرباح ناتجةالمبادلة من خالل أصل ثابت غیر مماثل ال یتم االعتراف  -۳۷  
)خطأ(                                                     عن عملیة االستبدال        
المبادلة من خالل أصل ثابت غیر مماثل یتم االعتراف بأیة أرباح ناتجة -۳۸  
)صح(                                                     عن عملیة االستبدال        
)صح(عند إقتناء أصل من خالل الھبة یمكن أن تعالج كزیادة فى االحتیاطیات-۳۹  
)صح(اعتماد مستندى                  عند شراء أصل من الخارج یتم فتح  -٤۰  
)خطأ(                   عند شراء أصل من الخارج یتم فتح خطاب ضمان -٤۱  
ل الحالیة یعتبر تكلفة إذا تم إجراء توسعات أو إضافات إلى أحد األصو -٤۲  

    )خطأ(                           التوسعات مصروف یحمل على قائمة الدخل      
إذا تم إجراء توسعات أو إضافات إلى أحد األصول الحالیة یعتبر تكلفة  -٤۳  

  )  صح(                          إضافة إلى تكلفة ھذا األصل       التوسعات       
النفقات التى تحدث للمحافظة على أو استعادة   قدرة  األصل على تحقیق -٤٤  

)صح(                        المنافع تعتبر مصروف یحمل على قائمة الدخل        
) صح( اإلھالك ھو توزیع تكلفة االصل على عمره اإلنتاجى بطریقة مناسبة -٥٤  
)خطأ(اإلنتاجى بطریقة مناسبة اإلھالك ھو توزیع ثمن شراء االصل على عمره -٦٤  
)صح( القیمة القابلھ لإلھالك ھى تكلفة األصل مخصوما منھا القیمة التخریدیة -۷٤  
)خطأ(    القیمة القابلھ لإلھالك ھى تكلفة األصل مخصوما منھا القیمة البیعیة -۸٤  
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       ) صح(           یتم تحدید معدل اإلھالك على أساس العمر اإلنتاجى لألصل  -۹٤
)خطأ(                     معدل اإلھالك× یتم حساب اإلھالك بضرب التكلفة  -۰٥  

)صح(     معدل اإلھالك×  القیمة القابلة لإلھالكیتم حساب اإلھالك بضرب  -٥۱  
  فى طریقة القسط المتناقص یتم توزیع القیمة القابلة لإلھالك على مدار  -٥۲

)خطأ(                                    بطریقة متساویةالعمر اإلنتاجى لألصل        
  یتم توزیع القیمة القابلة لإلھالك على مدار  ثابتفى طریقة القسط ال -٥۳

      )صح(                                    العمر اإلنتاجى لألصل بطریقة متساویة     
إلھالك مدین ومخصصعند إجراء قید اإلھالك یجعل حساب مصروف ا -٥٤   

)صح(                                                                 اإلھالك دائن       
یظھر مصروف اإلھالك فى قائمة الدخل ومخصص اإلھالك  -٥٥  

)صح(                                                                 فى المیزانیة       
المیزانیة القیمة الدفتریة لألصل الثابت وھى عبارة عن یظھر فى -٥٦  

)       خطأ(                                                              تكلفة األصل.        
یظھر فى المیزانیة القیمة الدفتریة لألصل الثابت وھى عبارة عن -٥۷  
)صح(                              تكلفة األصل مخصوما منھا مجمع اإلھالك       
فى طریقة القسط الثابت یتم توزیع القیمة القابلة لإلھالك على مدار  -٥۸  

)                                 خطأ(                                العمر اإلنتاجى لألصل بطریقة متناقصة        
بضرب القیمة الدفتریةفى طریقة القسط الثابت یتم حساب اإلھالك  -٥۹  

)خطأ(                                                         معدل اإلھالك.×         
فى طریقة القسط المتناقص یتم حساب اإلھالك بضرب القیمة الدفتریة -٦۰  

)خطأ(                                            معدل اإلھالك ×للسنة الحالیة         
فى طریقة القسط المتناقص یتم حساب اإلھالك بضرب القیمة الدفتریة -۱٦  

)صح(                                            معدل اإلھالك ×للسنة السابقة         
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فى طریقة أرقام السنوات یعطى لسنوات العمر اإلنتاجى لألصل أوزان -٦۲  
بحیث تعطى السنة األولى وزن أقل والسنة التالیة لھ وزن أكبر وھكذا         
)خطأ(             ویتم تجمیع ھذه األوزان ثم یقسم كل وزن على المجموع.        

فى طریقة أرقام السنوات یعطى لسنوات العمر اإلنتاجى لألصل أوزان -٦۳  
وھكذا  أقللیة لھ وزن والسنة التا أكبربحیث تعطى السنة األولى وزن         
)صح(             ویتم تجمیع ھذه األوزان ثم یقسم كل وزن على المجموع.        

