
 

  للمحاسبین الشخصیة المقابلة اسئلة كل للمحاسب االنترفیو اسئلة جمیع

   

  والموازنة المیزانیة بین الفرق

 في المنشأة وخصوم ألصول) حقیقیة أرقام یعني( فعلي)  توضیح( بیان عن عبارة ھي : العمومیة المیزانیة
 خسائر او ارباح لتوضیح وخسائر وأرباح المتاجرة حسابي معھا ویكون سابقة مالیة فترة عن وذلك ٣١/١٢

  . المنشأة

 لفترة توقعات أي( قادمة مالیة فترات أو فترة عن المنشأة وخصوم ألصول تقدیر عن عبارة ھي: التقدیریة الموازنة
  )قادمة مالیة

   

    المالي والمركز العمومیة المیزانیة بین الفرق

  .مثال) ٣١/٦( السنة من یوم أي في المنشأة وخصوم أصول  : المالي المركز

  ) فقط ٣١/١٢ في المنشأة وخصوم أصول یعني( العام نھایة في بس مالي مركز عن عبارة : العمومیة المیزانیة

   

   واإلحتیاطي المخصص بین الفرق 

  .الشركة ألصحاب الملكیة حقوق في زیادة:  االرباح تعریف

  . الشركة ألصحاب الملكیة حقوق في نقص:  الخسائر تعریف

 أم أرباح الشركة حققت سواء وذلك كبیرة بنسبة محتملة خسائر لمواجھة الربح من مستقطع جزء ھو:  المخصص
  . خسائر

 فقط للربح الشركة تحقیق حالة في وذلك ضئیلة بنسبة خسائر لمواجھة الربح من مستقطع جزء ھو:  االحتیاطي
  ) . إجباري التأمین وشركات البنوك إال المنشأة علي إختیاري وھو(

  

  الرأسمالیة والمصروفات االیرادیة المصروفات بین الفرق

  . إیرادات علي الحصول بغرض تدفع نفقات : المصروف تعریف

  . فیھا تدفع التي المالیة الفترة نفس في االیراد علي الحصول بغرض تدفع : االیرادیة المصروفات

 مالیة فترات الي باألضافة الحالیة المالیة الفترة في االیراد علي الحصول بغرض تدفع  : الرأسمالیة المصروفات
  . الحقة

   



 

  المراجعة میزان فى المدة اخر رصید یقع این

 المراحل من مرحلة باى الیمر المدة اخر رصید الن المراجعة میزان فى مكان اى المدة اخر لرصید لیس
 المخازن فى للرصید الحادث الجرد ناتج عن یعبر انھ حیث) مراجعة میزان او أستاذ دفتر او یومیة دفتر( المحاسبیة

 قید نتیجة ولیس جرد نتیجة تكون ألنھا او.  المتداولة االصول تحت المالى المركز فى المتاجرة حساب فى ویظھر
 المیزانیة في مدینة ومرة المتاجرة/ حـ في دائن مرة قیمتھا وضع ثم وتقییمھا البضاعة جرد یتم حیث ، یومیة

  .المتداولة األصول بند تحت العمومیة

   

  االذني والسند الكمبیالة بین الفرق

 شخص إلى أو الدائن إلى معین مبلغ دفع فیھ بطلب المدین إلى الدائن من یصدر كتابي أمر عن عبارة: الكمبیالة
 منھم واحد وطرفین بیدفع طرف أطراف ٣ من وتتكون(  معین تاریخ في أو علیھا االطالع فور وذلك المستفید ثالث
  ).بیاخد

:  فقط طرفین من ویتكون( محدد تاریخ في للدائن معین مبلغ بدفع المدین فیھ یتعھد كتابي تعھد ھو:  األذني السند
  ).ودائن مدین

   

   الدفع وأوراق القبض أوراق بین الفرق

  .االذنیة والسندات الكمبیاالت: في تتمثل تجاریة أوراق كالھما

  المنشأة لصالح تجاریة أوراق عن عبارة : القبض أوراق

  المنشأة علي تجاریة أوراق عن عبارة : الدفع أوراق

   

  المالیة األوراق وبین القبض أوراق بین الفرق 

  ).المنشأة مقبوضات تمثل اي( المنشأة لصالح التي االذنیة والسندات الكمبیاالت في المتمثلة ھي : القبض أوراق

  . منھا) إیرادات( ربح علي الحصول بھدف المنشأة تقتنیھا التي والسندات األسھم في والمتمثلة:  المالیة األوراق

   

  والكمبیالة الشیك بین الفرق

 تاریخ بعد او قبل الشیك بصرف یسمح الجدید الشیك وقانون االستحقاق تاریخ وھو واحد تاریخ لھ : الشیك
:  علیھ مكتوب یكون ان حالة في اال الشیك علي اسمھ یكن لم لو حتي احد اي یصرفھ ان الممكن ومن االستحقاق

