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 أسئلة مقترحة على الوحدة األولى

لماذا تعتبر  المحاسبة لغة األعمال ؟  -1  

خاللها تبادل المعلومات المالٌة بٌن الشركة والمستفٌدٌن من المعلومات المالٌة  تعتبر المحاسبة لغة األعمال وذلك ألنه ٌتم من

 بلغة مشتركة ومفهومة لجمٌع األطراف

.وضح المقصود بالعملٌات المالٌة واذكر ثالثة امثلة علٌها  -2  

: أمثلة ,  بشكل مباشروالتً تؤثر فٌها مالٌا ً , بها جمٌع العملٌات التً تخص الشركة  ٌقصد  

  بب إٌراد نقداً  -دفع مصارٌف دعاٌة وإعالن                ج -شراء أثاث نقداً               ب -أ

. وضح المقصود بالعملٌات الغٌر مالٌة  و اذكر ثالثة أمثلة علٌها  -3  

:  أمثلة علٌها , وال ٌتم تسجٌلها فً الدفاتر المحاسبٌة , لتً ال تؤثر مالٌاً بشكل مباشر على حسابات الشركة هً العملٌات ا  

نقل موظف  -تر ٌة موظف                      ج -تعٌٌن مدٌر للشركة                      ب -أ  

.وضح طرٌقة تسجٌل العملٌات المالٌة فً السجالت المحاسبٌة  -4  

خاصة ( مستندات ) م تسجٌل العملٌات المالٌة ذات األثر النقدي فً الدفاتر المحاسبٌة بطرٌقة منتظمة من وا ع أوراق ثبوتٌة ٌت

.بها   

. واذكر ثالثة أمثة على كل منها , وضح  أنواع المستندات التً ٌتم من خاللها تسجٌل العملٌات المالٌة  -5  

, فواتٌر البٌع : مثل , وٌحتفظ بها إلثبات  ٌامها بنشاط معٌن , ة تنظم داخل الشركة وهً أوراق ثبوتً :مستندات داخلٌة  -أ

. وكشوف الرواتب األجور , واستالم البضاعة   

فواتٌر : مثل , هً أوراق ثبوتٌة تنشأ خارج الشركة الستخدامها فً إثبات تعامالتها مع اآلخرٌن  :مستندات خارجٌة  -ب

لشٌكاتوا, وكشوف البنك , الشراء   

. لماذا ٌتم تصنٌف العملٌات المالٌة وتسجٌلها وتلخٌصها  -6  

التخاذ القرارات المناسبة من خالل التقارٌر المحاسبٌة , بهدف عرضها على الجهات المستفٌدة من هذه المعلومات  ذلكو

( .القوائم المالٌة ) والتً تسمى   

. وأعط أمثلة علٌها , ما المقصود بالقوائم المالٌة  -7  

.هً عبارة عن  وائم تحوي على معلومات مجمعة للعملٌات المالٌة لفترة زمنٌة معٌنة   

مٌزان المراجعة  - ائمة الدخل                ج -ب(                ائمة المركز المالً)المٌزانٌة العمومٌة -أ  

. المحاسبً  عدد أهداف النظام -8  

.االحتفاظ بسجالت مكتملة منتظمة دائمة لمختلف العملٌات المالٌة للشركة  -1  

. تحدٌد نتٌجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة  -2  
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( .  علٌهاما لها وما ) تحدٌد مركز الشركة المالً فً لحظة زمنٌة معٌنة  -3  

.ورسم السٌاسات للفترات القادمة , ذ القرارات واتخا, توفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة للتخطٌط  -4  

. توفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة لعملٌات الر ابة على أعمال الشركة  -5  

. واهتمامات كل منها , اذكر الجهات المستفٌدة من المعلومات المحاسبٌة  -9  

أو تحدٌد حاجة الشركة للسٌولة , بلً ورسم السٌاسات تساعدها فً اتخاذ القرارات المناسبة للتخطٌط المستق: إدارة الشركة  -1

. أو الر ابة على ممتلكات الشركة وجودة األداء , النقدٌة   

. مما ٌؤثر على أدائهم وجهودهم , لمعرفة مدى نجاح الشركة التً ٌنتمون إلٌها : الموظفون  -2  

. فاءة إدارة الشركة فً استثمار ممتلكاتهم وحماٌتها ومدى ك, لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم فً تحقٌق األرباح : المالك  -3  

وذلك لمساعدتهم على اتخاذ  رارات تتعلق بإمكانٌة , لمعرفة مدى  درة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالٌة : المقرضون  -4

. تقدٌم  روب لها   

.وتقدٌم التسهٌالت للشركات , وتحصٌل الضرٌبة , للمساعدة فً الر ابة على األداء : األجهزة الحكومٌة  -5  

 

. اذكر خمسة خصائص المعلومات المحاسبٌة مع توضٌح كل منها  -10  

. تتمثل بالحصول على المعلومات المناسبة الخاصة بالمشكلة التً ٌجب اتخاذ القرار بخصوصها : المالئمة  -1  

واستبعاد المعلومات غٌر المهمة من , واضحة ٌجب عرب المعلومات الخاصة بالمشكلة بطرٌقة سهلة مبسطة : الوضوح  -2

.أجل اتخاذ القرار الصحٌح   

وٌلتزم الحٌاد , االبتعاد عن التقدٌر الشخصً واالعتماد على البٌانات الحقٌقٌة فً أثناء إعداده التقرٌر المالً : الموضوعٌة  -3

. فً اختٌار المعلومات المالٌة   

. علومات المالٌة كانت أكثر فائدة فً اتخاذ القرارات الصحٌحة كلما  لت نسبة الخطأ فً الم: الد ة  -4  

, الحصول على المعلومات المالٌة الحدٌثة فً الو ت المناسب ٌسهم بفاعلٌة فً اتخاذ القرارات المناسبة : المدة الزمنٌة  -5

. فالمعلومات المتأخرة لٌس لها  ٌمة فً عملٌة اتخاذ القرار   

 

. واذكر ثالثة امثلة على كل منها , ض والمبادىء المحاسبٌة وضح المقصود بالفرو -11  

.أسس ثابتة من  بل المحاسب لتكون البٌانات المالٌة متشابهة و  ابلة للمقارنة بٌن الشركات   

.المدة المحاسبٌة -3االستمرارٌة     -2الوحدة المحاسبٌة المستقلة      -1: الفروب المحاسبٌة   

. الثبات -3        المقابلة    -2     التكلفة التارٌخٌة     -1: المبادىء المحاسبٌة   

. عدد الفروض المحاسبٌة مع توضٌح كل منها  -2  
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أن للشركة شخصٌة معنوٌة مستقلة فً سجالتها المحاسبٌة عن الشركات األخرى ومستقلة  :الوحدة المحاسبٌة المستقلة ( 1