فى طریقة أرقام السنوات یتم حساب مصروف اإلھالك من خالل ضرب -٦٤  
)خطأ(                                  الوزن النسبى للسنة.× القیمة الدفتریة         
أرقام السنوات یتم حساب مصروف اإلھالك من خالل ضربفى طریقة  -٦٥  
)صح(                            الوزن النسبى للسنة×  القیمة القابلة لإلھالك       
)خطأ( تكلفة المخزون فى الثمن المدفوع فى سبیل الحصول على البضاعة -٦٦  
تكلفة المخزون فى الثمن المدفوع فى سبیل الحصول على البضاعة  -٦۷  

باإلضافة إلى المصروفات المباشرة وغیر المباشرة الالزمة لجعل   
)صح(                     المخزون فى شكلھ الحالى ومكانھ الذى ھو علیھ.   

تمیز كل وحدة مباعة  طریقة التمیز النوعى للمخزونتتطلب  -٦۸  
)صح(                                                وكل وحدة باقیة بالمخزن       
تقوم طریقة الوارد أوالً یصرف أوالً على أساس تسعیر المنصرف -٦۹  
)  صح(                                 من المخزون على أساس أقدم األسعار       
على أساس تسعیر المنصرفتقوم طریقة الوارد أوالً یصرف أوالً  -۷۰  
)  خطأ(                               األسعار حدثمن المخزون على أساس أ       
طبقا لطریقة التكلفة المرحجھ یتم قسمة تكلفة مخزون آخرالمدة -۷۱  

)خطأ(          على كمیة مخزون آخر المدة                                        
لتكلفة المرحجھ یتم قسمة تكلفة مخزون أول المدة مضافاطبقا لطریقة ا -۷۲  

مضافا إلیھا كمیة إلیھا تكلفة المشتریات على كمیة مخزون اول المدة         
)صحالمشتریات                                                            (         
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المشتراة علىعند إتباع الجرد الدورى یتم تسجیل البضاعة  -۷۳  
)صححساب المشتریات                                                     (       
عند إتباع الجرد الدورى یتم تسجیل البضاعة المشتراة على -۷٤  

)خطأحساب المخزون                                                       (       
یتم تسجیل البضاعة المشتراة علىعند إتباع الجرد المستمر  -۷٥  

)خطأ(    حساب المشتریات                                                        
عند إتباع الجرد المستمر یتم تسجیل البضاعة المشتراة على -۷٦  

)صح(   حساب المخزون                                                           
كانت البضاعة المرتدة من مبیعات نفس العام تسمىإذا  -۷۷  
)صح(                                                     مرتجعات مبیعات       
إذا كانت البضاعة المرتدة من مبیعات نفس العام تسمى  -۷۸  

)خطأ(                                                     مبیعات مردودات       

فى حالة وجود مخلفات إنتاج یجعل حساب مخزن المخلفات مدین -۷۹  

)صح(    وتكلفة المستلزمات دائنة                                                 

فى حالة وجود مخلفات إنتاج یجعل حساب مخزن المخلفات مدین -۸۰  

  )خطأ(                           دائنة                             اإلیراداتو     

یعالج ھذا العجز كعنصرفى حالة وجود عجز طبیعى بالمخزون  -۸۱  

)صح(                                                    من عناصر التكلفة        

یعالج ھذا العجزفى حالة وجود عجز طبیعى بالمخزون  -۸۲  

)خطأ(            كخسارة یحمل على حساب األرباح والخسائر                  

ذا كانت األموال الموجودةإیوجد عجز عند جرد النقدیة بالخزینة  -۸۳  

)خطأ (                                 مما ھو مسجل بالدفاتر أكبربالخزینة       
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كانت األموال الموجودةذا إیوجد عجز عند جرد النقدیة بالخزینة  -۸٤  

)صح(                                    مما ھو مسجل بالدفاتر أقلبالخزینة       

ذا كانت األموال الموجودةإیوجد زیادة عند جرد النقدیة بالخزینة  -۸٥  

)صح(                                   مما ھو مسجل بالدفاتر أكبربالخزینة       

)خطأ( عجز بالنقدیة ولم یحدد المسئول یتم تحمیلة على أمین الخزینة عند وجود -۸٦  

)صح(سارة      إعتباره خعند وجود عجز بالنقدیة ولم یحدد المسئول یتم  -۸۷  

) خطأ(               مھمة معینةالمخصصة لالسلفة المستدیمة ھى السلفة  -۸۸   

) صح(                   معینةمھمة المخصصة لالسلفة المؤقتة ھى السلفة  -۸۹  

)صح(    المصروفات النثریةللصرف منھا على  یتم إنشاء سلفة مستدیمة -۹۰  
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