
 

  اسئلة مقابالت شخصية للمحاسبين

  ؟ السؤال االول:ماهى الدورة المحاسبية

  تحليل العمليات المالية. 1

  )تسجيل العمليات المالية (قيود اليومية. 2

  ترحيل العمليات المالية الى حسابات االستاذ. 3

  )اعداد ميزان المراجعة (قبل التسوية. 4

5 . التسويات الجرديةتسجيل قيود التسوية ( (  

  ترحيل قيود التسوية. 6

  ) اعداد ميزان المراجعة (بعد التسوية. 7

  اعداد القوائم المالية. 8

  قيود االقفال. 9

  ؟ السؤال الثانى :ماهى القوائم المالية

  قائمة الدخل. 1

  قائمة المركز المالى. 2

  قائمة التغير فى حقوق الملكية . 3

4 . التدفقات النقديةقائمة    

  قائمة التوزيعات. 5

  ؟السؤال الثالث:ماهى عناصر قائمة الدخل باختصار

  صافى المبيعات

  )تكلفة المبيعات (-

  مجمل الربح =

  )المصاريف االدارية والعمومية (-

  صافى الربح التشغيلى =

  ايرادات اخرى غير عادية+

  )مصاريف اخرى(- 

  صافى ربح الفترة+

  ؟السؤال الرابع:ماهى فائدة ميزان المراجعة بالمجاميع

 . هى ان يطابق ميزان المراجعة مجموع قيود اليومية المركزية
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  ؟ السؤال الخامس :ماهى اجراءات اثبات قيد اليومية ؟وماهى اجراءات مراجعة القيد

المالية مثل فاتورة شراء او يتم اثبات القيد عن طريق االحداث التى ادت الى نشأة العملية 

بيع وتتم المراجعة عن طريق التأكد من صحة  

  .الترحيل

السؤال الخامس: ماهو الحساب الذى ال يظهر فى ميزان المراجعة قبل الجرد والتسويات ويظهر فى ميزان المراجعة  

بعد  الجرد والتسويات فى نظام الجرد الدورى  

  ؟ ولماذا

المدةمخزون اخر الحساب هو    

القيد عند الشراءالن فى الجرد الدورى ال يظهر حساب المخزون فى اليقود ويكون   :  

  من ح/المشتريات

  الى ح /العمالء او الصندوق او البنك

  : والقيد عند البيع

  من ح / العمالء او الصندوق او البنك

  الى ح /المبيعات

والميزانيةالسؤال السادس : ماهو الفرق بين الموازنة    ؟ 

  الموازنة تعبر عن ارصدة تقديرية للعام القادم

  الميزانية تعبر عن االرصدة الفعلية عن السنة المالية المنتهية

  ؟السؤال السابع :ماهى طبيعة حساب االصول والخصوم وحقوق الملكية؟ ولماذا

مدينة النها استخدام اللموالاالصول    

دائنة النها مصادر اللموالوالخصوم وحقوق الملكية    

ووفقا لقاعدة القيد المزدوج فان كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة والطرف المدين هو االخذ   
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يتم اقفالها ؟  السؤال الثامن:ماهى الحسابات التى يتم اقفالها فى نهاية العام المالى ؟ ولماذا؟ وماهى الحسابات التى ال 

و

ل

م

ا

ذ

  ا

  ؟

  حسابات قائمة الدخل هى التى يتم اقفالها فى نهاية العام الجارى

  الن قائمة الدخل تعبر عن نتيجة اعمال المنشأة خالل عام مالى محدد

  اما الميزانية ال يتم اقفالها النها تعبر عن موقف الشركة المالى منذ بداية التأسيس وحتى تاريخ معين

  ؟ السؤال التاسع: ماهى اجراءات جرد االصول الثابتة ؟ وكيف يتم معاملة االصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل

  يتم جرد االصول عن طريق التحقق الفعلى لهذة االصول مع المقارنة بما هو موجود بالدفاتر ومعرفة االضافات

  واالستبعات التى تمت خالل هذة الفترة

صحيح ويتم االفصاح غن ذلك فى االيضاحات    1اهالك االصل دفتريا ومازال يعمل تكون القيمة الدفترية اما اذا تم 

المتمم

  ة

السؤال العاشر: ما الفرق بين ايراد الفترة وااليراد المقدم وااليراد المستحق والمصروف المقدم والمصروف المستحق 