.أٌضا ً عن مالكها   

.  أي أن جمٌع المعامالت الخاصة بالمالك والتً لٌس لها عال ة بالشركة ال ٌتم تسجٌلها فً السجالت المحاسبٌة للشركة *   

, أن الشركة وجدت لتستمر فً ممارسة أنشطتها  مدة زمنٌة غٌر محدودة ما لم ٌثبت العكس  :االستمرارٌة ( 2  

, وذلك للتعرف على نتٌجة أعمالها بشكل دوري , ى مدد زمنٌة متساوٌة وهو تقسٌم عمر الشركة إل :المدة المحاسبٌة ( 3

مما ٌتٌح لهم االطالع على األوضاع المالٌة للشركة ونتائج , وتزوٌد هذه النتائج للمستخدمٌن بانتظام من خالل القوائم المالٌة 

. أعمالها لمساعدتهم باتخاذ القرارات   

وٌمكن التعبٌر عنها , عملٌات المالٌة التً تقوم بها الشركة تعتمد النقد أساسا ً فً  ٌاسها وتعنً أن جمٌع ال :الوحدة النقدٌة ( 4

( .الدٌنار مثال ً ) بوحدة النقد   

 

. عدة أمور اذكرها ( االستمرارٌة ) ٌترتب على الفرض المحاسبً  -12  

( . القٌمة الفعلٌة ) تقٌٌم أصولها الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة  -أ  

. األصول الثابتة من سنة مالٌة إلى أخرى (  تخفٌب  ٌمتها الفعلٌة)ستمرار فً إهالك اال -ب  

. أو نٌة تصفٌة الشركة , عدم تقٌٌم األصول الثابتة بقٌمتها السو ٌة طالما انتفت نٌة بٌع هذه األصول  -ج  

 

. عدد المبادىء المحاسبٌة مع توضٌح كل منها والهدف من كل مبدأ -13  

. ٌقصد بذلك تسجٌل العملٌات المالٌة فً السجالت على أساس تكلفتها الفعلٌة  :التارٌخٌة التكلفة ( 1  

سواء  بضت هذه اإلٌرادات أم لم تقبب بعد , وتعنً تحمٌل المدة المالٌة بما ٌخصها من إٌرادات ومصارٌف  :االستحقاق ( 2

. وسواء دفعت هذه المصارٌف أم لم تدفع بعد ,   

, د بها المقارنة والمقابلة بٌن إٌرادات المدة المالٌة ومصروفاتها التً أسهمت فً تحقٌق اإلٌرادات لها ٌقص :المقابلة ( 3

. بغب النظر عن دفع هذه المصروفات أو عدم دفعها   

ٌقصد به التزام الشركة عند استخدامها أحد الطرق المحاسبٌة بعد تغٌٌر الطرٌقة من سنة إلى أخرى إال فً أحوال  :الثبات ( 4

. مبررة وشروط محددة   

. وٌقصد به عدم االعتراف باإلٌراد وتسجٌله فً السجالت المحاسبٌة إال بعد تحققه  :تحقق اإلٌرادات ( 5  

فً حٌن تؤخذ الخسائر , به عدم أخذ األرباح المتو عة بالحسبان إال عند تحققها  وٌقصد ( :التحفظ) الحٌطة والحذر ( 6

. المتو عة بالحسبان  بل حدوثها   

والتً تساعدهم فً اتخاذ ( مستخدمٌن المعلومات المحاسبٌة) إظهار جمٌع المعلومات التً تلزم المستفٌدٌن  :اإلفصاح ( 7

.القرارات   
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. شروط تحقق اإلٌراد اذكر -14  

. وجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة وجهات أخرى  -أ  

.أو تسلٌم مبٌعات , تقدٌم خدمة  -ب  

 

: عرف ما ٌلً واذكر ثالثة امثلة علٌها  -15  

.األصول غٌر الملموسة , األصول المتداولة , األصول الثابتة   

وٌتو ع أن ٌستفاد من , ولٌس إلعادة بٌعها , ما تملكه الشركة من موجودات تساعد على عملٌة اإلنتاج  :األصول الثابتة  -أ

. واألثاث , السٌارات , المبانً : مثل , خدماتها مدة طوٌلة   

مثل , ثناء السنة أو استخدامها فً أ, أو بٌعها , النقود والممتلكات األخرى التً ٌتو ع تحوٌلها إلى نقد  :األصول المتداولة  -ب

أوراق القبب , االستثمارات  صٌرة األجل , ( بضاعة أخر المدة ) المخزون , ( المدٌنٌن) العمالء , البنك , الصندوق : 

أو , وٌحرر عندما تبٌع الشركة ألجل , مثل الكمبٌالة أو السند , وهو مستند رسمً ٌثبت مدٌونٌة األخرٌن المستحقة للشركة )

( . تقدم خدمة ألجل   

, مثل شهرة المحل , لكنها تسهم فً نشاط الشركة , الممتلكات التً لٌس لها كٌان مادي ملموس  :األصول غٌر الملموسة  -ج

. والعالمة التجارٌة , االختراع ( براءة)وحقوق , وحقوق النشر   

 

. وااللتزامات قصٌرة االجل , اذكر الفرق بٌن االلتزامات طوٌلة االجل  -16  

القرب : مثل ,  ٌستحق سدادها مدة أكثر من سنة مالٌةالتزامات الشركة تجاه اآلخرٌن التً : زامات طوٌلة االجل االلت -أ

.البنكً الذي ٌستغرق سداده عشر سنوات   

: ومن أمثلتها , ٌستحق سدادها خالل سنة  االلتزامات التً على الشركة تجاه اآلخرٌن التً: االلتزامات  صٌرة االجل -ب

.أوراق الدفع  ,ون الدائن  

 

. واكتب معادلتها , اذكر عناصر معادلة المٌزانٌة  -17  

حقوق الملكٌة -3       مجموع االلتزامات    -2      مجموع األصول   -1  

حقوق الملكٌة + مجموع االلتزامات = مجموع األصول   

. قائمة الدخل قائمة المركز المالً , مٌزان المراجعة , المصروفات , االٌرادات : عرف ما ٌلً  -18  

إضافة إلى , سواء سددت أم ال , وتقدٌم الخدمات ,جمٌع ما تحصل علٌه الشركة من إٌرادات لقاء بٌع البضائع : اإلٌرادات ( 1

. أرباح االستثمارات   



0788586401 زهره أبو معتصم. أ  1ف/  أدبً ث2/  المالٌة الثقافة لمادة مقترحة اسئلة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة مقترحة لمادة اسئلة  5  

 

والخدمات , مثل تكلفة البضائع والسلع , لتً تتحملها الشركة لقاء الحصول على اإلٌرادات جمٌع التكالٌف ا: المصروفات ( 2

, الكهرباء , الرواتب , اإلٌجارات : مثل , المستخدمة فً تنفٌذ األنشطة التً تزاولها الشركة للحصول على اإلٌرادات 

