
   
 2021/2022للعام الدراسي  الموحد   ي االختبار التجريب                                   

 ساعتان ونصف  مدة االمتحان :        الريادة واألعمال   الفرع : 

 االحد   19/12/2021اليوم والتاريخ : ( عالمة                  100)  مجموع العالمات    المحاسبة المبحث : 

 

 
 

 . على المشترك أن يجيب عنها جميعا  أسئلة ، ولقسم األول : يتكون هذا القسم من اربعةا
 

 عالمة (  30)          السؤال األول :

 اإلجابة: الصحيحة على الورقة المخصصة في دفتر   اإلجابة( على رمز x) إشارةضع 

 
 : الشركة التي يتم تداول اسهمها بالسوق المالي .1

 شركة المحاصة  -ب                                                                           شركة التضامن -أ    

 الشركة المساهمة العامة -د                                                           الشركة المساهمة الخاصة   -ج    

 

 : سي لدائني شركة التضامن هوالضامن الرئي.2

 حساب جاري الشريك -د                    راس المال واموال الشريك -ج             راس مال الشركة -ب            الشركاء الشخصية موالأ -أ   

 

 دينار , مصروف رواتب    5000دينار , قرض قصير االجل  20000 دينار , مدينون  100000الية مباني لديك الحسابات الت. 3

 فان مجموع االصول المتداولة تساوي : دينار  5000, اوراق قبض دينار  3000دينار , ضرائب مستحقة 2000مدفوع مقدما      

 دينار  109300 -د                    دينار    110300 -ج                         دينار 107700 -ب                      دينار  27000-أ    

 

 :يجب أن ال يقل عدد الشركاء المساهمين في شركة التوصية باألسهم عن.4

 ال تحديد للعدد   -د                      نيشريك -ج                        شركاء          خمسة  -ب                    ثالثة شركاء  -أ   

 

 :عن التزامات الشركة بصفه محدودة نالمسؤوليانواع الشركاء .5

 ن فقط يموص -د             نيمتضامنين وموص -ج              موصين ومساهمين -ب                            مساهمين ومتضامنين -أ   

 

 :  لةآجالشركة التي تنتهي بانتهاء العمل الذي قامت من .6

 العادية العامة   -د                          مة الخاصة     هالمسا  -ج                    المحاصة   -ب                   المساهمة العامة      -أ

 

 ما السبب في وجود الحق للشركة في مزاولة اعمالها خالل فترة التصفية : .7

 قبل قرار التصفية  بدأتمعامالتها التي  إلنهاء -ب                                        طويال             تأخذ وقتا  التصفيةالن  -أ   

 عمليات التصفية في السجالت  إلثبات -د                                                       لتقليل خسائر التصفية    –ج    

 

 : المساهمة الى يقسم راس مال الشركة  .8

 المرتفعة مجموعة كبيرة من االسهم ذات القيمة االسمية  -ب                      مجموعة كبيرة من االسهم ذات القيمة االسمية المنخفضة  -أ   

 القيمة االسمية المنخفضة مجموعة صغيرة من االسهم ذات  -د                        المرتفعةمجموعة صغيرة من االسهم ذات القيمة االسمية  -ج  

 

 : الشركتان اللتان تتضمنان نوعين من الشركاء. 9 

 العامةالتوصية البسيطة والمساهمة  -ب                                                             المساهمة العامة والخاصة  -أ     

 شركة التضامن والمساهمة الخاصة  -د                                        وشركة التوصية البسيطة باألسهمالتوصية  -ج    

 

 % من صافي االرباح علما ان ارباح الشركة في نهاية العام بلغت  5. نص عقد الشركة التضامنية على منح الشريك عامر مكافأة بنسبة 10

 :  فان قيد اقفال المكافاة مكافأته دينار من قيمة  200دينار وان الشريك سحب مبلغ  20000     

 ح توزيع االرباح والخسائر /من  1000 -ب                                                         من ح/ المكافاة   200 -أ   

 الى ح/ المكافاة    1000                                                               الى ح/ النقدية               200          

  

 من ح/ المكافاة   1000 -د                                                          من ح/ المكافاة     800 -ج  