  .االول للمستفید یصرف

  . االستحقاق وتاریخ االصدار تاریخ:  تاریخین لھ : الكمبیالة



 

    واالسھم السندات بین الفرق 

 الحق ولھ الشركة مالك من یعتبر السھم حامل ان حیث(  الشركة في للمساھمین ملكیة حق عن عبارة : السھم
  ) المقررة التوزیعات حسب على االرباح من نسبھ ولھ مساھمتھ حدود فى القرار اتخاذ فى المشاركة

 علي ثابت ربح نسبة للمقرض یكون ذلك مقابل وفى السند مشتریین من الشركة تقترضھ قرض عن عبارة : السند
 لحملة ولیس سنداتھ ثمن المقرض یاخد وقتھ انتھاء وبعد محددة بمدة وبیكون مسبقًا الشركة بتحدیدھا تقوم سند كل

  . القرارات اتخاذ في سلطة اي السندات

    

  لھا مثاًال وأذكر المستندیة الدورة عرف 

 ودفع بضاعة شراء عملیة إثبات:  مثًال.  المنشاة دفاتر في وإثباتھا الشركة داخل المستندات بحركة تتعلق التي ھي
  . بفاتورة ثمنھا

  دائنة أم مدینة المبیعات ھل

  كالتالى وقیدھا دائنة

  النقدیة/حـ من

  المبیعات/حـ الي

  

  المدة اخر مخزون تقییم طریقة ھي ما

  اقل أیھما السوق أو التكلفة بسعر تقییمھ ویتم المدة آخر مخزون

   

   المخازن تسعیر طرق ھي ما

  : طرق ٣ وھما

  . أوال صادر أوال الوارد  -أ

  . أوال صادر أخیرا الوارد -ب

 الثاني السعر+  األول السعر نجمع یعني االثنین بین سعر متوسط نأخذ بالبلدي یعني( المرجح المتوسط -ج
  ).٢ على ونقسمھم

   



 

 
  ؟؟؟ دائنة أم مدینة المبیعات ھل-

 فى الحسابات انواع بسرد سنقوم لذلك المختلفة الحسابات بانواع تماما ملمین نكون ان یجب السؤال ھذا على للرد
  دائنة او مدینة المبیعات ھل سنحدد ثم التالیة الفقرة

  - : ھي الحسابات أنواع

 – مثال بالبیع – فیھ التصرف ویمكن جرده یمكن حقیقي شي عن تعبر التي الحسابات وھي:  حقیقیة حسابات> –
  )والبنوك بالصندوق النقدیة)(  التجاریةوالمالیة األوراق)(  البضائع مخزون)(  الثابتة األصول(  مثل وھي

   

 ، حسین علي، ، محمد(  مثل حقیقي شخص نوعین واألشخاص ، باألشخاص المتعلقة وھي:  شخصیة حسابات> –
  ). الخ. … ،. … مؤسسة ،.. … مصلحة ،. … شركة(  مثل معنوي وشخص)  الخ.. …

   

 أو بالبیع ال فیھا التصرف یمكن وال جردھا یمكن ال أي الحقیقیة عكس وھي:  أسمیة أو وھمیة حسابات> –
 شویة أبیع أن یمكن ھل جرده أو عده یمكن ھل االیجار/ حـ فمثال)  واإلیرادات المصروفات(  مثل وھي. بالشراء

(  مثل وأیضا.  طبعا یمكن ال األرباح أو الخسائر جرد أو عد یمكن ھل)  واألرباح الخسائر(  مثل وأیضا ،.  أیجار
  ).والمبیعات المشتریات

  !!!؟؟. …) والمبیعات المشتریات(  مثل

..  ذلك كیف باستغراب ویتسائل السابقة القائمة ضمن والمشتریات المبیعات حسابى وجود من البعض یستغرب قد
  !بضاعة؟ والمشتریات المبیعات الیس

   

 حساب فى نجعلھم لن اننا والدلیل للبضاعة قیم عن عبارة ولكنھم بضاعة الیعتبرا المبیعات/ وحـ المشتریات/ حـ
/ فحـ وبالتالي واحد حساب في یوضعا أن یمكن فال البیع بسعر والمبیعات التكلفة بسعر المشتریات ان حیث واحد

 ، التكلفة أو الشراء بسعر المشتراه البضاعة قیمة لمعرفة عملھ تم فقط أسمي حساب عن عبارة ھو المشتریات
 ال ،فالحسابین البیع بسعر المباعة البضاعة قیمة لمعرفة عملھ تم فقط أسمي حساب عن عبارة المبیعات/ وحـ

  . حقیقي شيء عن یعبران

   

