
 

 

 

 

 

 

 



 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 المحاسبٌن زمالئً

 ,,,,,   تحٌة طٌبة وبعد                           

من خالل جلسات سجل المحاسبٌن  أسئلة سجل المحاسبٌن والمراجعٌن للنقل من تحت التمرٌن بعد ان قدمنا 

والملزمة دى فٌها  بتجمٌع معظم االسئلة المكررة تقرٌبا فى كل الجلسات قمنا والمراجعٌن على مدار العام السابق

زمة السابقة  وهى شاملة معظم االسئلة اللى وردت فى امتحانات السجل ولكن اجابات االسئلة اللى وردت فى المل

 ٌنقصها فقط قٌود الٌومٌة  واللى هتالقوها على الرابط التالى : 

post_31.html-http://www.elmohaseb.com/2015/05/blog   

 ده هتالقو علٌه ملف فٌه شرح لكل قٌود الٌومٌة المستخدمة فى المحاسبة المالٌة  الرابط

.................................................................................. 

 comwww.elmohaseb.هذا العمل مقدم لكم من موقع المحاسب دوت كوم  

 واتمنى ان ٌنال اعجابكم كما اتمنى من هللا ان ٌجعله خالصا لوجه الكرٌم وان ٌجعله فى مٌزان حسناتى

 كما ادعوكم للدعاء لى بظهر الغٌب ..

وهذا العمل مسموح بنشره وتداوله بالمجان ولكن ارجو من الجمٌع عند النقل أن ٌذكر المصدر حتى ال ٌضٌع 

 مجهودى  ..

 نسوش تدعمونا وتعملوا الٌك لصفحتنا على الفٌس بوك على الرابط التالى :وفى النهاٌة مت

https://www.facebook.com/elmohasep 

 

 ؟ : عرف السعر المحاٌد ومن هم االشخاص المرتبطٌن1س

 رحذ٠ذ اٌغؼش اٌّحب٠ذ

رٙزٖ حٌظعخ٩ِص فٝ و١ف١ش طلذ٠ذ حٌغعش حٌطز١عٝ أٚ حٌعخدي أٚ حٌلم١مٝ  طزذٚ حٌّشىٍش حٌشث١غ١ش ف١ّخ ٠ظعٍك

 ، ٚ٘ٛ حٌغعش حٌزٜ ٠ـذ أْ ٠ظُ طم١١ُ ٘زٖ حٌظفمخص رٗ وّخ ٌٛ وخْ وً ِٓ ؽشفٝ حٌّعخ٩ِص ِغظم٩ عٓ ح٢خش.

ظيٝ ٠ٚظُ طلذ٠ذ ٘زح حٌغعش فٝ ػٛء ِخ ٠عشف رّزذأ عذَ حٌظل١ض. ٚ٘ٛ ٠عٕٝ أْ طم١ي١ُ ح٤عّيخي ٚحٌظظيشفخص حٌ

٠ظُ طٕف١ز٘خ ر١ٓ ح٤شخخص حٌّشطزطش، وّخ ٌٛ وخٔض ٘زٖ ح٤عّخي أٚ حٌظظشفخص طظُ ر١ٓ أؽشحف وً ِّٕٙخ ِغيظمً 

 عٓ ح٤خش.

٠ٚطٍك عٍٝ حٌغعش حٌزٜ ٠ظُ طلذ٠ذٖ ؽزمخً ٌٙزح حٌّزذأ رخٌغعش حٌّلخ٠ذ، ٚ٘يٛ حٌغيعش حٌيزٜ ٠ّىيٓ أْ ٠ىيْٛ 

 ؽشف ػخٌغ ٨ ٠شطزؾ ِع ٘زٖ حٌششوخص رع٩لش لخ١ٔٛٔش.ػّٕخً ٌٍغٍع أٚ حٌخذِخص ف١ّخ ٌٛ طُ حٌظعخًِ ف١ٙخ ِع 
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حٌغيعش حٌّلخ٠يذ رؤٔيٗ  9191فيٝ طمش٠ش٘يخ حٌظيخدس فيٝ  ػشفذ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ اإللزظبدٜ ٚاٌز١ّٕخٚلذ 

حٌغعش حٌزٜ ٠ظُ ح٦طفخق ع١ٍٗ ر١ٓ أؽشحف غ١ش ِشطزط١ٓ ٠ضحٌْٚٛ ٔشخؽُٙ فٝ ع١ٍّخص ِظّخػٍش ٚفٝ ظيً ظيشٚف 

 ٚششٚؽ حٌغٛق حٌّفظٛف.

٠ذ اٌغؼش اٌّحب٠ذ ال ٠زُ ثغٌٙٛخ ٚإّٔب ٠زُ رحذ٠ذٖ فىٝ ػىٛم ِوّٛػىخ ِىٓ اٌؼٛاِىً اٌزىٝ ٚرحذ

 رؤثش ف١ٗ ٠ّٚىٓ ث١بٔٙب فٝ ا٢رٝ:

ِذٜ حٌظّخػً أٚ حٌظشخرٗ ر١ٓ طفمش ٚأخشٜ، رل١غ ٠ظُ طلذ٠ذ حٌغعش حٌّلخ٠ذ ٚفمخً ٌظشٚف ويً طيفمش أخيشٜ  -
 ِّخػٍش أٚ ِظشخرٗ.

فمش، ِٚمخسٔظٙخ رخ٨ٌظضحِخص حٌمخ١ٔٛٔش ٌٍظفمش حٌّشخرٙش أٚ حٌّمخسٔيش، ِّيخ ح٨ٌظضحِخص حٌمخ١ٔٛٔش حٌّظعٍمش رىً ط -
 ٌٙزٖ ح٨ٌظضحِخص حٌمخ١ٔٛٔش ِٓ لذسس فٝ حٌظؤػ١ش عٍٝ ععش حٌظفمش، وّخ حرح وخْ حٌز١ع ٔمذح أٚ رخٌظمغ١ؾ.

ظفمش ظشٚف حٌغٛق فٝ حٌٛلض حٌزٜ طظُ ف١ٗ حٌع١ٍّش أٚ حٌظفمش ِٚمخسٔظٙخ رظشٚف حٌغٛق حٌظٝ طّض ف١ٙخ حٌ -
 أٚ حٌع١ٍّش حٌّمخسٔش أٚ حٌّشخرٙش، وٕذسس حٌغٍعش أٚ ٚفشطٙخ، ٚوزٌه كخٌش وغخد فٝ حٌغٛق أٚ سٚحؽ.

 ظشٚف حٌع١ٍّش أٚ حٌظفمش رحطٙخ حر أْ عشع حٌزخثع ٌغٍعظٗ رى١ّخص أوزش ٠ئدٜ اٌٝ طلذ٠ذ ععش ألً. -
فيٝ حٌغيٛق حٌليشس ، ٠ٚظشطذ عٍٝ ِخ عزك، عٌٙٛش طلذ٠ذ ٘زح حٌغعش فٝ كخٌش ٚؿٛد ٔظ١ش ٌٙزٖ حٌغيٍعش 

 فٝ ك١ٓ ٠ظعذ طلذ٠ذٖ عٕذِخ ٠٨ىْٛ ٌٍغٍعش ٔظ١ش فٝ حٌغٛق.

ٔظيخ ٠عطيٝ ٌّظيٍلش  5002( ٌغٕش 19ِٚغخ٠شس ٌٙزٖ حٌّفخ١ُ٘ حعظلذع لخْٔٛ حٌؼش٠زش عٍٝ حٌذخً سلُ )

( 00حٌؼشحثذ حٌلك فٝ طلذ٠ذ حٌغعش حٌّلخ٠ذ ٌٍظعخ٩ِص حٌظٝ طظُ ر١ٓ حٌششوخص حٌّشطزطيش، ٚرٌيه فيٝ حٌّيخدس )

ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظٝ ٔظض عٍٝ " ارح لخَ ح٤شخخص حٌّشطزطيْٛ رٛػيع شيشٚؽ فيٝ ِعيخ٩ِطُٙ حٌظـخس٠يش أٚ حٌّخ١ٌيش 

طخظٍف عٓ حٌششٚؽ حٌظٝ طظُ ر١ٓ أشخخص ِشطزط١ٓ ِٓ شؤٔٙخ طخف١غ ٚعخء حٌؼش٠زش، أٚ ٔمً عزجٙخ ِٓ شخض 

خػيع ٌٍؼيش٠زش عٍيٝ أعيخط خخػع اٌٝ أخش ِعفٝ أٚ غ١ش خخػع ٌٙخ ٠ىيْٛ ٌّظيٍلش حٌؼيشحثذ طلذ٠يذ حٌيشرق حٌخ

 حٌغعش حٌّلخ٠ذ ٚطلذد ح٩ٌثلش حٌظٕف١ز٠ش ؽشق طلذ٠ذ حٌغعش حٌّلخ٠ذ ".

ٌٚشث١ظ حٌّظٍلش عٕذ حٌؼشٚسس حرشحَ حطفخلخص ِع ِٕشآص ِشطزطش عٍيٝ حطزيخط ؽش٠ميش أٚ أوؼيش ٌظلذ٠يذ حٌغيعش 

 حٌّلخ٠ذ فٝ طعخ٩ِطٙخ.

طٛس حٌّعخ٩ِص حٌظٝ ٠ـٛص ٌٍّظٍلش حٌظلمك ِيٓ ( ِٓ ح٩ٌثلش حٌظٕف١ز٠ش ٌٍمخْٔٛ رعغ 03ٚلذ كذدص حٌّخدس )

أْ حٌغييعش ِلخ٠ييذ فٕظييض عٍييٝ "ٌٍّظييٍلش حٌظلمييك ِييٓ ططز١ييك ح٤شييخخص حٌّييشطزط١ٓ ٌٍغييعش حٌّلخ٠ييذ فييٝ 

ِعخ٩ِطُٙ رشؤْ طزخدي حٌغيٍع ٚحٌخيذِخص ٚحٌّيٛحد حٌخيخَ ٚحٌّعيذحص حٌشأعيّخ١ٌش ٚطٛص٠يع حٌّظيشٚفخص حٌّشيظشوش 

عخ٩ِص حٌظـخس٠ش أٚ حٌّخ١ٌش حٌظٝ طظُ ف١ّخ ر١ُٕٙ " عٍيٝ أْ حٌٛحػيق ِيٓ ٘يزٖ ٚح٦طخٚحص ٚحٌعٛحثذ ٚغ١ش رٌه ِٓ حٌّ

 حٌّخدس أْ ٘زٖ حٌلخ٨ص عٍٝ عز١ً حٌّؼخي ٨ حٌلظش.

( ِٓ حٌمخْٔٛ طعش٠فيخً ٌىيً ِيٓ حٌشيخض حٌّيشطزؾ ٚحٌغيعش حٌّلخ٠يذ، أِيخ عيٓ حٌشيخض 9وّخ كذدص حٌّخدس )

 ٠ذ ٚعخء حٌؼش٠زش رّخ فٝ رٌه:حٌّشطزؾ فٙٛ وً شخض ٠شطزؾ رّّٛي رع٩لش طئػش فٝ طلذ

 اٌضٚج ٚ اٌضٚجخ ٚاألطٛي ٚاٌفشٚع -1
% ػٍٝ أأللً ِىٓ ػىذد أٚ 55اٌششوخ ٚاٌشخض اٌزٜ ٠ٍّه ف١ٙب ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش  -2

 ل١ّخ األعُٙ أٚ ِٓ حمٛق اٌزظ٠ٛذ.
 اٌششوبم اٌّزؼبِْٕٛ أٚ اٌّٛطْٛ فٝ ششوبد األشخبص. -3
األلىً ِىٓ ػىذد أٚ ل١ّىخ األعىُٙ أٚ ِىٓ % ػٍىٝ 55أٜ ششوز١ٓ أٚ أوثش ٠ّزٍه شىخض أرىش  -4

 حمٛق اٌزظ٠ٛذ فٝ وً ِّٕٙب.
ٚأِخ حٌغعش حٌّلخ٠ذ، فٙٛ حٌغعش حٌزٜ ٠ظُ حٌظعخًِ رّمظؼخٖ ر١ٓ شخظ١ٓ غ١ش ِشطزط١ٓ أٚ أوؼش، ٠ٚظلذد ٚفميخً 

 ٌمٜٛ حٌغٛق ٚظشٚف حٌظعخًِ.

ٌٍميخْٔٛ عٍيٝ أْ ٠يظُ طلذ٠يذ ( ِيٓ ح٩ٌثليش حٌظٕف١ز٠يش 01ٚعٓ ؽشق طغع١ش حٌظعخ٩ِص فمذ ٔظض ع١ٍٙخ حٌّيخدس )

 ( ِٓ حٌمخْٔٛ ؽزمخً ٤كذٜ حٌطشق ح٢ط١ش:         00حٌغعش حٌّلخ٠ذ، حٌّٕظٛص ع١ٍٗ فٝ حٌّخدس )

ٚفمخً ٌٙخ ٠ىْٛ طلذ٠ذ ععش حٌغٍعش أٚ حٌخذِش ف١ّخ ر١ٓ ح٤ؽشحف حٌّشطزطيش عٍيٝ  : ؽش٠مخ اٌغؼش اٌحش اٌّمبسْ -9

 ٓ حٌششوش ٚأشخخص غ١ش ِشطزط١ٓ .أعخط ععش رحص حٌغٍعش أٚ حٌخذِش ارح طّض ر١

 ٠ٚعظّذ فٝ ٘زٖ حٌّمخسٔش عٍٝ أعخط عٍعش أٚ خذِش أخشٜ ِّخػٍش ٠ٚئخز فٝ ح٦عظزخس حٌعٛحًِ حٌظخ١ٌش :    



 

 حٌششٚؽ حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٝ ٠ظلًّ رٙخ وً ؽشف ِٓ أؽشحف حٌظعخلذ . -أ 

 ظشٚف حٌغٛق . -د 

 حٌظشٚف حٌخخطش رخٌع١ٍّش حٌّع١ٕش . -ؽ 

: ٚٚفميخً ٌٙيزٖ حٌطش٠ميش ، ٠ىيْٛ طلذ٠يذ عيعش حٌغيٍعش أٚ  ٍفخ اإلجّب١ٌخ ِؼبفبً إ١ٌٙب ٘بِش سثى ؽش٠مخ اٌزى -5

حٌخذِش ف١ّخ ر١ٓ ح٤ؽشحف حٌّشطزطش عٍٝ أعخط اؿّخٌٝ طىٍفيش حٌغيٍعش أٚ حٌخذِيش ِؼيخفخً ا١ٌٙيخ ٔغيزش ِج٠ٛيش 

أعيخط ٘يخِش حٌيشرق  ِع١ٕش وٙخِش سرق ٌظخٌق حٌششوش حٌزخثعش أٚ ِئد٠ش حٌخذِش ، ٠ٚلذد ٘يخِش حٌيشرق عٍيٝ

حٌزٜ ٠لظً ع١ٍٗ حٌّّٛي فٝ ِعخ٩ِطٗ حٌظٝ طظُ ِع أؽشحف ِغظمٍش أٚ ٘خِش حٌشرق حٌزٜ ٠لظيً ع١ٍيٗ ؽيشف 

 آخش ِغظمً فٝ ِعخ٩ِص أخشٜ ِشخرٙش.

: ٚٚفمخً ٌٙزٖ حٌطش٠مش ٠ىْٛ طلذ٠ذ ععش حٌغٍعش أٚ حٌخذِش ف١ّخ ر١ٓ ح٤ؽشحف حٌّشطزطش  ؽش٠مخ عؼش إػبدح اٌج١غ -0

ععش حٌغٍعش أٚ حٌخذِش ٚفمخً ٌغعش اعخدس حٌز١ع اٌٝ ؽشف ػخٌغ غ١ش ِشطزؾ رعذ خظيُ ٔغيزش طّؼيً  عٍٝ أعخط

٘خِش سرق ِٕخعذ ٌٍطشف حٌٛع١ؾ ، ٠ٚلذد ٘خِش حٌشرق عٍٝ أعخط حٌٙخِش حٌزٜ ٠لظً ع١ٍٗ ٔفظ حٌزيخثع 

ٗ حٌّّيٛي ِٓ خ٩ي ِعخ٩ِطٗ ِع أؽشحف ِغظمٍش ، وّخ ٠ـٛص أْ ٠لذد عٍٝ أعيخط حٌٙيخِش حٌيزٜ ٠لظيً ع١ٍي

أِخ عٓ ح٠ٌٛٚ٤ش فٝ ططز١ك ؽشق حٌظغع١ش حٌّشخس ا١ٌٙخ فمذ ٔظيض حٌّيخدس      حٌّغظمً فٝ ِعخٍِش ِّخػٍش.

 ( ِٓ ح٩ٌثلش حٌظٕف١ز٠ش عٍٝ :00)

أْ طىْٛ ح٠ٌٛٚ٤ش  فٝ طلذ٠ذ حٌغعش حٌّلخ٠ذ ٌطش٠مش حٌغعش حٌليش حٌّميخسْ، ٚفيٝ كخٌيش عيذَ طيٛحفش حٌز١خٔيخص  

 ٠مش ٠ظُ ططز١ك اكذٜ حٌطش٠مظ١ٓ ح٤خش١٠ٓ حٌّٕظٛص ع١ٍّٙخ فٝ حٌّخدس حٌغخرمش .ح٩ٌصِش ٌظطز١ك ٘زٖ حٌطش

ٚفٝ كخٌش عذَ اِىخ١ٔش ططز١ك أٜ ِٓ حٌطشق حٌؼ٩ػيش حٌّشيخس ا١ٌٙيخ فيٝ حٌّيخدس حٌغيخرمش ، ٠ـيٛص اطزيخط أٜ      

 ِش ٌٍّّٛي .ؽش٠مش ِٓ حٌطشق حٌٛحسدس رّٕٛرؽ ِٕظّش حٌظعخْٚ ح٦لظظخدٜ ٚحٌظ١ّٕش أٚ أٜ ؽش٠مش أخشٜ ٩ِء

ٚفٝ ؿ١ّع ح٤كٛحي ٠ـٛص ح٦طفخق ِغزمخً ر١ٓ ح٦دحسس حٌؼش٠ز١ش ٚحٌّّٛي عٍيٝ حٌطش٠ميش حٌظيٝ ٠ظزعٙيخ حٌّّيٛي فيٝ     

 طلذ٠ذ حٌغعش حٌّلخ٠ذ عٕذ طعخٍِٗ ِع ح٤ؽشحف حٌّشطزطش .

 ٚلذ كذدص ٘زٖ حٌّخدس ح٠ٌٛٚ٤ش حٌّظعٍمش رظطز١ك ٘زٖ حٌطشق ٌظىْٛ عٍٝ حٌٛؿٗ ح٢طٝ :     

أْ ح٠ٌٛٚ٤ش ٌظطز١ك ؽش٠مش حٌغعش حٌلش حٌّمخسْ ٚ٘يزح ٠عٕيٝ أٔيٗ فيٝ كخٌيش طيٛحفش حٌز١خٔيخص ح٩ٌصِيش ٌظطز١يك ٘يزٖ     

 حٌطش٠مش ٨ ٠ـٛص ٌٍزٕه أٚ حٌشخض ح٦عظزخسٜ اطزخط أٜ ؽش٠مش أخشٜ .

ؿّخ١ٌيش ِؼيخفخً فٝ كخٌش عذَ طٛحفش حٌز١خٔخص ح٩ٌصِش ٌظطز١ك حٌغعش حٌلش حٌّمخسْ أ٠خً ِٓ ؽش٠مظٝ حٌظىٍفيش ح٦     

 ا١ٌٙخ ٘خِش سرق ٚؽش٠مش ععش اعخدس حٌز١ع .

فٝ كخٌش عذَ طٛحفش حٌز١خٔخص ح٩ٌصِش ٌظطز١يك أٜ ِيٓ حٌطيشق حٌيؼ٩ع حٌغيخرمش ، ٠ـيٛص اطزيخط أٜ ؽش٠ميش ِيٓ   

 حٌطشق حٌٛحسدس  رّٕٛرؽ ِٕظّش حٌظعخْٚ ح٦لظظخدٜ ٚحٌظ١ّٕش أٚ أٜ ؽش٠مش أخشٜ ٩ِثّش ٌٍّّٛي .

مخً ر١ٓ حٌشخض ح٦عظزخسٜ ٚح٦دحسس حٌؼش٠ز١ش عٍٝ حٌطش٠مش حٌظيٝ ٠ّىيٓ أْ ٠ظزعٙيخ ٌظلذ٠يذ ٠ـٛص ح٦طفخق ِغز  

 حٌغعش حٌّلخ٠ذ رخٌٕغزش ٌظعخ٩ِطٗ ِع ح٤شخخص حٌّشطزطش ، ٚ٘ٝ ِخ طعشف ربطفخل١خص حٌظغع١ش حٌّمذَ .

