
  ١  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  رة...)صو ،(القطعة

  

  
  إحدى الحسابات اآلتية ال تُعدّ من حسابات قائمة المركز المالي: 

  بدائل الفقرة 

  أوراق الدفع   أ

  أوراق القبض   ب

  اثثاأل  ج 

  اإليجار  د

   د  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  



  

  ٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  
  

" إلى ممتلكات الشركة من موجودات وأموال"بارة  تشير الع
  مفهوم: 

  بدائل الفقرة 

  األصول   أ

  حقوق الملكية   ب

  لتزامات اال  ج 

  لصندوق ا  د

  أ  جابة مفتاح اإل

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ي ت  إنّ  ات ال ا ة لال اد افعها االق ة  ل مَّ م اس ة م

ات:  ا ، هي ال   أو أك

  بدائل الفقرة 

  المؤقته   أ

  الدائمة   ب

  الشخصية  ج 

  ية الخدم  د

  ب  جابة ح اإلمفتا

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ة المحاسبية وبعد  المدّ  يجب عمل قيود إقفال الحسابات عند نهاية
  : إعداد القوائم المالية بهدف

  بدائل الفقرة 

  ر لصفمساوية لالدائمة  جعل أرصدة الحسابات   أ

  ت الدائمة في حساب رأس المال إقفال الحسابا  ب

  إقفال رأس المال في ملخص الدخل  ج 

  جعل أرصدة الحسابات المؤقته مساوية للصفر   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  ..)صورة. ،ة(القطع

  
  : المؤقتهية تُعدّ من الحسابات ت اآلالحسابات إحدى 

  بدائل الفقرة 

  األصول حسابات  أ

  االلتزاماتحسابات   ب

  حسابات اإليرادات  ج 

  س المالحسابات رأ  د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٦  رقم الفقرة 

  لفقرة مقدمة ا
 ،(القطعة

  صورة...) 
  

  
  بية للسنة المنتهية في لصابر لالستشارات الطقائمة الدخل لشركة ا كانت إذا 

  كاالتي:  ٢٠١٨/ ٣١/١٢ 
  

  شركة الصابر 
  ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

  : اإليرادات    
  اإليرادات االستشارية الطبية   ١٢٠٠٠  
  ايرادات أخرى  ٢٥٠٠  
      
  : اتالمصروف    
  مصروف رواتب الموظفين   ١٠٠٠٠  
    مصروف الكهرباء  ١٢٠٠  
  مصروفات خدمية    ٨٠٠  

  
  : هو من حيث الربح أو الخسارة   أعمال الشركة تائجفإن ن 

 

  بدائل الفقرة 

  دينار  ١٢٠٠٠خسارة بقيمة   أ

  دينار  ١٤٥٠٠ربحا بقيمة    ب

  دينار  ٢٥٠٠قيمة  بربحا   ج 

  نار دي ٢٥٠٠خسارة بقيمة   د

  ج   ة اإلجاب مفتاح 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،ة(القطع

  

  
  : زيادة المصروفات عن اإليرادات يؤدي إلى

  دائل الفقرة ب

  خسارة  أ

  تحقيق ربح   ب

  فائض بالنقدية   ج 

  عجز بالنقدية   د

   أ  جابة مفتاح اإل

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٨  قرة رقم الف

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  : االلتزامات المتداولةإحدى اآلتية تُعدّ من 

  بدائل الفقرة 

  أوراق القبض   أ

  ينون المد  ب

  القروض طويلة األجل   ج 

  أوراق الدفع   د

  د  إلجابة مفتاح ا

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ٩  رقم الفقرة 

  ة مقدمة الفقر
  صورة...) ،(القطعة

  

  
مجمل النقد الداخل أقل من مجمل النقد الخارج" إلى  "  تشير العبارة

  مفهوم: 

  بدائل الفقرة 

  حربال  أ

  لخسارةا  ب

  العجز  ج 

  الفائض  د

  ج   جابة ح اإلمفتا

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

العمومية) حدد  (الميزانيةمن خالل دراستك لقائمة المركز المالي 
  العبارة الخاطئة فيما يأتي: 

  بدائل الفقرة 

  رة حساب صو ىي عل لمالكز االمرتُعّد قائمة   أ

  ب
المدين األيمن فيها إلى االلتزامات وحقوق  يخصص الطرف 

  الملكية

  ج 
األصول وااللتزامات وحقوق   تتضمن قائمة المركز المالي كالَّ من

  الملكية

  د
يمكن الحصول على حسابات األصول وحقوق الملكية  

  وااللتزامات من ميزان المراجعة

  ب  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  

  ١١  رة رقم الفق

  مقدمة الفقرة 
  ..)رة.صو ،(القطعة

  

ائمة الدخل، قائمة  قمن خالل دراستك ألنواع القوائم المالية ( 
ا د العبارة الخاطئة فيم، حدّ )، قائمة حقوق الملكيةالمركز المالي

