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بعد أن تدرس مادة الثقافة المالية  .....اختبر نفسك بهذه االسئلة المقترحة  ...وهللا الموفق ( أ .عمار تيم )
السؤال االول :
ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة .
 .1الحساب الذي يدرج ضمن االصول المتداولة في قائمة المركز المالي هو :
ب  .االراضي

أ  .بضاعة اخر المدة

د  .االثاث

ج  .االسهم

 .2قائمة تبين ما يطرأ من تغير على رأس المال المؤسسة خالل الفترة المالية وحتى نهايتها هي قائمة :
ب  .التدفقات النقدية

أ  .الدخل

د  .حقوق الملكية

ج  .المركز المالي

 .3عند تحليل النتائج النهائية لخطة التدفق النقدي  ،قد يكون الناتج سالبا ً ويدل ذلك على العجز  ،حيث يعالج بعدة
اساليب منها :
أ  .ايداع المبالغ في البنك ب .اقدام الشركة لزيادة االنتاج ج .الحصول على فوائد بنكية د .تأجيل المدفوعات النقدية
 .4تظهر قيمة األصول الثابتة لالجهزة في قائمة المركز المالي بصافي :
أ  .القيمة الدفترية

ب  .القيمة السوقية

د  .ال شيء مما ذكر صحيح

ج  .القيمة االسمية

 .5وظيفة تعُنى بعملية التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة لحركة االموال هي :
ب  .التحليل المالي

أ  .االدارة المالية

د .السيولة

ج  .التدفقات النقدية

 .6تسهم االدارة المالية في تحقيق النجاح والتطور المالي لمجموعة من القطاعات منها :
أ  .االدارة المالية الحكومية

ب .االدارة المالية الشخصية

د  .جميع ما ذكر صحيح

ج  .القطاع الخاص

 .7من المخاطر التي تتعرض لها الشركات مخاطر :
ب  .االستثمار

أ  .االئتمان

د  .جميع ما ذكر صحيح

ج .انخفاض االسعار

 .8من أهداف االدارة المالية :
أ  .تعظيم االرباح وثروة المالكين

ج.عرض اموال الشركة

ب  .الرقابة على االنتاج

د .جميع ما ذكر صحيح

 .9من انواع التأمين  ،التأمين حسب موضوع التأمين وينقسم الى تأمينات منها :
أ  .تأمينات االشخاص

ب .تأمينات الممتلكات

ج  .تأمينات المسؤولية المدنية

د  .جميع ما ذكر صحيح

 . 10من أنواع تأمين السيارات في االردن :
أ  .التأمين االلزامي

ب  .التأمين الشامل

ج  .تكميلي

د  .جميع ما ذكر صحيح

 . 11اذا علمت أن صافي المبيعات لمؤسسة خيارات أكثر التعليمية لعام  2017كانت 2000دينار
وفي عام  2016كانت  1000دينار  ،فإن النسبة المئوية للتغير :
أ 50 .
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السؤال الثاني :
أ  .تمتاز االدارة المالية بخصائص عدة  ،اذكر اربعة منها .
ب .من خالل دراستك على التحليل المالي  ،اجب عن االسئلة االتية :
* علل ما يلي :
 المقرضون للشركات هم من يقومون بالتحليل االئتماني مثل البنوك . المستثمرون من االفراد والشركات هم من يقومون بالتحليل االستثماري . من المهم نشر التقارير الخاصة بقائمة الدخل بصورة ربع سنوية .جـ  .عدد أهم االضافات المستخدمة لمجال التحليل االستثماري .
د  .يجب على المحلل المالي استخدام الوظيفة الفنية والوظيفة التفسيرية عند التحليل المالي وااللتزام بمعايير وقواعد
هامة  ،اذكر ثالث من أهم المعايير والقواعد التي يجب على المحلل المالي االلتزام بها .
هـ  .تنقسم المقارنة الداخلية للقوائم المالية الى قسمين  ،اذكرهما .

السؤال الثالث :
أ  .فيما يلي أرصدة مستخرجة من ميزان مراجعة مؤسسة المدينة المنورة التجارية في : 2017/12/31
 85000اراضي ومباني  25000 ،مبيعات  1500 ،رواتب مستحقة الدفع  14000 ،اثاث ،
 100000رأس المال في  30000 ، 2017/1/1شهرة المحل  8500 ،قرض قصير االجل .
فإذا علمت :
 28500دينار .