فٝ ططز١ك  ٠ٚفشع ٘زح حٌٕض عٍٝ عخطك ِظٍلش حٌؼشحثذ حٌعذء ح٤وزش فٝ ططز١مٗ ، ربعظزخس أْ حٌٕـخف  

 لٛحعذ طغع١ش حٌّعخ٩ِص ، ٚخخطش ِع ِفَٙٛ حٌشرؾ حٌزحطٝ ٠ظٛلف عٍٝ طٛف١ش حٌز١خٔخص ح٩ٌصِش ٌظٕف١زٖ

 ِب ٘ٛ اٌفشق ث١ٓ اإل٘الن ٚ اإلعزٙالن ؟: 2س

 

ِؼً حٌّٕخؿُ ( ٚ٘زح  –ح٩٘٦ن :_ ٘ٛ حٌٕمض حٌظذس٠ـٟ فٟ ل١ّش ح٤طً حٌؼخرض ِخ عذح ح٤سحػٟ ) ٌٙخ ِعذي ٔفخر 

  . عخَ ٠ٚظٙش وّظشٚف فٟ لخثّش حٌذخً حٌٕمض عٓ

 –ِظخس٠ف حٌظؤع١ظ  –رشحءس ح٦خظشحط  –ح٦عظ٩ٙن :_ ٘ٛ حٌٕمض حٌظذس٠ـٟ فٟ ح٤طً حٌغ١ش ٍِّٛط ِؼً ] حٌشٙشس 

 ٔفمخص ا٠شحدحص ِئؿٍش) كٍّش اع١ٔ٩ش ( ِظخس٠ف طلذ٠غ ِعخسع ) د٠ىٛسحص، أسػ١خص ،،،،، ( ِظخس٠ف رلٛع ٚطط٠ٛش 



 

 () ششوخص ح٤د٠ٚش

 ؟    : كم عدد معاٌٌر المحاسبة المصرٌة3س

 ِؼب١٠ش اٌّحبعجخ اٌّظش٠خ

 سلُ

 اٌّؼ١بس

 ٚطف اٌّؼ١ىىىىىىىبس

 
ر١ّٙذ ٍِٚحك اٌّؼبٌوبد اٌّغزثٕٝ رطج١مٙب ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠ش 

 اٌّب١ٌخ

 إؽبس إػذاد ٚػشع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 

 اٌّب١ٌخ ػشع اٌمٛائُ  1    

 اٌّخضْٚ  2    

 إٌمذٞ لٛائُ اٌزذفك  4    

 اٌغ١بعبد اٌّحبعج١خ ٚاٌزغ١١شاد فٝ اٌزمذ٠شاد اٌّحبعج١خ ٚ األرطبم  5    

 ا١ٌّضا١ٔخ األحذاس اٌزب١ٌخ ٌزبس٠خ  7    

 ػمٛد اإلٔشبم  8    

 ٚإ٘الوبرٙب األطٛي اٌثبثزخ  15    

 اإل٠شاد  11    

 اٌّحبعجخ ػٓ إٌّ  اٌحى١ِٛخ ٚ اإلفظبح ػٓ اٌّغبػذاد اٌحى١ِٛخ  12    

 س اٌزغ١شاد فٝ أعؼبس طشف اٌؼّالد األجٕج١خأثب  13    

 رىٍفخ االلزشاع  14    

 اٌؼاللخ اإلفظبح ػٓ األؽشاف رٜٚ  15    

 اٌّغزمٍخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّوّؼخ ٚ  17    

 شم١مخ االعزثّبساد فٝ ششوبد  18    

 االفظبح ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍجٕٛن ٚ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌّشبثٙخ  19    

 اٌمٛاػذ ٚ اٌّؼب١٠ش اٌّحبعج١خ اٌّزؼٍمخ ثؼ١ٍّبد اٌزأج١ش اٌز٠ٍّٛٝ  25    

 اٌزمبػذ اٌّحبعجخ ٚ اٌزمش٠ش ػٓ ٔظُ ِضا٠ب  21    

 األسثبح ٔظ١ت اٌغُٙ فٟ  22    

 اٌٍّّٛعخ األطٛي غ١ش  23    

 ػشائت اٌذرً  24    

 ٚاٌؼشع األدٚاد اٌّب١ٌخ: اإلفظبح  25    

 ٚاٌم١بط األدٚاد اٌّب١ٌخ: االػزشاف  26    

 اٌّشزشوخ حظض اٌٍّى١خ فٝ اٌّششٚػبد  27    

 اٌّحزٍّخ اٌّخظظبد ٚاألطٛي ٚ االٌزضاِبد  28    

 رو١ّغ األػّبي  29    

 اٌذٚس٠خ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  35    

 األطٛي اػّحالي ل١ّخ  31    

 اٌّغزّشح د غ١شاألطٛي غ١ش اٌّزذاٌٚخ اٌّحزفظ ثٙب ٌغشع اٌج١غ ٚ اٌؼ١ٍّب  32    

 اٌمطبػ١خ اٌزمبس٠ش  33    

 اٌؼمبسٜ بساالعزثّ  34    

 اٌضساػخ  35    

 اٌزؼذ١ٕ٠خ ّٛاسداٌزٕم١ت ػٓ ٚ رم١١ُ اٌ  36    

 ػمٛد اٌزأ١ِٓ  37    

 ١ٍِٓضا٠ب اٌؼبِ  38    

 أعُٙ اٌّذفٛػبد اٌّج١ٕخ ػٍٝ  39    

 لبئّخ رؼش٠ف اٌّظطٍحبد اٌٛاسدح فٝ ِؼب١٠ش اٌّحبعجخ اٌّظش٠خ 
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 ؟  : كٌفٌة حساب تكلفة البضاعة المباعة 4س

 ِخضْٚ حخش حٌّذٖ  –ِشدٚدحص حٌّشظش٠خص  –حٌّزخعش = ِخضْٚ حٚي حٌّذس + حٌّشظش٠خص خ٩ي حٌفظشس طىٍفش حٌزؼخعش 

 ؟  : وضح الفرق بٌن الربح الضرٌبى والربح المحاسبى 5س

  ٌشث  اٌّحبعجٝا

========== 

ٌؼش٠زش حٚ حٌشرق ٘ٛ طخفٝ حٌشرق حٌّظعٍك رفظشس ِخ١ٌش ِع١ٕش لزً خظُ ػش٠زش حٌذخً ٠ٚشخس ح١ٌش ح٠ؼخ رخٌشرق لزً ح

  حٌذفظشٜ ٠ٚخؼع طلذ٠ذ ٘زح حٌشرق ٌٍعذ٠ذ ِٓ حٌّزخدٜء حٌّمزٌٛش رظفش عخِش ٚفٝ ػٛء ِعخ١٠ش حٌّلخعزش

  اٌشث  اٌؼش٠جٝ

======== 

٘ٛ طخفٝ حٌشرق حٌّظعٍك رفظشس ِخ١ٌش ِع١ٕش ٚحٌزٜ ٠ظلذد ٚفمخ ٌٍمٛحعذ حٌظٝ طظذس٘خ ح٨دحسس حٌؼش٠ز١ش فٝ ػٛء لخْٔٛ 

 ظٍف حٌشرق حٌّلخعزٝ عٓ حٌشرق حٌؼش٠ز١ٝ ٠ٕٚظؾ عٓ رٌه فشٚق دحثّش ٚفشٚق ِئلظشحٌؼشحثذ ٚعخدس ٠خ

 ؟ : وضح الفرق بٌن الضرٌبة المستحقة والضربٌة واجبة االداء 6س

حٌؼش٠زش حٌّغظلمش - أ  :  

فٟ ععش حٌؼش٠زش× ٟ٘ عزخسس عٓ ِـّٛط ح٨ٚع١ش حٌخخػعش ٌٍؼش٠زش   . 

ععش حٌؼش٠زش× + حٌّٙٓ حٌلشس ٚغ١ش حٌظـخسس + ح٠شحدحص حٌؼشٚس حٌعمخس٠ش ( ِؼً : ) ٚعخء حٌٕشخؽ حٌظـخسٞ ٚ حٌظٕخعٟ   

حٌؼش٠زش ٚحؿزش ح٨دحء - د  :  

 . ٟ٘ عزخسس عٓ حٌؼش٠زش حٌّغظلمش ِطشٚكخ ِٕٙخ ِـّٛط حٌغذ٠ذحص

  : ِؼً

 1. سط١ذ ِغذد رخٌض٠خدس ِٓ عٕٛحص عخرمش

 2. حٌؼش٠زش حٌٛحؿذ حعظشدحد٘خ عٓ ؽ٠ٍٛش ح٨ؿً 

ذدس ؽزمخ ٌٕظخَ حٌذفعخص حٌّمذِشحٌؼش٠زش حٌّغ   .3 

 4 . حٌعخثذ حٌّغظلك ؽزمخ ٌٕظخَ حٌذفعخص حٌّمذِش 

 5 حٌّزخٌغ حٌّغذدس ؽزمخ ٌٕظخَ حٌخظُ ٚ حٌظلظ١ً طلض كغخد حٌؼش٠زش 

 . ٚرعذ خظُ ِخ ٠ظٛحفش ِٓ ٘زٖ حٌّزخٌغ ِٓ حٌؼش٠زش حٌّغظلمش طٕظؾ حٌؼش٠زش ٚحؿزش ح٨دحء حٚ حٌغذحد**

 

  بٌن قائمة الدخل وقائمة المركز المالً وقائمة التدفقات النقدٌة ؟ ما هو الفرق:  7س 
لخثّش حٌذخً : ٟ٘ لخثّش طعزش عٓ ا٠شحدحص فظشس ِلذدس ِٚظشٚفخص ٘زٖ حٌفظشس رٙذف طلذ٠ذ طخفٟ حٌشرق أٚ خغخسس 

  31/12/0000 طٍه حٌفظشس ، ٌزٌه ٔىظذ لخثّش حٌذخً عٓ حٌغٕش حٌّخ١ٌش حٌّٕظ١ٙش فٟ

  . عند إعداد هذه القائمة ٌتم تحدٌد إٌرادات الفترة المعدة عنها وبالتالً تحدٌد المصروفات الخاصة بهاوبالتالً فإنه 

دة ، قائمةالمركزالمالى : هً قائمة تعبر عن األصول ) ممتلكات الشركة ( والخصوم ) إلتزامات على الشركة ( وكذلك حقوق الملكٌة فً لحظة محد

 13/31/0000فً لذلك نكتب قائمةالمركزالمالى 

  قائمة التدفقات النقدٌة : هً قائمة توضح مصادر الحصول على النقود وأوجه إستخدام هذه النقود وذلك عن فترة محددة

 لماذا تعد قائمة التدفقات النقدٌه او ما اهمٌة قائمة التدفقات النقدٌة ؟:  8س 
ِغظخذِٟ حٌز١خٔخص حٌلغخر١ش رّعٍِٛخص عٓ حٌٕمذ اْ حٌٙذف حٌشث١غٟ ِٓ اعذحد لخثّش حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش ٘ٛ طض٠ٚذ 

حٌّغظٍُ ٚحٌٕمذ حٌّذفٛط خ٩ي حٌفظشس حٌّخ١ٌش ، ٚرخٌظخٌٟ ٠ّىٓ ح٨عظّخد عٍٝ ِؼً ٘زٖ حٌّعٍِٛيخص ٌظٛليع لييييييذسس 



 

 حٌششويش فٟ حٌلظٛي عٍٝ حٌظ٠ّٛيً ح٩ٌصَ ِيٓ ٔمذ أٚ ِخ ٠شخرٙيٗ ، ك١غ اْ حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش حٌظخس٠خ١يش طغخعيذ

  .وؤعخط ٌظٛلع حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش حٌّغظمز١ٍش

 ؟ : ما المقصود بـــ   :رأس المال العامل واجمالى االستثمار 9س

 حؿّخٌٝ حٌخظَٛ ٚح٨ٌظضحِخص حٌّظذحٌٚش –= عزخسس عٓ حؿّخٌٝ ح٨طٛي حٌّظذحٌٚش  سأط اٌّبي اٌؼبًِ

 = سأط حٌّخي حٌعخًِ + ح٨طٛي حٌؼخرظش اجّبٌٝ االعزثّبس

 ؟  ضح الفرق بٌن التقارٌر المالٌة والقوائم المالٌة: و 11س  

 حٌظمخس٠ش حعُ ٚحشًّ ِٓ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌٗ

حٌظمخس٠ش طلظٜٛ عٍٝ ِعٍِٛخص ٨طٛؿذ فٝ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌٗ ِؼً حٌعٛحًِ حٌغ١خع١ٗ ٚح٨لظظخد٠ٗ ِٚعٍِٛخص عٓ حٌٕشخؽ 
 حٔظخؿٝ حٚ طغ٠ٛمٝ

 طٕمغُ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌٗ حٌٝ حسرع لٛحثُ حعخع١ٗ ٘ٝ
لخثّٗ حٌّشوض حٌّخٌٝ -9  

لخثّٗ حٌذخً -5  

لخثّٗ حٌظغ١ش فٝ كمٛق حٌٍّى١ٗ -0  
4- لخثّٗ حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ٗ -0  

  5-رخ٨ػخفٗ حٌٝ ح٠٨ؼخكخص حٌّشفمٗ فٝ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش 

 حٌظمخس٠ش حٌّخ١ٌٗ ٘ٝ طمش٠ش ِـٍظ ح٨دحسٖ ٚحٌّشحؿع حٌخخسؿٝ

ٟ شىً ِىظٛد طف١ذ ِظخذ حٌمشحسحٌظمخس٠ش حٌّخ١ٌٗ لذ طىْٛ لٛحثُ ِخ١ٌٗ أٚ سعخثً ف  

 : ٚطشًّ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌٗ ح٠ؼخ

 لخثّش حٌظغ١ش فٝ ح٨سرخف حٌّلظـضس
 لخثّش حٌذخً حٌشخًِ

 حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ٟ٘ ؿضء ِٓ حٌظمخس٠ش حٌّخ١ٌش

 ؟  : اذكر المعالجة المحاسبٌة للعدد واالدوات 11س

  ِظشٚفخص حٌظ١خٔش ارح وخٔض طغظخذَ خ٩ي حٌفظشس حٌّخ١ٌش فمؾ ٠ظُ طل١ٍّٙخ عٍٝ

 أِخ ارح وخٔض طغظخذَ ٤وؼش ِٓ فظشس ِخ١ٌش ف١ظُ اعظزخس٘خ وؤطً

 ؟  : اذكر المعالجة المحاسبٌة لمصروفات التأسٌس12س

  رخٌٕغزش ٌّظشٚفخص حٌظؤع١ظ ِؼً

 ِظخس٠ف حعظخشحؽ حٌغـً حٌظـخسٜ

 ِظخس٠ف عمذ طى٠ٛٓ حٌششوش

 حطعخد حٌّلخ١١ِٓ حٌخخطش رخٌعمٛد ٚخ٩فٗ

ـ١ً حٌعمٛد رخٌشٙش حٌعمخسِٜظخس٠ف طغ   

  ِظخس٠ف حعذحد حٌذٚسس حٌّغظٕذ٠ش ٚحٌّلخعز١ش ٌٍششوش

 ٚرخٌٕغزش ٌٍّظشٚفخص ِخلزً حٌظشغ١ً وّخ روشص حِؼٍش ِٕٙخ

 

ٚعِّٛخ وً ٘زٖ حٌّظشٚفخص ) حٌظؤع١ظ ٚ ِخلزً حٌظشغ١ً ( ٠٨ظُ سعٍّظٙخ ٚطعظزش ِظشٚفخص طخض حٌفظشس حٌلخ١ٌش 

ِع حٌعٍُ رخْ ٘زٖ حٌّظشٚفخص وخٔض فٝ حٌغخرك ٠ظُ سعٍّظٙخ ٌٚىٓ  50حٌّظشٜ سلُ  ٚرٌه ؽزمخ ٌٍّع١خس حٌّلخعزٝ



 

5000حٌغٝ رٌه حعظزخسح ِٓ عخَ  50ِع١خس حٌّلخعزش سلُ    

  ٚطٛؿذ رعغ حٌششوخص حٌظٝ طىْٛ ف١ٙخ ٘زٖ حٌّظشٚفخص عخ١ٌش ؿذحً فظمَٛ رشعٍّظٙخ

 ؟ : اذكر مكونات تقرٌر المراقب المالى 13س

  شعٕٛحْ حٌظمش1٠- 

 .حٌّٛؿٗ ا١ٌُٙ حٌظمش٠ش2- 

  . حٌفمشس حفظظخك١ش3- 

 .ِغج١ٌٛش ح٦دحسس عٓ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش4- 

 .مسئولٌة مراقب الحسابات5- 

 .فقرة الرأي6- 

  أي متطلبات إلزامٌة أخرى7- 

 .توقٌع مراقب الحسابات8- 

 تارٌخ تقرٌر مراقب الحسابات9- 

 .عنوان مراقب الحسابات10- 

 ؟ بالشهرة األعتبارٌة  : ما المقصود 14س

ِٚٓ حِؼٍظٙخ حٌششوش  ٓعظزخس٠ش ٘ٝ حٌّغّٝ حٌمخٔٛٔٝ ٌّـّٛعش ِٓ ح٨شخخخص ٠عٍّْٛ ٌٙذف ِع١حٌشٙش س ح٨

  فٙٝ شخظ١ش حعظزخس٠ش ٠ىْٛ ٌٙخ حعُ ٚؿٕغ١ش ٚطفش ٌٚىٓ ٠ذ٠ش٘خ ِـّٛعش ِٓ حٌششوخء

 ؟  : وضع مفهوم القٌاس بالقٌمة العادلة 15س

ٚعٍٝ ز١ٕش ي حٌظزخد ّّٕٙخ ٌد١ٗ حٌسغزش فٟي ى ّٜع١ْ ز١ْ زخجع ّٚشظسٍ  يم١ّش حٌظزخد١ٌش ٤ظحٌم١ّش حٌعخدٌش : ٘ٝ حٌ

 أٚ رّعٕٝ أخش ٘ٝ حٌم١ّش حٌغٛل١ش حٌّظذحٌٚش ٥ٌطً حٚ حٌغٍعش حٌّشحد ل١خعٙخ ّْ حٌلمخجق ١ٚظعخ٩ّْ زبسحدس لسس

 ؟  : ما هى الضرٌبة المؤجلة 16س

حٌّلخعزٝ ٚفمخ ٌّعخ١٠ش حٌّلخعزش حٌّظش٠ش ٚح٤عخط حٌؼش٠زٝ ٚفمخ ٘ٝ حٌظٝ طٕظؾ ٔظ١ـش ح٤خظ٩ف ر١ٓ ح٤عخط 

ٌمخْٔٛ حٌؼشحثذ حٌّظش٠ش ٚحٌظٝ أِخ حْ طىْٛ فشٚق ِئلظش ٠غظلك عذحد٘خ ِغظمز٩ )اٌظضحَ ػش٠زٝ ِئؿً( أٚ طىْٛ 

٩ن فشٚق ِئلظش ٠غظلك اعظشدحد٘خ ِغظمز٩ )أطً ػش٠زٝ ِئؿً( ِٚٓ أِؼٍش طٍه حٌزٕٛد ح٩٘٤ن حٌّلخعزٝ ٚح٤٘

 حٌؼش٠زٝ

 ؟  : ما هى الشهرة السالبة وكٌف تعالج بالمٌزانٌة 17س

  ٘ٝ حٌظٝ طٕظؾ ٔظ١ـش ص٠خدس ٔظ١ذ حٌششوش حٌمخرؼش فٝ حٌم١ّش حٌعخدٌش ٌظخفٝ أطٛي حٌششوش حٌظخرعش عٓ حٌظىٍفش

 ٚطظٙش وب٠شحد فٝ لخثّش حٌذخً

 ؟ راع .: اذكر المعالجة المحاسبٌة للمصروفات المتعلقة  ببراءات االخت 18س

ارح طُ حٌظٛطً ٌٍزشحءس أْ ؽش٠ك ٔفمخص حٌزلٛع ٚحٌظط٠ٛش فٙزٖ ٨ طظُ سعٍّظٙخ فٟ كغخد ح٤طً رً طعخٌؾ وّظشٚفخص 

 فظشس ٚطمظظش طىٍفش حٌزشحءس عٍٝ ِظشٚفخص حٌظغـ١ً ٚح٦شٙخس فمؾ

المتبقً من القٌمة الدفترٌة ٌعتبر خسارة فً نفس ي إلى تقادم القدٌمة أو فقدانها لقٌمتها االقتصادٌة فالجزء فٟ كخي ظٙٛس رشحءحص ؿذ٠ذس طئد

 حٌفظشس

ارح طّىٕض حٌّٕشؤس ِٓ عًّ طلغ١ٕخص أٚ طعذ٩٠ص فٟ كك ح٨خظشحط طئدٞ اٌٟ ص٠خدس عّشٖ ح٦ٔظخؿٟ فبْ رٌه 

٠ظطٍذ اعخدس حكظغخد لغؾ ح٨عظٕفخد أٚ ح٦ؽفخء حٌغٕٛٞ عٍٝ أعخط حٌعّش ح٦ٔظخؿٟ حٌّعذي ِٓ رذح٠ش حٌفظشس 

 .ف١ٙخ حٌظعذ٠ً ِع عذَ طـخٚص حٌعّش حٌمخٟٔٛٔ ٥ٌطًحٌظٟ كظً 

حِخ فٟ كخٌش ل١خَ حٌّٕشؤس رششحء رشحءس ح٨خظشحط ِٓ حٌغ١ش فخْ ععش حٌششحء ِؼخًفخ ا١ٌٗ حٌٕفمخص ح٤خشٜ ٌظغـ١ً 

 .ٚٔمً ٍِى١ش كك حعظخذحَ ح٤طً طّؼً طىٍفش ح٤طً



 

 ؟ ا: ما هى انواع االستثمارات المالٌة وكٌف ٌتم االفصاح عنه 19س

 ح٤عظؼّخسحص حٌّلظفع رٙخ كظٝ طخس٠خ ح٤عظلمخق -9

٘ٝ أطٛي ِخ١ٌش غ١ش ِشظمش ٌٙخ ِزٍغ ِلذد أٚلخرً ٌٍظلذ٠ذ ٚطخس٠خ اعظلمخق ِلذد ٌٚذٜ حٌّٕشؤس ح١ٌٕش ٚحٌمذسس 

  عٍٝ ح٤كظفخظ رٙخ كظٝ طخس٠خ اعظلمخلٙخ

١ّش ٌٍغٕذ ِؼخفخ ا١ٌٙخ ع٩ٚس ح٤طذحس أٚ ٠ٚظُ طم١١ُ ٘زٖ ح٤عظؼّخسحص رخٌظىٍفش حٌّغظٍٙىش حٌظٝ طّؼً حٌم١ّش ح٤ع

ِغظزعذح ِٕٙخ خظُ ح٤طذحس عٍٝ أْ ٠ظُ اعظ٩ٙن ع٩ٚس ح٤طذحس رخٌخظُ عٍٝ لخثّش حٌذخً أٚ اعظ٩ٙن خظُ 

ح٤طذحس رخ٤ػخفش اٌٝ لخثّش حٌذخً رزٕذ ) عخثذ أرْٚ ٚعٕذحص حٌخضحٔش( ٚرخعظخذحَ ؽش٠مش حٌعخثذ حٌفعٍٝ ٚرزٌه طظزق 

 ش ٌٙزٖ حٌغٕذحص فٝ طخس٠خ ح٤عظلمخق ِغخ٠ٚش ٌٍم١ّش ح٤ع١ّش حٌّغظشدسحٌم١ّش حٌذفظش٠

 ح٤عظؼّخسحص رغشع حٌّظخؿشس  -5

 ٠ظُ طم١ّٙخ رخٌم١ّش حٌعخدٌش ٠ٚعظشف رفشٚق حٌظم١١ُ رمخثّش حٌذخً

 ح٤عظؼّخسحص حٌّظخكش ٌٍز١ع -0

حص فٝ حٌم١ّش حٌعخدٌش ٌٙخ اٌٝ أْ ٠ظُ ٠ظُ ح٤عظشحف ِزخششس فٝ كمٛق حٌٍّى١ش رخ٤سرخف ٚحٌخغخثش حٌٕخطـش عٓ حٌظغ١ش

اعظزعخد ح٤طً أٚ طؼّلً ل١ّظٗ عٕذ٘خ ٠ظُ ح٤عظشحف فٝ لخثّش حٌذخً رخ٤سرخف ٚحٌخغخثش حٌّظشحوّش حٌظٝ عزك 

 ح٤عظشحف رٙخ ػّٓ كمٛق حٌٍّى١ش

 ؟ : ما هى  الحوكمة 21س

 ظش حٌظٟ ٠ظزٕخ٘خ ِمذَ ٘زح حٌظعش٠ف.طعذدص حٌظعش٠فخص حٌّمذِش ٌٙزح حٌّظطٍق، رل١غ ٠ذي وً ِظطٍق عٓ ٚؿٙش حٌٕ

ٟ٘ إٌظبَ اٌزٞ ٠زُ ِٓ رالٌٗ إداسح اٌششوبد حٌلٛوّش رؤٔٙخ: "  IFCفظعشف ِئعغش حٌظ٠ًّٛ حٌذ١ٌٚش 

 "ٚاٌزحىُ فٟ أػّبٌٙب 

ِوّٛػخ ِٓ اٌؼاللبد ف١ّب ث١ٓ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رؤٔٙخ: "  OECDوّخ طعشفٙخ ِٕظّش حٌظعخْٚ ح٨لظظخدٞ ٚحٌظ١ّٕش 

 " خ ِٚوٍظ اإلداسح ٚحٍّخ األعُٙ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓإداسح اٌششو

" حٌظٟ طغظخذَ ٦دحسس حٌششوش ِٓ حٌذحخً، ٌٚم١خَ ِـٍظ ح٦دحسس ِوّٛع "لٛاػذ اٌٍؼجخٕٚ٘خن ِٓ ٠عشفٙخ رؤٔٙخ: " 

رؼٕٟ إٌظبَ، أٞ ٚرّعٕٝ أخش، فبْ حٌلٛوّش  " رخ٦ششحف ع١ٍٙخ ٌلّخ٠ش حٌّظخٌق ٚحٌلمٛق حٌّخ١ٌش ٌٍّغخ١ّ٘ٓ

ٔظُ رحىُ اٌؼاللبد ث١ٓ األؽشاف األعبع١خ اٌزٟ رؤثش فٟ األدام، وّب رشًّ ِمِٛبد رم٠ٛخ  ٚجٛد

 اٌّؤعغخ ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ ٚرحذ٠ذ اٌّغئٛي ٚاٌّغئ١ٌٛخ.