. والمطبوعات   

.األستاذ وأرصدتها  ائمة تتضمن جمٌع حسابات دفتر : مٌزان المراجعة ( 3  

عن طرٌق مقابلة اإلٌرادات , وهً  ائمة توضح نتٌجة أعمال نشاط الشركة من ربح أو خسارة :  ائمة الدخل ( 4

.بالمصروفات المرتبطة بها خالل السنة أو المدة المحاسبٌة   

وما علٌها من التزامات و ت , صول وهً  ائمة توضح ما تملكه الشركة من أ:  ائمة المركز المالً أو المٌزانٌة العمومٌة ( 5

. وهً تتضمن ملخصا ً لجمٌع األصول وااللتزامات وحقوق الملكٌة . إعدادها   

 

. واكتب معادلة احتسابها , اذكر مكونات حقوق الملكٌة  -19  

المسحوبات الشخصٌة  -3صافً الربح                  -2رأس المال                    -1  

المسحوبات الشخصٌة –صافً الربح + رأس المال بداٌة المدة = حقوق الملكٌة *   

 

. اكتب معادلة المٌزانٌة بصورة رٌاضٌة  -20  

االلتزامات + حقوق الملكٌة = األصول   

 

. من أٌن تحصل الشركة على أصولها  -21  

: تحصل الشركة على أصولها من مصدرٌن رئٌسٌن   

(  . حقوق الملكٌة ) وتسمى , المالك  -أ  

.(االلتزامات ) وتسمى , اآلخرون  -ب  

 

. ما المقصود بمصادر االموال واستخداماتها  -22  

. مصادر األموال وهً األموال الخاصة أو اال تراب من اآلخرٌن أو االثنٌن معا ً   

. استخدامات األموال هً األوجه التً تنفق فٌها األموال   
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 20000ومجموع حقوق الملكٌة , دٌنار  30000اذا كان مجموع األصول فً إحدى الشركات  -23

. تحدٌد مجموع االلتزامات : المطلوب , دٌنار   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

20000+ االلتزامات = 30000  

20000 -30000= االلتزامات   

دٌنار  10000= االلتزامات   

 

 25000ومجموع حقوق الملكٌة , دٌنار  45000اذا كان مجموع االلتزامات فً إحدى الشركات  -24

. تحدٌد مجموع األصول : المطلوب , دٌنار   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

25000+  45000= األصول   

دٌنار  70000 =األصول   

 

دٌنار  40000ومجموع االلتزامات , دٌنار  120000اذا كان مجموع االصول فً إحدى الشركات  -25

. تحدٌد مجموع حقوق الملكٌة : المطلوب ,   

حقوق الملكٌة+ االلتزامات = األصول   

حقوق الملكٌة+  40000=  120000  

40000 – 120000= حقوق الملكٌة    

دٌنار 80000= حقوق الملكٌة    

  

: بٌن أثر العملٌات التالٌة فً معادلة المٌزانٌة  -26  

مبلغ و د أودع , دٌنار  75000برأس مال  دره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  األمٌن لالستشارات بدأت شركة ( 1

. دٌنار فً البنك والبا ً فً الصندوق  30000  

. نقداً ر دٌنا 10000اشترت الشركة سٌارة بمبلغ ,  8/1/2016بتارٌخ ( 2  

. دٌنار من شركة السعٌد للثاث نقداً  3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  10/1/2016بتارٌخ ( 3  

. دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلغتالتً  الكهرباءسداد  ٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ ( 4  
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.مؤمن نقداً دٌنار من مكتبة  200اشترت الشركة بعب القرطاسٌة بمبلغ ,  14/1/2014بتارٌخ ( 5  

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  3000بمبلغ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ ( 6  

وتسلمت منه المبلغ بشٌك , دٌنار 8000حد العمالء بمبلغ  امت الشركة بتقدٌم خدمات استشارٌة أل,  18/1/2016بتارٌخ ( 7

. أودع فً البنك   

.  امت الشركة بتسدٌد كامل المبلغ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016خ بتاري( 8  

. دٌنار  مصارٌف الهاتف نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ (  9  

.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ ( 10  

, دٌنار  75000برأس مال  دره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  ستشارات األمٌن لالبدأت شركة  (:1)العملٌة رقم 

.دٌنار فً البنك والبا ً فً الصندوق  30000مبلغ و د أودع   

-75000)دٌنار  45000زاد بمبلغ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  30000زاد بمبلغ ( أصول ) البنك  :تحلٌل العملٌة 

.دٌنار 75000زاد  بمبلغ (  حقوق ملكٌة) رأس المال , ( 30000  

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال  البنك الصندوق   

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000   75000 

 75000 75000 المجموع
 

. نقداً دٌنار  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلغ ,  8/1/2016بتارٌخ  (:2)العملٌة رقم   

.دٌنار  10000نقص بمبلغ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  10000زاد بمبلغ ( أصول ) السٌارات  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال  البنك الصندوق السٌارات  

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000   75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000     

 75000 75000 المجموع
 

.دٌنار من شركة السعٌد للثاث نقداً  3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  10/1/2016بتارٌخ  (:3)العملٌة رقم   

.دٌنار  3000نقص بمبلغ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  3000زاد بمبلغ ( أصول ) االثاث  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال  البنك الصندوق السٌارات األثاث 

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000   75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000     

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000     

 75000 75000 المجموع
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.دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلغتالتً  الكهرباءسداد  ٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ  (:4)العملٌة رقم   

.دٌنار  300نقص بمبلغ ( أصول)البنك ,دٌنار  300زاد بمبلغ ( مصارٌف ) مصروف الكهرباء  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال المصروفات  البنك الصندوق السٌارات األثاث 

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000    75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000      

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000      

(4)العملٌة رقم       -300   +300   

 74700 74700 المجموع

 

.مؤمن نقداً دٌنار من مكتبة  200اشترت الشركة بعب القرطاسٌة بمبلغ ,  14/1/2014بتارٌخ  (:5)العملٌة رقم   

.دٌنار  200نقص بمبلغ ( أصول)الصندوق ,دٌنار  200زاد بمبلغ ( مصارٌف ) القرطاسٌة :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ
حقوق  االلتزامات األصول

 الملكٌة
 رأس المال المصروفات  البنك الصندوق السٌارات األثاث 

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000    75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000      

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000      

(4)العملٌة رقم       -300   +300   

(5)العملٌة رقم      -200    +200   

 74500 74500 المجموع

 

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  5000بمبلغ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ  (:6)العملٌة رقم   

.دٌنار  5000زاد بمبلغ ( التزامات)شركة البتراء ,دٌنار  5000زاد بمبلغ ( اصول ) حاسوباجهزة  :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000    75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000      

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000      

(4)العملٌة رقم       -300   +300   

(5)العملٌة رقم      -200    +200   

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

  