**بلغت االرباح الصافية لسنة 2017

** قدرت بضاعة اخر المدة بمبلغ  9500دينار .
المطلوب  :إعداد قائمة المركز المالي لمؤسسة المدينة المنورة التجارية كما في 2017/12/31

ب  .سجل قيود االقفال للحسابات اآلتية :
*بضاعة أول المدة

* المبيعات

* ملخص الدخل ( خسارة )

جـ  .قارن بين الحسابات المؤقتة والحسابات الدائمة من حيث :
المنفعة االقتصادية  ،االقفال  ،تتضمن الحسابات .
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السؤال الرابع :
 . 1في ما يلي ارصدة ختامية لمؤسسة المعارف التجارية في نهاية المدة المحاسبية . 2016/12/31
ارصدة مدينة ارصدة دائنة
22500
15050
3250
10000
12500
750
1000
15400
20100
1250
17850
8850
64250

اسم الحساب
المدينون
الدائنون
المسحوبات الشخصية
ايرادات خدمات استشارية
مصروف ايجار المكاتب
مصروف مياه
مصروف كهرباء
مصروف رواتب موظفين
راس المال
ايرادات خدمات فنية
ايرادات اخرى
مصروف تأمين الصحي
المجموع

64250

المطلوب :
أ  .تصنيف الحسابات السابقة الى دائمة ومؤقتة .
ب  .سجل قيود االقفال للحسابات اعاله.
جـ  .حدد نتيجة عمل المؤسسة من حيث الربح او الخسارة .
د  .سجل قيد ترحيل رصيد ملخص الدخل في دفتر االستاذ .
هـ  .اعداد صفحة لحساب ملخص الدخل في دفتر االستاذ .
 . 2في ما يأتي النسب المالية لشركة الضياء لعامي  2016و . 2017
اقرأ هذه النسب مبينا ً ما تعنيه عن طريق مقارنتها بالسنة السابقة .
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النسبة

2016

2017

هامش صافي الربح

%5

%7

العائد على حقوق الملكية

%20

%30
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السؤال الخامس :
أ  .في ما يلي تفاصيل العمليات المالية لشركة النورس لصيانة اجهزة الحاسوب :
• بدات الشركة نشاطها بتاريخ  2016/1/1براس مال قدره  50000دينار  ،اودع كامال في البنك .
• بتاريخ  1/5اشترت الشركة سيارة بمبلغ  10000دينار بشيك مسحوب على البنك لتسيير أعمالها .
• بتاريخ  1/6اشترت الشركة اثاث من مفروشات زين بمبلغ  2000دينار باآلجل .
• بتاريخ  1/10دفعت الشركة قيمة فاتورة الهاتف البالغة  600دينار بشيك مسحوب على البنك .
• بتاريخ  1/12اشترت الشركة بعض القرطاسية من مكتبة االستقالل بمبلغ  400دينار بشيك .
• بتاريخ  1/15عملت الشركة صيانة الجهزة الحاسوب الخاصة بأحد العمالء بمبلغ  1600دينار وقد تسلمت
المبلغ بشيك .
المطلوب :
 . 1إعداد قائمة التدفق النقدي للشركة في شهر كانون الثاني وشباط .
 . 2بين اسباب اعداد قائمة التدفق النقدي التي تعد اداة جيدة للمؤسسة .

ب .بين الطريقة المثُلى التي تستخدم لألمثلة االتية حول زيادة التدفق النقدي لمؤسسة خيارات اكثر التعليمية :
*لجأت المؤسسة الى تنظيم وإصدار فواتيرها بصورة مبكرة (

).

* منحت المؤسسة وقت كافي لتحصيل مقبوضاتها دون صرف اموالها على قروض قصيرة االجل (

)

* اتخذت المؤسسة قرارا ً بتجنب شراء سلع اكثر مما يلزمها (

).

جـ  .توجد العديد من المحددات التي تحد من دقة فاعلية التحليل المالي  ،اذكر اربعة منها .
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السؤال السادس :
أ  .فيما يلي بعض االرصدة المستخرجة من دفاتر المؤسسة الذهبية التجارية كما هو في : 2017/12/31
 80000اراضي ومباني  125000 ،راس المال  20000 ،ملخص الدخل ( خسارة )  10000 ،مصاريف رواتب ،
 5000مسحوبات شخصية .
المطلوب :
اعداد قائمة حقوق الملكية للمؤسسة الذهبية التجارية كما في . 2017/12/31

ب  .أمنت سلوى على منزلها من خطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين بمبلغ  100000دينار مدة  20سنة  ،وقد
تضمن االتفاق أن تدفع سلوى  1000دينار سنويا ً للشركة .
استخرج من النص ما يأتي :
الطرف المؤمن له  ،الطرف المؤمن  ،مبلغ التأمين  ،المؤمن عليه  ،المؤمن منه  ،مدة التأمين  ،قسط التأمين .

ج  .ما نوع التأمين في كل حالة من الحاالت االتية :
*تأمين البضاعة المنقولة جوا ً (

)

* تأمين الممتلكات من السرقة (

)
)

* تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة (
* تأمين الحماية على هيكل المركبة (

)

* تأمين عطب المكنات (

)

* تأمين تعويض العمال (
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