 اٌششوبد  فٝ حٛوّخاٌ

، ٔخك١ش حٌششوش ِٓ ادحسس ر١ٓ حٌع٩لش طلذد حٌظٟ ٚحٌّعخ١٠ش حٌمٛحعذ اٌٝ عخَ، حٌششوخص، رشىً كٛوّش ِفَٙٛ ٠ش١ش

حٌغٕذحص ٚحٌعّخي ٚحٌّٛسد٠ٓ ٚحٌذحث١ٕٓ  رخٌششوش ) كٍّش حٌّشطزطش حٌّظخٌق أٚ ح٤ؽشحف ٚأطلخد ح٤عُٙ ٚكٍّش

 ِٓ أّ٘ٙخ: و١ف طغخإ٨ص ٌعذس اؿخرخص ح٨طط٩ف ٘زح ٠مذَ طلذ٠ذح، أوؼش ٚرشىً أخشٜ (. ٚحٌّغظٍٙى١ٓ ِٓ ٔخك١ش

 ٚل١ّش طعظ١ُ سرل١ش اٌٝ طغعٝ ح٦دحسس أْ ٘ئ٨ء وذ٠ظؤ و١ف أِٛحٌُٙ؟ حعظغ٩ي ح٦دحسس طغٟء أ٨ حٌّخٌىْٛ ٠ؼّٓ

 ِـخ٨ص حٌظلش فٟ ٌٍّـظّع ح٤عخع١ش رخٌّظخٌق ح٦دحسس ح٘ظّخَ ِخ ِذٜ حٌط٠ًٛ؟ ح٤ؿً فٟ حٌششوش أعُٙ

 فعخي؟  رشىً ح٦دحسس سلخرش ِٓ حٌّظخٌق ٚأطلخد ح٤عُٙ كٍّش ٠ظّىٓ و١ف ٚأخ١شح، ٚحٌز١جش؟

   ؟  م اثباته فى المٌزانٌة:ما هو المشتق المالى  وكٌف ٌت 21س

حٌعمٛد حٌظٟ طشظك ل١ّظٙخ ِٓ ل١ّش ح٤طٛي حٌّع١ٕش )أٞ ح٤طٛي حٌظٟ طّؼً ِٛػٛط حٌعمذ(.  لظذ رخٌّشظمخص حٌّخ١ٌش

ٚ ح٤طٛي حٌظٟ طىْٛ ِٛػٛط حٌعمذ طظٕٛط ِخ ر١ٓ ح٤عُٙ ٚ حٌغٕذحص ٚ حٌغٍع ٚ حٌع٩ّص ح٤ؿٕز١ش....ٚ طغّق 

خعذ أٚ خغخثش حعظّخدحً عٍٝ أدحء ح٤طً ِٛػٛط حٌعمذ، ٚ ِٓ أُ٘ حٌّشظمخص: حٌّشظمخص ٌٍّغظؼّش رظلم١ك ِى

 عمٛد ح٨خظ١خس، حٌعمٛد حٌّغظمز١ٍش، عمٛد حٌّزخد٨ص

 ؟  الفرق بٌن المٌزانٌة والموازنة التقدٌرٌة: 22س



 

 ... عزخسس عٓ لخثّش طٛػق أطٛي ٚخظَٛ حٌّٕشؤس ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼ١ِّٛخ :

 ٙخ٠ش حٌغٕش حٌّخ١ٌش ٚرظىْٛ ِعٙخ حٌلغخرخص حٌخظخ١ِشكمٛق ٚحٌظضِخص حٌّٕشؤس فٟ ٔ

 (ش رخف ٚحٌخغخثكي / حٌّظخؿشس ٚكي/ ح٤س)

 . ٔظ١ـش ٔشخؽ حٌّٕشؤس ِٓ سرق أٚ خغخسس عٓ حٌفظشس حٌّخ١ٌش حٌغخرمش ٚحٌٙذف ُِٕٙ 

ص حٌغٕش ٠عٕٟ ح٠ٗ ؟؟! ٠عٕٟ حْ حٌلغخرخص حٌخظخ١ِش ٟ٘ حٌٍٟ رظٛػق ِظشٚفخص حٌغٕش حٌٍٟ فخطض حٌفع١ٍش ٚح٠شحدح

 حٌٍٟ فخطض حٌفع١ٍش ٌىٓ ح١ٌّضح١ٔش حٌع١ِّٛش طٛػق كمٛق ٚحٌظضحِخص حٌّٕشؤس فٟ ٔٙخ٠ش حٌغٕش

 ٟ٘ عزخسس عٓ طمذ٠ش ٠٨شحدحص ِٚظشٚفخص حٌّٕشؤس ٌٍغٕش حٌمخدِش أٚ ٌعذس عٕٛحص لخدِش اٌّٛاصٔخ اٌزمذ٠ش٠خ :

 

 

 ؟  : وضح الفرق بٌن المخصص واالحتٌاطى 23س

٠شحدحص ، أٞ ٘ٛ ِظشٚف ٠ظُ طى٠ٕٛٗ ٌّٛحؿٗ خغخثش ِئوذس ِؼً ح٩٘٦ن ، ٚخغخثش غ١ش حٌّخظض : ٘ٛ عذء عٍٝ ح٦

ِئوذس ِؼً د٠ْٛ ِشىٛن فٟ طلظ١ٍٙخ ، ٚ٘زح حٌّخظض ٠ظٙش وّظشٚف فٟ لخثّش حٌذخً ، ٠ٚظُ طى٠ٕٛٗ رغغ حٌٕظش 

  .عٓ ٔظ١ـش حٌّٕشؤس ِٓ سرق أٚ خغخسس

 ح٤سرخف ٠ٚظٙش ػّٓ كمٛق حٌٍّى١شح٦كظ١خؽٟ : ٘ٛ طذع١ُ ٌٍّشوض حٌّخٌٟ أٞ ٘ٛ طٛص٠ع 

 ؟: ما هى المعالجة المحاسبٌة لبرنامج الكمبٌوتر الذى ٌشغل األلة  24س

  ٠عظزش ٘زح حٌزشٔخِؾ ؿضءح ِٓ طىٍفش ح٨ٌش ٠ٍٚٙه ِعٗ ك١غ حْ ح٨ٌش ٨ ٠ّىٓ حْ طعًّ رذْٚ ٘زح حٌزشٔخِؾ

 ٨ طعًّ رذٚٔٙخٔفظ فىشس حٌّخطٛس ٌٍغ١خسس ٠عظزش ؿضء ِٓ طىٍفظٙخ ك١غ حْ حٌغ١خسس 

 ؟ : ما هى شهرة االقتناء وكٌفٌة معالجتها فى المٌزانٌة 25س

٘ٝ حٌض٠خدس فٝ ل١ّش ح٨طً حٌغ١ش ٍِّٛط حٌٕخطـش عٓ حٌّظشٚفخص حٌظٝ حٔفمض عٍٝ ح٨طً حٌغ١ش ٍِّٛط ِٓ حؿً 

 طط٠ٛشٖ ٚطلغ١ٕش ٚص٠خدس ل١ّظٗ

 ؟  ود نظام محاسبى الكترونى : وضح مفهوم الجرد الدورى والجرد المستمر  وهل ٌتأثر بوج 26س

 اٌوشد اٌذٚسٞ  : أٞ ٠زُ جشد اٌّخضْٚ ٠ذ٠ٚبً ِشح ٚاحذح فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح  

طظلذد ل١ّش حٌّخضْٚ رظفش دٚس٠ش )عخدس وً عٕش( عٓ ؽش٠ك اؿشحء ؿشد ِخدٞ ٚػشد عذد حٌٛكذحص فٟ طىٍفش 
حٌٛكذس حٌٛحكذس ٌظمذ٠ش ل١ّش حٌّخضْٚ حٌّظخف ػُ ٠ظُ رعذ رٌه ح٨عظشحف رٙزح حٌّزٍغ وؤطً ِظذحٚي، ٠ٚظً ٘زح حٌشط١ذ 

 .رذْٚ طغ١١ش كظٝ ِٛعذ اؿشحء حٌـشد حٌظخٌٟ
ٚطشكً ِشظش٠خص ِٚشدٚدحص حٌّخضْٚ أػٕخء حٌفظشس حٌظٟ طغط١ٙخ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش حٌٝ كغخرخص حٌّظشٚفخص، ٠ٚظُ طلذ٠ذ 

 طىٍفش حٌزؼخعش حٌّزخعش أػٕخء حٌغٕش وّخ ٠ٍٟ

 اٌوشد اٌّغزّش :  

ٟ٘ ؽش٠مش ٠ظُ ِٓ خ٩ٌٙخ اِغخن دفظش ؿشد اٚ وخسص حٌظٕف ٌىً طٕف ِٓ ح٤طٕخف رخٌّخخصْ رل١غ ٠ظُ طظزع كشوش 
حٌظٕف ِٓ حٌّٛحد حٌخخَ اٚ ٔظف حٌّظٕعش أٚ طخِش حٌظٕع حٌـشد حٌّغظّش ٠ظُ رظفش ٨ طذط ٕ٘خن ِـخي ٌٍخطؤ ك١غ 

٠ىْٛ ف١ٗ حٌشط١ذ ِظلشن ِٓ حٌظٕف ٠ظُ اػخفش حٌزؼخعش حٌٛحسدس اٌٝ حٌّخخصْ اٌٝ حٌشط١ذ ح٦فظظخكٟ فٟ رذح٠ش حٌعخَ 
 ػُ ٠ظُ خظُ ِخ طُ ر١عٗ أٚ طل٠ٍٛٗ ٥ٌلغخَ ح٤خشٜ رخٌّظٕع أٚ حٌّٕشؤٖ

 ؟   لماذا تعد قائمة التدفق النقدى  ) اهمٌة قائمة التدفق النقدى (:  27س

خر١ش رّعٍِٛخص عٓ حٌٕمذ اْ حٌٙذف حٌشث١غٟ ِٓ اعذحد لخثّش حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش ٘ٛ طض٠ٚذ ِغظخذِٟ حٌز١خٔخص حٌلغ

حٌّغظٍُ ٚحٌٕمذ حٌّذفٛط خ٩ي حٌفظشس حٌّخ١ٌش ، ٚرخٌظخٌٟ ٠ّىٓ ح٨عظّخد عٍٝ ِؼً ٘زٖ حٌّعٍِٛيخص ٌظٛليع لييييييذسس 



 

حٌششويش فٟ حٌلظٛي عٍٝ حٌظ٠ّٛيً ح٩ٌصَ ِيٓ ٔمذ أٚ ِخ ٠شخرٙيٗ ، ك١غ اْ حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش حٌظخس٠خ١يش طغخعيذ 

  .حٌٕمذ٠ش حٌّغظمز١ٍش وؤعخط ٌظٛلع حٌظذفمخص

 ؟ : كٌف ٌطبق المبدأ المحاسبى الجوهر قبل الشكل  28س

ٌىٟ طعزش حٌّعٍِٛخص طعز١شحً طخدلخً عٓ حٌع١ٍّخص حٌّخ١ٌش ٚح٤كذحع ح٤خشٜ حٌظٟ ٠فُٙ أٔٙخ طعزش عٕٙخ، فّٓ حٌؼشٚسٞ أْ 

انونً. أن جوهر ّـشد شىٍٙخ حٌكطىْٛ لذ طّض حٌّلخعزش عٕٙخ ٚلذِض ؽزمخً ٌـٛ٘ش٘خ ٚكم١مظٙخ ح٨لظظخد٠ش ١ٌٚظ ٌ

أة من أصل العملٌات المالٌة واألحداث األخرى لٌس دائما متطابقاً مع تلك التً تظهر فً شكلها القانونً. فعلى سبٌل المثال، ٌمكن أن تتخلص المنش

اقات تضمن استمرارٌة تمتع المنشأة بالفوائد ما إلً طرف أخر بطرٌقة ٌفهم من وثائقها أنها نقل لملكٌة األصل إلى الطرف األخر. إال أن هناك اتف

 . )ة حقاً االقتصادٌة المستقبلٌة لألصل، وفى مثل هذه الظروف، فان اعتبار العملٌة عملٌة بٌع ال ٌمثل بصدق العملٌة التً تمت )أن كان هناك عملٌ

 

 

 ؟  : ما هى نظم االثابة والتحفٌز وكٌف تثبت بالمٌزانٌة 29س

ض أٚ حٌؼٛحد ٚحٌعمخد ٘ٛ ٚػع ػٛحرؾ ٌٍششوش ٌّٓ أكغٓ ِٚٓ أخطؤ ٚطٛػع كغذ ٔٛع١ش حٌششوش ٔظخَ ح٤ػخرش ٚحٌظلف١

 ٌٚٛحثق ٚلٛح١ٔٓ

أِخ أٔٙخ طٛػع دحخً ح١ٌّضح١ٔش فؤعظمذ ٠ّىٓ ح٤شخسس ٌٙخ ٌٚىٓ رشٟء رغ١ؾ ِٓ ػّٓ حٌششٚؽ ٚح٤كىخَ حٌخخطش 

 رخٌششوش

 ؟ : الفرق بٌن اعتبار مبنى أصل ثابت أو استثمار عقارى  31س

ارح وخْ ٘زح حٌّزٕٝ ٠غظخذَ فٝ حٌٕشخؽ حٌعخدٜ ٌٍّٕشؤس ٚطغظف١ذ ِٕٗ ٤وؼش ِٓ فظشس ِلخعز١ش فؤٔٗ ٠عظزش )أطً 

 )ػخرض

 )أِخ ارح وخٔض حٌّٕشؤس طلظفع رٗ ٌظلم١ك أغشحع ح٠٤ـخس أٚ ح٤سطفخط فٝ ل١ّظٙخ فؤْ رٌه ٠عظزش )اعظؼّخس عمخسٜ

 ؟ مة الدخل وحقوق الملكٌة وقائ: كٌف تعالج أسعار الصرف بالمٌزانٌة  31س

  طؼزض حٌّعخ٩ِص حٌظٝ طظُ خ٩ي حٌعخَ رؤععخس حٌظشف حٌغخثذس ٚلض حٌظعخًِ

 حٌّٛسد٠ٓ( فٝ ٔٙخ٠ش حٌعخَ رغعش ح٤لفخي –٠ظُ حػزخص حٌزٕٛد حٌٕمذ٠ش )حٌع٩ّء 

 المخزون( بسعر التكلفة التارٌخٌة –األصول الثابتة  )٠ظُ اػزخص حٌزٕٛد غ١ش حٌٕمذ٠ش

ت فروق الترجمه الناتجة عن ترجمة شركة اجنبٌة عند التجمٌع ضمن حقوق الملكٌة وعند التخلص جزئٌا او كلٌا من تلك الشركة ٌتم إدراج ٌتم إثبا

  تلك الفروق بقائمة الدخل

 ؟  : وضح القٌد المحاسبى لتسجٌل خسارة االضمحالل 32س

 ِٓ ف/ خغخثش ح٤ػّل٩ي فٝ ح٤طً

  اٌٝ ف/ ح٤طً

 ٩ي عٕذ ص٠خدٖ حٌم١ّش حٌذفظش٠ش ٥ٌطً عٓ ل١ّظٗ حٌغٛل١ش٠ٚلذع ح٤ػّل

 : اذكر المعالجة المحاسبٌة لحرٌق المخازن والبضاعة الموجودة به ؟ 33س

  ٕ٘خن اكظّخ١ٌٓ

 ح٤ٚي : حٌلش٠ك ِظعّذ

  ٚفٝ ٘زٖ حٌلخٌش ٠ظُ طل١ًّ ل١ّش حٌزؼخعش حٌظٝ طُ حكشحلٙخ عٍٝ كغخد ح٤سرخف ٚحٌخغخثش

  خثشِٓ ف/ ح٤سرخف ٚحٌخغ

 اٌٝ ف/ حٌزؼخعش حٌظخٌفش

 و



 

  من ح / البضاعة التالفة

 إلى ح/ المخزون

 الثانى : الحرٌق غٌر متعمد

  وفى هذه الحالة ٌتم تحمٌل قٌمة البضاعة التى تم احراقها على حساب المتاجرة

  من ح/ المتاجرة

 إلى ح/ البضاعة التالفة

 و

  من ح / البضاعة التالفة

 إلى ح/ المخزون

 ؟   راء قٌود المبٌعات والمشترٌات المتضمنة ضرائب المبٌعات وضرائب الخصم واالضافةج: ا 34س

 حٌّشظش٠خص :

  ِٓ ِزوٛس٠ٓ
 ف/ حٌّشظش٠خص

 ف/ ػش٠زش حٌّز١عخص
  اٌٝ ِزوٛس٠ٓ

 لخزٌنةح/ ا
 ح/ ضرٌبة الخصم

  ِٓ ِزوٛس٠ٓ

 ٌخض٠ٕشف/ ح

 حٌخظُف/ ػش٠زش 

  اٌٝ ِزوٛس٠ٓ

 المبٌعاتح/ 

 لمبٌعاتاح/ ضرٌبة 

لٛظش : ػشحثذ حٌخظُ طعخٌؾ عىظ ػش٠زش حٌّز١عخص ٠عٕٝ ٌٛ ػش٠زش حٌّز١عخص دحثٕش ٠زمٝ ػش٠زش حٌخظُ ِذ٠ٕش ٍِ
 ٚحٌعىظ طل١ق

 ؟  ( معٌار عرض القوائم المالٌة1: كم عدد القوائم المالٌة وفقا للمعٌار رقم ) 35س

شحدحطٙخ ٚطىخ١ٌف حٌلظٛي عٍٝ طٍه طظٙش ٔظخثؾ أعّخي حٌّٕشؤس خ٩ي حٌفظشس حٌّخ١ٌش حٌّٕظ١ٙش، ا٠ لبئّخ اٌذرً
ح٠٦شحدحص، حٌّظشٚفخص حٌز١ع١ش ٚح٦دحس٠ش، ح٠٦شحدحص ٚحٌّظشٚفخص ٚح٤سرخف ٚحٌخغخثش ِٓ خخسؽ حٌٕشخؽ، ٚطخفٟ حٌشرق ٚسرق 

 حٌغُٙ. 

 طظٙش ِخ ٌذٜ حٌششوش ِٓ ِٛحسد ِٚخ ع١ٍٙخ ِٓ حٌظضحِخص طـخٖ طٍه حٌّٛحسد فٟ ٔٙخ٠ش حٌفظشس،لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ي 
ح٤طٛي ِٓ ٔمذ٠ش ٚكغخرخص ع٩ّء ِٚخضْٚ ٚآ٨ص ِٚعذحص ٚحعظؼّخسحص، حٌّطٍٛرخص ِٓ كغخرخص ِٛسد٠ٓ ٚلشٚع 

 ٚطغ٩١ٙص، كمٛق ح٩ٌّن ِٓ سأعّخي ٚأسرخف غ١ش ِٛصعش ٚحكظ١خؽ١خص أخشٜ. 

حٌظخ١ٌش، طظٙش ِظخدس ٚحعظخذحِخص حٌٕمذ٠ش خ٩ي حٌفظشس حٌّٕظ١ٙش عٍٝ أعخط ح٤ٔشطش  لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ -
ح٤ٔشطش حٌظشغ١ٍ١ش، ح٤ٔشطش ح٨عظؼّخس٠ش، ح٤ٔشطش حٌظ١ٍ٠ّٛش، طششف ٘زٖ حٌمخثّش و١ف طغ١ش سط١ذ حٌٕمذ٠ش ِٓ 

رذح٠ش حٌفظشس اٌٝ ٔٙخ٠ظٙخ، حٌشلُ حٌٕٙخثٟ فٟ ٘زٖ حٌمخثّش ٠طخرك سط١ذ حٌٕمذ٠ش فٟ لخثّش حٌّشوض حٌّخٌٟ، ٘زٖ حٌمخثّش 
ٍٝ ح٤عخط حٌٕمذٞ ١ٌٚظ عٍٝ أعخط ح٨عظلمخق، ٠ٚعظّذ عٍٝ ٘زٖ طظٙش لذسس حٌششوش عٍٝ ط١ٌٛذ حٌٕمذ٠ش ع

 حٌمخثّش وؼ١شحً فٟ طم١١ُ حٌّٕشآص ٚحكظغخد حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش حٌلشس. 

طظٙش كمٛق ٩ِن حٌّٕشؤس فٟ رذح٠ش حٌفظشس حٌّخ١ٌش ٚٔٙخ٠ظٙخ ٚأٞ طغ١شحص  لبئّخ اٌزغ١شاد فٟ حمٛق اٌّالني  
ه ح٤عّخي، حٌظغ١شحص عٍٝ سأط حٌّخي ِٓ ص٠خدس ٚطخف١غ، ح٨كظ١خؽ١خص حٌٕظخ١ِش ع١ٍٙخ ٔظ١ـش أعّخي حٌششوش ٚٔظخثؾ طٍ

ٚح٤خشٜ ٚحٌظغ١شحص ف١ٙخ، ح٤سرخف غ١ش حٌّٛصعش ٚحٌظٛص٠عخص ٚوزٌه طخفٟ سرق حٌفظشس، طظطخرك ح٤سلخَ حٌٕٙخث١ش فٟ ٘زٖ 
 فظشس. حٌمخثّش ِع أسلخَ كمٛق ح٩ٌّن حٌٛحسدس فٟ لخثّش حٌّشوض حٌّخٌٟ وّخ فٟ ٔٙخ٠ش حٌ



 

طعظزش ؿضءحً ِّٙخً ِٓ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش رغزذ حكظٛحثٙخ عٍٝ طفخط١ً ٤سلخَ  اإل٠ؼبحبد اٌّشفمخ ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخي 

طظٙش رشىً اؿّخٌٟ فٟ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش، ِٓ أُ٘ ح٠٦ؼخكخص حٌّفظق عٕٙخ ٚفك ِزذأ ح٦فظخف حٌعخَ، ؽز١عش حٌٕشخؽ، 

ٌّلخعز١ش حٌظٟ طغظخذِٙخ حٌّٕشؤس، حٌظمذ٠شحص حٌّلخعز١ش، حٌغ١خعخص حٌّلخعز١ش ٟ٘ حٌطشق ٚحٌغ١خعخص ح

 حٌّىخعذ ٚحٌخغخثش حٌّلظٍّش، ح٤كذحع ح٩ٌكمش، ٚح٨سطزخؽخص

 ؟  فى شركات المساهمة والمرخص به : الفرق بٌن رأس المال المدفوع والمصدر36س 

 سأط اٌّبي اٌّشرض ثٗ -1

ششوش ،٠ٚـٛص ص٠خدس سأط حٌّخي حٌّشخض رٗ رّٛحفمش ٚ٘ٛ ٠ظّؼً فٟ سأط حٌّخي حٌّلذد فٟ حٌٕظخَ ح٤عخعٟ ٌٍ

 .حٌـّع١ش حٌعخِش

 سأط اٌّبي اٌّظذس -2

ٚ٘ٛ ٠ظّؼً فٟ سأط حٌّخي حٌزٞ طُ اطذحس أعُٙ رٗ ،ٚ٘ٛ ٠ظّؼً فٟ حٌم١ّش ح٨ع١ّش ٌىخفش ح٤عُٙ عٛحء عخد٠ش أٚ 

٠ـٛص ٌّـٍظ ادحسس ششوش ِّظخصس ،ِٚٓ حٌطز١عٟ أْ سأط حٌّخي حٌّظذس ٠ىْٛ ألً ِٓ سأط حٌّخي حٌّشخض رٗ،ٚ

 .حٌّغخّ٘ش ص٠خدس سأط حٌّخي حٌّظذس رل١غ ٨ ٠ظـخٚص سأط حٌّخي حٌّظذس سأط حٌّخي حٌّشخض رٗ

 سأط اٌّبي اٌّذفٛع -3

٠ذفع سأط حٌّخي حٌّظذس عخدس عٍٝ عذس ألغخؽ ٠ٚظّؼً سأط حٌّخي حٌّذفٛط فٟ حٌّزٍغ حٌزٞ ٠ذفعٗ كخٍِٟ ح٤عُٙ 

  ٠مً ٘زح حٌّزٍغ عٓ سرع حٌم١ّش ح٨ع١ّش ٥ٌعُِٙٓ سأط حٌّخي حٌّظذس ،٠ٚـذ أ٨

 ؟  : ما الفرق بٌن الجمعٌة العمومٌة العادٌة والغٌر عادٌة فى شركات المساهمة  37س

 : اٌوّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌؼبد٠خ

طعمذ رخعظّشحس وً عخَ ِشس ٚ ٠شظشؽ حوظّخي حٌٕظخد فخْ ٌُ ٠ىظًّ ٠عمذ حؿظّخط ػخٟٔ رّٓ كؼش ٚ ٠ظُ ِٕخلشش  

 ٠ش حٌّخٌٟ ٚ ح٨دحسٞ ٚ طمش٠ش ِذلك حٌلغخرخص رخ٨ػخفش ح٨ِٛس ح٨خشٜ حٌّذسؿش عٍٝ ؿذٚي ح٨عّخي . حٌظمش

 ( :االجزّبع اٌغ١ش ػبدٞ اٚ اٌطبسئ  اٌوّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌغ١ش ػبد٠خ )