 الى ح/ توزيع االرباح والخسائر    1000                               الى ح/ الجاري                                800           

 

 ( 2يتبع صفحة )            الحظ الصفحة التالية 

 

 

 دولة فلسطين 

 وزارة التربية والتعليم

 مديرية التربية والتعليم / طولكرم 



 

 2021/2022لعام       ------الورقة   الفرع الريادة واألعمال          تابع أسئلة مبحث المحاسبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : تسوية رصيد حساب جاري الشريك في يتم  . 11

 ح/ توزيع االرباح والخسائر               -ب                                                                        راس مال        -أ     

 المركز المالي  -د                                                                   ح/ ملخص الدخل  -ج    

 

 :  . تظهر الحسابات الدائمة في12

 ح/ توزيع االرباح والخسائر  -ب                                                       حساب جاري الشريك   -أ    

 المركز المالي  -د                                                           الدخل   ح/ ملخص -ج    

 

 : .واحدة مما يأتي ليست من اسباب تخفيض راس المال بشركة التضامن13

 الحسابات الجارية المدينة  إطفاء -ب                                                       تسوية الخسائر المدورة  -أ     

 تسوية الحسابات الجارية الدائنة  -د                                                          الرد النقدي للشركاء  -ج   

 

   أ , ب ( , حيث تقرر زيادة راس المال ليصبح  ن )يدينار موزع بالتساوي بين الشريك  50000بلغ راس مال شركة التضامن . 14

 ( فان مبلغ زيادة الشريك أ هو 7:6دينار ولتصبح نسبة توزيع راس المال ) 35000 ( ب)راس مال الشريك      

 دينار  10000 -دينار                      د 5000 -ج            دينار                35000 -ب                 دينار 15000  -أ     

 

 : هوبشركة التضامن من يعلن عن بداية التصفية وعن االنتهاء منها . 15

 احد الشركاء  -ب                                                                                        المصفى     -أ     

 جميع الشركاء  -د                                                                              مراقب الشركات  -ج     

 

 راس المال : الطرف المدين من قيد اقفال فائدة . 16

 ح/ جاري الشريك  -ملخص الدخل    د حساب -ج        ح/ توزيع االرباح والخسائر  -ب      ح/ فائدة راس المال        -أ    

 

 دينار فان قيد اقفال ح/ ملخص الدخل : 16500دينار ومجموع المصاريف  15000بلغ مجموع االيرادات بشركة التضامن . 17

 توزيع االرباح والخسائر /من ح  1500  -ب                                           الدخل  من ح/ ملخص1500   -أ     

 الى ح/ ملخص الدخل   1500                                 الى ح/ توزيع االرباح والخسائر  1500            

  

 توزيع االرباح والخسائر من ح/  16500 -د                               من ح/ ملخص الدخل  15000 -ج    

 ملخص الدخل ح/  إلى16500                                            جاري الشركاءح/  إلى15000            

 

 عرضي للشركة : إيراداحدى الحسابات التالية  .18

 فائدة الجاري الدائن  -ب                                                    فائدة الجاري المدين -أ      

 فائدة راس المال  -د                                                                  المكافأة   -ج     

 

 جميع العبارات هي من فوائد اعداد حساب ملخص الدخل باستثناء :  .19

 تمكن من بناء توقعات عن االداء المستقبلي للشركة    -ب                              خسارة الشركة   أوح بيان صافي رب -أ  

 المساعدة في تحديد المخاطر المحيطة بعمل الشركة  -د                                       تقيم مركز السيولة بالشركة    -ج     

 

 ؟متى تصبح شركة التضامن قائمة وذات شخصية اعتبارية  .20

 عند اتفاق الشركاء شفويا   -ب                                                             عند كتابة العقد -أ     

 عند اصدار شهادة التسجيل  -د                                            عند دراسة طلب الترخيص  -ج     

 

 

 

 

 
 ( 3يتبع صفحة )                                           الحظ الصفحة التالية 

 

 

 

 



 

 2021/2022لعام         ------الورقة   الفرع الريادة واألعمال          تابع أسئلة مبحث المحاسبة

 