 79500 79500 المجموع
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وتسلمت , دٌنار 8000حد العمالء بمبلغ استشارٌة أل امت الشركة بتقدٌم خدمات ,  18/1/2016بتارٌخ  (:7)العملٌة رقم 

 منه المبلغ بشٌك أودع فً البنك

.دٌنار  8000زاد بمبلغ ( اٌرادات)اٌراد خدمات استشارٌة ,دٌنار  8000زاد بمبلغ ( اصول ) البنك :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

 87500 87500 المجموع

 

. امت الشركة بتسدٌد كامل المبلغ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016بتارٌخ  (:8)العملٌة رقم   

.دٌنار  5000نقص بمبلغ ( دائنون) ) شركة البتراء,دٌنار  5000نقص بمبلغ ( اصول ) البنك :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

(8)العملٌة رقم       -5000 شركة )5000- 
(البتراء  

   

 82500 82500 المجموع

 

 

 

 

 



0788586401 زهره أبو معتصم. أ  1ف/  أدبً ث2/  المالٌة الثقافة لمادة مقترحة اسئلة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة مقترحة لمادة اسئلة  10  

 

.دٌنار  مصارٌف الهاتف نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ  (:9)رقم  العملٌة  

.دٌنار  200زاد بمبلغ ( مصارٌف)مصروف الهاتف , دٌنار  200نقص بمبلغ ( اصول ) الصندوق :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

(8)العملٌة رقم       -5000 شركة )5000- 
(البتراء  

   

(9)العملٌة رقم      -200    +200    

 82300 82300 المجموع

 

.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ  (:10)العملٌة رقم   

.دٌنار  4000زاد بمبلغ ( مصارٌف)شركة رواتب الموظفٌن,دٌنار  4000نقص بمبلغ ( اصول ) البنك :تحلٌل العملٌة   

 التارٌخ

حقوق  االلتزامات األصول
 الملكٌة

أجهزة 
 حاسوب

 رأس المال االٌرادات المصروفات الدائنون البنك الصندوق السٌارات األثاث

(1)العملٌة رقم      +45000  +30000     75000 

(2)العملٌة رقم     +10000  -10000       

(3)العملٌة رقم    +3000   -3000       

(4)العملٌة رقم       -300   +300    

(5)العملٌة رقم      -200    +200    

(6)العملٌة رقم   +5000 شركة )5000+     
(البتراء  

   

(7)العملٌة رقم       +8000    +8000   

(8) العملٌة رقم      -5000 شركة )5000- 
(البتراء  

   

(9)العملٌة رقم      -200    +200    

(10)العملٌة رقم      -4000    +4000    

 78300 78300 المجموع
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الوحدة الثانٌةعلى رحة تاسئلة مق  

.ما هً قواعد نظرٌة القٌد المزدوج  -1  

. لكل عملٌة مالٌة طرفٌن  -أ  

( . إلى حـ ) وطرف دائن وٌرمز له / (  من حـ ) طرف مدٌن وٌرمز له  -ب  

.  ٌجب أن ٌتساوى الطرف المدٌن مع الطرف الدائن  -ج  

: اذكر الحساب العادي أو الطبٌعً لكل من البنود التالٌة  -2  

المصارٌف , االٌرادات , حقوق الملكٌة , االلتزامات , األصول   

.مدٌن  :  األصول  

. دائن :  زاماتااللت  

. دائن :  حقوق الملكٌة  

. دائن :  االٌرادات  

.مدٌن  :  المصارٌف  

. اذكرها , (المبٌعات)هناك ثالثة طرق لبٌع البضاعة  -3  

. الصندوق  / من حـ ,  وٌكون الطرف المدٌن هو الصندوق , البٌع نقدا  -أ  

. البنك / من حـ, وٌكون الطرف المدٌن البنك , البٌع بشٌك أو عن طرٌق البنك  -ب  

(. المدٌنون ) وٌكون الطرف المدٌن اسم الشركة , البٌع األجل أو على الحساب  -ج  

. مع ذكر مثال واحد على كل منهما , اذكر الفرق بٌن القٌد البسٌط والقٌد المركب  -4  

. هو القٌد الذي ٌكون فٌه حساب واحد فقط فً الطرف المدٌن وحساب واحد فقط فً الطرف الدائن  :  القٌد البسٌط  

الصندوق / من حـ:         مثال   

رأس المال / إلى حـ                 

.أو كلٌهما أكثر من حساب ( المدٌن أو الدائن ) هو القٌد الذي ٌحتوى أحد أطرافه : القٌد المركب   

من مذكورٌن     :     مثال   

مصروف الكهرباء / حـ                

مصروف الهاتف / حـ                

الصندوق / إلى حـ                



0788586401 زهره أبو معتصم. أ  1ف/  أدبً ث2/  المالٌة الثقافة لمادة مقترحة اسئلة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة مقترحة لمادة اسئلة  12  

 

.وضح كل من الحسابات الحقٌقٌة والحسابات االسمٌة  -5  

, صول األ: وتشمل , وهً جمٌع الحسابات التً تمثل  ائمة المركز المالً ( : دائمة ) الحسابات الحقٌقٌة  -1

. االلتزامات وحقوق الملكٌة   

. واإلٌرادات , المصروفات : وتشمل , جمٌع الحسابات التً تمثل  ائمة الدخل ( : المؤقتة ) الحسابات االسمٌة  -2  

 

: واسمٌة , صنف الحسابات اآلتٌة إلى حقٌقٌة  -6  

, اٌراد اٌجار المخازن , المدٌنون , اوراق القبب , اوراق الدفع , الدائنون, القرطاسٌة , الرواتب , األثاث , البنك 

. المسحوبات الشخصٌة , رأس المال , إٌراد خدمات   

 الحسابات االسمٌة الحسابات الحقٌقٌة

 الرواتب البنك

 القرطاسٌة األثاث
 اٌراد اٌجار المخازن الدائنون

 إٌراد خدمات  اوراق الدفع

 المسحوبات الشخصٌة اوراق القبب
  المدٌنون

  رأس المال

 

.ما المقصود بالدورة المحاسبٌة  -7  

وبها ٌمكن تسجٌل العملٌات المالٌة منذ نشأة العملٌة المالٌة حتى , ( الحسابات ) هً دورة حٌاة العملٌات فً اإلدارة المالٌة 

وتعد فً الو ت نفسه تمهٌدا ً , المالٌة المختلفة بنحو مترابط ومتتابع بحٌث تعتمد كل عملٌة على سابقتها مرحلة إعداد التقارٌر 

.للعملٌات الالحقة   

.اذكر مراحل الدورة المحاسبٌة  -8  

. تحدٌد العملٌات المالٌة وتحلٌلٌها  -1  

. تسجٌل العملٌات المالٌة فً دفتر الٌومٌة  -2  

. الترحٌل إلى دفتر األستاذ  -3  

. إعداد مٌزان المراجعة  -4  

. التسوٌات الجردٌة  -5  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات  -6  

