
 

  ) االسئلة المتوقعة فى مقابالت التوظيف للمحاسبين واجاباتها (

  ؟ ماهو الفرق بين الميزانية والمركز المالي - 1

المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة (يعني حقوق والتزامات المنشأة). بمعنى اخر (ايش اللي للمنشأة وايش اللي عليها)...  في أي يوم  

  . في السنة

  ؟ طيب والميزانية العمومية

  ايضاً هي مركز مالي أصول وخصوم المنشأة وحقوق والتزمات المنشأة

  طيب اش الفرق ؟ الفرق ان الميزانية العمومية هي مركز مالي للمنشأة في نهاية السنة المالية. يعني في نهاية السنة المالية في آخر يوم في 

  مثال نعرف حقوق والتزامات المنشأة ويكون اسمها الميزانية العمومية 31/12/2018

  ؟ ماهو الفرق بين الميزانية والموازنة- 2

وتكون   الميزانية العمومية : هي نفس ما قلنا عبارة عن قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة في نهاية السنة المالية

ية السابقةمعها الحسابات الختامية ( حـ / المتاجرة وحـ/ األرباح والخسائر ) اللي يوضحوا نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المال  .  

وضح  حقوق بمعنى ان الحسابات الختامية هي اللي توضح مصروفات السنة الماضية الفعلية وايرادات السنة الماضيه الفعلية لكن الميزانية العمومية ت

  . والتزامات المنشأة في نهاية السنة

  : الموازنة

ومصروفات المنشأة للسنة القادمة أو لعدة سنوات قادمة الموازنة التقديرية : هي عبارة عن تقدير اليرادات .  

  ؟ ماهو الفرق بين المصروفات االيرادية والمصروفات الرأسمالية- 3

  ؟اوال ماهو المصروف

) في سبيل الحصول على ايراد يعني مثال ادفع ايجار للمحل ليه ؟؟ عشان أبيع منه واحصل على  االيراد.  هو عبارة عن نفقة ( يعني = فلوس بادفعها

  .وكذلك ادفع أجور ورواتب للعاملين ليه ؟؟ عشان ينتجوا واحصل على االيراد. اذاً المصروف ادفعه في سبيل الحصول على االيراد

  . هو مصروف يحقق االيراد في نفس السنة المالية : المصروف االيرادية ✓

  . هو مصروف يحقق االيراد في عدة فترات مالية ويؤدي إلى زيادة الطاقة االنتاجية للمنشأة : المصروف الرأسمالي  ✓

مثال: مصروف األجور والمرتبات تدفع كل شهر عن عمل الموظفين عن الشهر يعني كل شهر ياخذو مرتباتهم فيه بيدخلوا للمنشأة ايراد في  نفس  •

  .الشهر.. بكذا يكون مصروف األجور والمرتبات مصروف ايرادي

ضخمة استفادت منها المنشأة على كذا سنة .. يعني ساعدت على تحقيق ومثال : م الدعاية واإلعالن ... الشركة مثال قامت بعمل حملة اعالنية   
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االيرادات خالل عدة سنوات ... اذا   . رح يكون هذا المصروف مصروف رأسمالي  ً

  -:مثال اخر •

وايضا   . مصروف الصيانة ... قمنا بعمل صيانة آلاللت والمعدات للمنشأة عشان ترجع تنتج مره ثانيه يصبح هذا المصروف مصروف إيرادي

   لوقمنا بعمل صيانة ألاللت ليس بغرض العمل من جديد فقط ولكن بغرض زيادة طاقتها االنتاجية ... بمعنى بدل ما تنتج مثال عشر وحدات

في هذه  . خليناها تنتج 15 وحدة يعني زودنا كفائتها االنتاجية والزيادة هاذي مارح تكون في أول سنة بس ؟؟ ال طبعا ... في السنوات المتتالية اللي بعدها

  .الحالة يصبح هذا المصروف مصروف رأسمالي 

  ؟  ما الفرق بين المخصص واالحتياطي - 4

... كالهما مبلغ يستقطع من الربح لمواجهة خسارة متوقعة المخصص واالحتياطي   .  