 عالمة ( 20السؤال الثاني :) 

 

 عالمات (4)  : اآلتيةعلل العبارات  أ( 

 فائدة راس المال            إثباتعند  ايجعل حساب جاري الشريك دائن (1

 تصفية الشركة قد ال ينتج عنها اية ارباح او خسائر . (2

       

دينار وبتاريخه سدد  45000اتفق خالد ونادر على تكوين شركة تضامن لصناعة األغذية  براس مال قدره  12/5/2021بتاريخ ب( 

 عالمة (  11)                                                                                                   الشريكان حصتهما على النحو التالي : 

 .  نقدية   3000معدات و  7000أراضي  و  5000قدم خالد * ي

 * يقدم نادر أصول والتزامات منشأته الفردية حيث ظهرت الحسابات التالية: 

 (   6000/  مدينون   4000/ قرض ؟؟؟ / معدات  15000/   أراضي  3500/   دائنون  3000/   أثاث      7000) نقدية    

 المطلوب :

 ن  .                            ي وس األموال بين الشريكما هي نسبة توزيع رؤ  (1

 تسجيل القيود الالزمة . (2

        2021/ 5/ 12إعداد المركز المالي للشركة  بتاريخ  (3

 

 عالمات(  5):ال وأيهاالجدول التالي يحتوي على خصائص محتملة للشركة المساهمة الخاصة حدد ايها يشكل خصيصة صحيحة  ج(

 اإلجابة  نعم ام ال   الخصائص المحتملة   الرقم 

  تطرح اسهمها لالكتتاب العام للجمهور  1

  تستطيع االقتراض من خالل طرح سندات لالكتتاب العام  ال 2

  تستمد اسمها من اسم احد المساهمين   3

  تعفى من نشر قوائمها وحساباتها الختامية  4

  رأس مالها مقسم إلى حصص معبر عنها باسهم  5
 

 

 عالمة ( 20السؤال الثالث : ) 

 

 شهور  3% كل 1ن كنان وعدنان نص عقد الشركة على احتساب فائدة على المسحوبات شركة التضامن المكونة من الشريكي  في(أ 

 عالمات ( 7)                                                                                                 تبين لك : 31/12/2020وفي 

  2020/ 31/9والباقي بضاعة بسعر التكلفة في  1/7/2020دينار نقدا في  2000دينار منها  5000ك كنان بلغت مسحوبات الشري

 د المحاسبية للمسحوبات وفائدتها .المطلوب : تسجيل القيو

 

 قم بإعداد حـ/توزيع االرباح والخسائر لشركة مهند و كمال التضامنية معتمدا على البيانات التالية المستخرجة من دفاتر الشركة ب (

 عالمات( 9:    ) 31/12/2020بتاريخ 

  10000صافي الربح  -1

 % سنويا 10( وبفائدة 3:2موزع بينهم بنسبة ) 30000مال الشركة  رأس -2

 % 8و بنسبة    1/7/2020دينار بتاريخ   5000مال مسحوبات الشريك ك -3

 % من صافي الربح 6يتقاضى الشريك مهند  مكافأة  -4

 دينار من صافي االرباح كأرباح محتجزة  1600من سياسة الشركة اقتطاع  -5     

 

 عالمات (  4)    : أدناهل حدد  نوع التصفية الالزمة لشركة التضامن ) تصفية اجبارية , تصفية اختيارية ( للعبارات بالجدو(ج

 االجابة  الحالة المحتملة الحدوث   الرقم 

  انتهاء المدة المعينة للشركة ولم يقرر الشركاء التمديد  1

  ممكنا استمرار الشركة في اعمالها اال بخسارة  لم يعد 2

  متعذرا  أمرا رار الشركة موقوع خالف بين الشركاء بحيث يصبح است 3

  وفاة احد الشركاء او اشهار افالسه او الحجر علية ما لم يقرر باقي الشركاء استمرارها   4
___________________________________________________________________________________ 

 ( 4يتبع صفحة )                                                                              الحظ الصفحة التالية 

 

 



 

 2022/ 2021لعام        ------الورقة   الفرع الريادة واألعمال                          تابع أسئلة مبحث المحاسبة