. إعداد القوائم المالٌة  -7  

. إ فال الحسابات  -8  

.كٌف ٌتم تحدٌد العملٌات المالٌة الخاصة بالشركة  -9  

.مثل العملٌات الخاصة بمالك الشركة , لها عال ة بالعملٌات المالٌة للشركة من خالل استبعاد العملٌات التً لٌس   
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. واذكر امثلة علٌها , اذكر انواع العملٌات من حٌث قابلٌة القٌاس والتعبٌر عنها بوحدة التقد  -10  

لٌة شراء آالت ومعدات مثل عم, وٌجب تسجٌلها , ( ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النقد ) عملٌات لها اثر نقدي فً الشركة  -أ

 .وشراء شاحنة لنقل البضائع , للشركة 

,  رار التعٌٌن : مثل , وال ٌجوز تسجٌلها , ( ال ٌمكن التعبٌر عنها بوحدة النقد ) عملٌات لٌس لها أثر نقدي فً الشركة  -ب

 . والتغٌٌر  فً السٌاسات واإلجراءات واألهداف , و رارات نقل الموظفٌن 

 . وترحٌل القٌود إلٌها , قٌود الٌومٌة فٌها ٌتم تسجٌل  المحاسبٌة التً تراما اسم الدف -11

 . دفتر الٌومٌة : تسجٌل القٌود 

 .دفتر األستاذ : ترحٌل القٌود 

 

:ثم سجل القٌد المحاسبً لكل منها , مع بٌان السبب ( المدٌن والدائن ) حلل العملٌات التالٌة إلى طرفٌها  -12   

مبلغ و د أودع , دٌنار  75000برأس مال  دره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  األمٌن لالستشارات بدأت شركة ( 1

. دٌنار فً البنك والبا ً فً الصندوق  30000  

. نقداً دٌنار  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلغ ,  8/1/2016بتارٌخ ( 2  

. دٌنار من شركة السعٌد للثاث نقداً  3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  10/1/2016بتارٌخ ( 3  

. دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلغتالتً  الكهرباءسداد  ٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ ( 4  

.مؤمن نقداً دٌنار من مكتبة  200اشترت الشركة بعب القرطاسٌة بمبلغ ,  14/1/2014بتارٌخ ( 5  

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  3000بمبلغ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ ( 6  

وتسلمت منه المبلغ بشٌك , دٌنار 8000حد العمالء بمبلغ  امت الشركة بتقدٌم خدمات استشارٌة أل,  18/1/2016بتارٌخ ( 7

. أودع فً البنك   

.  امت الشركة بتسدٌد كامل المبلغ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016بتارٌخ ( 8  

. دٌنار  مصارٌف الهاتف نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ (  9  

.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ ( 10  

 

و د , دٌنار  75000برأس مال  دره ,  1/1/2016نشاطها التجاري بتارٌخ  األمٌن لالستشارات بدأت شركة  ( :1)العملٌة 

.دٌنار فً البنك والبا ً فً الصندوق  30000مبلغ أودع   

: تحلٌل العملٌة  -أ  
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والصندوق , (مدٌن ) دٌنار فٌبقى  30000زاد بمبلغ ( مدٌن ) لبنك وهو من األصول فهو ا:  وهما حسابان :الطرف األول 

( .مدٌن ) دٌنار  فٌبقى  45000زاد بمبلغ ( مدٌن ) صول فهو وهو من األ  

( . دائن ) دٌنار فبقى  75000زاد بمبلغ , ( دائن ) رأس المال وهو من حقوق الملكٌة فهو : الطرف الثانً   

  ( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب

 رقم المستند البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
30000 
45000 

 

 

 
 

75000 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق / حـ        
رأس المال / إلى حـ   

(بداٌة النشاط)  

 

 

. نقداً دٌنار  10000اشترت الشركة سٌارة بمبلغ ,  8/1/2016بتارٌخ  ( :2)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) فٌبقى دٌنار  10000زاد بمبلغ ( مدٌن ) السٌارات وهو من األصول فهو  :الطرف األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  10000نقص بمبلغ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرف الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

10000  
10000 

 

السٌارات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء سٌارات نقدا ً)  

8/1/2016  

 

.دٌنار من شركة السعٌد للثاث نقداً  3000اشترت الشركة أثاثا ً بمبلغ ,  10/1/2016بتارٌخ  ( :3)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلغ ( مدٌن ) األثاث وهو من األصول فهو  :الطرف األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  3000نقص بمبلغ (  مدٌن) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرف الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
3000 

 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء أثاث نقدا ً)  

10/1/2016  

 

.دٌنار بشٌك مسحوب على البنك  300 بلغتالتً  الكهرباءسداد  ٌمة فاتورة  تم,  12/1/2016بتارٌخ  ( :4)العملٌة   
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: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  300زاد بمبلغ ( مدٌن ) الكهرباء وهو من المصارٌف فهو  :الطرف األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  300نقص بمبلغ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو : الطرف الثانً   

( :المحاسبً  القٌد) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

300  
300 

 

مصروف الكهرباء/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(تسدٌد فاتورة الكهرباء بشٌك بنكً)  

12/1/2016  

 

.مؤمن نقداً دٌنار من مكتبة  200اشترت الشركة بعب القرطاسٌة بمبلغ ,  14/1/2014بتارٌخ  ( :5)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  200زاد بمبلغ ( مدٌن ) القرطاسٌة وهو من المصارٌف فهو  :الطرف األول   

( .دائن ) دٌنار فٌصبح  200نقص بمبلغ ( مدٌن ) الصندوق وهو من األصول فهو : الطرف الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

ـــانالبٌـــــــ دائن مدٌن  التارٌخ 

200  
200 

 

مصروف القرطاسٌة/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء  رطاسٌة نقدا ً)  

14/1/2016  

 

.دٌنار من شركة البتراء على الحساب  3000بمبلغ اجهزة حاسوب اشترت الشركة ,  15/1/2016بتارٌخ  ( :6)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلغ ( مدٌن ) األصول فهو أجهزة حاسوب وهو من  :الطرف األول   

( .دائن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلغ ( دائن ) وهو من االلتزامات فهو (  دائنون ) شركة البتراء : الطرف الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
3000 

 

أجهزة حاسوب/ حـمن   
شركة البتراء/ إلى حـ   

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)  

15/1/2016  

 

وتسلمت , ناردي 8000بمبلغ  امت الشركة بتقدٌم خدمات استشارٌة لمؤسسة األنوار ,  18/1/2016بتارٌخ  ( :7)العملٌة 

( . باالجل ) والبا ً على الحساب , بشٌك أودع فً البنك 5000مبلغ منه   



0788586401 زهره أبو معتصم. أ  1ف/  أدبً ث2/  المالٌة الثقافة لمادة مقترحة اسئلة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة مقترحة لمادة اسئلة  16  

 

: تحلٌل العملٌة  -أ  

ومؤسسة , ( مدٌن ) دٌنار فٌبقى  5000زاد بمبلغ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو : وهما حسابان  :الطرف األول 

( . مدٌن ) دٌنار فٌبقى  3000زاد بمبلغ ( مدٌن ) وهو من األصول فهو ( مدٌنون ) األنوار   

دائن ) دٌنار فٌبقى  8000زاد بمبلغ ( دائن ) وهو من اإلٌرادات فهو (  ات اإلٌراد) اٌراد خدمات استشارٌة : الطرف الثانً 

 ) .  

