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السؤال االول :
ا) ادناه الفرضيات والمبادئ الخاصة بالنظرية المحاسبية :

 -1فرضية االستم اررية

 -2مبدا االفصاح الشامل

 -4فرضية الفترة المحاسبية

 -5مبدا التكمفة التاريخية

 -3فرضية وحدة النقد
 -6مبدا المقابمة

المطموب  :حدد الفرض او المبدا المحاسبي الذي يصف كل من الحاالت ادناه .

( -1

) يفترض ان الدوالر او الدينار هو عصا القياس المستخدمة في عرض االداء المالي .

( -2

) تحديد المصاريف الى االيرادات في الفترة المالئمة .

( -3

) يتطمب االفصاح عن المعمومات المهمة بما فيه الكفاية لمتأثير عمى قرار مستخدم البيانات

الذي تصمه معمومات معقولة .

( -4

) فرض محاسبي ينص عمى ان الوحدة المحاسبية التي تعد عنها التقارير المالية المختمفة مستمرة

( -5

) مبدا محاسبي قائم عمى اعتبار ما تم صرفه عمى االصل حتى اصبح صالحا لالستخدام ( سعر

في العمل واداء الوظائف التي تم استثمار االموال فيها من اجمها .

االقتناء ) افضل اساس إلثبات العمميات المحاسبية .

) مبدا محاسبي يشير الى ان المصاريف يجب ان تطرح من االيرادات لتحديد دخل الشركة .

( -6

ب) تعتبر الموثوقية من الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية
اذكر مكونات الموثوقية ؟
-1

-3

-2

السؤال الثاني:
اليك البيانات التالية الخاصة بشركة البصرة التجارية عن السنة المنتهية في . 2000-12-31

95000مبيعات  34000 ،مشتريات  40000 ،مخزون سمعي  8200 ، 1/1مردودات المبيعات 20000 ،

مردودات المشتريات  11300 ،خصم عمى المبيعات  11800 ،مصاريف نقل لمداخل  4800 ،رواتب رجال البيع
 1200 ،مصاريف اعالن  6800 ،الخصم عمى المشتريات  3000 ،مصاريف استهالك معدات البيع 7000 ،

مصاريف ادارية وعامة  35000 ،مخزون بضاعة اخر المدة  2500 ،مصاريف استهالك معدات المكتب 6500 ،

ارباح بيع معدات  5200 ،ارباح اسهم  5100 ،خسائر بيع استثمارات طويمة االجل .
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المطموب  :تحديد التالي مع بيان طريقة الحل .
 -1تحديد صافي المبيعات .
 -4تحديد مجمل الربح .

 -2تحديد صافي المشتريات  -3 .تحديد تكمفة البضاعة المباعة .
التشغيمي .
ة
 -5تحديد اجمالي المصاريف

 -6تحديد االيرادات والمصاريف االخرى

 -7تحديد صافي الربح بعد االيرادات والمصاريف االخرى
السؤال الثالث :
السؤال الثالث :
ادناه ميزانيات مقارنة لشركة االستشارات الهندسية في بداية ونهاية سنة 1999
االصول

1999-12-31

1999-1-1

الزيادة  /النقص

النقد

$90000

$26000

$64000

حسابات مدينة

162000

158000

4000

مخزون سمعي

20000

18000

2000

معدات

78000

44000

34000

يطرح استهالك متراكم

()34000

()22000

12000

المجموع

316000

224000

مصاريف مستحقة

7000

5000

2000

حسابات دائنة

33000

25000

8000

اسهم عادية

200000

160000

40000

ارباح محتجزة

76000

34000

42000

المجموع

316000

224000

المطموبات وحقوق الممكية

وكان صافي دخل الشركة  $ 88000وقد تم دفع ( توزيع ) ارباح اسهم قدرها  $46000في
سنة . 1999
المطموب  :تحضير قائمة التدفقات النقدية لسنة . 1999

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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