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 5درجات )

(

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل :
 .1يعرف بأنو :النقص التدريجي في قيمة األصل الثابت نتيجة االستخدام أو التقادم أو التطور التكنولوجي :
أ – الخردة

ج – العمر االنتاجي

ب – االىالك

د – كل ما سبق

 .2يقصد بو االستمرار في تطبيق نفس السياسات واإلجراءات المحاسبية من فترة ألخرى :
ب – مبدا االستمرارية

أ – مبدأ الثبات

د – مبدا التكمفة التاريخية

ج – مبدأ الحيطة والحذر

 .3تطبق طريقة معدل النفاد لحساب قسط االىالك لـ:
أ – العدد واالدوات

ج – الموارد الطبيعية د –

ب–

اآلالت والمعدات

جميع ما سبق

 .4عند قيام المحاسب بإثبات المصروفات االيرادية عمى انيا مصروفات رأسمالية فإن ذلك يؤدي الى:
أ – زيادة في األصول ونقص في الدخل لتمك الفترة

ب – نقص في األصول ونقص في الدخل لتمك الفترة
ج – زيادة في األصول وزيادة في الدخل لتمك الفترة

د – نقص في األصول وزيادة في الدخل لتمك الفترة

 .5يبمغ قسط االىالك السنوي إلحدى اآلالت  3600دينار  ،وقد تم إضافة قطعة لآللة بتاريخ  2015/9/1فأصبح قسط
االىالك السنوي لآللة بعد إضافة القطعة  4200دينار  ،فإن مصروف اىالك اآللة لعام  2015ىو:

أ –  1400دينار

د –  3800دينار

ب–

 4000دينار ج –

ىـ  3750 -دينار

 2800دينار

(

السؤال الثاني :

 9درجات) .

في  2013/5/1اشترت منشأة األمل التجارية سيارة بمبمغ  25000دينار ،وبمغت مصاريف الشحن والجمارك
 5000دينار دفعت جميع المبالغ بشيك ،ويقدر العمر االنتاجي لمسيارة

 8سنوات وتستيمك بطريقة القسط

المتناقص المضاعف

المطـموب  – 1 /إثبات شراء السيارة في 2013/5/1

 – 2حساب قسط اىالك السيارة لعام  ، 2013وعام 2014
 – 3اجراء قيود التسوية واالقفال الخاصة باىالك السيارة (بالطريقة غير المباشرة) لعام  2013فقط ،مع بيان األثر
عمى قائمة المركز المالي (الميزانية) لعام 2013

 – 4بفرض أن السيارة تستيمك بطريقة مجموع أرقام السنوات وان قيمة الخردة  3000دينار .فما ىو قيمة قسط اىالك
السيارة لعام 2013

السؤال الثالث :

 6درجات) .

(

تمتمك إحدى المنشآت آلة تكمفتيا  20000دينار ويبمغ مجمع اىالكيا  8000دينار
المطـموب  – 1 /اجراء القيود الالزمة إلثبات الحاالت التالية كل عمى حده:
-بيع اآللة بمبمغ  11200دينار

مبادلة اآللة بسيارة قيمتيا  13500دينار  ،عمما بأنو قدرت اآللة بمبمغ  12500دينار – 2اذا تم إضافة قطعة لآللة بقيمة  4000دينار  ،وكانت قيمة الخردة  1000دينار والعمر اإلنتاجي المتبقي
لآللة بعد اضافة القطعة  5سنوات .فما ىو قسط االىالك السنوي (الثابت) لآللة بعد إضافة القطعة

إنتيت األسئمة
مع تمنياتنا لمجميع بالتوفيق والنجاح