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

 
5000 
3000 

 
 

 

 
 

8000 

 من مذكورٌن 
البنك / حـ  

(مدٌنون ) مؤسسة األنوار / حـ  
اٌراد خدمات استشارٌة/ إلى حـ   

(اٌراد خدمات بشٌك وعلى الحساب )  

18/1/2016  

 

. امت الشركة بتسدٌد كامل المبلغ المطلوب لشركة البتراء بشٌك بنكً,  20/1/2016بتارٌخ  ( :8)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) فٌصبح دٌنار  3000نقص بمبلغ ( دائن ) وهو من االلتزامات فهو (  دائنون ) شركة البتراء  :الطرف األول   

  ( .دائن ) دٌنار فٌصبح  3000نقص بمبلغ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو  :الطرف الثانً 

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

3000  
3000 

 

(  دائنون ) شركة البتراء / من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(دائنون)البتراء تسدٌد شركة )  

20/1/2016  

 

.دٌنار  مصارٌف الهاتف نقداً  200سددت الشركة  , 25/1/2016بتارٌخ  ( :9)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  200زاد بمبلغ ( مدٌن ) مصارٌف الهاتف وهو من المصارٌف فهو  :الطرف األول   

  ( .دائن ) دٌنار فٌصبح  200نقص بمبلغ ( مدٌن ) األصول فهو الصندوق وهو من  :الطرف الثانً 

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب  

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

200  
200 

 

مصارٌف الهاتف/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(دفع مصارٌف الهاتف نقداً )  

25/1/2016  



0788586401 زهره أبو معتصم. أ  1ف/  أدبً ث2/  المالٌة الثقافة لمادة مقترحة اسئلة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة مقترحة لمادة اسئلة  17  

 

.  رواتب للموظفٌن عن طرٌق البنك 4000دفعت الشركة ,  30/1/2016بتارٌخ  ( :10)العملٌة   

: تحلٌل العملٌة  -أ  

( .مدٌن ) دٌنار فٌبقى  4000زاد بمبلغ ( مدٌن ) مصارٌف رواتب الموظفٌن وهو من المصارٌف فهو  :الطرف األول   

(دائن ) نار فٌصبح دي 4000نقص بمبلغ ( مدٌن ) البنك وهو من األصول فهو  :الطرف الثانً   

( :القٌد المحاسبً ) تسجٌل العملٌة  -ب   

 التارٌخ البٌــــــــــان دائن مدٌن

4000  
4000 

 

مصارٌف رواتب الموظفٌن/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

دفع مصارٌف رواتب الموظفٌن عن )
(طرٌق البنك  

30/1/2016  

 

 

 .الٌومٌة أعاله فً دفتر الٌومٌة صمم صفحة دفتر ٌومٌة وسجل قٌود -13

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

رقم صفحة 
 األستاذ

 التارٌخ

 
30000 
45000 

 

 
 

75000 

 من مذكورٌن
البنك/ حـ  

الصندوق / حـ        
رأس المال / إلى حـ   

(بداٌة النشاط)  

1   1/1/2016  

10000  
10000 

السٌارات/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء سٌارات نقدا ً)  

2   8/1/2016  

3000  
3000 

األثاث/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء أثاث نقدا ً)  

3   10/1/2016  

300  
300 

مصروف الكهرباء/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(تسدٌد فاتورة الكهرباء بشٌك بنكً)  

4   12/1/2016  

200  
200 

القرطاسٌةمصروف / من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(شراء  رطاسٌة نقدا ً)  

5   14/1/2016  

3000  
3000 

أجهزة حاسوب/ من حـ  
شركة البتراء/ إلى حـ   

(شراء أجهزة حاسوب على الحساب)  

6   15/1/2016  

 
5000 
3000 

 

 
 

 من مذكورٌن 
البنك / حـ  

(مدٌنون ) مؤسسة األنوار / حـ  

7   18/1/2016  
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استشارٌةاٌراد خدمات / إلى حـ  8000  
(اٌراد خدمات بشٌك وعلى الحساب )  

3000  
3000 

(  دائنون ) شركة البتراء / من حـ  
البنك/ إلى حـ   

(دائنون)تسدٌد شركة البتراء )  

8   20/1/2016  

200  
200 

مصارٌف الهاتف/ من حـ  
الصندوق/ إلى حـ   

(دفع مصارٌف الهاتف نقداً )  

9   25/1/2016  

4000  
 

4000 

مصارٌف رواتب الموظفٌن/ من حـ  
البنك/ إلى حـ   

دفع مصارٌف رواتب الموظفٌن عن )
(طرٌق البنك  

10   30/1/2016  

 المجموع 106700 106700

 

 .ومن ثم ترصٌدها , ترحٌل القٌود السابقة من دفتر الٌومٌة إلى الحسابات الخاصة بها فً دفتر األستاذ  -14

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن  البنك                                            /حـ                                       (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 30000  

 
1 1/1/2016 مصروف / من حـ 300 

 الكهرباء
 

2 12/1/
2016 

اٌراد / إلى حـ  5000
 خدمات استشارٌة

 

7 18/1/
2016 

شركة / من حـ 3000
( دائنون ) البتراء 

  
 

8 20/1/
2016 

مصارٌف / من حـ 4000    
 رواتب الموظفٌن

10 30/1/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 27700    
2016 

   المجموع 35000   المجموع 35000

1/1/2017  رصٌد مدور 27700      
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دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                            الصندوق/حـ                                      (      منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

رأس المال/ إلى حـ 45000  

 
1 1/1/2016 السٌارات/ من حـ 10000   

 
2 8/1/2016  

األثاث/ من حـ 3000      
 

3 10/1/
2016 

مصروف / من حـ 200    
 القرطاسٌة

 

5 14/1/
2016 

مصارٌف / حـمن  200    
 الهاتف

 

9 25/1/
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 31600    
2016 

   المجموع 45000   المجموع 45000

1/1/2017  رصٌد مدور 31600      

 

 

دفتر األستاذ                                                                  
(له ) رأس المال                                        دائن / حـ          (                                    منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

1/1/2016 1 من مذكورٌن 75000      

/31/12  رصٌد مرحل 75000
2016 

    

   المجموع 75000   المجموع 75000

1/1/2017  رصٌد مدور 75000      
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دفتر األستاذ                                                                 
(له ) دائن  السٌارات                                         /حـ                                       (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  10000  