رٕذ  ف١عمذ ٌّٕخلشش رٕذ ِع١ٓ وخٌطٍذ ِٓ ح١ٌٙجش حٌعخِش ح٨ٔذِخؽ حٚ ششحء كظش ششوش حخشٜ حٚ طعذ٠ً حٚ حٌغخء حٞ

فٟ حٌٕظخَ حٌذحخٍٟ ٌٍّٕشؤس ٚ ٠شظشؽ ٌعمذٖ حوظّخي حٌٕظخد ٚ ٘ٛ حٌٕظف صحثذ ٚحكذ ٚ حْ ٌُ ٠ىظًّ حٌٕظخد ٠ٍغٝ 

 ح٨ؿظّخط ٚ ٨ ٠عمذ حؿظّخط ػخٟٔ وخ٨ؿظّخط حٌعخدٞ

 ؟  : ما هى الدفعات المقدمة والخصم تحت حساب الضرٌبة  38س

 :  ظبَ اٌذفؼبد اٌّمذِخٔ

ظُ طلض كغخد حٌؼش٠زش ٚحٌٙذف ِٕٗ طٕش١ؾ كظ١ٍش حٌّظٍلش ٚطلف١ض حٌّّٛي ٘ٛ ٔظخَ رذ٠ً ٌٕظخَ حٌخ

عٍٝ حٌذخٛي ف١ٗ ك١غ طمَٛ حٌّظٍلش رظغ٠ٛش كغخد حٌذفعخص حٌّمذِش رخ٦ػخفش ٌعخثذ ٠غخٜٚ ععش 

% ٚطغ٠ٛظٙخ ِع حٌؼش٠زش حٌّغظلمش عٍٝ حٌّّٛي ٚعذحدٖ ٌٍزخلٝ ٚلض 5ح٦ثظّخْ ٚحٌخظُ ِخظِٛخً ِٕٗ

ّٛي ٚفمخ ٌٕظخَ حٌذفعخص حٌّمذِش رؤْ ٠غذد حٌٕغزش عٍٝ ػ٩ع دفعخص ِظغخ٠ٚش طغذد ح٦لشحس ٠ٍٚظضَ حٌّ

وً دفعش ِٕٙخ عٍٝ حٌظٛحٌٝ فٝ ِٛحع١ذ ٨طظـخٚص حٌؼ٩ػ١ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ٚحٌؼ٩ػ١ٓ ِٓ عزظّزش ٚحٌلخدٜ ٚحٌؼ٩ػ١ٓ 

ؼخٌغ أٚ عذَ ِٓ د٠غّزش ِٓ وً عخ َ. ٌٍّّٚٛي رعذ أدحء حٌذفعش حٌؼخ١ٔش اخطخس حٌّظٍلش رخفغ حٌمغؾ حٌ

  .أدحثٗ ارح طز١ٓ ٌٗ أْ أسرخكٗ عٓ حٌعخَ حٌىخًِ عظىْٛ ألً ِٓ ح٤سرخف حٌّمذسس عٓ حٌعخَ حٌغخرك ع١ٍٗ

  اٌخظُ رحذ حغبة



 

طمَٛ حٌـٙش حٌٍّظضِش رخظُ ِزٍغ ؽزمخ ٌٍٕغذ حٌّمشسس عٕذ دفع ل١ّش حكظ١خؿخطٙخ ٌٌّّٛٝ حٌمطخط حٌخخص 

 .٠ظُ حٌظٛس٠ذ اٌٝ ِظٍلش حٌؼشحثذ فٝ حٌّٛحع١ذ حٌمخ١ٔٛٔش –ه طعطٝ حٌّّٛي ح٠ظخ٨ رزٌ –حٌخخػع ٌٍؼش٠زش 

 االػبفخ رحذ حغبة اٌؼش٠جخ

طمَٛ حٌـٙش حٌٍّضِش ربػخفش ِزٍغ ؽزمخ ٌٍٕغذ حٌّمشسس عٕذ لزغ ل١ّش ِز١عخطٙخ ِٓ ٌِّٛٝ حٌمطخط حٌخخص 

 .حع١ذ حٌمخ١ٔٛٔش٠ظُ حٌظٛس٠ذ اٌٝ ِظٍلش حٌؼشحثذ فٝ حٌّٛ –طعطٝ حٌّّٛي ح٠ظخ٨ رزٌه  –حٌخخػع ٌٍؼش٠زش 

 

 

 

 

 ؟ الثابتة  : اذكر اجراءات مراجعة بند االصول 39س 

 



 

 

 ؟  : اذكر اجراءات مراجعة بند المخزون 41س 



 

 

 



 

 ؟ : اذكر اجراءات مراجعة النقدٌة 41س 

 

 ؟ القوائم المالٌة: اذكر اجراءات مراجعة بند  42س 

 



 

 : اذكر اجراءات مراجعة بند المدٌنٌن ؟ 43س 

 

 ؟الموردٌن واوراق الدفع: اذكر اجراءات مراجعة بند  44س 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : اذكر اجراءات مراجعة بند المبٌعات ؟ 45س 

 

 ؟والمصروفات االدارٌة والعمومٌة  : اذكر اجراءات مراجعة بند المشترٌات 46س 



 

 

 الواجب توافرها ؟  ط: وضح التكالف واجبة الخصم والشرو 47س 

  .حْ طىْٛ كم١م١ٗ -9

  .حْ طىْٛ ٨صِش ٌّضحٌٚش حٌٕشخؽ -5

  .ْ طىْٛ ِغـٍش رّخ ٠خض حٌغٕش )حعخط ح٨عظلمخق( -0

  .حْ طىْٛ ح٠شحد٠ش ١ٌٚغض سأعّخ١ٌش -0

 حْ طىْٛ ِئ٠ذس رخٌّغظٕذحص -2

 : اجراء القٌد االفتتاحى ؟ 49س

١ش ، ٚح٠ؼخ ٠ظُ عٍّٗ فٟ ٌم١ذ ح٨فظظخكٟ ٠ظُ عٍّٗ فٟ رذح٠ش وً فظشس ِخ١ٌش رخ٨سطذس حٌّٕمٌٛش ِٓ حٌفظشس حٌّخػح

رذح٠ش حٌٕشخؽ ، ٠ٚىْٛ ِذ٠ٕخ رـ١ّع حطٛي حٌششوش حٌؼخرظش ٚحٌّظذحٌٚش ٚ حٞ حطٛي حخشٜ ٚدحثٓ رشأط حٌّخي ٚكمٛق 

   :-حٌٍّى١ش ح٨خشٜ ٚح٨ٌظضحِخص ف١ىْٛ شىٍٗ وخٌظخٌٟ

 ِٓ ِزوٛس٠ٓ

 كي / ح٨سحػٟ     

  كي / حٌّزخٟٔ     

 كي / ح٨ػخع    

 كي / ح٨٨ص    

 كي / حٌٕمذ٠ش رخٌزٕٛن ٚحٌظٕذٚق    

 كي / حٌّذ٠ْٕٛ    

 كي / حٌّخضْٚ    

 كي / .... حٞ حطٛي حخشٜ    

 حٌٝ ِزوٛس٠ٓ                                        



 

 كي / سح ط حٌّخي                                                

 كي / ح٨كظ١خؽ١خص                                                

 كي / ِـّعخص ح٩٘٨ن                                                

 كي / حسرخف حٌعخَ                                                

 كي / حٌمشٚع حٌذحثٕش                                                

 كي / حٌذحثْٕٛ                                                

 كي / ...... حٞ حٌظضحِخص حخشٜ                                                

 : عرف الدٌون المعدومة ؟ 51س

 

حٌذ٠ْٛ حٌّعذِٚش ٘ٝ حٌذ٠ْٛ حٌظٝ ٠ظعزس عٍٝ حٌششوش طلظ١ٍٙخ ٔظ١ـش ظشٚف لٙش٠ش ٌٍع١ًّ ٚ حعظلخٌش عذحد٘خ 

ذس كىُ لؼخثٝ رخف٩ط حٌع١ًّ ٚ ٠ظُ ٔشش ٘زح حٌلىُ فٝ ؿش٠ذط١١ٓ سع١ّظٓ ِع حٌغخء ٚطعظزش حٌذ٠ْٛ ِعذِٚش حرح ط

٨عظزخس٘خ ِٓ حٌظىخ١ٌف ٚحؿزش  5002ٌغٕش  19ؽزمخ ٌمخْٔٛ  حٌغـً حٌظـخسٜ ٌٍع١ًّ ٚطعظزش ِٓ حٌظىخ١ٌف ٚحؿزش حٌخظُ

ّلخعز١١ٓ حٌّم١ذ٠ٓ حٌخظُ ٨غشحع كغخد حٌؼش٠زش ٚطظّؼً ٘زٖ حٌششٚؽ فٝ طمذ٠ُ حٌّٕشخس طمش٠ش ِٓ حكذ حٌ

 رـذحٚي حٌّلخعز١١ٓ ٚحٌّشحؿع١ٓ ٠ف١ذ طٛحفش ِخ٠ٍٝ :

 حْ ٠ىْٛ ٌذٜ حٌّٕشخٖ كغخرخص ِٕظظّش -9

 حْ ٠ىْٛ حٌذ٠ٓ ِشطزؾ رٕشخؽ حٌّٕشخس  - 5 

 حْ طىْٛ لذ عزك حدسحؽ حٌّزٍغ حٌّمخرً ٌٍذ٠ٓ ػّٓ كغخرخص حٌّٕشخس - 0

شٙشح ِٓ طخس٠خ  93حٌذ٠ٓ ٌُٚ طظّىٓ ِٓ طلظ١ٍش رعذ  حْ طىْٛ حٌّٕشخس لذ حطخزص حؿشحءحص ؿخدس ٨عظ١فخء - 0 

 حعظلمخلش . ٠ٚعظزش ِٓ ح٨ؿشحءحص حٌـخدس ٨عظ١فخء حٌذ٠ٓ ِخ٠ٍٝ

 حٌلظٛي عٍٝ حِش حدحء فٝ حٌلخ٨ص حٌظٝ ٠ـٛص ف١ٙخ رٌه  -أ  

 طذٚس كىُ ِٓ حٌّلىّش  -د 

حٌّٛؿٛدس رخ٨لشحس حٌؼش٠زٝ ٩ٌشخخص حٌّطخٌزش رخٌذ٠ٓ فٝ حؿشحءحص حٌظٍق حٌٛحلٝ ٚٔظ١لش ِشحؿعش ح٨سشخدحص  -ؽ 

 ح٨عظزخس٠ش

 : انواع مٌزان المراجعة ؟ 51س

 ٠ٛؿذ ٔٛع١ٓ ١ِّٕضحْ حٌّشحؿعش :

 ١ِضحْ حٌّشحؿعش رخ٤سطذس : ٠ٛػق سط١ذ وً كغخد عٛحء وخْ دحثٕخ حَ ِذ٠ٕخ –أ 

 ٓ ٌىً كغخد١ِضحْ حٌّشحؿعش رخٌّـخ١ِع : ٚف١ٗ ٠ٛػع ِـّٛط حٌـخٔذ حٌذحثٓ ِٚـّٛط حٌـخٔذ حٌّذ٠ –د 

 ِٚٓ حٌّّىٓ عًّ ١ِضحْ حٌّشحؿعش رخٌّـخ١ِع ٚح٨سطذس ِعخ 

 : انواع االحتٌاطٌات ؟ 52س

 

عخد٠ش  : ٘ٛ حكظ١خؽٝ ٠ٕض ع١ٍٗ حٌمخْٔٛ حٌخخص رخٌششوخص ٠ٚىْٛ ٌّمخرٍش خغخثش غ١شاٌمبٔٛٔٝ االحز١بؽٝ – 1

 .ٚ٘ٛ حكظ١خؽٝ سحط ِخٌٝ غ١ش لخرً ٌٍظٛص٠ع عٍٝ حٌّغخ١ّ٘ٓ

% ِٓ طخفٝ ح٨سرخف كظٝ ٠ظً حٌٝ ٔظفشحط 2خطمطخط ح٨عّخي حٌعخَ ٠ظُ طى٠ٛٓ ح٨كظ١خؽٝ رٕغزش رخٌٕغزش ٌششو *

 %كظٝ عظً حٌٝ ل١ّش سحعخٌّخي2حٌّخي *ششوخص حٌمطخط حٌعخَ ٠ظُ طى٠ٕٛٗ رٕغزش 

ش ٨خشٜ ٠عٕٝ ٌّٕغخ١ّ٘ٓ ِٓ عح : ٠ظُ طى٠ٕٛٗ ٌّٛحصٔش ح٨سرخف حٌظٝ طٛصط عٍٝاحز١بؽٝ ِٛاصٔخ اٌىٛثْٛ - 2

خ١ّ٘ٓ ٠عٕٝ ِش حٚصط ؿ١ٕٗ عٍٝ حٌّغخ١ّ٘ٓ غحٌّ زٍذٜ وذٖ رلخٚي حٚحصْ ر١ٓ ح٨سرخف حٌٍٝ رٛصعٙخ عٍٝرخٌ



 

 ٚحٌغٕش حٌٍٝ رعذ٘خ حٚصط ع١ٍُٙ سرع ؿ١ٕٗ

حٌّلذٚدس ٚحٌظٛط١ش  ٔض حٌمخْٔٛ حٌخخص رخٌششوخص حٌّغخّ٘ش ٚحٌششوخص رحص حٌّغج١ٌٛشاحز١بؽٝ ٔظبِٝ  - 3

 ٔظخِٝ ٌّٛحؿٙش ح٨غشحع حٌظٝ طلذد٘خ حٌششوش ِٓ ح٨سرخف ٌظى٠ٛٓ حكظ١خؽٝرخ٨عُٙ حٔٗ ِٓ حٌّّىٓ طـ١ٕذ ٔغزش 

طى٠ٕٛٗ ٌشدحٌم١ّش حٌّظفك ع١ٍٙخ ٌلٍّش حٌغٕذحص كظٝ ٨ طٛحؿٗ حٌششوش ِغخوً  ٠ظُاحز١بؽٝ سد اٌغٕذاد  - 4

 طعؼش حٌغذحد

ٕىّّىٓ حسكً ١ٌٗ : ٠ظُ طى٠ٕٛٗ ٌظذع١ُ حٌّشوض حٌّخٌٝ ٌٍّٕشخس ٚرخ٠ٓ ِٓ ح٠ّٗ حٔٗ عخَ ٠عجز١بؽٝ ػبَا- 5

 حكظ١خؽٝ سد حٌغٕذحص عٕذ حٔظٙخٖ حٌغشع ِٕٗ

٠٨ظٙش طشحكش فٝ ح١ٌّضح١ٔش ٠عٕٝ ِؼ٩ ِّىٓ حخفغ ل١ّش حٌشٙشس ٚرخٌظخٌٝ حٌفشق  ٠عٕٝ االحز١بؽٝ اٌغشٜ /6

 حكظ١خؽٝ عشٜ رعظزشٖ

 أٛاع اٌّخظظبد

 اٌّخظظبد اٌّزؼٍمخثبالطٛي  - 1

 ِؼً ِخظض ح٩٘ن ح٨ط٨ٌٛؼخرظشِخظظخص ٌّمخرٍش حٌٕمض حٌفعٍٝ فٝ ح٨طٛي *

 ِخظظخص ٌّمخرٍش حٌٕمض حٌّٛوذ حٌلذٚع فٝ ح٨طٛي ِؼً ِخظض ح٩٘ن حٌذ٠ٛٔخٌّعذِٚش*

ِخظظخص ٌّمخرٍش حٌٕمض حٌّلظًّ ِغظمز٩ فٝ ح٨طٛي ِؼً ِخظض ح٩٘وخٌذ٠ْٛ حٌّشىٛن فٝ طلظ١ٍٙخ *

 ِخظض ٘زٛؽ حععخس حٌزؼخعش ِٚخظض ٘زٛؽ حععخس ح٨ٚسحلخٌّخ١ٌش

 :خظظبد اٌّزؼٍمخ ثبالٌزضاِبداٌّ - 2

 ِخظظخص ٌّمخرٍش ح٨ٌظضحِخطخٌّئوذس ِؼً ِخظض حٌؼشحثذ*

 ِخظظخص ٌّمخرٍش ح٨ٌظضحِخص حٌّلظٍّش ِؼً ِخظض ِىخفخطظشن حٌخذِش*

 : اذكر نسب االهالك الضرٌبى ؟ 53س

 1. حٌّزخٔٝ % 5

 2.( ح٨طٛي حٌّع٠ٕٛش ) شٙشس حٌّلً ( ِمخرً حٌظشحخ١ض % 10

 3.حٌلخعزخص ح١ٌ٨ش ٚحٌىّز١ٛطش % 50

 4. ع١خسحص ، طـ١ٙضحص – أػخع ٚكذحص ِىخطذ – ؿ١ّع ح٨طٛي ح٨خشٜ % 25

 

 

 : الفرق بٌن النفقة والتكلفة ؟ 54س

 (الظٕخء حٌغٍع ٚحٌخذِخص ٠خٍك )حٌظىخ١ٌف

 (ارح ٌُ طغظٕفز كظٝ ٔٙخ٠ش حٌغٕش حٌّخ١ٌش )أطً

  ارح أعظٕفزص فٕٙخن اكظّخ١ٌٓ

 (د ف١ظُ اعظزخس٘خ )ِظشٚفح٤ٚي : أْ ٠مخرٍٙخ ا٠شح

 ٖ(حٌؼخٔٝ: أْ ٨ ٠مخرٍٙخ ا٠شحد أٚ ِٕفعش ف١ظُ اعظزخس٘خ )خغخس

 : ما هى االتاوات الضرٌبٌة ؟  55س

أ٤طيييخٖٚ : ٟٚ٘ ِزٍغ ِٓ حٌّخي طفشػٗ حٌذٌٚٗ أٚ حٞ ؿٙخص أخشٜ عٍٝ حٌّٕظفع١ٓ ِٓ ل١خَ حٌذٌٚٗ ٌزعغ 

ء وخٔض عمخسحص أٚ غ١ش٘خ ،،، رل١غ طفشع ِشٖ حٌّششٚعخص أٚ غ١ش٘خ عخدص رخٌٕفع عٍٝ ِظخٌلُٙ عٛح

ٚحكذٖ ٚطلذد عٍٝ ِمذحس حٌٕفع حٌزٞ كظً ع١ٍٗ حٌّٕظفع رٕغزٗ ِع١ٕٗ ،، ٠ٚطزك فشع ح٤طخٖٚ فٟ أوؼش 

 ح٨ك١خْ عٍٝ حٌششوخص حٌٕفط١ٗ

 ؟ وشكل الٌومٌة االمرٌكٌة سألك فى دفاتر الٌومٌة والجردٌ: ب 56س 

 ٨ِش٠ى١ش ٚدفخطش ح١ِٛ١ٌش ٚدفخطشحٌـشدحرلغ فٝ ح٨ٔظشٔض عٓ شىً ح١ِٛ١ٌش ح

 : أذكر أنواع التقارٌر المالٌة ؟ 57س 



 

 :طعظزش حٌظمخس٠ش حٌّخ١ٌش حٌّٕظؾ حٌٕٙخثٟ ٌٍّلخعزش ٚ طٕمغُ حٌظمخس٠ش اٌٝ لغ١ّٓ

  ) طمخس٠ش خخطش: طعذ حعظـخرش ٌطٍذ ِع١ٓ )ل١ّش ِشدٚدحص حٌّز١عخص خ٩ي فظشس ِع١ٕش -1

سبة المتعارف علٌها لٌطلع علٌها كل ذي عالقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها )حـ ١ش حٌّلخطمخس٠ش عخِش: طعذ ٚفك ِعخ٠ -5

 /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالً(

وهذه التقارٌر قد تكفً المطلع علٌها أو تجٌب على تساؤالته حول المنشأة و قد ٌحتاج إلى المزٌد من التحلٌل و المقارنة للتعرف على 

 . شأة بشكل أدق و ٌتم ذلك من خالل تحلٌل القوائمواقع المن

األٌضاحات  –قائمة التغٌر فى حقوق الملكٌة  –قائمة التدفقات النقدٌة  –قائمة الدخل  –القوائم المالٌة تتضمن )قائمة المركز المالى 

 المتممة لتلك القوائم المالٌة(

 : أذكر أنواع الرأى بالتقارٌر المالٌة ؟ 58س 

 أٞ رخٌظمخس٠يش؟أٔيٛحط حٌش

 -أسرعش أٔٛحط ِٓ حٌشأٞ فٟ طمخس٠ش حٌّشحؿعش ٟ٘:

   ( حٌشأٞ رذْٚ طلفع )سأٞ ٔظ١ف( 9

م١ذ( 5“ ُِ      ( حٌشأٞ رظلفع )سأٞ 

     ( حٌشأٞ حٌغٍزٟ )حٌّعخوظ( 0

    ( ح٨ِظٕخط عٍٝ ارذحء حٌشأٞ 0

                         -حٌشأٞ رذْٚ طلفع )سأٞ ٔظ١ف( : -

  حٌلغخرخص حٌخخسؿٟ حٌّغظمً سأ٠ٗ رذْٚ طلفع عٍٝ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش حٌظيٟ سحؿعٙيخ ارح طيٛحفشص ٌذ٠يٗ ٠ظذس ِشحؿع
 -أسرعش ششٚؽ ٟ٘ :

 ) أ ( أْ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش لذ أعذص ٚفمخً ٌٍّزخدة حٌّلخعز١ش حٌّظعخسف ع١ٍٙخ ٚحٌّمزٌٛش لز٨ًٛ عخِخً . 

 خثّش حٌّشوض حٌّخٌٟ أٚ فٟ لخثّش حٌذخً . )د( عذَ ٚؿٛد أخطخء ؿٛ٘ش٠ش طئػش عٍٝ حٌلغخرخص عٛحء فٟ ل

)ؽ( أْ ٠زذد حٌّشحؿع أٞ شه أٚ غّٛع رؤْ رٕٛد لخثّش حٌذخً ٚحٌّشوض حٌّخٌٟ ٘يٟ ِزيخٌغ طيل١لش ٚطّؼيً ٚحليع 

 حٌششوش حٌّخٌٟ حٌلم١مٟ . 

ُ حٌّخ١ٌيش )د( كظٛي حٌّشحؿع حٌخخسؿٟ عٍٝ أدٌش ح٦ػزخص حٌىخف١ش ٚح٩ٌّثّش حٌظٟ طزشس سأ٠ٗ عٍٝ طذق طعز١ش حٌمٛحث

 ٌٕظخثؾ ح٤عّخي ٚحٌّشوض حٌّخٌٟ فٟ ٔٙخ٠ش حٌغٕش حٌّخ١ٌش . 

  “                                             -حٌشأٞ رظلفع :  -5

  ٠ُظذس حٌظمش٠ش ِظلفظخً أٚ ِم١ذحً عٕذِخ ٠زوش حٌّشحؿع فٟ طمش٠شٖ رعغ ح٩ٌّكظخص أٚ حٌظلفظخص حٌظيٟ ٠ىيْٛ حٌمظيذ
ٗ ٌُ ٠ىٓ لخدسحً عٍٝ حٌم١خَ رخٌفلض ٚفمخً ٌّعخ١٠ش حٌّشحؿعش حٌّظعخسف ع١ٍٙخ ، ِٚٓ حٌظشٚف ِٕٙخ ٌفض حٌٕظش اٌٟ أٔ

 -أٚ ح٤عزخد حٌظٟ طـعً ِشحؿع حٌلغخرخص ٠ظلفع فٟ طمش٠شٖ ٔزوش ِٕٙخ ِخ ٠ٍٟ :
 ) أ ( طلفظخص طظعٍك رٛؿيٛد ل١ٛد عٍٝ ٔطيخق حٌفلض )ِلذٚد٠ش ِـخي حٌفلض حٌزٞ لخَ رٗ( 

 

 -رخٌؼزخص ٚحٌظـخٔظ فٟ ططز١ك حٌّزخدة حٌّلخعز١ش ٚطىْٛ فمشس حٌشأٞ وّخ ٠ٍٟ :)د( طلفظخص طظعٍك 

عٍٝ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ، رشأ٠ٕخ أْ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش طّؼيً رعذحٌيش ِيٓ ويخفٟ حٌٕيٛحكٟ ………………. ))رخعظؼٕخء طؤػ١ش 

طٙخ حٌٕمذ٠يش ، ٚٔظيخثؾ أعّخٌٙيخ ٚطيذفمخ 09/95/9112وّيخ ٘يٟ فيٟ …………… حٌـٛ٘ش٠ش ، حٌّشوض حٌّخٌٟ ٌشيشوش 

 ٌٍغٕش حٌّٕظ١ٙش فٟ رٌه حٌظخس٠خ ٚفمخً ٌّعخ١٠ش حٌّلخعزش حٌّظعخسف ع١ٍٙخ . 