  .و طبعا احنا عارفين مبدأ الحيطة والحذر : اللي هو إنه ينبغي على الشركة تحتاط لكل خسارة متوقعة وتحذر من كل إيراد غير محقق

لكن  .) إن المخصص يتم تكوينه في حالة تحقق ربح أو تحقق خسارة يعني اجباري ( فرضته مبادئ ومعايير المحاسبة :الفرق

فرق اخر:   .)االحتياطي ال يتم تكوينة إال في حالة وجود أرباح فقط وبيكون اختياري على المنشأة ( إال البنوك وشركات التأمين

  .) هو إن المخصص يكون لمواجهة خسارة حقيقة أو متوقعة بنسبة كبيرة ( مثل مخصص االهالك 

المركز  أما االحتياطي يكون لمواجهة خسارة متوقعة ولكن احتمال وقوعها ضئيل (مثل مخصص ارتفاع أسعار األصول الثابتة ) يعني بيكون لتدعيم

  المالي 

  مفاهيم المخصصات واالحتياطيات

  : المخصص

من أجل مقابلة إهالك ( النقص فى قيمة األصل) أو تجديد األصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل  من  هو كل مبلغ يستقطع من اإليرادات

  . األصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها وال يمكن تحديد قيمتها بدقة

  : االحتياطى 

الصافية لغير األغراض التى يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم  المركز   هو كل مبلغ يحتجز من األرباح 

  )المالى للمشروع ، تمويل سداد التزامات 

  ؟ لماذا يتم تكوين كل منهم

  : أوال : أسباب تكوين المخصص

  : من التعريف السابق للمخصص يتضح لنا أن المخصص يتم تكوينه أللسباب اآلتية

  . )مقابلة النقص فى قيمة األصول الثابتة ( االهالك - 1

  . مقابلة تجديد األصول الثابتة- 2

3 - مقابلة - 4والذى يمكن التعرف عليه وال يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة).  مقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيمة األصول

النقص المحتمل الحدوث مستقبال فى قيمة األصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ،  مخصص هبوط  

  .)أسعار أوراق مالية

5 - ن التعرف عليها وال يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب مقابلة التزامات مؤكدة يمك ( .  

 .)مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات - 6
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   ثانياً: أسباب تكوين االحتياطى 



  : من التعريف السابق اللحتياطى يتضح لنا أن اللحتياطى يتم تكوينه أللسباب اآلتية

  )تدعيم المركز المالى للمنشأة ( مثل االحتياطى القانونى و االحتياطى العام- 1

2 - - 3الثابتة).  المساعدة فى تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطى التجديدات والتوسعات ، احتياطى ارتفاع أسعار األصول

حتياطيات تهدف الى مساعدة الدولة فى تنفيذ خطة التنمية االقتصادية ( مثل احتياطى شراء السندات الحكوميةا (.  

  ؟ اخيراً: ما الفرق بين المخصص واالحتياطى 

  : تتمثل الفروق بين المخصص واالحتياطى فيما يلى 

أن المخصص يعتبر من األعباء التى  يجب تحميلها إلليراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أى أنه يتم تكوينه بغض  النظر  - 1

عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة)، أما االحتياطى فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى  ربح حتى يتم  

  . )تكوين االحتياطى 

أن المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة) أو فى حساب األرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع   - 2

المخصصات) باعتباره عبئا على اإليرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب األصول مطروحا من األصول   

  .المختصة ،أما االحتياطى فيظهر فى حساب توزيع األرباح باعتباره استعماال للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم

أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص فى قيمة األصول أو لمقابلة االلتزامات أو الخسائر التى يمكن التعرف عليها وال يمكن تحديد قيمتها  بدقة ، - 3

  . أما االحتياطى فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالى للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة فى تدبير الموارد  المالية االلزمة لها

  . أن المخصص مصدره إيرادات المشروع ، أما االحتياطى فمصدرة أرباح المشروع العادية واألرباح الرأسمالية- 4

أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم األرباح واحتوائها على أرباح  صورية  - 5

بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص فى قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغاالة فى تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح  المشروع بمقدار 

المغاالة فى قيمة المخصص،وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع . أما االحتياطى فال يؤثر  تكوينه أو عدم تكوينه على  

  . نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح

أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالى السليم للمشروع ،أما المخصص فال يؤثر لى سالمة المركز المالى  - 6

  . للمشروع

أن المخصص يكون لمقابلة نقص فى قيمة األصول أو لمقابلة االلتزامات وبالتالى فال يقابله أى حقوق أو موجودات ، أما االحتياطى فهو  أرباح - 7

شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع فى شكل استثمارات ولذلك فإن االحتياطى يقابله أصول  حقيقيةأعيد استثمارها فى المشروع فى   .  

 ؟  كيف يتم معالجة كل من المخصص والحتياطى وإظهاره بالقوائم المالية
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1 - مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى حساب األرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات  )  المخصص يظهر فى حساب المتاجرة (

  . باعتباره عبئا على اإليرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب األصول مطروحا من األصول المختصة

2 - تباره استعماال للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصومأما االحتياطى فيظهر فى حساب توزيع األرباح باع  .  

  تنقسم المخصصات إلى نوعين رئيسيين



  مخصصات متعلقة بأصول المشروع- 1

  مخصصات متعلقة بالتزامات المشروع- 2

المتعلقة بأصول المشروع : وتتمثل هذه المخصصات فى  أوال :المخصصات :  

  المخصصات التى تكون لمقابلة النقص الفعلى الذى تتعرض له األصول. 1

  المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيم األصول وال يمكن تحديد مقدارها بدقة . 2

3 . تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبال فى قيم األصول المخصصات التى   .  

1 - ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات مخصص األصول الثابتة حيث أن   مخصصات لمقابلة النقص الفعلى الذى تتعرض له األصول : 

لمدة عليها أو التقادم الذى يلحق بها األصول الثابتة تتعرض للنقص فى قيمتها خالل عمرها اإلنتاجى نتيجة استعمالها أو مضى ا  .  

2 - ومن أمثلة هذا النوع من المخصصات : مخصصات تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيم األصول وال يمكن تحديد مقدارها بدقة : 

ن سداد الديون المستحقة  عليهم مخصص الديون المعدومة الذى يكون لمقابلة نقص مؤكد الحدوث فى أرصدة العمالء نتيجة توقف بعض العمالء ع

  . للمشروع فى تاريخ استحقاقها ولكن ال يمكن تحديد مقدار ذلك بدقة بسبب عدم انتهاء االجراءات بعد

3 - وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص  لمقابلة المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبال فى قيم األصول : 

  : نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد فى قيم األصول ومن أمثلة هذه المخصصات

سداد    مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها : ويكون مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها لمقابلة احتمال توقف أحد العمالء عن •

يخ االستحقاق الذى لم يحل بعدالدين المستحق عليهفى تار   

وهو يعتبر    مخصص هبوط أسعار البضاعة : ويكون لمقابلة احتمال انخفاض سعر السوق للبضائع التى يتاجر فيها المشروع عن سعر تكلفتها •

دائما  ا مستقبال وذلك عندما تتبع المنشأة تقويم البضاعة بسعر التكلفةمخصص لمقابلة الخسائر التى من المحتمل حدوثه  .  

األصول من   مخصص هبوط أسعار األوراق المالية : ويكون على استثمارات األوراق المالية المشتراة بقصد إعادة بيعها ، وهذا النوع من •

تاريخ إعداد الميزانية عن القيمة الدفترية ، لذا يكون مخصص الهبوط  لمقابلة احتمال حدوث هذا المحتمل أن تنخفض القيمة السوقية لها فى 

 االنخفاض مستقبال 
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ويتضمن هذا النوع من المخصصاتثانيا : المخصصات المتعلقة بالتزامات المشروع :    

1 . تكون لمقابلة التزامات مؤكدة ستلتزم بها المنشأة مستقبال وال يمكن تحديد قيمتها بدقة المخصصات التى    

  المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبال. 2

المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات مؤكدة : هناك بعض االلتزامات المؤكدة التى  ستلتزم بها المنشأة مستقبال ولكن ال يمكن  تحديد مقدارها   •

التى تستحق عنها ، إال أنها    بدقة مثل : الضريبة على األرباح التجارية والصناعية التى ال يمكن تحديدها على وجه الدقة فى نهاية السنة المالية

حيث أنه غالبا ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديالت على الربح  المحاسبى المعد طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف   مؤكدة بمجرد تحقيق األرباح 



  عليها والذى قد يتعارض مع تعليمات المصلحة مما يجعل الوعاء الضريبى محل جدل  بين المشروع ومصلحة الضرائب وال يمكن التحقق منه بشكل

ت الختامية والميزانيةقاطع وقت إعداد الحسابا  .  

وهى تلك المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات محتملة  الحدوث   : والمخصصات التى تكون محتملة الحدوث لمقابلة التزامات مستقبال •

  : مستقبال مثل

التى قد    مخصص التأمين الداخلى : والذى تكونه الشركات الكبيرة صاحبة رأس المال الضخم والعمل الواسع وخاصة شركات المالحة 

التأمين أن تلجأ إلى عمل ذلك المخصص وترحل إليه بصفة دورية المبالغ  التى تراها اإلدارة  تفضل بدال من التأمين لدى إحدى شركات 

لمنشأة  بديال ألقساط التأمين وتستخدم األموال المجمعة فى هذا المخصص فى تغطية أية خسائر تتعرض لها أصولها  ، ويفضل أن تقوم ا

  . باستثمار أموال هذا المخصص فى استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها  وقت حدوث خسائر

  مخصص التعويضات : ويكون هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما فى حالة صدور حكم المحكمة االبتدائية بدفع

  .تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم فى محاكم االستئناف

  ؟؟ ما هو الحساب الذي ال يظهر ضمن ميزان المراجعة- 5

الحسابات اللي تظهر في ميزان المراجعة تظهر ليه ؟ ألن ميزان المرجعة محصلة وملخص لعمليات سابقة عليه هي مراحل  نظام أوال : الزم نعرف  

  -: المحاسبة اللي هي 

تليخص العمليات  السابقة  >------ تبويب األحداث المالي في حـ/ األستاذ >----- تسجيل األحداث المالية في قيود يومية >------ تجميع األحداث المالي 

  في ميزان المراجعة

  ؟؟؟ .... ماهو الحساب أو البند الذي ال يمر بكل هذه المراحل

  /بضاعة آخر المدة .... ألنها تكون نتيجة جرد وليس نتيجة قيد يومية ،  يعني يتم جرد البضاعة وتقييمها ثم وضع قيمتها مرة دائن في حـ 
ية العمومية تحت بند األصول المتداولةالمتاجرة ومرة مدينة في  . 
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  ؟ الفرق بين الكمبيالة والسند االذني - 6

  .... أوال : الكمبيالة والسند االذني يطلق عليهما األوراق  التجارية ... وهما وسيلة من وسائل االئتمان التجاري

توفير    االئتمان التجاري: عبارة عن تأخير دفع ثمن البضاعة المشتراة وذلك الى ان تتحسن االوضاع الماديه ... يستفيد منها التجار المشترين في 

وترويج بضاعتهمسيولة لوقت مؤقت ... ويستفيد منها التجار البائعين في جذب المشترين   .  

   والفرق بين الكمبيالة والسند االذني هو

االطالع    الكمبيالة: عبارة عن أمر كتابي يصدر من الدائن إلى المدين يطلب فيه دفع مبلغ معين إلى الدائن أو إلى شخص ثالث المستفيد وذلك فور

   ... عليها أو في تاريخ معين



  :ًمثال

  احمد اشترى بضاعة من محمد باألجل

  يكون احمد مدين ومحمد دائن

اكتب لي كمبيالة مقابل البضاعة يجي محمد يقول ألحمد   

ن يأخد عبارة عن ايش الكمبيالة محمد يأمر احمد بأنه يدفع مبلغ الكمبيالة في تاريخ معين ويمضي عليها احمد انه موافق على الدفع .. محمد ممك