 
2 8/1/2016      

/31/12  رصٌد مرحل 10000    
2016 

   المجموع 10000   المجموع 10000

1/1/2017  رصٌد مدور 10000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن  األثاث                                          /حـ                                       (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  3000  

 
3 10/1/

2016 
    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن  مصروف الكهرباء                                     /حـ                                 (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ  300  
 

4 12/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 300    
2016 

   المجموع 300   المجموع 300

1/1/2017  رصٌد مدور 300      



0788586401 زهره أبو معتصم. أ  1ف/  أدبً ث2/  المالٌة الثقافة لمادة مقترحة اسئلة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة مقترحة لمادة اسئلة  21  

 

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                مصروف القرطاسٌة /حـ                                 (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  200  
 

5 14/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 200    
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                      أجهزة حاسوب /حـ                                 (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

شركة / إلى حـ  3000
 البتراء

 

6 15/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                    (دائنون)شركة البتراء /حـ                             (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ  3000  8 20/1/
2016 

أجهزة / من حـ 3000
 حاسوب

 

6 15/1/
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000
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دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                   (مدٌنون ) مؤسسة األنوار  /حـ                         (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

اٌراد / إلى حـ  3000
 خدمات استشارٌة

 

7 18/1/
2016 

    

/31/12  رصٌد مرحل 3000    
2016 

   المجموع 3000   المجموع 3000

1/1/2017  رصٌد مدور 3000      

 

دفتر األستاذ                                                                
(له ) دائن                                    اٌراد خدمات استشارٌة/ حـ                           (          منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

/18/1 7 من مذكورٌن 8000    
2016 

/31/12  رصٌد مرحل 8000
2016 

    

   المجموع 8000   المجموع 8000

1/1/2017  رصٌد مدور 8000      

 

دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                                       مصارٌف الهاتف /حـ                               (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

الصندوق/ إلى حـ  200  

 
9 25/1/

2016 
    

/31/12  رصٌد مرحل 200    
2016 

   المجموع 200   المجموع 200

1/1/2017  رصٌد مدور 200      
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دفتر األستاذ                                                               
(له ) دائن                               مصارٌف رواتب الموظفٌن /حـ                            (       منه ) مدٌن   

رقم قٌد  البٌان المبلغ
 الٌومٌة

رقم قٌد  البٌان المبلغ التارٌخ
 الٌومٌة

 التارٌخ

البنك/ إلى حـ  4000  

 
10 30/1/

2016 
    

/31/12  رصٌد مرحل 4000    
2016 

   المجموع 4000   المجموع 4000

1/1/2017  رصٌد مدور 4000      

 

 : المطلوب , حسابات االستاذ أعاله من  -14

 . إعداد مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -أ

 . مٌزان المراجعة باألرصدة  -ب

: مٌزان المراجعة بالمجامٌع  -1  

 صفحة األستاذ اسم الحساب مجموع الطرف الدائن مجموع الطرف المدٌن

  البنك 7300 35000

  الصندوق 13400 45000

  رأس المال  75000 

  السٌارات   10000

  األثاث  3000

  مصروف الكهرباء  300

  مصروف القرطاسٌة  200

  أجهزة حاسوب  3000

(دائنون)شركة البتراء 3000 3000   

(مدٌنون )مؤسسة األنوار  3000   

  إٌراد خدمات استشارٌة 8000 

  مصارٌف الهاتف  200

  مصروف رواتب الموظفٌن  4000

  اإلجمالً 106700 106700
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: مٌزان المراجعة باألرصدة  -2  

 صفحة األستاذ اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

  البنك  27700

  الصندوق  31600

  رأس المال  75000 

  السٌارات   10000

  األثاث  3000

  مصروف الكهرباء  300

  مصروف القرطاسٌة  200

  أجهزة حاسوب  3000

(مدٌنون )مؤسسة األنوار  3000   

  إٌراد خدمات استشارٌة 8000 

  مصارٌف الهاتف  200

  مصروف رواتب الموظفٌن  4000

  اإلجمالً 83000 83000

 

 

: مالحظات   

مما ٌعنً تساوي , ألن رصٌده مقفل , فً مٌزان المراجعة باألرصدة  (دائنون)شركة البتراء لم ٌظهر مٌزان حساب 

. المدٌن والدائن : الطرفٌن   

 .إلى ماذا ٌشٌر عدم توازن مٌزان المراجعة  -15

. أو دفتر الٌومٌة , أو دفتر األستاذ , ٌشٌر عدم توازن مٌزان المراجعة إلى وجود خطا فً المٌزان   

 

.لمراجعة اذكر أهمٌة إعداد مٌزان ا -16  

. للتأكد من صحة العملٌات المالٌة التً تم تسجٌلها  -1  

. لكشف األخطاء المحاسبٌة والحسابٌة المختلفة  -2  

.  تمهٌدا ً إلعداد القوائم المالٌة -3  

 

 . اذكر أنواع األخطاء فً دفتر األستاذ  -17

. الخطأ فً عملٌة الجمع أو الترصٌد ألي من الحسابات فً دفتر األستاذ  -1  

. بحٌث ترحل المبالغ المدٌنة إلى الطرف الدائن من الحساب أو العكس , الخطأ فً عملٌة ترحٌل الحسابات  -2  

. عدم ترحٌل أحد طرفً القٌد إلى حسابه فً دفتر األستاذ  -3  

دٌنار إلى الطرف المدٌن من  1500بحٌث ٌرحل مثال ً مبلغ , لى دفتر األستاذ الخطأ فً المبلغ الذي رحل إ -4

. دٌنار  15000فً حٌن أن المبلغ الصحٌح هو , حساب البنك   

 

. وضح المقصود بالتسوٌات الجردٌة  -18  

بغٌة التحقق من القٌمة , هً إجراءات عملٌة محاسبٌة ختامٌة تتم فً نهاٌة الفترة المالٌة  :التسوٌات الجردٌة 

وبٌان المركز المالً ( ربح أو خسارة )ومعرفة النتٌجة النهائٌة والحقٌقٌة ألعمال المشروع من , الحقٌقٌة للحسابات 

. 
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:  31/12/2016فٌما ٌأتً مٌزان المراجعة باألرصدة لشركة النخبة كما فً  -19  

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة

 البنك  8000

 الصندوق  7000

 المشترٌات  15000

 المبٌعات 10000 

 الدائنون 3000 

 مصارٌف التأمٌن  1000

الموظفٌنرواتب مصارٌف   12000  

 مصارٌف اٌجار مكاتب  5500

 رأس المال 35000 

 بضاعة أول المدة  5000

 المدٌنون  1500

عقاراتإٌراد إٌجار  7500   

الدعاٌة واإلعالن ارٌفمص  3500  
أوراق مالٌةإٌراد  3000   

 اإلجمالً 58500 58500

 