  يأتي: 

  بدائل الفقرة 

  فها المخرج النهائي للنظام المحاسبي مالية بوصلقوائم الر لينظ  أ

  ب
لتوصيل المعلومات إلى  م المالية الوسيلة الفاعلةالقوائتُعّد 

  قة.الجهات ذات العال

  تُعّد القوائم المالية الوسيلة الفاعلة التخاذ القرارات المالية   ج 

  . ةيومي دفتر ال الية بناًء على األرصدة المدونة فيتُعّد القوائم الم  د

  د  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٢  رقم الفقرة 

  لفقرة مقدمة ا
  صورة...) ،(القطعة

  

اخلة والخارجة  فيما يأتي الحسابات التي تمثل التدفقات النقدية الد 
، ٤٠٠٠إليرادات ا لشركة الوفاء في شهر تموز بالدينار:

، معدات ٢٠٠، مصروف الكهرباء ٢٠٠٠ب  مصروف الروات
١٠٠٠.  

قد بلغت  زتمو المدة لشهرالتدفقات النقدية أول  إذا علمت أن
  ت أول المدة لشهر آب تساوي: ، فإن التدفقااردين ٦٠٠٠

  بدائل الفقرة 

  نار دي ٦٠٠٠  أ

  دينار  ٣٢٠٠  ب

  دينار  ٦٨٠٠  ج 

  دينار  ٤٠٠٠  د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٣  رقم الفقرة 

  الفقرة مقدمة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  يأتي:   حدد العبارة الخاطئة فيما النقدي،من خالل دراستك لخطة التدفق 

  بدائل الفقرة 

 .دي الداخل عوائد المبيعات المتحققة أو المتوقعةيمثل التدفق النق  أ

 .دي الخارج التكاليف والنفقات الضرورية لعمل الشركةدفق النقيمثل الت  ب

 .دية يعني بالضرورة أن الشركة تحقق أرباحائض في النقإن وجود فا  ج 

  .جالخار ق النقدي عن التدف  المدفوعات هي مفهوم يعبر  د

 ج  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  



  
  
  
  

  ١٤  فقرة ال رقم

  مقدمة الفقرة 
  .)صورة.. ،(القطعة

  

إن ما يخرج من الشركة نتيجة شراء سلعة أو خدمة بما في ذلك 
  يسمى بـ: التكاليف والنفقات 

  بدائل الفقرة 

  اإليرادات  أ

  ت المصروفا  ب

  المسحوبات الشخصية  ج 

  الخسارة  د

  ب  جابة ح اإلمفتا

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

عند تحليل نتائج الخطة النقدية، فإنه يمكن  إذا كان الناتج موجبا 
  يرادات إضافية. جوانب عدّة للحصول على إ في  استغالل الفائض 

  هي:  إحدى اآلتية تُعدّ من األمثلة على تلك الجوانب، و

  لفقرة بدائل ا

  الحصول على قرض مصرفي   أ

  تأجيل المدفوعات النقدية   ب

  تعجيل المدفوعات النقدية    ج 

  إقدام الشركة على زيادة اإلنتاج   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  
  
  



  
  
  
  

  ١٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  .)صورة.. ،(القطعة

  
  ، وهي: للشركةالخارجة النقدية التدفقات  ة تُعدّ منإحدى اآلتي 

  بدائل الفقرة 

  القروض  أ

  المبيعات  ب

  الرواتب   ج 

  اإليرادات   د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ١٧  الفقرة رقم 

  مقدمة الفقرة 
  .)صورة.. ،(القطعة

  

  
  لدخل إلى قائمة المركز المالي تحت بند: ة قائمة اتنقل نتيج

  بدائل الفقرة 

  ة حقوق الملكي  أ

  ة األصول المتداول  ب

  األصول الثابتة   ج 

  األصول غير الملموسة   د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ١٨  قرة رقم الف

  فقرة ة المقدم 
  صورة...) ،عة(القط

  

ّ  إذا بلغ ة ال ا ال في ب ات رأس ال ة في إح ال ال ة ال
ار  ٢٥٠٠٠ ان دي ار ٩٠٠٠ حي الصافو ات   ،دي أما ال

لغ  ة ف ار ٤٠٠٠ال ة فإن ،دي ل ق ال ، صافي حق
 :   او

  ائل الفقرة بد

  دينار  ٢٩٠٠٠  أ

  دينار  ١٢٠٠٠  ب

  دينار  ٣٠٠٠٠  ج 

  دينار  ٩٠٠٠  د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  شركة الشروق: األرصدة اآلتية في ميزان المراجعة لظهرت إذا 
،  ٥٠٠٠٠، البنك ٥١٠٠٠٠، المباني  ١٠٠٠٠٠مال رأس ال 

،  ٢٥٠٠٠٠ ت اإلدارية والعموميةروفا، المص١٤٠٠٠٠ث األثا
،  ٩٠٠٠٠، القروض ٨٥٠٠٠، أوراق الدفع ٢٥٠٠٠الصندوق