 ………………………حعُ ِشحؿع حٌلغخرخص :  ………………….حٌظخس٠خ : 



 

 ……………………..سلّٗ ، ٚحٌفجييييش :  …………………حٌعٕٛحْ : 

 ……...................حٌظٛل١ييييييييع:      

                                -اٌشأٞ اٌغٍجٟ )اٌّؼبوظ( : -0

  ًحٌظمش٠ش حٌغٍزٟ حٌّعخوظ ٘ٛ عىظ حٌظمش٠ش حٌٕظ١ف )رذْٚ طلفع( ٠ٚغيظخذَ عيخدس فيٟ ح٤كيٛحي حٌظيٟ ٨ طّؼي
ف١ٙخ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ٌٕظ١ـش أعّخي حٌّششٚط ِٚشوضٖ حٌّخٌٟ طّؼ٩١ً عخد٨ً ٚطخدلخً ٠ظٛحفك ِع حٌّزخدة حٌّلخعيز١ش 

 حٌّمزٌٛش عِّٛخً .
  

 حس ٘زح حٌظمش٠ش ٠ـذ أْ طىْٛ حٌظلفظخص رحص أ١ّ٘ش ٔغز١ش وز١شس فٟ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ، ٠ٚـذ عٍٝ حٌّشحؿع ٦ٚطذ
أْ ٠لظً عٍٝ ح٤دٌش ٚحٌزشح١٘ٓ ح٩ٌصِيش ٌظزش٠ش سأ٠ٗ حٌّعخوظ ٠ٚز١ٓ رٌه فٟ فمشس طٛػ١ل١ش ِغظمٍش فٟ طمش٠شٖ 

 . 
 

 

 : ٞفمشس ارذحء حٌشأ- 
عٓ عذَ اطزخط حٌّزخدة ٚحٌمٛحعذ حٌّلخعز١ش حٌّمزٌٛش عِّٛيخً ، فيبْ حٌميٛحثُ  ))ٚفٟ سأ٠ٕخ ، ٔظشحً ٣ٌػخس حٌٕخطـش

حٌّخ١ٌش حٌغخرك ح٦شخسس ا١ٌٙخ ٨ طعشع رظذق ٚعذحٌش ؽزمخً ٌٍّزيخدة ٚحٌمٛحعيذ حٌّلخعيز١ش حٌّمزٌٛيش حٌّشويض 

، أٚ ٔظيخثؾ أعّخٌٙيخ أٚ حٌظيذفمخص حٌٕمذ٠يش عيٓ ٔفيظ  09/95/9112وّخ ٟ٘ فٟ …………… حٌّخٌٟ ٌٍششوش 

 حٌفظشس((

 حعُ حٌّشحؿع :    حٌظخس٠خ: 

 سلّٗ ٚحٌفجيش :    حٌعٕيٛحْ: 

 حٌظٛل١ييييع:      

 

  ٟٚفٟ وؼ١ش ِٓ ح٤ك١خْ ٨ طظشن ادحسس حٌششوش ِلً حٌّشحؿعش ح٤ِٛس طظً رٙخ اٌٟ اطذحس حٌّشحؿع ٌشأٞ عٍز
ىٓ ٧ٌدحسس ط٩ف١ٙخ. فميذ ٠ىيْٛ . ٠ٚىْٛ اطذحس حٌّشحؿع ٌشأٞ عٍزٟ أِشحً خخسؿخً عٓ اسحدس ح٦دحسس ٤عزخد ٨ ٠ّ

حطزخط ادحسس حٌششوش ٌّزخدة ٚلٛحعذ ِلخعز١ش غ١ش ِمزٌٛش ٚغ١ش ِعظشف رٙخ ٦خفخء خغخثش وز١شس ٚرخٌظخٌٟ طظش 
 ح٦دحسس عٍٝ عذَ حٌّٛحفمش عٍٝ لشحس حٌّشحؿع رٙزح حٌشؤْ . 

 

 ٛحثُ حٌّخ١ٌش ٌٍشيشوش ِليً ِٚٓ حٌّئوذ فبْ حٌظمش٠ش حٌغٍزٟ ٌٍّشحؿع ٠ئػش عٍز١خً عٍٝ وخفش ِغظخذِٟ حٌم
ح٨عظزخس . ِٚٓ ٔظخثؾ رٌه أْ طٕخفغ حٌم١ّش حٌغٛل١ش ٤عُٙ حٌششوش رشذس ، وّخ ٠ؼعف ِشوض٘خ ح٨ثظّخٟٔ 
ُِمشػٟ حٌششوش ِٚخٔلٟ حٌظغ٩١ٙص ا١ٌٙخ رطٍذ أِٛحٌُٙ ، ِٚؼً ٘زٖ حٌٕظخثؾ طض٠يذ  ، ٚلذ ٠غشط حٌعذ٠ذ ِٓ 

 ِٓ ٚػع حٌششوش حٌغ١ت . 
 

 ٤ك١خْ لذ ٠ظفك و٩ً ِٓ ادحسس حٌششوش ٚحٌّشحؿع عٍٝ لزٛي حٔغلخد حٌّشحؿع رذ٨ً ِٓ ٌٚزٌه ففٟ وؼ١ش ِٓ ح
اطذحس سأ٠خً عىغ١خً ، ٘زح فٟ كخٌش ارح وخْ ِٓ حٌّغظل١ً عٍٝ ادحسس حٌششوش حٌظغي١ٍُ عٍيٝ سأٞ حٌّشحؿيع 

غلخد حٌّشحؿيع ٚطعذ٠ً لٛحثّٙخ حٌّخ١ٌش ٌّخ طمؼٟ رٗ حٌّزخدة ٚحٌمٛحعذ حٌّلخعز١ش حٌّمزٌٛش . ٚفٟ كخٌش حٔ
طمظؼٟ ح٤طٛي ٚحٌمٛحعيذ ح١ٌّٕٙيش أْ ٠ظظيً حٌّشحؿيع حٌـذ٠يذ ريخٌّشحؿع حٌّٕغيلذ ١ٌظعيشف عٍيٝ أعيزخد 
حٔغلخرٗ ، ٚرخٌظخٌٟ لذ ٠ٛحؿٗ حٌّشحؿع حٌـذ٠ذ ٔفظ حٌّٛلف حٌزٞ ٚحؿٙيٗ حٌّشحؿيع حٌّٕغيلذ ، ٌٚيزٌه ليذ 

ِيخ ّٔيخ اٌيٟ عٍّيٗ أعيزخد حٔغيلخد  ٠شفغ أوؼش ِٓ ِشحؿع آخش حٌم١خَ رّشحؿعش حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ٌٍششوش ارح
 حٌّشحؿع حٌغخرك . 

 

  ٚحٌظمش٠ش حٌزٞ ٠لظٛٞ عٍٝ سأٞ عٍزٟ أٚ ِعخوظ ٘ٛ ٔم١غ ٌٍظمش٠يش حٌٕظ١يف ، ف١ّيخ ٠يٕض حٌظمش٠يش حٌٕظ١يف
عٍٝ طعز١ش حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ٌٍششوش رظذق ٚعذحٌش عٓ حٌّشوض حٌّخٌٟ ٚٔظخثؾ أعّخٌٙخ ٚطذفمخطٙخ حٌٕمذ٠يش فيٟ 



 

ش ، ٔـذ أْ حٌظمش٠ش حٌغٍزٟ ٠مٛي أْ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ِٛػٛط حٌّشحؿعش ٌٍشيشوش حٌّيزوٛسس ٔٙخ٠ش حٌغٕش حٌّخ١ٌ
، وّخ أْ حٌظمش٠ش حٌغٍزٟ ٠ٕض عٍٝ "عذَ حطزخط حٌّزخدة ٚحٌمٛحعذ حٌّلخعز١ش ……٨ طعزش رظذق ٚعذحٌش عٓ 

 حٌّمزٌٛش عِّٛخً(( . 
 

                    -االِزٕبع ػٓ إثذام اٌشأٞ : -4

 ِظٕخط عٓ ارذحء حٌشأٞ أْ ِشحؿع حٌلغخرخص ٨ ٠غظط١ع اعطخء سأ٠خً ف١ٕيخً عيٓ حٌميٛحثُ حٌّخ١ٌيش ِٛػيٛط ٠عٕٟ ح٨
 -حٌّشحؿعش ، ٠ّٚظٕع حٌّشحؿع عٓ ارذحء سأ٠ٗ ارح ِخ ٚحؿٗ اكذٜ حٌلخ٨ص حٌظخ١ٌش :

 ) أ ( ٚؿٛد ل١ٛد ِفشٚػش عٍٝ عًّ حٌّشحؿع طفشع ع١ٍٗ ادحسس حٌششوش

ٛس ع١ٍّش حٌـشد ، أٚ عذَ طّى١ٕٗ ِٓ ح٨طظخي رخٌع٩ّء حٌّذ١ٕ٠ٓ ٚكظٌٛٗ عٍٝ ٚرٌه رعذَ طّى١ٕٗ ِٓ كؼ     

 ِظخدلخص رظلش أسطذطُٙ ِع حٌششوش ِٛػٛط حٌّشحؿعش . 

 )د( ٚؿيٛد أكذحع ِغظمز١ٍش طئػش عٍٝ حٌلغخرخص 

رٕظخثـٙيخ  فبرح طؤػشص حٌميٛحثُ حٌّخ١ٌيش طيؤػ١شحً ؿٛ٘ش٠يخً رؤكيذ ح٤كيذحع غ١يش حٌّئويذس حٌظيٟ ٨ ٠ّىيٓ حٌيظىٙٓ     

حٌّغظمز١ٍش ، ِؼً دعخٜٚ لؼخث١ش ِشفٛعش ػذ حٌششوش ِؼً طعذٞ حٌشيشوش عٍيٝ كميٛق ح٨خظيشحط ٌشيشوش 

أخشٜ ، أٚ لؼ١ش ِٓ عّخي حٌششوش ٠طيخٌزْٛ ريذفع طع٠ٛؼيخطُٙ ، أٚ حٌشيه فيٟ حعيظّشحس٠ش حٌشيشوش ٌٍم١يخَ 

 رؤعّخٌٙخ ح٨عظ١خد٠ش حٌمخدِيش .

ث١غٟ رّشحؿعش رعغ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ، ففٟ ٘زٖ حٌلخٌش ٠ّظٕع عٓ )ؽ( فٟ كخٌش ل١خَ ص١ِيً آخش ٌٍّشحؿع حٌش

ارذحء حٌشأٞ ع١ٍٙخ . ٠ٚـذ عٍٝ حٌّشحؿع حٌشث١غٟ فٟ كخٌش أدحء خذِخص حٌّشحؿعش ٌٍششوش ِلً حٌّشحؿعش أْ 

٠ٛػق رذلش فٟ طمش٠شٖ ِخ أدحٖ ِيٓ أعّيخي ٠ٚليذد ِيذٜ ِغيج١ٌٛظٗ كظيٝ ٨ ٠ظيٓ حٌغ١يش أْ ٘يزح ٠عٕيٟ أدحء 

خٍِٙخ ، ٚطلذ٠ذ حٌّغج١ٌٛش ٠عظزش ِٓ ح٤ِٛس حٌٙخِيش رخٌٕغيزش ٌّشحؿيع حٌلغيخرخص كظيٝ ٨ ٠لّيً حٌّشحؿعش رى

 ٔفغٗ ِغج١ٌٛخص ٘ٛ أط٩ً غ١ش ِغجٛي عٕٙخ . 

 

  عٕذِيخ ٠ظعزس عٍٝ ِشحؿع حٌلغخرخص حٌلظٛي عٍٝ أدٌش ح٦ػزخص حٌىخف١ش ٚح٩ٌّثّش ٦رذحء سأ٠ٗ حٌفٕٟ حٌّلخ٠يذ
، فبٔٗ ٨ ٠زذٞ سأ٠خً عٍٝ ٘زٖ حٌمٛحثُ ، ٚغخٌزخً ِخ طشؿع أعزخد ح٨ِظٕخط عٓ  عٓ عذحٌش ٚٚػٛف حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش

ارذحء حٌشأٞ اٌٟ طؼ١١ك ٔطخق حٌفلض حٌزٞ ٠ـش٠ٗ حٌّشحؿع ، أٚ رغزذ ٚؿٛد عٕخطش ٘خِش ٨ ٠ّىٓ حٌظؤوذ ِٓ 
 طلظٙخ ٌٚٙخ طؤػ١ش ؿٛ٘شٞ عٍٝ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش حٌظٟ ع١زذٞ حٌّشحؿع سأ٠ٗ ف١ٙخ . 

 

 -ٞ( :)فمشس حٌشأ

))ٌُ ٠ظُ طع١١ٕٕخ ِشحؿع١ٓ ٌٍششوش ا٨ رعذ حٔظٙخء حٌغٕش حٌّخ١ٌش ٌششوظىُ ٌٚزح ٌُ ٔلؼش ع١ٍّش ؿشد حٌّخضْٚ 

حٌغٍعٟ فٟ أٚي حٌغٕش ٨ٚ فٟ آخش٘خ ، ٌُٚ ٔظّىٓ ِٓ حٌظلمك ِيٓ و١ّيش حٌّخيضْٚ ريؤٞ ٚعي١ٍش أخيشٜ . 

لخرش حٌذحخ١ٍش ٌزٌه ٌيُ ٔغيظطع ٌٚمذ أظٙش فلظٕخ ؿٛحٔذ ػعف خط١شس فٟ عـ٩ص حٌششوش ، ٚفٟ ٔظخَ حٌش

حٌظؤوذ ِٓ أْ ؿ١ّع ِظشٚفخص حٌششوش ٚا٠شحدحطٙخ لذ طُ طغـ١ٍٙخ ، أٚ أْ ِخ طُ طغـ١ٍٗ ٠عظزش طل١لخً ، ٚرٕيخًء 

عٍٝ رٌه ٌُ ٔظّىٓ ِيٓ طلذ٠يذ ِيخ ارح وخٔيض ٕ٘يخن طعيذ٩٠ص ػيشٚس٠ش ٥ٌطيٛي ٚحٌخظيَٛ حٌّغيـٍش أٚ غ١يش 

 ١ّضح١ٔش حٌع١ِّٛش ٚلخثّش حٌذخً ٚلخثّش حٌظذفك حٌٕمذٞ(( .حٌّغـٍش ِٚخ ٠ٕظؾ عٓ رٌه ِٓ طؤػ١ش عٍٝ حٌ

 

ٚرغزذ حٌظؤػ١شحص حٌٙخِش حٌّلظٍّش عٍٝ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ٥ٌِٛس حٌّشخس ا١ٌٙخ فيٟ حٌفميشس حٌغيخرمش ،  

 فبْ ٔطخق عٍّٕخ ٌُ ٠ىٓ وخف١خً ٦رذحء حٌشأٞ كٛي حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ٌٚٙزح فبٕٔخ ٨ ٔزذٞ حٌشأٞ كٛي عذحٌش حٌز١خٔخص

 حٌّخ١ٌش حٌّشفمش . 

 

 حعُ حٌّشحؿيع :      حٌظخس٠ييخ : 



 

 حٌشلُ ٚحٌفجييش :      حٌعٕييٛحْ : 

 حٌظٛل١يييييع :      

 حٔٛحط حٌظمخس٠ش ؟

 ”An Abbreviated Reports“  ( حٌظمخس٠ش حٌّخظظشس . 9

 ”Prolonged Reports“   ( حٌظمخس٠ش حٌّطٌٛش . 5

  ”Special Reports“   ( حٌظمخس٠ش حٌخخطش . 0

 

 ”Abbreviated Reports“                               -( حٌظمش٠ش حٌّخظظش :9)

  . حٌزٞ ٠ُشرؾ دحثّخً رخٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش ٠ٚٙذف أعخعخً اٌٟ طمذ٠ُ حٌلمخثك حٌّخ١ٌش رطش٠مش ِخظظشس ٛ٘ 
” 

                                          -( حٌظمش٠ش حٌّطيٛي :5)

 ٌّطٛي ٠عذ رٛحعطش ِشحؿع حٌلغخرخص رٕخًء عٍٝ ؽٍذ ِٓ ادحسس حٌششوش عٕذِخ طشغذ فٟ حٌلظٛي عٍيٝ حٌظمش٠ش ح
طغ٩١ٙص رٕى١ش ِٓ حٌزٕٛن ِٚخٔلٟ ح٨ثظّخْ ك١غ ططٍذ طٍه حٌـٙخص ِعٍِٛيخص اػيخف١ش ٚطّؼيً ٔشيخؽ حٌشيشوش 

 ك حٌٕمذٞ . حٌّخٌٟ ٌّذس خّظ أٚ عشش عٕٛحص عٛحء ٌمخثّش حٌذخً أٚ حٌّشوض حٌّخٌٟ أٚ لخثّش حٌظذف
 
                                             -( حٌظمش٠ش حٌخخص :0)
  ٠عذ ٘زح حٌظمش٠ش رٛحعطش ِشحؿع حٌلغخرخص ٌٍّئعغخص ٚحٌـّع١خص حٌظٟ ٨ طٙذف اٌٟ حٌشرق ٚحٌزٞ طعذ كغخرخطٙخ

خص حٌزش ٚح٦كغيخْ عٍٝ ح٤عخط حٌٕمذٞ ِؼً حٌـّع١خص حٌخ١ش٠ش حٌّغظشف١خص ، ٚحٌـخِعخص ، ٚحٌّذحسط ، ؿّع١
 حٌخ . …..

 
  َوّخ حْ حٌظمش٠ش حٌخخص ٠عذ رٛحعطش حٌّشحؿع عٕذِخ ططٍذ ِٕٗ ادحسس حٌششوش رّٛؿذ طى١ٍف عًّ طمش٠ش عٓ ٔظيخ

حٌّذفٛعخص ٌٍظٕذٚق ٌذ٠ٙخ ، أٚ عًّ طمش٠ش خخص عٓ ٔظخَ حٌشلخرش حٌذحخ١ٍش حٌلخٌٟ ، ٚحلظشحف ٔظخَ سلخريش دحخ١ٍيش 
 . ؿذ٠ذ ٠ىْٛ أوؼش لٛس ٚفخع١ٍش 

 

 

 ؟ مفهوم التقارٌر المالٌة الدورٌة:  59س 

  ٠مظذ رخٌظمخس٠ش حٌّخ١ٌش حٌذٚس٠ش طٍه حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش حٌظٟ طظذس٘خ حٌّٕشآص عٓ فظشحص ص١ِٕش طمً ِذطٙخ عٓ عٕش

ِخ١ٌش وخٍِش ، ٚغخٌزخ ِخ طىْٛ عٓ فظشس ػ٩ػش أشٙش )سرع ع٠ٕٛش( ، ٌظٛط١ً ِعٍِٛخص ِخ١ٌش دٚس٠ش عٓ حٌّٕشؤس 

 ٠ٓ ِٓ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش رلغ ٠ّىٓ ح٨عظّخد ع١ٍٙخ فٟ حطخخر حٌمشحسحص حٌّخ١ٌشٌٍّغظف١ذ

 : تعرٌف فحص التقارٌر المالٌة الدورٌة:  61س 
    ٠عشف فلض حٌظمخس٠ش حٌّخ١ٌش حٌذٚس٠ش رؤٔٗ حخظزخسحص سط١زش ِلذٚدس ٠ٕفز٘خ حٌّشحؿع عٍٝ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش حٌذٚس٠ش ِٓ   

لض حٌظل١ٍٍٟ ٌظلذ٠ذ ِخ ارح وخٔض ٕ٘خن طعذ٩٠ص ِّٙش ٠ظع١ٓ ادخخٌٙخ عٍٝ حٌظمخس٠ش خ٩ي اؿشحءحص ح٨عظفغخس ٚحٌف

 .حٌّخ١ٌش حٌذٚس٠ش ٌىٟ طظفك ِع ِعخ١٠ش حٌّلخعزش حٌّظعخسف ع١ٍٙخ

 : متى ٌكون رصٌد المشترٌات دائنا ؟61س 

 ـ حالة المسحوبات الشخصٌة من قبل صاحب العمل1

 من ح /المسحوبات الشخصٌة

 ٌاتالً ح / المشتر

 ـ حالة القٌد العكسً لقٌد شراء سجل بالخطئ2

 من ح/ الموردٌن / الصندوق

 الً ح /المشترٌات



 

 ـ فً حالة اقفال المشترٌات اخر العام3

 من ح/ المتاجرة

 الً / المشترٌات

 وضح مفهوم الضرٌبة المؤجلة ؟ وما هً مكوناتها؟ :  62س 

فظشحص حٌظخ١ٌش "حٌظضحَ ػش٠زٟ" ٚحٌـضء ِٓ حٌؼش٠زش ٟ٘ حٌـضء ِٓ ػش٠زش حٌذخً حٌّغظلك ٚحٌّئؿً عذحدٖ ٌ -

 حٌّغذدس خ٩ي فظشس ِخ ٚحٌّئؿً حعظلمخلٙخ ٌفظشحص ٨كمش "ح٨طً حٌؼش٠زٟ"

 ٟ٘ حٌؼش٠زش حٌظٟ طٕشؤ ٔظ١ـش حٌفشٚق حٌض١ِٕش ر١ٓ حٌشرق حٌّلخعزٟ ٚحٌشرق حٌؼش٠زٟ -

 ٨عظشحف رٙخ فٟ ح١ٌّضح١ٔش ٟ٘ عزخسس عٓ حٌظؤػ١شحص حٌؼش٠ز١ش حٌّغظمز١ٍش ٌّـّٛعش ِٓ حٌعٕخطش طُ ح -

حٌؼش٠زش حٌّئؿٍش حٌظٟ طخض حٌفظشس حٌلخ١ٌش ٟ٘ : حٌظغ١ش حٌزٞ ٠لذع خ٩ي حٌغٕش حٌلخ١ٌش فٟ ِمذحس ح٨طٛي حٚ  -

 ح٨ٌظضحِخص حٌؼش٠ز١ش حٌّئؿً ٠٨ش ِٕشخس

 ؟مكونات الضرٌبة المؤجلة: حدد  63س 

 ٚعخء حٌؼش٠زش : طئدٞ حٌٟ ِزخٌغ لخرٍش ٌٍخظُ ِغظمز٩ ِٓ حطٛي ػش٠ز١ش ِئؿٍش -9

 : طئدٞ حٌٟ ِزخٌغ خخػعش ٌٍؼش٠زش ِغظمز٩ حٌظضحِخص ػش٠ز١ش ِئؿٍش -5

 بالتطبٌق علً التشرٌع الضرٌبً المصري؟  لضرٌبةاكتب امثلة للفروق ا:  64س 

 فشٚق دائّخ : -1

فشٚق طٕشخ ٔظ١ـش حخظ٩ف ر١ٓ حٌذخً حٌّلخعزٟ ٚحٌذخً حٌؼش٠زٟ فٟ حٌغٕش حٌـخس٠ش ١ٌٚظ ٌٙخ حٔعىخط  -

 ش ٠ٚظىشس ٘زح حٌفشق ِٓ عٕش ٨خشٞ فٟ حطـخٖ ٚحكذ ، ٠ٕٚعىظ حػش٘خ عٍٟ لخثّش حٌذخًِغظمز١ٍ

حٌفشٚق حٌذحثّش رخٔٙخ  ٠95عشف حٌّع١خس حٌذٌٟٚ سلُ : 24ٚاٌّؼ١بس اٌّظشٞ سلُ  12اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ سلُ  -

ش حٚ حٌلخ١ٌش ٨ٚ حٌفشٚق ر١ٓ حٌذخً حٌخخػع ٌٍؼش٠زش ٚحٌذخً حٌّلخعزٟ عٓ حٌفظشس ٚحٌظٟ طٕشخ فٟ حٌفظشس حٌـخس٠