الة ويروح عبد  هلال الحمد عشان ياخد  هو الفلوس هاذي .... أو ممكن يكون هو مدين لشخص ثالث عبد هلال مثال يكتب اسم عبدهلال على الكمبي

  . فلوسه منه

  :بكذا تكون الكمبيالة لها ثالث أطراف 

  احمد المدين ( المسحوب عليها ) هو اللي بيدفع الفلوس ألي احد يجيب له الكمبيالة- 1

2 - الحمد اللي حرر الكمبيالة مع احمد محمد الدائن ( الساحب ) هو الدائن األول   

  عبد هلال الدائن لمحمد ( المستفيد ) وهو اللي رح يقبض الفلوس من احمد- 3

  .السند االذني : هو تعهد كتابي يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين للدائن في تاريخ محدد

المسحوب عليه ) بدفع مبلغ لمحمد الدائن األصلي الحمد ( المستفيد ) في تاريخ معين. يعني   يعني يتعهد احمد المدين (

  الفرق إن أطراف الكمبيالة ثالثة والسند االذني اثنين فقط

  ؟ ماهو الفرق بين أوراق القبض وأوراق الدفع- 7

  ...أوراق القبض وأوراق الدفع يطلق عليها األوراق التجارية ... وهي الكمبيالة والسند االذني 

المتداولة   بس الفرق إنه لما يكون المسحوب عليه في الكمبيالة والسند االذني هو الشركة أو المنشأة تكون أوراق دفع تظهر ضمن الخصوم

  في قائمة المركز المالي أو الميزانية

المالي أو    أما لو كان المستفيد من الكمبيالة والسند االذني الشركة أو المنشأة تكون أوراق قبض تظهر ضمن األصول المتداولة في قائمة المركز

  الميزانية

 . )لو رح نقبض من الورقة التجارية تسمى أوراق قبض لكن لو رح ندفع تسمى أوراق دفع( ..بأختصار
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  ؟ ماهو الفرق بين أوراق القبض وبين األوراق المالية- 8

  أوراق القبض مثل ما عرفنا هي الكمبيالة أو السند االذني  اللي بيكون المستفيد فيها هي الشركة أو المنشأة

  -. لكن األوراق المالية هي األسهم والسندات اللي بتشتريها المنشأة علشان تأخذ عائد من ورائها

أوراق القبض واألوراق المالية هي من األصول المتداولةمالحظة:    

  ؟ هل المبيعات مدينة أم دائنة- 9

  ؟ أوال ما هي أنواع الحسابات

  -: أنواع الحسابات هي 

مخزون   () حسابات حقيقية : وهي الحسابات التي تعبر عن شي حقيقي يمكن جرده ويمكن التصرف فيه - بالبيع مثال - وهي مثل ( األصول الثابتة

  ) البضائع )( األوراق التجارية والمالية )( النقدية بالصندوق والبنوك 



مثل (   حسابات شخصية : وهي المتعلقة باألشخاص ، واألشخاص نوعين شخص حقيقي مثل ( محمد ، علي ، حسين ، ..... وهكذا ) وشخص معنوي

  . ) شركة .... ، مصلحة ..... ، مؤسسة .... ، ..... وهكذا

واإليرادات    حسابات وهمية أو أسمية : وهي عكس الحقيقية أي ال يمكن جردها وال يمكن التصرف فيها ال بالبيع أو بالشراء. وهي مثل ( المصروفات

ائر أو األرباح  ) فمثال حـ/ االيجار هل يمكن عده أو جرده هل يمكن أن أبيع شوية أيجار . ، وأيضا مثل ( الخسائر واألرباح ) هل يمكن عد أو جرد  الخس

  .) ال يمكن طبعا . وأيضا مثل ( المشتريات والمبيعات

يات والمبيعات ال يمكن جردها ؟ مو هيا بضاعةكيف المشتر   ؟ 

كلفة  ال .. حـ/ المشتريات وحـ/ المبيعات ليست بضاعة هي عبارة عن قيم للبضاعة والدليل لعدم وجودهم في حساب واحد ألن المشتريات بسعر  الت

