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اسم المحاضر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم  /التخصص  :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

(  5درجات )

السؤال األول :
اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل:
 .1يعتبر تقويم األصول المتداولة وفقا للتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقا لمبدأ:
ب – اإلفصاح

أ – الثبات

د – التكلفة التاريخية

ج – الحيطة والحذر
 .2يقصد بجرد األصول الثابتة:

أ – التحقق من وجود األصل الثابت

ب – التأكد من ملكية األصل الثابت
ج – معرفة القيمة الصافية لألصل الثابت

د – كل ما سبق

 .3يفضل أن يتم احتساب قسط اهل  ك الموارد الطبيعية باستخدا رريقة:
ب – معدل النفاد

أ – القسط الثابت

د – إعادة التقدير

ج – القسط المتناقص المضاعف
 .4يقصد بأساس االستحقاق المحاسبي:

أ – االعتراف باإليرادات والمصروفات التي تخص الفترة بغض النظر عن التحصيل أو الدفع النقدي

ب – االعتراف باإليرادات والمصروفات عند التحصيل أو الدفع النقدي بغض النظر عن الفترة التي تخصها
ج – االعتراف باإليرادات التي تخص الفترة واالعتراف بالمصروفات عند دفعها

د – االعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة واالعتراف باإليرادات عند تحصيلها
 .5سيارة تكلفتها  16000دينار ومجمع اهلكها  6000دينار ،تمت مبادلتها بآلة مع دفع مبلغ  800دينار لصاحب اآللة،
وقد نتج عن عملية المبادلة مكسب بقيمة  300دينار فإن قيمة اآللة هي:
أ –  10800دينار

د –  9200دينار

ب –  11100دينار

هـ  10500 -دينار

ج –  9500دينار

(  8درجات) .

السؤال الثاني :
ظهرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة (قبل التسوية) إلحدى المنشآت بتاريخ :2017/12/31
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

24000

الحساب

السيارات
4000

مجمع اهل ك السيارات

فإذا علمت أن العمر اإلنتاجي للسيارات  8سنوات وأنها تستهلك بطريقة القسط المتناقص المضاعف

المطـلوب  – 1 /حساب مصروف اهل ك السيارات لعا 2017

 – 2اجراء قيود التسوية واالقفال الخاصة بإهل ك السيارات (بالطريقة غير المباشرة) لعا  ،2017وبيان األثر على
قائمة المركز المالي (الميزانية) لعا 2017

 – 3استنتاج تاريخ شراء السيارات

 – 4بفرض أن السيارات تستهلك بطريقة مجموع أرقا السنوات وان قيمة الخردة  2400دينار .فما هو قيمة قسط
اهل ك السيارات لعا 2017

(  7درجات) .

السؤال الثالث :

في  2013/1/1اشترت إحدى المنشآت آلة تكلفتها  32000دينار وعمرها اإلنتاجي  5سنوات وقيمتها كخردة  2000دينار،

وتستهلك بطريقة القسط الثبات ،وفي  2016/1/1تم إضافة قطعة لآللة تكلفتها  4200دينار مما أدى إلى زيادة العمر
اإلنتاجي لآللة سنة إضافية واحدة ،وفي  2016/9/1تم بيع اآللة بمبلغ  15000دينار

المطـلوب  – 1 /إثبات شراء اآللة بتاريخ 2013/1/1

 – 2حساب قسط االهل ك السنوي الجديد لآللة بعد إضافة القطعة بتاريخ 2016/1/1
 – 3إجراء القيد المحاسبي اللز إلثبات بيع اآللة في 2016/9/1

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