 طٕعىظ فٟ حٌفظشحص حٌظخ١ٌش

رخٔٙخ حٌفشٚق حٌظٟ طٕشخ ٔظ١ـش حخظ٩ف حٌّعخٌـش حٌّلخعز١ش عٓ حٌّعخٌـش حٌؼش٠ز١ش  رؼش٠ف ثؼغ اٌىزبة : -

ٌزعغ حٌعٕخطش ِٚؼً ٘زٖ حٌفشٚق طٕشؤ فٟ فظشس ِع١ٕش ٨ٚ طٕعىظ فٟ حٌّغظمزً ٚرخٌظخٌٟ حٌفشٚق حٌذحثّش طظً 

 ىظ حرذح ؽخٌّخ حٌظشش٠ع حٌؼش٠زٟ ِخظٍفدحثّش ِٚغظّشس ٌُٚ طٕع

 اِثٍخ ػٍٟ اٌفشٚق اٌذائّخ : -

٨ ٠عظزش ِٓ حٌّظشٚفخص حٚ حٌظىخ١ٌف حٌّزخٌغ حٌّذفٛعش عٓ ؿٕخ٠ش حٚ ؿٕلٗ عّذ٠ش ٠شطىزٙخ حٌّّٛي حٚ حكذ ِغخعذ٠ٗ  -

خٔٗ فشق ٨ ٠عظشف رٙزح حٌّظشٚف ٠ٚظٕف ر ػش٠ج١ب :٠عظشف رٙزح حٌّظشٚف ٠ٚلًّ ٌمخثّش حٌذخً حَ  ِحبعج١ب :

 دحثُ عخٌذ

فٛحثذ ح٨عُٙ حٌّغـٍش فٟ عٛق ح٨ٚسحق حٌّخ١ٌش طعفٟ رٕض ِٛحد ِٓ حٌخؼٛط ٌٍؼش٠زش حٌذخً ، ٚػش٠ز١خ : ٨  -

 ٠خؼع ٘زح ح٠٨شحد حٚ ٠عفٟ ِٓ حٌؼش٠زش ٠ٕٚمض ٚعخء حٌؼش٠زٟ ٚ٘ٛ فشٚق دحثّش ِٛؿزش

: طئدٞ حٌٟ ِزخٌغ عبٌجخوخٔض : فٟٙ طئدٞ حٌٟ ِزخٌغ غ١ش خخػعش ٌٍؼش٠زش ٚحرح ِٛججخحرح وخٔض  لبػذح: -

 خخػعش ٌٍؼش٠زش

  رظبئض اٌفشٚق اٌذائّخ: -

o  ٚؿٛد ٘زح ح٨خظ٩ف حٌذحثُ ٠ئدٞ حٌٟ حخظ٩ف ِعذي حٌؼش٠زش حٌفعخي عٓ ِعذي حٌؼش٠زش حٌّطزك 

o "فشٚق ِغظّشس ٚدحثّش ٚرحص حطـخٖ ٚحكذ "حٞ ٨ ٠عٛع رعؼٙخ رعغ 

o فظشحص ِغظمز١ٍشطخػ١ش٘خ ٠ٕعىظ فٟ ٔفظ حٌفظشس حٌـخس٠ش دْٚ حْ ٠ّذد ح ٌٟ 

o ٌٟطخػ١ش٘خ ع١ىْٛ حٚ ٠ظٙش عٍٟ لخثّش حٌذخً ١ٌٚظ حٌّشوض حٌّخ 

o ٨ طشىً ِشىٍش ِلخعز١ش رعىظ حٌفشٚق حٌّئلظش 

 اٌفشٚق اٌّؤلزخ "اٌض١ِٕخ": -2

: ٟ٘ حٌفشٚق ر١ٓ حٌم١ّش حٌذفظ١ش٠ش ٩ٌطٛي  24ٚاٌّؼ١بس اٌّظشٞ سلُ  12رؼش٠ف اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ سلُ  -

١ّضح١ٔٗ ٚح٨عخط حٌؼش٠زٟ ٌٙزٖ ح٨طٛي ٚح٨ٌظضِخص " حٌفشق ر١ٓ ح٨عخط حٌّلخعزٟ ٚحٌظضِخص حٌظخ٘شٖ فٟ حٌ

حْ ٘زح حٌظعش٠ف ٠شوض عٍٟ ح٨طٛي ٚح٨ٌظضحِخص "لخثّش ح١ٌّضح١ٔش" ٚ٘ٛ حعُ  -:  ٩ٔٚكع ِخ ٠ٍٟٚحٌؼش٠زٟ" ، 

 ٚحشًّ حٞ ٠شوض عٍٟ حٌفشٚق حٌّئلظش



 

ً حٌخخػع ٌٍؼش٠زش ٚحٌذخً حٌّلخعزٟ ٌٍفظشس ٚحٌظٟ ٠عشفٙخ حٌزعغ رخٔٙخ ٟ٘ حٌفشٚق ر١ٓ حٌذخ رؼش٠ف ارش : -

طٕشؤ ٔظ١ـش طذ٠ٚٓ رعغ عٕخطش ح٠٨شحدحص ٚحٌّظشٚفخص فٟ حٌذخً حٌخخػع ٌٍؼش٠زش فٟ فظشس طخظٍف عٓ حٌفظشس 

: حٔٗ ٠شوض عٍٟ حٌذخً  ٩ٔٚكع ِخ ٠ٍٟحٌّلخعز١ش ٚطٕشؤ ٘زٖ حٌفشٚق فٟ فظشس ِخ ػُ طٕعىظ فٟ فظشحص طخ١ٌش ، 

 ٠شوض عٍٟ حٌفشٚق حٌض١ِٕش "لخثّش حٌذخً" ٚ

 ٚحٌفشٚق حٌض١ِٕش ٟ٘ ؿضء ِٓ حٌفشٚق حٌّئلظش ٚحْ لخثّش حٌذخً ٟ٘ ؿضء ِٓ ح١ٌّضح١ٔش -

 حٔٛحط حٌفشٚق حٌّئلظش: -

o فشٚق ِئلظش ٌّزخٌغ خخػعش ٌٍؼش٠زش فٟ حٌّغظمزً حٞ طئدٞ حٌٟ ٔشؤس حٌظضِخص ػش١٠ش ِئؿٍش 

o  ًحٞ طئدٞ حٌٟ ٔشؤس حطٛي ػش٠ز١ش فشٚق ِئلظش لخرٍش ٌٍخظُ ِٓ ٚعخء حٌؼش٠زش فٟ حٌّغظمز

 ِئؿٍش

 حِؼٍش عٍٟ حٌفشٚق حٌّئلظش: -

% ٠عذ فشٚق ِئلظش ِٛؿزش    ) أطٛي ػش٠ز١ش 30حٌّخظظخص فٟ حٌزٕٛن حٌّغّٛف رٙخ فّخ ٠ض٠ذ عٓ ٔغزش  -1

 ِئؿٍش ( ٚعٕذ ح٨عظخذحَ طٕعىظ ٘زٖ حٌفشٚق ٌظىْٛ فشٚق ػش٠ز١ش ِذ٠ٕش عخٌزش

ٛؿذ حٌمخْٔٛ ( فٟ عٕش كذٚع حٌخغخسس طٕشخ فشٚق ػش٠ز١ش ِئؿٍش حٌخغخثش حٌّشكٍش ٥ٌِخَ ) حٌّمشسس رّ -2

 ِذ٠ٕش ٚعٕذ ح٨ٔعىخط فٟ حٌغٕٛحص حٌظخ١ٌش ٠ظُ طغ٠ٛظٙخ عٍٝ ِذٜ خّظ عٕٛحص طخ١ٌش

ألغخؽ حٌظؤ١ِٕخص ح٨ؿظّخع١ش فٟ ٔٙخ٠ش حٌغٕش ٠ظُ عًّ ل١ذ طغ٠ٛش رخٌظؤ١ِٕخص حٌّغظلمش رّخ ٠خض حٌغٕش  -3

مذٞ رخ٦لشحس ِّؼ٩ فشٚق ػش٠ز١ش ِئلظش ِذ٠ٕش ِٛؿزش ٚعٕذ حٌغذحد طٕعىظ حٌّخ١ٌش، ٠ٚظُ سد حٌـضء غ١ش حٌٕ

 ٚطٕشخ فشٚق ػش٠ز١ش ِئلظش ِذ٠ٕش عخٌزش

حٌذ٠ْٛ حٌّعذِٚش حٌّلظٍش ٚحٌظٟ ٌُ ٠غزك حعظّخد٘خ ػش٠ز١خ ٠ٕشخ ٔظ١ـش عذَ حعظّخد٘خ فشٚق ػش٠ز١ش ِذ٠ٕش  -4

 خٌزشِٛؿزش ٚعٕذ حٌظلظ١ً ٠ظُ حٔعىخعٙخ ٚطٕشخ فشٚق ػش٠ز١ش ِذ٠ٕش ع

 ما هً مصادر االصل الضرٌبً وااللتزام الضرٌبً؟:  65س 

 ِظبدس االطً اٌؼش٠جٟ :  -

 حٌفشٚق حٌّئلظش "حٌض١ِٕٗ" حٌمخرٍٗ ٌٍخظُ .9
 حٌخغخثش حٌؼش٠ز١ٗ حٌّشكٍٗ ٥ٌِخَ .5
 حٌخظِٛخص حٌؼش٠ز١ٗ حٌغ١ش ِغظخذِش حٌّشكٍٗ ٥ٌِخَ .0

 ِظبدس األٌزضاَ اٌؼش٠جٟ اٌّؤجً: -

 ئلظش خخػعٗ ٌٍؼش٠زٗ ِغظمز٩ٗ / ِارح وخْ ٕ٘خن فشٚق ص١ِٕ -

 

 متً ٌكون الفرق اصل ضرٌبً مؤجل ام التزام مؤجل؟ :  66س 

 حرح وخٔض ح٨شخسس ِٛؿزش ٕ٘خ ٠ٕشخ حٌظضحَ ػش٠زٟ ِئؿً -

 حرح وخٔض حٌم١ُ حٌذفظش٠ش حوزش ِٓ ح٨عخط حٌؼش٠زٟ  -

 حرح وخٔض ح٨شخسس عخٌزش ٕ٘خ ٠ٕشخ حطً ػش٠زٟ ِئؿً -

 طً حطغش ِٓ ح٨عخط حٌؼش٠زٟحرح وخٔض حٌم١ّش حٌذفظ١ش٠ش ٩ٌ -

 وضح ما هو االساس الضرٌبً وكٌفٌة حسابه سواء االصول او االلتزامات وفقا لمدخل المٌزانٌة؟:  67س 

 االعبط اٌؼش٠جٟ ٌالطً : .1

٘ٛ حٌم١ّش حٌظٟ عٛف ٠ظُ خظّٙخ ٩ٌغشحع حٌؼش٠ز١ش فٟ حٌّغظمزً ِمخرً حٌّضحسط ح٨لظظخد٠ش حٌخخػعش ٌٍؼش٠زش  -

عظشدحد حٌم١ّش حٌذفظ١ش٠ش ٌٙزح ح٨طً ٠ٚعٕٟ رٌه حٔٗ وخْ ٘زٖ حٌّضح٠خ ح٨لظظخد٠ش غ١ش خخػغش حٌظٟ طلذع عٕذ ح

 ٌٍؼش٠زش فخْ ح٨عخط حٌؼش٠زٟ ٌٙزح ح٨طً ٠ىْٛ ِغخ٠ٚخ ٌم١ّظٗ حٌذفظ١ش٠ش 

حٌذخً حٌخخػع ٌٍؼش٠زش ِغظمز٩ + حٌّزخٌغ ٚحؿزش حٌخظُ  –ح٨عخط حٌؼش٠زٟ ٩ٌطً = حٌم١ّش حٌذفظ١ش٠ش ٩ٌطً  -

 مز٩ِغظ

 :االعبط اٌؼش٠جٟ ٌالٌزضاَ .5

٘ٛ ل١ّش ح٨ٌظضحَ حٌذفظ١ش٠ش ِخظَٛ ِٕٙخ حٞ ِزخٌغ طظعٍك رٙزح ح٨ٌظضحَ عٛف طخظُ ٩ٌغشحع حٌؼش٠ز١ش فٟ  -

 حٌفظشحص حٌّغظمز١ٍش



 

ٚرخٌٕغزش ٠٩ٌشحد حٌّلظً ِمذِخ ٠ىْٛ ح٨عخط حٌؼش٠زٟ ٌٗ ٘ٛ ل١ّظٗ حٌذفظ١ش٠ش ِخظِٛخ ِٕٙخ حٞ ِزخٌغ ِٓ ٘زح  -

 ٠ىْٛ خخػغخ ٌٍؼش٠زش ِغظمز٩ ح٠٨شحد ٌُٚ

 فٟ كخٌش عذَ ٚػٛف ح٨عخط حٌؼش٠زٟ ٩ٌٌظضحَ فخٔٗ ٠غظٕظؾ ِٓ خ٩ي حٌّعخدٌش: -

 ( حٌّزخٌغ ٚحؿزش حٌخظُ ِغظمز٩-= حٌم١ّش حٌذفظ١ش٠ش ٩ٌٌظضحَ + حٌذخً حٌخخػع ٌٍؼش٠زش فٟ حٌّغظمزً ) -

 : ما هى الضرٌبة المؤجلة ؟ 68س 
ح٤عخط حٌّلخعزٝ ٚفمخ ٌّعخ١٠ش حٌّلخعزش حٌّظش٠ش ٚح٤عخط حٌؼش٠زٝ ٚفمخ  ٘ٝ حٌظٝ طٕظؾ ٔظ١ـش ح٤خظ٩ف ر١ٓ

ٌمخْٔٛ حٌؼشحثذ حٌّظش٠ش ٚحٌظٝ أِخ حْ طىْٛ فشٚق ِئلظش ٠غظلك عذحد٘خ ِغظمز٩ )اٌظضحَ ػش٠زٝ ِئؿً( أٚ طىْٛ 

زٝ ٚح٩٘٤ن فشٚق ِئلظش ٠غظلك اعظشدحد٘خ ِغظمز٩ )أطً ػش٠زٝ ِئؿً( ِٚٓ أِؼٍش طٍه حٌزٕٛد ح٩٘٤ن حٌّلخع

 حٌؼش٠زٝ

 الجدٌدة ؟ هٌكل شرائح ضرٌبة الدخل:  69س 

ح٨ف  2حٌفخ رخٌٕغزش ٌٍعخ١ٍِٓ ٌذٞ حٌغ١ش ٚحٚي  95رعذ حػخفش حٌشش٠لش حٌـذ٠ذس حطزلض طظؼّٓ رعذ حعظزعخد حٚي  

خً % عٍٟ حٌؼ٩ػ١ٓ حٌف ؿ١ٕٗ ح٨ٌٟٚ ِٓ د90ششحثق ٟٚ٘  6ؿ١ٕٗ رخٌٕغزش ٌظخكذ حٌعًّ فٟ حٌّٕشخص حٌفشد٠ش، 

حٌف ؿ١ٕٗ ٚكظٟ  02% ٌّٓ دخٍٗ ٠ض٠ذ عٍٟ 50حٌفخ ٚ  02ٌّٓ ٠ض٠ذ دخٍٗ عٍٟ ػ٩ػ١ٓ حٌفخ ٚكظٟ  %92حٌفشد ٚ 

% ٌّٓ دخٍٗ ٠ض٠ذ عٍٟ حٌخّغش ١٠٩ِ00ٓ ؿ١ٕٗ ٚ 2% ٌّٓ دخٍٗ ٠ض٠ذ عٍٟ ح١ٌٍّْٛ ؿ١ٕٗ ٚكظٟ ١ٍِ52ْٛ ؿ١ٕٗ ٚ

ز١ع١١ٓ فمؾ حِخ حٌششوخص ف١ٕطزك ع١ٍٙخ ععش ١٠٩ِٓ ؿ١ٕٗ ع٠ٕٛخ، رل١غ طٕطزك حٌشش٠لش ح٨خ١شس عٍٟ ح٨فشحد حٌط

 .عٍٟ طخفٟ ح٨سرخف حٌظـخس٠ش ٚحٌظٕخع١ش %25ِٛكذ ٚ٘ٛ 

 ما هى المعالجة المحاسبٌة لالالت التى تستهلك دفترٌا ؟:  71س 
 ؿ١ٕٗ كظٝ ٠ظُ حٌظخٍض ِٓ ح٨٤ص ٠ّٚىٓ عًّ حعخدس طم١١ُ ٌظٍه ح٨٤ص وّخ ٠ٍٝ ٠9ظُ اػزخطٙخ رم١ّش طزوخس٠ش 

  ح٨٤ص ِٓ ف /

 اٌٝ ف/ كمٛق حٌٍّى١ش )فخثغ اعخدس طم١١ُ(

  ٚوً عخَ

 من ح/ حقوق الملكٌة )فائض إعادة تقٌٌم(

  إلى ح/ مجمع األهالك

 

 

 ؟ ما هو تعرٌف االهالك:  71س 

 فٝ ل١ّش ح٨طً حٌؼخرض ٠ٚلًّ عٍٝ لخثّش حٌذخً فٝ حٌّظشٚفخص  ٝحٌٕمض حٌظذس٠ـ

 ؟لشهرة اما هى :  72س 
 شق ر١ٓ حٌم١ّش حٌعخدٌش ٩ٌطٛي ٚح٨ٌظضحِخص ح٨فشحد٠ش حٌّلذدس ٚطىخ١ٌف ح٨عظؼّخس ٟ٘ عزخسس عٓ حٌف

 حٌم١ّش حٌعخدٌش ٌظخفٟ ح٨طٛي –حٌشٙشس = طىخ١ٌف ح٨عظؼّخس 

 ؟متً تكون الشهرة موجبة او سالبة :  73س 
 شس ِٛؿزش ( فٟ كخٌش وْٛ طىخ١ٌف ح٨عظؼّخس أوزش ِٓ طخفٟ حٌم١ّش حٌعخدٌش ٌظخفٟ ح٨طٛي طىْٛ حٌش9ٙ

 ( ٚحٌعىظ طل١ق طىْٛ حٌشٙش عخٌزش عٕذِخ ٠ىْٛ طخفٟ حٌم١ّش حٌعخدٌش ٩ٌطٛي حوزش ِٓ طىخ١ٌف ح٨عظؼّخس 5

 ما هو المصروف المستحق ؟:  74س 
  .٘ٛ حٌّظشٚف حٌزٞ ٠خض حٌفظشس حٌّخ١ٌش حٌلخ١ٌش ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ذفع خ٩ٌٙخ

  ١ش ، ِخ ٟ٘ حٌّعخٌـش حٌّلخعز١ش ٌٍّظشٚف؟ؽ ٌُ طذفع كظٝ ح١ٌّضحٔ 2000ِؼخي : رٍغض أؿٛس شٙش د٠غّزش

  [ حٌّظشٚفخص حٌع١ِّٛش ] أؿٛس 5000



 

  [ حٌّظشٚفخص حٌّغظلمش ] أسطذس دحثٕش 5000

 ( )ليي١يييذ اعييظلييمخق

 ما هو اإلٌراد المستحق ؟:  75س 
  . ٘ٛ ا٠شحد ٠خض حٌفظشس حٌّخ١ٌش حٌلخ١ٌش ٌٚىٕٗ ٌُ ٠لظً رعذ

  _: ِؼخي

  ؽ ٌُٚ طلظً ا٠ـخس ِٕز شٙش٠ٓ ٠9000ـخس شٙشٞ ششوش طئؿش ع١خسطٙخ رب

  ح٠٦شحد حٌّغظلك 2000

  ح٠٦شحدحص 2000

 ( )ليي١يييذ اعييظلييمخق

  ما هً حقوق الملكٌة ؟:  76س 
ٟ٘ اٌظضحِخص عٍٝ حٌششوش ٤طلخرٙخ ٨ ٠شد ا٨ عٕذ حٌظظف١ش ، ر١ّٕخ حٌخظَٛ ٟ٘ اٌظضحَ عٍٝ حٌششوش ٌٍغ١ش ٠ـذ 

  . شدفعٗ أػٕخء ك١خس حٌششو

  _:ٚطظىْٛ كمٛق حٌٍّى١ش ِٓ- 
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صافً ربح أوخسارة العام ) إن لم ٌوزع ( . وفً توزٌعه ٌظهر تحت مسمى جاري الشرٌك ) شركة فردٌة ( أو دائنو توزٌعات ) شركة مساهمة  .4

  . ( تحت مسمى خصوم متداولة

 -: كٌفٌة إعداد قائمة التدفقات المالٌة:  77س 
 

عٕذ اعذحد لخثّش حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش فخٔٗ ٠ظُ طظ١ٕف حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش كغذ حٌٕشخؽ حٌظٟ ٠ٕظؾ أٚ ٠غظخذَ ٘زٖ 

  :-حٌظذفمخص ٚرٌه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ

 

  :اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً - أ

 

ٝ حٌع١ٍّخص ٚح٦كذحع حٌظٟ طذخً فٟ طلذ٠ذ أسرخف ٚخغخثش حٌششوش ٚوزٌه طشًّ ٘زٖ حٌظذفمخص رشىً عخَ عٍ

 :-حٌع١ٍّخص ٚح٤كذحع ح٤خشٜ حٌظٟ ١ٌغض رطز١عظٙخ ٔشخؽخص حعظؼّخس أٚ ط٠ًّٛ

  .حٌٕمذ حٌّلظً ِٓ ع١ٍّخص حٌز١ع- 

 .-حٌٕمذ حٌّلظً ِٓ حٌفٛحثذ عٓ لشٚع ِّٕٛكش ٦ؽشحف خخسؿ١ش

  .-ٓ لزً حٌششوخص حٌّغظؼّش رٙخحٌٕمذ حٌّلظً ِٓ ح٤سرخف حٌّٛصعش ِ

 ..حٌٕمذ حٌّذفٛط ٌٍّٛسد٠ٓ ِمخرً ششحء رؼخعش- 

  .حٌٕمذ حٌّذفٛط ٌٍّٛظف١ٓ عٓ خذِخص ِمذِش ُِٕٙ- 

   .-حٌٕمذ حٌّذفٛط ٌذحثشس ػش٠زش حٌذخً

 .-حٌفٛحثذ حٌّذفٛعش ٌٍذحث١ٕٓ

 .حٌٕمذ حٌّذفٛط عٓ ِظخس٠ف ٦ؽشحف خخسؿ١ش- 

  :االعزثّبس اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ ػ١ٍّبد -ة

طشًّ رشىً عخَ عٍٝ حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش حٌٕخشجش عٓ طغ١ش فٟ رٕٛد حٌّٛؿٛدحص ؽ٠ٍٛش ح٤ِذ ٚوزٌه ح٨عظؼّخسحص 

  .لظ١شس ح٤ِذ

  :-ِٚٓ ح٤ِؼٍش عٍٝ ٘زٖ حٌظذفمخص ِخ ٠ٍٟ

 .حٌٕمذ حٌّذفٛط ٌششحء ِٛؿٛدحص ػخرظش- 

  .حٌٕمذ حٌّذفٛط فٟ أشخء ِزٕٝ حٌششوش- 

  .ٌششحء أعُٙ ٚعٕذحص حٌششوخص ح٤خشٜ حٌٕمذ حٌّذفٛط- 

 .اعطخء لشع ٦ؽشحف خخسؿ١ش- 

 .حٌٕمذ حٌّلظً فٟ ر١ع ِٛؿٛدحص ػخرظش- 

  .حٌٕمذ حٌّلظً ِٓ ر١ع أعُٙ ٚعٕذحص حٌششوخص ح٤خشٜ- 

 .-حٌٕمذ حٌّلظً فٟ طغذ٠ذ لشع ِّٕٛف ٦ؽشحف خخسؿ١ش



 

  :اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ ػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ -ج

 .ٝ حٌظذفمخص حٌٕمذ٠ش حٌٕخشجش عٓ حٌظغ١١ش فٟ رٕٛد حٌّطٍٛرخص ؽ٠ٍٛش ح٤ِذ ٚكمٛق حٌٍّى١شطشظًّ رشىً عخَ عٍ