في حساب واحد وبالتالي فحـ/ المشتريات هي عبارة عن حساب أسمي فقط تم عمله  لمعرفة قيمة  والمبيعات بسعر البيع فال يمكن أن يوضوعوا

ع ، فالحسابين البضاعة المشتراه بسعر الشراء أو التكلفة ، وحـ/ المبيعات عبارة عن حساب أسمي فقط تم عمله لمعرفة قيمة البضاعة المباعة  بسعر البي

  ال يعبران عن شيء حقيقي 

  ؟ نرجع لسؤالنا اش هو الحساب المدين من الدائن

  جميع الحسابات الحقيقية مدينة **

أما الحسابات الشخصية فهي مدينة لو أخذت ودائنة لو أعطت يعني ابسط مثال لو احد أخذ منك فلوس يكون ايش ؟ ... طبعا مدين ، ولو  احد  **

  أعطاك فلوس يكون ايش؟.... طبعا دائن

  أما الحسابات الوهمية أو األسمية **

  بالنسبة للمصروفات والخسائر والمشتريات كلها مدينة

  وبالنسبة إلليرادات واألرباح والمبيعات كلها دائنة

  ؟ عرف الدورة المستندية وأعطي مثال منها-10

  الدورة المستندية :  من أسمها نعرف انها تتكلم عن حركة المستندات داخل الشركة . وكون ان هي دورة الن حركتها داخل أي منشأة تتابع
 .دورة األموال داخل الشركة 
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وأشتري  بمعنى أنا لما أدفع فلوس عشان أشتري بضاعة وأدفع مصروفات وبعدين أبدأ أبيع وأستلم مبلغ البيع عشان تبدأ ثاني عملية اني أدفع فلوس 

  بضاعة ...... وهكذا

  .جميع المستندات التي تدل على اثبات جميع هذه الحركات تسمى بالدورة المستندية

  -: وهي عبارة عن

1 . .عند شراء   2دفع الفلوس يتم تحرير ايصال صرف نقدية معتمد من المدير المالي والمدير العام للشركة ويوقع مستلم الفلوس على االيصال    عند

بضاعة فهناك فاتورة مشتريات بقيمة هذه البضاعة وإذن اضافة بالمخازن الثبات استالم البضاعة ووضعها داخل مخازن  الشركة و التوقيع  

اد من مدير المشتريات والمدير العامواالعتم   

عند بيع البضاعة هناك فاتورة مبيعات من الشركة للعميل وايضاً اذن صرف من المخازن يثبت أن البضاعة تم صرفها والعميل وقع  على أنه  . 3

  استلمها

4 . أو من المبيعات النقدية يتم تحرير ايصال استالم نقدية ويوقع عليه أمين الخزينة .  وهكذا عند استالم مبلغ من من أحد العمالء   

  ؟ ما هي طريقة تقييم المخزون ؟ وما هي طرق تسعير المخازن- 11

يتكلم عن طريقة تقييم المخزون والمقصود بالمخزون هنا يعني بضاعة آخر المدة ... يعني لما نجي نجرد البضاعة  طبعا    وطبعا الفرق إن السؤال األول

بنجردها كميات ... طيب اش رح يصير بعدين ؟؟ اكيد الزم نحدد قيمة وسعر لهذه البضاعة ... هاذا اللي نسميه طريقة تقييم المخزون والطريقة المتبعة 

  والسائدة هنا هي طريقة التكلفة أو السوق أيهما اقل



  ؟كيف

الموجودة  يعني بعد ما جردنا نأخذ آخر سعر للبضاعة اللي اشتريناها فيه ونقارن بينه وبين سعرها في السوق األقل هو اللي رح نسعر فيه البضاعة  

  .في المخازن آخر المدة

  ؟ طيب اش معنى السؤال الثاني 

ري  بضاعة  السؤال الثاني يتكلم عن طرق تسعير المخازن ،، يعني البضاعة لما تدخل المخازن تدخل بسعر الشراء اللي اشتريناها فيه وبعد كم يوم نشت