؟ ايراد الفترة هو االيراد الناتج عن مزاولة النشاط خالل الفترة 

  المالية

االيراد المقدم هى ايرادات محصلة فعال وال تخص الفترة المالية الحالية وتخص سنوات مالية قادمة وتعتبر التزام 

االيراد المستحق : هى ايرادات تخص الفترة المالية الحالية ولم تحصل وتعتبر   متداول

  اصل متداول

  المصروف المقدم :هى مصروفا ت مدفوعة تخص الفترة المالية القادمة وتعتبر اصل متداول

  المصروف المستحق :هى مصروفات تخص الفترة المالية الحالية ولم تسدد وتعتبر التزام متداول

  ؟ السؤال الحادى عشر : ما هى طرق حساب االهالك

  االهالك هو النقص التدريجى فى قيمة االصل

االهالك هىالعوامل المؤثرة فى حساب   :  

   تكلفة االصل. 1

  العمر االقتصادى اللصل. 2

   قيمة الخردة. 3

 الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر االنتاجى. 4
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  : طرق حساب االهالك هى

   القسط الثابت. 1

  القسط المتناقص. 2

   طريقة مجموع الوحدات. 3

  طريقة اعادة التقدير. 4

الثانى عشر: مالفرق بين المخصص واالحتياطى ؟ وماهى انواع المخصصات واالحتياطاتالسؤال    ؟ 

 المخصص االحتياطي 

لمقابلة خسارة مؤكدة او على وشك الحدوث  

 لمقابلة خسائر محتملة الحدوث

تعتبر عبئ او تحمل على الربح توزيع   

 للربح 

 خصوم متداولة حقوق ملكية 



الدخل يتم اثباتة فى قائمة التوزيعات م اثباتة فى قائمة   يت  

 

 

  : انواع المخصصات

مخصصات متعلقة باالصول مثل مخصص االصول الثابتة ومخصص الديون المشكوك فيها  . 1

ومخصص مكافأة نهاية الخدمة .مخصصات متعلقة باالتزامات مثل مخصص الضرائب 2   

  : انواع االحتياطات

1 . االحتياطى القانونى واالجتياطى النظامىاحتياطيات الزامية مثل    

  احتياطات اختيارية مثل االحتياطى العام واحتياطى الطوارئ. 2

%من االرباح ويجوز ايقافة اذا وصل الى نصف رأس المال وال يجوز التصرف   5ويكون االحتياطى القانونى بنسبة 

اال  فى الغرض الذى انشأ  

  من اجلة

مالمقصود بمراكز التكلفةالسؤال الثالت عشر:    ؟

هى عبارة عن االقسام التى يت تحميل المصروفات عليها حتى يتم تحديد تكلفة كل قسم عن طريق معدالت تحميل معينة  

اللقسا

  م

  ؟السؤال الرابع عشر: هل يجوز اقفال جارى الشريك فى حساب رأس المال ؟ ولماذا

  ال يجوز

الشركة ال يجوز زيادتة او تخفيضة اال بقرار وموافقة سواء من مجلس االدارة او  الن رأس المال المثبت فى عقد 
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  ؟ السؤال الخامس عشر: ماالفرق بين تكاليف التحويل والتكاليف االولية

  ) هى المواد المباشرة +االجور المباشرة( :التكاليف االولية



  )هى تكلفة االجور+التكاليف الصناعية غير المباشرة( :تكاليف التحويل

  ؟ السؤال السادس عشر: مالفرق بين المصروف االيرادى والرأسمالى

  المصروف االيرادى هو المصروف الذى ساهم فى تحقيق االيراد خالل الفترة

  المصروف الرأسمالى هو المصروف الذى يساهم فى تحقيق االيراد فى الفترة المالية الحالية والفترات التالية

  ؟السؤال السابع عشر: ماهو رأس المال العامل ؟ وماهو هو صافى رأس المال العامل

  )رأس المال العامل هو عبارة عن (االصول المتداولة

  ) صافى رأس المال العامل عبارة عن (االصول المتداولة -الخصوم المتداولة

الشركاتالسؤال الثامن عشر: ماهى انواع    ؟ 

  : اوال: شركات االشخاص مثل

  شركات التضامن. 1

  شركات التوصية البسيطة. 2

  شركات المحاصة. 3

  : ثانيا: شركات االموال مثل

  شركات المساهمة. 1

  شركات ذات المسؤلية المحدودة. 2

  شركات التوصية باالسهم. 3

  ... منقول للفائدة اسأل هلال لي ولكم التوفيق

  اختكم : وجود الحربي 

@Wojood_96  
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