 :ِٚٓ ح٤ِؼٍش عٍٝ ٘زٖ حٌظذفمخص ِخ ٠ٍٟ

  .حٌٕمذ حٌّلظً ِٓ ؽشف أعُٙ حٌششوش ٔفغٙخ- 

  .حٌٕمذ حٌّلظً ِٓ ؽشف عٕذحص حٌششوش- 

 .حٌٕمذ حٌّلظً ِٓ لشع ِٓ اؽشحف خخسؿ١ش- 

  .ؽش٠ك حٌلظٛي عٍٝ طغ٩١ٙص رٕى١شحٌٕمذ حٌّلظً عٓ - 

  .حٌٕمذ حٌّذفٛط ٌغذحد أسطذس حٌغٕذحص ٚحٌمشٚع ٚحٌظغ٩١ٙص حٌزٕى١ش ح٤خشٜ- 

  .طٛص٠ع اسرخف ٔمذ٠ش عٍٝ حٌّغخ١ّ٘ٓ- 

 أذكر إجراءات تأسٌس شركة مساهمة ؟  :  78س 

   -سأط حٌّخي حٌّمظشف:

 

وّخ   9113ٌغٕش  0ٚحٌّعذي رخٌمخْٔٛ سلُ  9139ٌغٕش  ٠921ّىٓ أشخء طٍه حٌششوش ٚفمخً ٤كىخَ حٌمخْٔٛ سلُ 

آخز٠ٓ فٟ ح٦عظزخس اٌغخء ح٦عفخءحص  9119ٌغٕش  ٠3ّىٓ أٔشخإ٘خ ؽزمخً ٌمخْٔٛ ػّخٔخص ٚكٛحفض ح٦عظؼّخس سلُ 

% عٕذ 90ؿ١ٕٗ ٠غذد ِٕٗ  520000حٌؼش٠ز١ش حٌخخطش رزٌه حٌمخْٔٛ.عٍٟ أْ ٠ىْٛ سأط ِخٌٙخ حٌّظذس رلذ أدٟٔ 

شٙٛس ِٓ طخس٠خ اعظخشحؽ حٌغـً حٌظـخسٞ ِع  0% خ٩ي فظشس 52عٍٟ أْ ٠ضحد سأط حٌّخي ١ٌظً  أشخء حٌششوش

 عٕٛحص. 2% خ٩ي فظشس 900ػشٚسس اعظىّخي سأط حٌّخي اٌٟ 

حٌمخ١ٔٛٔش  –رششؽ طٛحفش ح١ٍ٘٤ش  –حٌلذ ح٤دٔٝ ٌعذد حٌّئعغ١ٓ ) ػ٩ػش ( ِٓ ح٤شخخص حٌطز١ع١ش أٚ ح٦عظزخس٠ش 

ص حٌطز١ع١ش ٚأْ ٠ىْٛ ٥ٌشخخص ح٦عظزخس٠ش حٌّشظشوش فٟ حٌظؤع١ظ شخظ١ش حعظزخس٠ش ٌٍّئعغ١ٓ ِٓ ح٤شخخ

 ِغظمٍش

 ما هو الحساب الذي ال ٌظهر ضمن مٌزان المراجعة ؟؟:  79س 
أ٨ٚ : ٨صَ ٔعشف حٌلغخرخص حٌٍٟ رظظٙش فٟ ١ِضحْ حٌّشحؿعش رظظٙش ١ٌٗ ؟؟! ٤ْ ١ِضحْ حٌّشؿعش ِلظٍش ٍِٚخض 

طغـ١ً ح٤كذحع  <--------- طـ١ّع ح٤كذحع حٌّخٌٟ-ِشحكً ٔظخَ حٌّلخعزش حٌٍٟ ٟ٘ : ٌع١ٍّخص عخرمش ع١ٍٗ ٟ٘

ط١ٍخض حع١ٍّخص حٌغخرمش فٟ  <------------ طز٠ٛذ ح٤كذحع حٌّخٌٟ فٟ كي/ ح٤عظخر <-------- حٌّخ١ٌش فٟ ل١ٛد ١ِٛ٠ش

  ١ِضحْ حٌّشحؿعش

 .. ؟؟؟ؽذ ح٠ٗ ٘ٛ حٌلغخد أٚ حٌزٕذ حٌزٞ ٨ ٠ّش رىً ٘زٖ حٌّشحكً ..

رؼخعش آخش حٌّذس .... ٤ٔٙخ طىْٛ ٔظ١ـش ؿشد ١ٌٚظ ٔظ١ـش ل١ذ ١ِٛ٠ش ، ٠عٕٟ ر١ظُ ؿشد حٌزؼخعش ٚطم١١ّٙخ ػُ ٚػع 

 .ل١ّظٙخ ِشس دحثٓ فٟ كي/ حٌّظخؿشس ِٚشس ِذ٠ٕش فٟ ح١ٌّضح١ٔش حٌع١ِّٛش طلض رٕذ ح٤طٛي حٌّظذحٌٚش

 

 

 إٌه الفرق بٌن الكمبٌالة والسند االذنً ؟؟:  79س 
: حٌىّز١خٌش ٚحٌغٕذ ح٨رٟٔ ر١طٍك ع١ٍّٙخ ح٤ٚسحق حٌظـخس٠ش ... ّٚ٘خ ٚع١ٍش ِٓ ٚعخثً ح٨ثظّخْ حٌظـخسٞ أ٨ٚ 

 ....كخعذ ... كخعذ ٠خعُ حٔض ح٠ٗ حٌى٩َ حٌىز١ش دٖ ... ٚحكذٖ ٚحكذٖ ع١ٍٕخ ... ح٠ٗ ح٨ثظّخْ حٌظـخسٞ دس ؟؟؟

ظشحس ٚرٌه ٌلذ حٌلخي ِخ ٠ظلغٓ حٌلخي ... ر١غظف١ذ ح٨ثظّخْ حٌظـخسٞ دٖ : عزخسس عٓ طؤخ١ش دفع ػّٓ حٌزؼخعش حٌّش

رٙخ حٌظـخس حٌّشظش٠ٓ فٟ طٛف١ش ع١ٌٛش ٌٛلض ِئلض ... ٚر١غظف١ذ رٙخ حٌظـخس حٌزخثع١ٓ فٟ ؿزد حٌّشظش٠ٓ ٚطش٠ٚؾ 

 . رؼخعظُٙ

 ؽذ ح٠ٗ حٌفشق ر١ٓ حٌىّز١خٌش ٚحٌغٕذ ح٨رٟٔ ؟

رطٍذ ف١ٗ دفع ِزٍغ ِع١ٓ اٌٝ حٌذحثٓ أٚ اٌٝ شخض حٌىّز١خٌش عزخسس عٓ أِش وظخرٟ ٠ظذس ِٓ حٌذحثٓ اٌٝ حٌّذ٠ٓ 

 .. ػخٌغ حٌّغظف١ذ ٚرٌه فٛس ح٨ؽ٩ط ع١ٍٙخ أٚ فٟ طخس٠خ ِع١ٓ

  .حٌغٕذ ح٨رٟٔ : ٘ٛ طعٙذ وظخرٟ ٠ظعٙذ ف١ٗ حٌّذ٠ٓ رذفع ِزٍغ ِع١ٓ ٌٍذحثٓ فٟ طخس٠خ ِلذد

 

 اٌه الفرق بٌن المٌزانٌة والمركز المالً ؟ :  81س 
خثّش طٛػق أطٛي ٚخظَٛ حٌّٕشؤس ... ٠عٕٟ كمٛق ٚحٌظضحِخص حٌّٕشؤس ... ٠عٕٟ ح٠ٗ حٌٍٟ حٌّشوض حٌّخٌٟ : ٘ٛ ل



 

 . ٌٍّٕشؤس ٚح٠ٗ حٌٍٟ ع١ٍٙخ ... فٟ أٞ ٠َٛ فٟ حٌغٕش

٠عٕٟ فٟ أٞ ٠َٛ ٔـٟ ٔشٚف عخ١ٍِٓ ِٛلف ٌٍّٕشؤس عخسف١ٓ ح٠ٗ حٌٍٟ ١ٌٙخ ٚح٠ٗ حٌٍٟ ع١ٍٙخ ٚٔلطٗ فٟ طٛسس لخثّش 

 .ؽذ ح٠ٗ ٟ٘ ح١ٌّضح١ٔش حٌع١ِّٛش ؟طزمٝ دٞ حعّٙخ حٌّشوض حٌّخٌٟ

 ..... ٟ٘ : ِشوض ِخٌٟ

ح٠ٗ ِشوض ِخٌٟ ... ٠عٕٟ أطٛي ٚخظَٛ حٌّٕشؤس ... كمٛق ٚحٌظضحِخص حٌّٕشؤس ؽذ ح٠ٗ حٌفشق ؟ حٌفشق حْ ح١ٌّضح١ٔش 

حٌع١ِّٛش ٟ٘ ِشوض ِخٌٟ ٌٍّٕشؤس فٟ ٔٙخ٠ش حٌغٕش حٌّخ١ٌش. ٠عٕٟ فٟ ٔٙخ٠ش حٌغٕش حٌّخ١ٌش فٟ آخش ٠َٛ فٟ 

 <ِؼ٩ رٕعشف كمٛق ٚحٌظضحِخص حٌّٕشؤس فظزمٝ حعّٙخ ح١ٌّضح١ٔش حٌع١ِّٛش 09/95/5090

 

 اٌه الفرق بٌن المٌزانٌة والموازنة ؟: 81س 
 

ح١ٌّضح١ٔش حٌع١ِّٛش : ٟ٘ صٞ ِخ لٍٕخ عزخسس عٓ لخثّش طٛػق أطٛي ٚخظَٛ حٌّٕشؤس ... كمٛق ٚحٌظضِخص حٌّٕشؤس فٟ 

خرخص حٌخظخ١ِش ) كي / حٌّظخؿشس ٚكي/ ح٤سرخف ٚحٌخغخثش ( حٌٍٟ ر١ٛػلٛح ٔظ١ـش ٔٙخ٠ش حٌغٕش حٌّخ١ٌش ٚرظىْٛ ِعٙخ حٌلغ

ٔشخؽ حٌّٕشؤس ِٓ سرق أٚ خغخسس عٓ حٌفظشس حٌّخ١ٌش حٌغخرمش .٠عٕٟ ح٠ٗ ؟؟! ٠عٕٟ حْ حٌلغخرخص حٌخظخ١ِش ٟ٘ حٌٍٟ 

ح١ٔش حٌع١ِّٛش طٛػق كمٛق رظٛػق ِظشٚفخص حٌغٕش حٌٍٟ فخطض حٌفع١ٍش ٚح٠شحدحص حٌغٕش حٌٍٟ فخطض حٌفع١ٍش ٌىٓ ح١ٌّض

 . ٚحٌظضحِخص حٌّٕشؤس فٟ ٔٙخ٠ش حٌغٕش

 ؽذ ح٠ٗ ٟ٘ حٌّٛحصٔش ؟؟؟

 .حٌّٛحصٔش حٌظمذ٠ش٠ش : ٟ٘ عزخسس عٓ طمذ٠ش ٠٨شحدحص ِٚظشٚفخص حٌّٕشؤس ٌٍغٕش حٌمخدِش أٚ ٌعذس عٕٛحص لخدِش

 

 اٌه الفرق بٌن المصروفات االٌرادٌة والمصروفات الرأسمالٌة ؟:  82س 
 .فٍٛط رذفعٙخ ( فٟ عز١ً حٌلظٛي عٍٝ ح٠شحد <-- ٔعشف ح٠ٗ ٘ٛ حٌّظشٚف :٘ٛ عزخسس عٓ ٔفمش ) ٠عٕٟ أ٨ٚ ٔلذ

 .٠عٕٟ رذفع ِؼ٩ ح٠ـخس ٌٍّلً ... ١ٌٗ ؟؟ عٍشخْ أر١ع ِٕٗ ٚحكظً عٍٝ ح٠٨شحد

ٟ عز١ً رذفع ِؼ٩ أؿٛس ِٚشطزخص ٌٍعخ١ٍِٓ ... ١ٌٗ ؟؟ عٍشخْ ٠ٕظـٛح ٚحكظً عٍٝ ح٠٨شحد.٠زمٝ حٌّظشٚف رذفعٗ ف

 .حٌلظٛي عٍٝ ح٠٨شحد

 . حٌّظشٚف ح٠٨شحد٠ش : ٘ٛ ِظشٚف ٠لمك ح٠٨شحد فٟ ٔفظ حٌغٕش حٌّخ١ٌش

 . حٌّظشٚف حٌشأعّخٌٟ : ٘ٛ ِظشٚف ٠لمك ح٠٨شحد فٟ عذس فظشحص ِخ١ٌش ٠ٚئدٞ اٌٝ ص٠خدس حٌطخلش ح٨ٔظخؿ١ش ٌٍّٕشؤس

ف١ٓ عٓ حٌشٙش ٠عٕٟ وً شٙش ر١ؤخذٚ ٠عٕٟ ِؼ٩ : ِظشٚف ح٤ؿٛس ٚحٌّشطزخص رظذفع وً شٙش عٓ عًّ حٌّٛظ

 . ِشطزخطُٙ ف١ٙخ ر١ذخٍٛح ٌٍّٕشؤس ح٠شحد فٟ ٔفظ حٌشٙش ..... ٠زمٝ ِظشٚف ح٤ؿٛس ٚحٌّشطزخص ِظشٚف ح٠شحدٞ

ِٚؼ٩ : َ حٌذعخ٠ش ٚح٦ع٩ْ ... حٌششوش ِؼ٩ عٍّض كٍّش حع١ٔ٩ش ػخّش حعظفخدص رٙخ حٌّٕشؤس عٍٝ وزح عٕش .. 

 . شحدحص خ٩ي عذس عٕٛحص ... ٠زمٝ حٌّظشٚف دٖ ِظشٚف سأعّخ٠ٌٟعٕٟ عخعذص عٍٝ طلم١ك ح٠٨

 -: ِؼخي طخٟٔ

ِظشٚف حٌظ١خٔش ... عٍّٕخ ط١خٔش ٨٣ٌص ٚحٌّعذحص ٌٍّٕشؤس عٍشخْ طشؿع طٕظؾ طخٟٔ ٠زمٝ حٌّظشٚف دٖ ِظشٚف 

 . ا٠شحدٞ

ؿ١ش ... ٠عٕٟ رذي ِخ ؽذ ٌٛؿ١ٕخ عٍّٕخ ط١خٔش ٨٥ٌص ِش عٍشخْ طشؿع طشظغً طخٟٔ رظ ٌٚىٓ طض٠ذ ؽخلظٙخ ح٨ٔظخ

ٚكذس ٠عٕٝ صٚدٔخ وفخثظٙخ ح٨ٔظخؿ١ش ٚحٌض٠خدس دٞ ِش ٘ظىْٛ فٟ أٚي عٕش  92طٕظؾ ِؼ٩ عشش ٚكذحص خ١ٍٕخ٘خ طٕظؾ 

 .رظ ؟؟ ٨ ؽزعخ ... فٟ حٌغ١ٕٓ حٌّظظخ١ٌش حٌٍٟ رعذ٠ٙخ . ٠زمٝ حٌّظشٚف دٖ فٟ ٘زٖ حٌلخٌش ِظشٚف سأعّخٌٟ

 االذنً ؟؟ إٌه الفرق بٌن الكمبٌالة والسند: 83س  
أ٨ٚ : حٌىّز١خٌش ٚحٌغٕذ ح٨رٟٔ ر١طٍك ع١ٍّٙخ ح٤ٚسحق حٌظـخس٠ش ... ّٚ٘خ ٚع١ٍش ِٓ ٚعخثً ح٨ثظّخْ حٌظـخسٞ 

 ....كخعذ ... كخعذ ٠خعُ حٔض ح٠ٗ حٌى٩َ حٌىز١ش دٖ ... ٚحكذٖ ٚحكذٖ ع١ٍٕخ ... ح٠ٗ ح٨ثظّخْ حٌظـخسٞ دس ؟؟؟

ػّٓ حٌزؼخعش حٌّشظشحس ٚرٌه ٌلذ حٌلخي ِخ ٠ظلغٓ حٌلخي ... ر١غظف١ذ ح٨ثظّخْ حٌظـخسٞ دٖ : عزخسس عٓ طؤخ١ش دفع 

رٙخ حٌظـخس حٌّشظش٠ٓ فٟ طٛف١ش ع١ٌٛش ٌٛلض ِئلض ... ٚر١غظف١ذ رٙخ حٌظـخس حٌزخثع١ٓ فٟ ؿزد حٌّشظش٠ٓ ٚطش٠ٚؾ 

 . رؼخعظُٙ

 ؽذ ح٠ٗ حٌفشق ر١ٓ حٌىّز١خٌش ٚحٌغٕذ ح٨رٟٔ ؟

ذحثٓ اٌٝ حٌّذ٠ٓ رطٍذ ف١ٗ دفع ِزٍغ ِع١ٓ اٌٝ حٌذحثٓ أٚ اٌٝ شخض حٌىّز١خٌش عزخسس عٓ أِش وظخرٟ ٠ظذس ِٓ حٌ

 .. ػخٌغ حٌّغظف١ذ ٚرٌه فٛس ح٨ؽ٩ط ع١ٍٙخ أٚ فٟ طخس٠خ ِع١ٓ

  .حٌغٕذ ح٨رٟٔ : ٘ٛ طعٙذ وظخرٟ ٠ظعٙذ ف١ٗ حٌّذ٠ٓ رذفع ِزٍغ ِع١ٓ ٌٍذحثٓ فٟ طخس٠خ ِلذد

 



 

 

 

 

 نماذج القوائم المالٌة طبقا للمعاٌٌر

 شركة أ ب ج

 5003ديسمبر  13يزانية فى الم

 13/35/5002  13/35/5003 رقم االيضاح                                              

    األصول

    األصول طويمة األجل

 ×  × (                                 1)                                    األصول الثابتة

 ×  ×                             (   2)                            مشروعات تحت التنفيذ

 ×  × (   3)                                           الشيرة

 ×  × (   4)                إستثمارات فى شركات شقيقة وتابعة

 ×  × األصول األخرى 

 ×  × مجموع األصول طويمة األجل 

    

    داولة األصول المت

 ×  ×  (   5)                                        المخزون

 ×  × عمالء و مدينون و أوراق قبض

 ×  × حسابات مدينة لدى الشركات القابضة و التابعة والشقيقة

 ×  × دفعات مقدمة

 ×  × إستثمارات متداولة

 ×  × (   6)                            النقدية وما فى حكميا

 ×  × مجموع األصول المتداولة 



 

    

    االلتزامات المتداولة 

 ×  × مخصصات

 ×  × بنوك سحب عمى المكشوف

 ×  × (   7)                          الموردون و أرصدة دائنة أخرى

 ×  × حسابات دائنة مستحقة لمشركات القابضة و التابعة و الشقيقة 

 ×  × قروض قصيرة األجل

 ×  × الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويمة األجل

 ×  × مجموع االلتزامات المتداولة 

 ×  × ( االلتزامات المتداولة –االصول المتداولة )  رأس المال العامل

 ××  ×× رأس المال العامل + االصول طويمة االجل ( ) إجمالي االستثمار

    يتم تمويمه عمى النحو التالى

    حقوق المساهمين 

 ×  × رأس المال المدفوع

 ×  × االحتياطيات

 ×  × أرباح أو )خسائر( مرحمة 

 ×  × أرباح أو )خسائر( العام قبل التوزيع

 ×  × إجمالى حقوق المساهمين

    

    االلتزامات طويمة األجل

 ×  × قروض من البنوك

 ×  × قروض من شركات قابضة وتابعة و شقيقة 

 ×  × أخرى 

                                                                                    ***                    *** 



 

 قائمة الدخل

 شركة أ ب ج

 5003ديسمبر  13قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى  

 5003  5002 

 ×  × المبيعات / اإليرادات

 )×(  )×( عات / الحصول عمى اإليرادتكمفة المبي

 ×  × مجمل الربح

 ×  × إيرادات تشغيل أخرى

 )×(  )×( مصروفات التوزيع

 )×(  )×( مصروفات إدارية وعمومية 

 )×(  )×( مصروفات تشغيل أخرى

 ×  × األرباح الناتجة من التشغيل

 )×(  )×( مصاريف تمويمية

 ×  × أو تابعة إيرادات إستثمارت فى شركات شقيقة 

 ×  × األرباح قبل الضرائب

 )×(  )×( ضريبة الدخل

 ×    ×   ربح الفترة

    يخصم منيا

 ×  × أصحاب حقو ق ممكية الشركة األم

 ×  × حقوق األقمية 

 ×  × 

 

 



 

 

 

 قائمة التغير فى حقوق الممكية 

 شركة أ ب ج

 5003ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية فى  

 رأس 
 المال

االحتياطي 
 القانونى

االحتياطيات 
)تذكر 
 تفصياًل(

إحتياطى 
 إعادة التقييم

األرباح 
 المرحمة

 اإلجمالى

 × × )×( ×  × 2003ديسمبر  31الرصيد فى 

 )×( )×(     التغيرات فى السياسات المحاسبية

 × × )×( × × × الرصيد المعدل

 ×  ×    الفائض من إعادة تقييم األصول

 ×  )×(    من إعادة تقييم االستثمارات العجز

 × )×( ×    صافى األرباح و الخسائر التى لم تتأثر بيا قائمة الدخل

 × ×     صافى ربح العام

  )×(   ×  المحول لإلحتياطى القانونى

 )×( )×(     توزيعات األرباح

 ×     × إصدار أسيم نقدية

 × × )×( ×  × 2004ديسمبر  31الرصيد فى 

 )×(  )×(    العجز من إعادة تقييم األصول

 ×  ×    الفائض من إعادة تقييم االستثمارات

 )×( )×( )×(    صافى األرباح و الخسائر التى لم تتأثر بيا قائمة الدخل

 × ×     صافى ربح العام

  )×(   ×  المحول لإلحتياطى القانونى



 

 )×( )×(     توزيعات األرباح

  )×(  ×  × من االحتياطيات إصدار أسيم

 × × )×( × × × 2005ديسمبر  31الرصيد فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 

 

 المباشرة والغير مباشرةتين ية بالطريقوفيما يمى نماذج قائمة التدفقات النقد



 

 



 

 



 

 )جزاه هللا خٌرا ( محمد كاملمن تجمٌع االستاذ  5/5الخاص بجلسة   محمد كاملالذى اشار علٌا به االستاذ  الجزء

  5/5/2115معظم االسئلة الجدٌده التى كانت فى جلسة 

 نقدٌه او عٌنٌة قٌد المسحوبات الشخصٌة سواء .1

 من ح /المسحوبات

 الى ح النقدٌة )مسحوبات نقدٌة(

 الى ح / المشترٌات )مسحوبات عٌنٌه /سحب بضاعة(

 )القٌد ده سهل جدا بس خداع( قٌد المصروفات البنكٌة  .2

 من ح/ المصروفات البنكٌة 

 الى ح / البنك

 قٌد االهالك .3

 من ح / مصروف االهالك 

 الى ح / مجمع االهالك

 اضمحالل االستثماراتقٌد  .4

 من ح/خسائر االضمحالل فى االسثتثمارات

 الى ح / االستثمارات

 تعرٌف السهم وما هو الفرق بٌن االسهم العادٌة واالسهم الممتازة .5

الوثيقة التي تمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة أو انه حصة في رأس مال شركة األموال و قد عرف كذلك بأنه صك  -السهم :

  يشكل حق المساهم في أن يكون شريكا في الشركة التي أسهم في رأس مالها مالي

 من خصائص االسهم عدم تجزئتها ٌعنى الٌمكن الكثر من شخص ان ٌحملوا سهم واحد

 هى اداة ملكٌة تالٌة فى الحقوق لكل انواع ادوات الملكٌة االخرى  -: 11من المعٌار  تعرٌف االسهم العادٌة

ٌمتلكها عدد محدود من المستثمرٌن تساوي حصة كل منهم فً رأس  )اداه ملكٌة(هً عبارة عن أوراق مالٌة -تعرٌف االسهم اممتازة:

 )السندات(مال الشركة وتقع هذه األسهم بٌن األسهم العادٌة والدٌون

 -الفرق:

 الحصول على ارباح التوزٌعات وعند تصفٌة الشركة  ٌه على اصحاب االسهم العادٌة  وذلك عندولهم االول الممتازةاصحاب االسهم 

  ذات افضلٌة خاصه فى التصوٌت او توزٌعات االرباحاجاز المشرع اصدار انواع ممتازة من االسهم كما 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=1639005748


 

  ما هو الفرق بٌن االسهم والسندات .6

 السندات االسهم المقارنة

 حقوق ملكٌة   القوائم المالٌة

  اصل فى حالة االستثمار فى شركات

 اخرى

 التزام

اصدار السندات ٌكون فى حدود صافى اصول 

الشركة من واقع اخر مٌزانٌة )ماعدا شركات 

العقارٌة وشركات االئتمان العقارى والشركات 

 التى ٌرخص لها بذلك من الوزٌر المختص(

هى اداة ملكٌة تالٌة فى الحقوق لكل انواع ادوات  التعرٌف

 الملكٌة االخرى

لٌها الحكومات والشركات هً أداة دٌن تلجأ إ

لتموٌل مشارٌعها حٌث أنها توفر عائدا جٌدا 

 للمستثمرٌن مقابل مخاطرة مقبولة

 متوسطة مرتفعة المخاطرة

 ثابت متغٌر العائد

 له مده محدده لٌس له مده محدده المدة

 لٌس له حق التصوٌت صاحب السهم له حق التصوٌت حق التصوٌت

 ه التزام على الشركة قبل حصول اصحاب االسهم على توزٌعات االرباحنفوائد السندات الٌحصل حاملى السندات على 

 

 الضرٌبة االضافٌة .7

 -وهى كاالتى: 34/6/1034فى تارٌخ  1034لسنة   44فُرضت بالقرار بقانون 

على ما ٌجاوز ملٌون جنٌة من وعاء ( 5سنوات اعتبارا من الفترة الضرٌبٌة الحالٌة بنسبة )% 1تفرض ضرٌبة اضافٌة سنوٌة مؤقتة لمدة 

 1005لسنة  13الضرٌبة على دخل االشخاص الطبٌعٌن واالعتبارٌن وٌتم ربطها وتحصٌلها وفقا الحكام القانون 

فى حاله عدم  مالحظه الفرق بٌن القانون والقرار بقانون ان القانون ٌقره مجلس الشعب انما القرار بقانون ٌصدر من رئٌس الجمهورٌة

 مجلس الشعبوجود 

 (511)االجابة من معٌار المراجعة رقم ما هى المتطلبات االلزامٌة االخرى التى فى تقرٌر مراقب الحسابات  .8

  ٌمكن أن ٌطلب من مراقب الحسابات القٌام بأداء إجراءات محددة إضافٌة أو إبداء الرأي على أمور محددة مثل : كفاٌة

 عملٌة جرد المخزون ... إلخ.الدفاتر المحاسبٌة والسجالت  أو سالمة 

 

  قد تتطلب القوانٌن ذات الصلة من المراقب أن ٌعد تقرٌراً عن تلك المسئولٌات األخرى داخل تقرٌر مراقب الحسابات على

 القوائم المالٌة وفً حاالت أخرى ، ٌمكن أن ٌطلب من المراقب أو ٌسمح له بأن ٌعد تقرٌر منفصل

 بير عن المتطمبات القانونية أو اإللزامية األخرى داخل تقرير مراقب الحسابات الصادر عندما يقوم مراقب الحسابات بالتع

 عمى القوائم المالية ، فينبغي التقرير عن ذلك  في قسم منفصل في تقرير المراقب يعقب فقرة الرأي.