   الدائن؟ من المدین الحساب ھو ما لسؤالنا نرجع واالن

  مدینة الحقیقیة الحسابات جمیع* 

 مدین ھیبقى فلوس منك أخذ واحد لو بالبلدي یعني أعطت لو ودائنة أخذت لو مدینة فھي الشخصیة الحسابات أما* 
  دائن ھیبقى فلوس أعطاك واحد ولو ،



 

  األسمیة أو الوھمیة الحسابات أما* 

  مدینة كلھا والمشتریات والخسائر للمصروفات بالنسبة -

  دائنة كلھا والمبیعات واألرباح لإلیرادات وبالنسبة -

    

 Perpetual Inventory System & Periodic Inventory(  المستمر والجرد الدوري الجرد بین الفرق
System (   

 عند یعني المخزن على حدث لكل مستقل حساب بعمل الشركة تقوم وفیھ   محددة فتره على یكون:  الدوري الجرد -أ
 المبیعات رد وعند المبیعات/ حـ إلى  نقول البیع وعند المشتریات/ حـ من بنقول الشركة ودخولھا المنتجات شراء
 بنعمل السنة نھایة وفي المشتریات مردودات/ حـ إلى نقول المشتریات رد وعند المبیعات مردودات/ حـ من  نقول
  . المدة آخر مخزون ده ھو وبیكون للمخزون جرد

 فقط المبیعات حالة في المخزون/حـ بإضافة والمردودات والشراء البیع في القیود إثبات یتم:  المستمر الجرد-ب
    .دائمًا بالتكلفة المخزون في التخفیض أو الزیادة إلثبات وذلك

 ھذا ،، المخزن/ حـ وھو الشركة حسابات ضمن حساب بانشاء الشركة تقوم المستمر الجرد نظام فى ان بمعنى
  .كلھا المخزن حركة فیھ یدخل الحساب

  بنقول المخزن ودخولھا المنتجات شراء حالة وفى

  المخزن/ حـ من

  الخزینة ولیكن))  لیھ المكمل الحدث/ (( حـ إلى__ 

  بنقول المخزن من وخروجھا وبیعھا البضاعة صرف وعند

  العمالء ولیكن))  لیھ المكمل الحدث/ (( حـ من

  المخزن/ حـ إلى____ 

  . بیوم یوم))  المخزن((  البضاعة على تحدث حركة لكل قید بسرد نقوم حیث

  الحظ

  . النقدیة/حـ الي المخزون/حـ من:  المشتریات*

  . المخزون/حـ إلي النقدیة/حـ من:  المشتریات مردودات*

  )البیع بسعر( المبیعات/حـ الي النقدیة/حـ من:  المبیعات*

  ) .التكلفة بسعر( المخزون/حـ الي المباعة البضاعة ت/حـ ومن



 

  ) . البیع بسعر( النقدیة/حـ الي المبیعات مردودات/حـ من:  المبیعات مردودات*

  ) .التكلفة بسعر( المباعة البضاعة ت/حـ الي المخزون/حـ ومن

    

  بینھم والفرق الضمان خطابات و المستندیة اإلعتمادات

 كمبیاالت قبول او معین مبلغ بدفع المستورد طلب علي بناء البنك من صادر كتابي تعھد ھو : المستندي االعتماد
  . بالبضاعة الخاصة الشحن لمستندات استالمھ مقابل وذلك المصدر لصالح معین مبلغ مقابل علیھ مسحوبة

  : المستندي االعتماد أطراف*  

  . المصدر-٤.  المستورد-٣.  المصدر بنك -٢.  المستورد بنك -١

   

  : للتصدیر او لالستیراد سواء المستندي االعتماد فتح خطوات* 

  . الصفقة حول واالتفاق والمصدر المستورد بین االتصال) ١

  البضاعة قیمة حول مبدئیة فاتورة المصدر من المستورد طلب) ٢

)proforma invoice( 

  طلب مع بھ الخاص البنك الي المبدئیة والفاتورة الصفقة مستندات باعطاء المستورد یقوم) ٣

  . المستندي االعتماد فتح

  . العمیل توقیع صحة من التأكد بعد وذلك االعتماد بفتح البنك یقوم) ٤

    

 الي معین مبلغ بدفع) اآلمر( العمیل تعلیمات علي بناء البنك من كتابي تعھد عن عبارة ھي : الضمان خطابات
 عملیة یعتبر ال وھو.  الثالثة االطراف بموافقة تمدیدھا یجوز معینة مدة لھ الخطاب وھذا) . المستفید( ما شخص
 التأمین:  مثال(  خسائر اي منھ یتحمل لن البنك ان بمعني البنك لدى العمیل بأموال مضمون ولكنھ للعمیل اقراض

  ) المؤجلة والدفعة المقدمة الدفعة –  النھائي التأمین –  للمناقصات االبتدائي

  . ضمان كأداة یعتر بل تجاریة كورقة الیعتبر وھو

   

  تم

  اهللا باذن للكل وبالتوفیق

  