ثابت كل يوم   ثانية ولكن بسعر أعلى شوية وبعد كم يوم ثانيين السعر زاد وممكن يقل ، ولكن اذا بنخرجها من المخزن تطلع بأي سعر ؟ الن السعر مو

  . بيتغير

  -: وهنا هناك ثالث طرق لتسعير البضاعة في المخازن وهي 

  : أوال: الوارد أوال يصرف أوال

اشترينا فيه لحد لما تخلص الكمية وبعدين ندخل على  الكمية يعني البضاعة لما بتدخل في المخازن بسعر نبدا نصرف منها بنفس السعر األول اللي احنا 

  والسعر اللي بعده وهكذا

  : ثانيا : الوارد أخيرا يصرف أوال

يعني نصرف من المخزن البضاعة بسعر آخر بضاعة دخلت المخزن لحد لما تخلص الكمية وبعدين ندخل على الكمية  اللي   وهي عكس الطريقة األولى 

  . قبلها وهكذا

  : ثالثا : طريقة متوسط السعر

 2 يعني نأخذ متوسط السعر بين االثنين يعني نجمع السعر األول + السعر الثاني ونقسمهم على 
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  : الفرق بين المخزون والمخزن

  الفرق إن المخزون عبارة عن البضاعة الموجود داخل المخزن آخر المدة

  أما المخزن فهو المكان نفس اللي تتخزن فيه البضاعة يعني لما تدخل فيه بضاعة يكون مدين ولما تنصرف منه يكون دائن

   13 -بين الفرق ما  ) Periodic Inventory System & Perpetual Inventory System ) ؟

  ) ويعني ( نظام الجرد المستمر ونظام الجرد الدوري

  ؟ الفرق بين النظامين

  .نظام الجرد المستمر هو ان الشركة تعمل حساب ضمن حسابات الشركة هو حـ/ المخزن ،، هذا الحساب يدخل فيه حركة المخزن كلها- 1

  يعني عند شراء المنتجات ودخولها المخزن نقول

  من حـ/ المخزن

  إلى حـ/ (( الحدث المكمل له )) وليكن الخزينة _______

  وعند صرف البضاعة وبيعها وخروجها من المخزن نقول

  من حـ/ (( الحدث المكمل ليه )) وليكن العمالء

  إلى حـ/ المخزن _______



  . يعني نقيد كل حركة تحدث على البضاعة (( المخزن )) يوم بيوم

  . أما نظام الجرد الدوري هو أن الشركة تعمل حساب مستقل لكل حدث على المخزن- 2

  يعني عند شراء المنتجات ودخولها الشركة نقول

  من حـ/ المشتريات

  عند البيع نقول

  إلى حـ/ المبيعات

  عند رد المبيعات نقول

  من حـ/ مردودات المبيعات

  عند رد المشتريات نقول

مردودات المشترياتإلى حـ/    

  . وفي نهاية السنة نعمل جرد للمخزون ويكون هو مخزون آخر المدة

  النظام األول وهو نظام الجرد المستمر يستخدم غالبا في الشركات الصناعية

 . أما نظام الجرد الدوري فغالبا بيستخدم في الشركات والمؤسسات التجارية
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14 - باالعتمادات المستنديةماالمقصود    ؟

ماماً أية تعتبر الوسيلة األهم و األكثر شيوعاً ، و ذلك لقدرتها على تقليل حدة المشاكل بين المصدرين و المستوردين إلى الحد الذي تختفي معه ت

  . منازعات إذا ما نفذت األطراف المعنية إلتزاماتها المحددة بشروط اإلعتماد

المستنديتعريف األعتماد   :  

ل مستندات  هو تعهد من فاتح اإلعتماد (البنك) للمستفيد من اإلعتماد (المصدر) بنا ًء على طلب عميله (المستورد) بأن يدفع قيمة اإلعتماد فور وصو

  الشحن مطابقة لشروط اإلعتماد لذا فهو عقد ثالثي األطراف بين كل من المصدر و المستورد و البنك الضامن