  وذلك ليميز تمييزا واضحا بينيا يبدى المراقب رأيو عن المتطمبات القانونية و اإللزامية األخرى في قسم منفصل من التقرير

 وبين مسئوليات المراقب تجاه القوائم المالية و رأيو بشأنيا



 

 

 مذكرة تسوٌة البنك دمتى ٌتم اعدا .9

 شركه لمتابعه المعلقات المدٌنه والمعلقات الدائنه شهرٌاللسوٌه البنك ٌتم اعدادها شهرٌا من قبل االداره المالٌه ت

رصٌد النقدٌة الصحٌح بالبنك )الذي سٌتم إظهاره بالمٌزانٌة( والذي غالبا ما ٌختلف عن رصٌدي النقدٌة الهدف منها : الوصول إلى 

 الواردٌن بدفاتر المنشأة وكشف حساب البنك.

 األسباب المؤدٌة إلى إعدادها :

بنك ، إال انه من النادر أن ٌتوافق من المفترض نظرٌا تطابق رصٌد النقدٌة بالبنك فً كل من دفاتر المنشأة وكشف الحساب الوارد من ال

 الرصٌدٌن وذلك للتفاوت الزمنً فً اثبت بعض العملٌات فً كل من دفاتر المنشأة والبنك

 ما هى مصادر التموٌل  .11

 مصادر التموٌل هى نفسها حقوق الملكٌة +القروض 

 راس المال المدفوع 

 االحتٌاطٌات 

 االرباح )الخسائر(المرحلة 

 (صافى ربح )خسارة العام 

  القروض 

 راالجابة من واقع  قائمة المركز المالى ٌعنى فى القائمة احنا بنقول اجمالى االستثما

 = االصول الثابتة+راس المال  العامل

 وٌتم تموٌله على النحو التالى 

  ()حقوق الملكٌة +االلتزامات طوٌلة االجل

 االصلى المعد بمثابة االقرارمتى وكٌف ٌعتبر االقرار  .11

 للسوال )لماذا تقبل المامورٌة االقرار المعدل مع ان الشخص قدم اقرار اول مرة(صٌغة اخرى 

 78الماده  ٌوم من تارٌخ تقدٌم االقرار االصلى 10 لاذا تم تقدٌمه خال -متى:

 خطا فى االقرار المقدم  فعلٌه  تقدٌم اقرار معدل لتصحٌح الخطا او السهو واذا اكتشف الممول سهوا ا -كٌف:    

  74المصلحة ملتزمة بقبول االقرار الضرٌبى على مسئولٌة الممول وفقا الحكام المادة  -:         

 ٌوم من تارٌخ تقدٌم االقرار االصلى( 10ال ٌعتبر السهو او الخطا فى هذه الحالة جرٌمة او جناٌة)اذا تم تقدٌمه خالل 

 من الذى الزمه القانون بامساك دفاتر وسجالت منتظمة .12

  )عشرون الفا(   10000وفقا الخر ربط نهائى          الطبٌعى الذى تجاوز صافى ربحهالشخص 

 )خمسون الفا(   50000                         الشخص الطبٌعى الذى تجاوز راس ماله المستثمر 

 وخمسٌن الفا()مائتان 150000الشخص الطبٌعى الذى تجاوز رقم اعمالة                                    

 الشخص االعتبارى

 ما الفرق بٌن الهٌكل المالى واالدارى للشركات المساهمة .13

 -الهٌكل المالى : -

 هو تقسٌم راس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوٌة القٌمة ٌحدد النظامى االساسى للشركة القٌمة االسمٌة لهذه          

 )الف جنٌه( 3000نٌه( وال تزٌد عن )خمسٌن ج 50االسهم بحٌث التقل عن           

 (اصدار اسندات - 1/    تداول االسهم  -1راس المال واالرباح  – 3)    -

  الهٌكل االدارى : -



 

 شركاء تعتبر الشركة منحله بحكم القانون اذا لم ٌبادر الشركاء خالل سته اشهر من   1شركاء على االقل واذا كانوا اقل من  1) 

 النصاب القانونى للشركة وفى تلك الفترة ٌكون من ٌبقى من الشركاء مسئوال فى جمٌع امواله عن التزامات الشركة  استكمال

 1وبالنسبة لباقى الشركات التى تخضع لهذا القانون)شركات التوصٌة باالسهم والشركات ذات المسئولٌة المحدودة فاقل عدد هو  

 (شركاء 

 (الوكالء -4/    الموظفٌن -1/    لس االدارةمج -1/   الجمعٌة العمومٌه -3)

 ذات المسئولٌة المحدودةما الفرق بٌن الهٌكل المالى واالدارى للشركات  .14

  -الهٌكل المالى : -

)مائة جنٌه( تدفع  300هو تقسٌم راس مال الشركة المساهمة الى حصص متساوٌة القٌمة التقل  قٌمة الحصةعن راس المال   -

 بالكامل

 (  الوكالء/    الموظفٌن/    مدٌر او مدٌرون) -: االدارى الهٌكل -

 (7) رقم المصرى المحاسبة معٌار اذكر بعض االحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة .15

 المٌزانٌة لتارٌخ التالٌة األحداث

 المعٌار هدف

 : ٌلى ما شرح إلى المعٌار هذا ٌهدف -3

 . المٌزانٌة لتارٌخ تالٌة أحداث على بناءً  المالٌة قوائمها تعدل أن المنشأة على ٌجب متى ( أ)

 .المٌزانٌة لتارٌخ التالٌة األحداث عن وكذلك المالٌة القوائم إصدار اعتماد تارٌخ عن المنشأة توفرها أن ٌجب التى اإلفصاحات (ب)

 إلى تشٌر المٌزانٌة لتارٌخ تالٌة أحداث هناك كانت إذا االستمرارٌة أساس على المالٌة القوائم بإعداد المنشأة قٌام عدم أٌضاً  المعٌار ٌتطلب كما

 . مناسباً  لٌس االستمرارٌة فرض أن

 المعٌار نطاق

 .المٌزانٌة لتارٌخ التالٌة األحداث عن واإلفصاح المحاسبة فى المعٌار هذا تطبٌق ٌجب  -1

 كانت سواء المالٌة القوائم إصدار اعتماد وتارٌخ المٌزانٌة تارٌخ بٌن تقع التى األحداث تلك هى:  المٌزانٌة لتارٌخ التالٌة األحداث 

 . صالحها غٌر فى أو المنشأة صالح فى األحداث  تلك

 المالٌة القوائم تعدٌل تستوجب المٌزانٌة لتارٌخ تالٌة أحداث 

قائمًا بالفعل فى تاريخ الميزانية وعميو صدور حكم قضائى بعد تاريخ الميزانية يكشف عن وجود التزام عمى المنشأة وكان ىذا االلتزام  )أ(

فإنو يجب عمى المنشأة تعديل المخصصات المثبتة لمقابمة ىذا االلتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابمتو  ، وعدم  االكتفاء باإلفصاح 

 فقط عن ىذا االلتزام المحتمل نظرًا ألن الحكم القضائى يعتبر دلياًل إضافيًا.

ة بعد تاريخ الميزانية تكشف أن قيمة أحد األصول قد اعتراىا انخفاض فى تاريخ الميزانية عن القيمة المثبتة فى ظيور معمومات جديد )ب(  

 الميزانية أو أن قيمة خسارة االنخفاض السابق إثباتيا ليذا األصل تحتاج إلى تعديل . ومثال ذلك ما يمى :

عادة ما يؤكد أن ىناك خسارة محققة بالفعل فى تاريخ الميزانية فى إفالس أحد العمالء والذى قد يحدث بعد تاريخ الميزانية  (1)

 حساب العمالء وأن المنشأة فى حاجة إلى تعديل القيمة المدرجة لحساب العمالء .

 بيع المخزون بعد تاريخ الميزانية قد يوفر دلياًل عمى صافى القيمة البيعية ليذا المخزون فى تاريخ الميزانية. (2)

 ى يتم بعد تاريخ الميزانية لتكمفة شراء أصل أو المتحصالت من عممية بيع أصل تمت قبل تاريخ الميزانية.التحديد الذ )ج( 



 

ى التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لمبالغ المشاركة فى األرباح أو مدفوعات المكافآت إذا كان ىناك التزام قانونى أو استداللى عم )د( 

 كنتيجة ألحداث تمت قبل تاريخ الميزانية . المنشأة ألداء تمك المدفوعات

 )ىـ(اكتشاف غش أو خطأ و يشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سميمة.

 -ولكنها تستوج االفصاح: أحداث تالية لتاريخ الميزانية ال تستوجب تعديل القوائم المالية

 .الهامة التابعة الشركات إحدى استبعاد أو المٌزانٌة تارٌخ بعد كبٌرة اندماج عملٌة ( أ)

 النشاط من جزء مزاولة عن بالتوقف تتعلق التزامات سداد أو أصول استبعاد أو النشاط من جزء عن للتوقف خطة عن اإلعالن (ب)

 . االلتزامات تلك سداد أو األصول هذه لبٌع ارتباط عقد فى الدخول أو

 .الحكومة بواسطة هامة أصول مصادرة أو هامة أصول استبعاد أو شراء (ج)

 .المٌزانٌة تارٌخ بعد بالحرٌق الكبرى المصانع أحد تدمٌر (د)

 .هامة هٌكلة إعادة عملٌة تنفٌذ فى البدء أو عن اإلعالن (هـ)

  المٌزانٌة تارٌخ بعد العادٌة األسهم على المحتملة والمعامالت العادٌة األسهم على الهامة المعامالت (و)

 .الصرف أسعار أو األصول أسعار فى المٌزانٌة تارٌخ بعد العادٌة غٌر الكبٌرة التغٌرات (ز)

 هام تأثٌر لها والتى المٌزانٌة تارٌخ بعد عنها اإلعالن أو إقرارها تم التى الضرائب قوانٌن أو الضرائب معدالت فى التغٌرات (ح)

 .والتزامات كأصول المؤجلة والضرائب الحالٌة الضرائب عبء على

 .هامة ضمانات إصدار مثل محتملة التزامات أو هامة ارتباطات فى الدخول (ط)

 .المٌزانٌة تارٌخ بعد تمت أحداث بسبب كبٌرة قضائٌة دعوى رفع فى الشروع (ى)

 

 زى مثال البضاعة فى الطرٌق وزى االعتمادات المستندٌة(15س  )كٌفٌه مراجعه بعض بعض تلك البنود .16

سوال اذكر بعض االحداث التالٌه لتارٌخ المٌزانٌة التى تستوجب  السوال اتسال لزمٌلى النه معرفش ٌرد على

 التعدٌل على القوائم المالٌة

 :المستندٌة المراجعة -

 

 :الفتح طلب -1

 :مثل بها الخاصة البٌانات لكافة إستٌفائه من التأكٌد ·

 مٌناء / وعملته اإلعتماد مبلغ –/ التسلٌم شروط –/  الشخص شروط –/   المستفٌد أسم –/     العمٌل أسم –

 والوصول الشحن

 رقم وجود من التأكٌد ·/العمٌل توقٌع صحة من التأكد ·/ ومواصفاتها المطلوبة البضاعة –/  المطلوبة المستندات –

 وتارٌخه الطلب

 اإلعتماد رقم كتابة من التأكٌد ·

 -:المبدئٌة الفاتورة -2

 -:مثل بها الخاصة البٌانات لكافة إستٌفائه من التأكد ·

 إلخ…  البضاعة مواصفات –/التسلٌم شروط –/الدفع شروط –/السلعة نوع –/المستفٌد أسم –

 :واردات تموٌل( 11) نموج -3

 :ٌلً ما وتضمنها نسخ 1 من توافرها من التأكد ·



 

 العمٌل توقٌع صحة مطابقة –/البضاعة نوع –/اإلعتماد مبلغ –/العملة نوع –/اإلعتماد رقم –/المستفٌد أسم –

 إلخ…  البنك توقٌع –/البنك وارد ختم وجود –/

 :الفتح تلكس -4

 -:وٌتضمن( المراسل البنك) المصدر بنك إلً العمٌل بنك من التلكس فتح من التأكد ·

 ب،  أ بالبنك بتوقٌعٌن(  الشفرة)  السري الرقم وجود من التأكد –

 -:حٌث من المبدئٌة والفاتورة(  33)  ونموذج اإلعتماد فتح طلب مع بٌاناته كافة مطابقة من التأكد –

 /السداد شروط /التسلٌم شروط /الشحن شروط /البضاعة مواصفات /البضاعة نوع /المستفٌد أسم //العمٌل أسم 

 إلخ…  وعملته اإلعتماد مبلغ /وماهٌتها المطلوبة المستندات عدد 

 -:حساباته بجمٌع العمٌل مركز -5

 اإلعتماد فتح تارٌخ فً صدورها من التأكد ·

 المستندٌة اإلعتمادات لفتح به مصرح حد وجود من التأكد ·

 مستندٌة إعتمادات لفتح بها المصرح الحدود عن العمٌل تجاوز عدم من التأكد ·

 والمصارٌف والعمولة الغطاء قٌمة بخصم الجارٌة العمٌل حسابات قابلٌة من التأكد ·

 البنك إدارة من موافقة أخذت وأنها الفرع مدٌر توقٌع من التأكد ·

 :العمٌل حسابات علً التحفظ مذكرة -6

 -:األتٌه البٌانات مستوفً وأنه البنك لصالح وتجمٌده العمٌل حسابات من اإلعتماد مبلغ حجز من التأكد ·

 إلخ…  البنك توقٌع –/اإلعتماد مبلغ –/التحفظ تارٌخ –/اإلعتماد رقم –/الحساب عملة –/ونوعة الحساب رقم –

 :اإلعتماد عن المراسل مع متبادلة وتلكسات خطابات -7

 الفحص محل اإلعتماد تخص أنها من التأكد ·

 مصدرها من توقٌعها من التأكد ·

 المراسل مع متبادلة كانت إذا(  السري الرقم)  الشفرة توافر من التأكد ·

 باإلعتماد تتعلق شروط أي تعدٌل أو األجل مد حٌث من اإلعتماد لشروط مطابقة أنها من التأكد ·

 -:المراسل من الواردة الشحن مستندات -8

 (إلخ…  جوي أو سرٌع برٌد)  األصلً اإلعتماد رقم كتابة من التأكٌد ·

 -:األتٌة المستندات وجود من التأكد ·

 النهائٌة الفاتورة –

 مدٌر أو القسم ورئٌس المختص الموظف من صادرة وإنها علٌها بها الخاصة التوقٌعات وجود من التأكد ٌتم ·

 المسئول اإلدارة

 تسمح وإنها مكشوفة ولٌست دائنة جارٌة حسابات علً والمصارٌف والعموالت الغطاء قٌمة خصم من التأكد ٌتم ·

 .بالخصم

 .صحٌحة بصورة تمت قد وإنها عمٌل بكل والخاصة إئتمانٌة موافقة كل نص حسب الغطاء قٌمة إحتساب ٌتم ·

 المصرفٌة التعرٌفة حسب أو البنك فً بها المعمول المصرفٌة التعرٌفة نص حسب العمولة إحتساب من التأكد ·

 .المصرفٌة للخدمات

 البنك فً به المعمول للنظام طبقاً  اإلدارٌة المصروفات إحتساب من التأكد ·

 البنك لمنشور طبقاً  التلكس مصارٌف إحتساب من التأكد ·



 

 :للعمٌل المستندات تسلٌم خطاب -9

 :ٌتضمن وأنه علٌه والبنك العمٌل وتوقٌع توفره من التأكد ·

 التسلٌم تارٌخ –/ للعمٌل المسلمه المستندات –/ حسابه ورقم العمٌل أسم –/ اإلعتماد مبلغ –/ اإلعتماد رقم –

 -:الحسابٌة المراجعة -11

 :تشمل وأنها باإلعتماد الخاصة الحاسبٌة القٌود وجود من والتأكد اإلطالع ٌتم ·

 اإلعتماد بفتح نظامٌة قٌود –

 بها الواردة البٌانات لجمٌع مستوفاه وأنها باإلعتماد المتعلقة والمصارٌف والعمولة الغطاء خصم قٌود –

 -:السلطات مراجعة -11

 :ٌتضمن وأنه البنك به المعمول الصالحٌات جدول علً اإلطالع ·

 الفروع مدٌري صالحٌة –/اإلئتمان لجنة صالحٌة –/ اإلدارة مجلس رئٌس صالحٌة –

 وإنها للعمٌل الممنوح التسهٌل تجدٌد أو فتح علً الموافقة قرار من والتأكد للعمٌل اإلئتمانٌة الموافقة علً اإلطالع ·

 المختص المسئول صالحٌة نطاق فً التجدٌد أو الفتح وأن مستندٌة إعتمادات لفتح حد تتضمن

 طبقاً  بهذا المختص من موقعة الموافقة وأن بها المصرح الحدود عن العمٌل بتجاوز موافقة وجود من التأكد ·

 للبنك اإلئتمانٌة لالئحة

 المختص الموظف من موقعة إنها أو باإلعتماد الخاصة الممحاسبٌة القٌود علً ب،  أ توقٌعٌن وجود من التأكد ·

 القسم ورئٌس

 فً وأنه التعدٌل هذا علً اإلدارة مجلس رئٌس موافقة من للتأكد المقررة العمولة لنسب تعدٌل أي وجود حالة فً ·

 .الشان هذا فً صالحٌته حدود

 أي أو اإلعتماد بفتح الصادرة التلكسات علً القسم ورئٌس المختص الموظف من ب،  أ توقٌعٌن وجود من التأكد ·

 لإلعتماد أجل مد او تعدٌل

 أي أو المصدر بلد فً المصرٌة القنصلٌة من موثقة وأنها المنشأ شهادة –/التأمٌن بولٌصة –/ الشحن بولٌصة –

 مصرٌة قنصلٌة عدم حالة فً عربٌة قنصلٌة

 اإلعتماد لشروط مطابقتها من التأكد ·/المراسل البنك من ورودها من التأكد ·/اإلعتماد رقم تحمل أنها من التأكد ·

 حٌث من

 والمبلغ البضاعة لنوع النهائٌة الفاتورة مطابقة –/المشحونة البضاعة لمواصفات الشحن بولٌصة مطابقة –

 والمواصفات

 C.I.F , F.O.B اإلعتماد فً الشحن لبولٌصة بالنسبة –

 لصالح صادرة وأنها الفتح تارٌخ من اسبوع خالل التأمٌن بولٌصة البنك بتسلٌم قام العمٌل أن من التأكد ٌجب –

 اإلعتماد قٌمة من% 330 بقٌمة البنك

 الكهربائٌة األجهزة،  المعدات،  اآلالت)  مثل هذا مثل تحتاج التً للبضاعة بالنسبة إستخدام دلٌل توافر من التأكد ·

 ( إلخ…  اإلتصاالت وأجهزة

 -:المحاسبً التوجٌه -5 .17

 المقررة الحسابات علً تحمٌلها تم قد وإنها باإلعتماد الخاصة المحاسبٌة للقٌود المحاسبً التوجٌه صحة من التأكد ·

 البنك فً بها المعمول المحاسبً للدلٌل طبقاً  لذلك

  



 

  دى قٌود االعتمادات الى  بعملها فى المكتب   

 عند التحوٌل    -1

 )سعر تحوٌل العملة *قٌمة البضاعة بالعملة االجنبٌة(                                  من ح / االعتمادات

 )او حسب العملة(                        الى ح / البنك دوالر         

2-  

 عند وصول البضاعة فى المٌناء وسداد رسوم التخلٌص 

التى خصمت +التى دفعت نقدا  )بقٌمة الرسوم الجمركٌة+مصارٌف التخلٌص                               من ح / االعتمادات

 (من رصٌد البنك

 %(x11)رسم الواردالقٌمة النهائٌة +() من ح / ضرائب المبٌعات

 %(x1/2 )القٌمة النهائٌة  من ح / ضرٌبة االرباح التجارٌة والصناعٌة

 النقدٌة / الى ح                                 

 الخاص بوزارة االقتصاد+المصارٌف البنكٌة+عموله البنك( 4) بقٌمة نموذج الى ح / البنك                                                 

 )اقفال االعتماد( عند وصول البضاعة للمخازن -3

 من ح / المشترٌات 

 القٌد االول + التانى ( من )مجموع ح/االعتمادات                               الى ح /  االعتمادات                 

 -انواع التعاقد هى : -4

X.FAXTOR 

F.A.S 

F.O.B 

C&F 

C.I.F 

 ٌن فى مصر وباالخص طبعا هى اكتر من كده بس الخمسة انواع دول هما الشائع

 5ورقم  1فوب   و سٌف  رقم 

 

 انتهى والحمد هلل تعالى

 محمود عٌد

 2115/  6/  19القاهرة فً 



 

 اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكرٌم

 الدعاء لى بظهر الغٌب متنسوش

 ورجاء خاص عند النقل قم بذكر المصدر

 حتى ال تضٌع مجهودى

 وفى النهاٌة أتمنى من هللا تعالى أن ٌوفق الجمٌع

 http://www.facebook.com/elmohasepكونا على الفٌس بوك شار

 

 

http://www.elmohaseb.com/
http://www.facebook.com/elmohasep