: وفٌما ٌلً معلومات إضافٌة عن نشاط الشركة   

.دٌنار  15000الرواتب السنوٌة للموظفٌن  مصارٌف (1  

.دٌنار  750مصارٌف التأمٌن السنوٌة ( 2  

.دٌنار  4000السنوٌة  مصارٌف الدعاٌة واإلعالن( 3  

. دٌنار   500مصارٌف إٌجار المكاتب الشهري ( 4  

.دٌنار سنوٌا ً  5000للغٌر  العقارات المؤجرةٌبلغ إٌراد إٌجار ( 5  

. دٌنار  4000بلغ إٌراد األوراق المالٌة السنوي ( 6  

.دٌنار  8000بلغت بضاعة أخر المدة ( 7  

: المطلوب   

. إجراء القٌود السنوٌة الالزمة ( 1  

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( 2  

 

 



0788586401 زهره أبو معتصم. أ  1ف/  أدبً ث2/  المالٌة الثقافة لمادة مقترحة اسئلة   
 

(  0788586401معتصم أبو زهره . أ)  1ف/  ث أدب2ً/ الثقافة المالٌة مقترحة لمادة اسئلة  26  

 

( : 1)حل المطلوب رقم   

 2016 بل القٌام بتسجٌل  ٌود التسوٌات الجردٌة ٌتم تحلٌل المعلومات اإلضافٌة إجراء عملٌات حسابٌة لتحدٌد ما ٌخص العام 

. وتحدٌد المستحقات أو المقدمات سواء بالمصارٌف أو باإلٌرادات , من مصارٌف أو إٌرادات   

دٌنار  15000       الرواتب السنوٌة        ( 1  

دٌنار   12000         فوعة        الرواتب المد  

دٌنار   2000       الرواتب المستحقة الدفع     

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

3000  
3000 

مصروف الرواتب/ من حـ  
مصروف رواتب مستحق/ إلى حـ  

( ٌد تسوٌة مصروف الرواتب )  

  31/12/2016  

 

دٌنار 750مصارٌف التأمٌن السنوٌة                ( 2  

دٌنار   1000          المصارٌف المدفوعة                 

دٌنار   250      مصارٌف التأمٌن المدفوعة مقدما ً      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

ر م  البٌان
 القٌد

ر م 
 المستند

 التارٌخ

250  
250 

مصارٌف التأمٌن المدفوعة مقدما ً      / من حـ    
مصارٌف التأمٌن/ إلى حـ       

( ٌد تسوٌة مصروف التأمٌن)         

  31/12/2016  

 

دٌنار  4000مصارٌف الدعاٌة واإلعالن السنوٌة          ( 3  

دٌنار   3500المصارٌف المدفوعة                                 

دٌنار  500المستحقة          مصارٌف الدعاٌة واإلعالن   

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

500  
500 

الدعاٌة واإلعالنمصارٌف / من حـ  
مصارٌف الدعاٌة واإلعالن المستحقة/ إلى حـ  
( ٌد تسوٌة مصروف البٌع والتوزٌع)   

  31/12/2016  
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(دٌنار  6000=  12 × 500)دٌنار  6000         السنويمصارٌف إٌجار المكاتب  (4  

دٌنار   5500                        المبلغ المدفوع            

دٌنار   500المستحق الدفع    مصارٌف إٌجار المكاتب      

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

500  
500 

مصارٌف إٌجار المكاتب/ من حـ  
مستحقال المكاتب مصروف إٌجار/ إلى حـ  

(المكاتب  ٌد تسوٌة مصروف إٌجار )   

  31/12/2016  

 

دٌنار  5000السنوي                  العقارات إٌجارإٌراد ( 5  

دٌنار   7500        المقبوب           العقارات إٌجار إٌراد    

دٌنار   2500       مقبوب  مقدما ً    إٌجار العقاراتإٌراد   

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

2500  
2500 

       إٌجار العقاراتإٌراد / من حـ    
إٌراد اإلٌجار مقبوب  مقدما ً       / إلى حـ        
(إٌجار العقارات  ٌد تسوٌة مصروف )         

  31/12/2016  

 

دٌنار  4000إٌراد األوراق المالٌة السنوي                  ( 6  

دٌنار   3000إٌراد األوراق المالٌة المقبوب                       

دٌنار   1000     القبب       إٌراد األوراق المالٌة المستحق  

: قٌد التسوٌة وٌسجل فً دفتر الٌومٌة كاألتً *    

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

1000  
1000 

إٌراد األوراق المالٌة المستحق  القبب/ من حـ  
إٌراد األوراق المالٌة/ إلى حـ  

( ٌد تسوٌة مصروف إٌجار العقارات )   

  31/12/2016  
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. دٌنار  8000بلغت بضاعة أخر المدة ( 7  

: ٌتم إثبات  ٌد بضاعة أخر المدة فً نهاٌة العام كاألتً   

المبالغ 
 المدٌنة

المبالغ 
 الدائنة

رقم  البٌان
 القٌد

رقم 
 المستند

 التارٌخ

8000  
8000 

بضاعة أخر المدة/ من حـ  
ملخص الدخل/ إلى حـ  

( ٌد إثبات بضاعة أخر المدة )   

  31/12/2016  

 

. إعداد مٌزان المراجعة بعد التسوٌات الجردٌة ( : 2)حل المطلوب رقم   

النخبةشركة   
بعد التسوٌات الجردٌة 31/12/2016مٌزان المراجعة باألرصدة كما فً   

 اسم الحساب األرصدة الدائنة األرصدة المدٌنة
 البنك  8000

 الصندوق  7000

 المشترٌات  15000

 المبٌعات 10000 

 الدائنون 3000 

 مصارٌف التأمٌن  750

 مصارٌف رواتب الموظفٌن  15000

 مصارٌف اٌجار مكاتب  6000

 رأس المال 35000 

 بضاعة أول المدة  5000

 المدٌنون  1500

 إٌراد إٌجار عقارات 5000 

 مصارٌف الدعاٌة واإلعالن  4000
 إٌراد أوراق مالٌة 4000 

مستحقةمصارٌف رواتب الموظفٌن  3000   

 مصارٌف التأمٌن المدفوعة مقدما ً  250

 مصارٌف الدعاٌة واإلعالن المستحقة 500 

 مصروف إٌجار المكاتب المستحق 500 

 إٌراد اإلٌجار مقبوب  مقدما ً 2500 

 إٌراد األوراق المالٌة المستحق  القبب  1000

 بضاعة أخر المدة  8000

 ملخص الدخل 8000 

 اإلجمالً 71500 71500

 

: مالحظات على الحل   

. بقاء مٌزان المراجعة متوازن رغم ترحٌل  ٌود التسوٌات للمٌزان  -1  

.دخول حسابات جدٌدة لمٌزان المراجعة وذلك بسبب التسوٌات الجردٌة  -2  

 