ماد المستنديأطراف اإلعت    

المستورد : و هو طالب فتح اإلعتماد -أ   

البنك فاتح اإلعتماد : و هو بنك المستورد -ب   

البنك مبلغ اإلعتماد : و هو بنك المصدر (يظهر في حالة إنعدام الثقة -ت (  

المستفيد : و هو المصدر -ث   

  :العالقة التعاقدية

  . العالقة بين البائع و المشتري

  . العالقة بين المشتري و البنك مصدر اإلعتماد

  . العالقة بين البنك مصدر اإلعتماد و البائع



  ؟ انواع المصروفات التى تستخدم فى مجال العمل- 15

  مصروفات إنتاج / تشغيل- 1

/ التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك  وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم اإلنتاج    

  مصروفات ومستلزمات صيانة اآاللت والمعدات

  رواتب العاملين والمشرفين بأقسام اإلنتاج 

) مواد   كهرباء للتشغيل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهالك الكهرباء داخل أقسام اإلنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه األقسام

  ومهمات التشغيل

  إيجار المصنع

  قطع الغيار

  وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام اإلنتاج والتشغيل

  مصروفات بيع وتسويق- 2

  : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى 

  مصروفات حمالت الدعاية واإلعالن ·

  رواتب أقسام البيع ·

  عموالت البيع ·

 مواد التعبئة والتغلبف  ·
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  إيجار المخازن والمعارض ·

  كهرباء المخازن والمعارض ·

  صيانة المخازن والمعارض ·

  مصروفات عمومية وإدارية- 3

  -:وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط باإلدارة مثل

  مرتبات المدير العام ·

  مرتبات المحاسبين والسكرتارية واألمن ·

  إيجار المقر الرئيسى إللدارة ·

  كهربة مبانى اإلدارة ·

  األدوات الكتابية والمياه ·

  صيانة مبانى اإلدارة ·

  مصروفات الضيافة واالستقبال ·

  مستلزمات كمبيوتر الستخدامات اإلدارة ·

المستخدمة بأقسام اإلدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، ثالجات ، ..إلخ )  صيانة األثاثات واألجهزة ·

  وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية وال ترتبط بصورة مباشرة بأحد األقسام األخرى

  مصروفات تمويل- 4

التمويل االلزم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاءوتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير   .  

  مالحظة

  المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية *

طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثال فى حالة إذا كان بند  الكهرباء   ومن الممكن أن يتم تحميلها على القسم األكثر استخداما (

  ال يوجد إال عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهالك الكهرباء

الكهرباء ضمن المصروفات اإلدارية فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهالك    

  ومن الممكن تحميله على الحساب األكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء



تفادة  ومن ثم ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم اإلنتاج هو األكثر اس

إلنتاج تحمل على مصروفات ا   

  ؟ ما المقصود بالتأجير التمويلى - 16

المنشأة  تعد عمليات التاجير التمويلى احد اساليب التمويل التى يطلق عليها فى الفكر المحاسبى المعاصر التمويل من خارج الميزانية حيث تحصل  

او الحصول على حق استخدام براءة اختراع او رخصة التنقيب عن البترول  والمعادن وتظهر   ستخدامها فى نشاطها االنتاجى على االصول االنتاجية وا

  .هذه الوسيلة فى كثير من شركانت الطيران او تأجير المبانى فى سلسلة توزيع المنتجات

ستأجر بالحقوق وتحمل المخاطر  المالزمة من الناحية المحاسبية تقضى االصول المحاسبية العامة بانه اذا ترتب على شروط عقد التأجير تمتع الم

  .المتالك االصل وجب معاملة هذا االصل على انه مشترى وليس مجرد اصل مؤجر

 .واذا لم يستوفى شرط التمتع بالحقوق والمخاطر فيعامل على انه تأجير تشغيلى 
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  تتكون عقود التأجير من ثالثة انواع اساسية

عقد تأجير تشغيلى  -اوال   

عقد تأجير رأسمالى تمويلى  -ثانيا    

عقد تأجير رأسمالى بيعى  –ثالثا    

  مميزات العقود التشغيلية

  يسمى العقد بين المستاجر والمؤجر عقد تشغيلى، يؤثر محاسبيا على العمليات الجارية فقط

___________________________________  
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