  .٧٠٠٠٠٠اإليرادات 
  يساوي:  دائنة فإن إجمالي األرصدة ال 

  فقرة بدائل ال

  دينار  ٩٢٥٠٠٠  أ

  دينار  ٩٧٥٠٠٠  ب

  دينار  ٩٠٠٠٠٠  ج 

  دينار  ٩٢٠٠٠٠  د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٢٠  رقم الفقرة 

  لفقرة مقدمة ا
  صورة...) ،(القطعة

  
  األصول: تُعدّ شهرة المحل من 

  بدائل الفقرة 

  طويلة األجل   أ

  المتداولة   ب

  الثابتة   ج 

  وسة غير الملم  د

  د  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ٢١  رة الفقرقم 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ها من خطر الحريق لدى إحدى شركات نت سعاد على شركتأمّ 
في هذا   الحريقسنوات، إن  ١٠دينار مدة  ٥٠٠٠٠التأمين بمبلغ 

  هو: الموقف 

  بدائل الفقرة 

ن له      أ   الُمؤمَّ

ن عليه       ب   الُمؤمَّ

ن منه         ج    الُمؤمَّ

ن   د   الُمؤّمِ

    ج  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٢٢  م الفقرة رق

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  التأمين: يُعدّ التأمين من مخاطر تثبيت الرافعات أحد األمثلة على 

  قرة ل الفبدائ

  من الحوادث العامة  أ

  البحري  ب

  اراتالسي  ج 

  الهندسي   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ٢٣  رقم الفقرة 

  قدمة الفقرة م
  صورة...) ،(القطعة

  

بحسب القانون الذي يلزم كل صاحب مركبة بعمل   التأمين الواجب 
  د الترخيص هو التأمين: تأمين لها عن

  بدائل الفقرة 

  الشامل  أ

  اإللزامي   ب

  تكميلي لا  ج 

  االختياري   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٢٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

بات  سبّ مُ هما،   بات الخطر إلى نوعين رئيسينسبّ يمكن تصنيف مُ 
  الخطر: 

  بدائل الفقرة 

  الطبيعية والشخصية    أ

  طبيعية االحتمالية وال  ب

  الشخصية والواقعية    ج 

  المادية والمعنوية    د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٢٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

د حدّ   ،تك ألركان الخطر الذي يمكن تعويضهمن خالل دراس
  فيما يأتي:  الخاطئةارة العب

  ل الفقرة بدائ

  يعتمد تعويض الخطر على توافر أركان أساسية   أ

  يتسبب الخطر عادة في حدوث خسائر مادية ومعنوية   ب

  ائر المعنوية يمكن تعويض الخس  ج 

  د
عّد خطرا ال يُ  فإنه  ٪١٠٠احتمالية وقوع الخطر إذا كانت نسبة 

  يوجب التعويض 

  ج   ابة مفتاح اإلج

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ٢٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  : بـ  تُدعى الجهة التي تتولى القيام بعملية التأمين

  الفقرة بدائل 

  المستفيد   أ

ن منهالمُ   ب          ؤمَّ

     لُمؤمَّن لها  ج 

  عنصر التعاقد  د

 د  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ٢٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  ورة...)ص ،(القطعة

  

حصول على الالزمة للجراءات إحدى اآلتية ال تُعدّ من اإل
  ت:في تأمين السيارا التعويض 

  بدائل الفقرة 

  بالغ عن الحادث وتقديم المستندات المطلوبة اإل  أ

  كشف مندوب شركة التأمين عن المركبة المتضررة   ب

  بة التعويض عن األضرار المعنوية وفقا لنوع التأمينتقدير نس  ج 

  يارإصالح المركبة بالتنسيق مع الشركة ووكالئها لقطع الغ  د

  ج   ة مفتاح اإلجاب 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٢٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  ورة...)ص ،(القطعة

  
  من أنواع التأمين حسب عنصر التعاقد: 

  بدائل الفقرة 

  التأمين االختياري  أ

  تأمين المسؤولية المدنية    ب

  تأمين الممتلكات   ج 

  شخاصن األتأمي  د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٢٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

مكتوب يلتزم بمقتضاه الطرف األول (هيئة   اتفاق"ة  تشير العبار
 التأمين) بدفع مبلغ من المال إلى الطرف الثاني (المستفيد) في حال

  ق الخطر" إلى مفهوم: تحق

  فقرة بدائل ال

  التأمين   أ

  مين عقد التأ  ب

  عناصر التأمين   ج 

  قسط التأمين  د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٣٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  هو نوع من أنواع التأمين:  إن التأمين المتعلق بتعويض العمال،

  الفقرة  لبدائ

  الصحي  أ

  اةعلى الحي  ب

  الهندسي    ج 

  من الحوادث العامة  د

  د  تاح اإلجابة مف

  
 