 

 عالمة ( 20) السؤال الرابع :

 

 (  أ

 عالمات (                  8)                                                   -جب عن االسئلة التي تليها :أبعد االطالع على الحالة ادناه , 

 دينار موزع بينهما بالتساوي نص عقد  50000ماجد وخليل شريكان يعمالن في مجال الخدمات الزراعية رأس مال شركتهم 

 ام تعرضت الشركة لخسائر ناتجة عن وخليل شريك موصي وبداية الع امتضامن االشركة على أن يكون الشريك ماجد شريك 

 اقترضت الشركة  1/2/2021مصادرة قوات االحتالل الصهيوني لمعدات ومبيدات زراعية مما اضعف سيولة الشركة , وبتاريخ 

 دينار   5040 إجمالية بقيمة 31/7/2021القرض والفائدة بتاريخ  الشركة التزمت بسداد أندينار من الشريك ماجد علما  5000مبلغ 

 المطلوب :

  مذكورة الواردة بالحالة السابقة ؟ما نوع الشركة ال -1

 الحق بإدارة الشركة و لماذا ؟  أي من الشريكان له -2

 قرض الشريك ماجد عن غيرة من القروض البنكية .ل ناذكر ميزتي -3

 ل الفائدة الذي ترتب على الشركة ؟ ما هو معد  -4

 سجل القيود المحاسبة الالزمة لإلثبات فائدة القرض واقفالها  -5

 

 

 ب (

 قررا تصفية شركتهما    31/12/2021حسام وعالم  شريكان في شركة تضامن يقتسمان االرباح والخسائر بالتساوي وبتاريخ  

 عالمة ( 12)      تالي :تصفية اختيارية سريعة حيث كانت قائمة المركز المالي للشركة في ذلك التاريخ على النحو ال

 المركز المالي 

 االلتزامات وحقوق الملكية  االصول 

 ذمم دائنة             20000 نقدية            45000

 رواتب مستحقة        10000 االصول غير النقدية      160000

 قرض الشريك حسام       15000

 راس مال حسام          80000

 راس مال عالم            80000 

 المجموع  205000 المجموع          205000

 % 20دينار , وبيعت االصول غير النقدية  بربح  8000علمت أن مصاريف  التصفية بلغت  فإذا

 المطلوب : 

 قيود التصفية الالزمة                                                                          تسجيل - 1

 صور حساب راس مال الشريك عالم  -2 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ __________________________ 

 ( 5يتبع صفحة )                                                                            الحظ الصفحة التالية  

 
 

 



 

 

 2022/ 2021لعام        ------الورقة   الفرع الريادة واألعمال        تابع أسئلة مبحث المحاسبة

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 عالمات (             10)                                       : السؤال الخامس 
 

( على التوالي وفيما يأتي قائمة  2:3ايمن وخالد شريكان بشركة تضامن في مدينة رفح بقطاع غزة يقتسمان االرباح والخسائر بنسبة )

   31/12/2020المركز المالي للشركة كما هي في 

 المركز المالي 

 االلتزامات وحقوق الملكية  االصول 

 االت      75000

 بضاعة     12500

 نقدية     87500

 مدينون       37500

 جاري الشريك ايمن      20000

 جاري الشريك خالد      12500

 

 دائنون  45000

 

 مال الشريك ايمن  رأس  150000

 مال الشريك خالد  رأس  100000

 خسائر متراكمة   ( 50000) 

245000 245000 

 

عن حصار االحتالل لقطاع غزه وتراكم الخسائر قرر الشريكان تخفيض رؤوس اموالهم   الناتجةونظرا لتراجع االوضاع االقتصادية 

على ثبات الحصص في راس المال وذلك عن طريق الخسائر المتراكمة والحسابات الجارية وتسوية الباقي  المحافظة% مع 40بنسبة 

 نقدا 

 المطلوب :

 المال  رأسقيود تخفيض  إثبات (1

 للشركة بعد تنفيذ قرار التخفيض  يصور قائمة المركز المال (2
 

 

 ( عالمات10)                       السؤال السادس :   

 كاآلتي :                ليث وسيف ظهرت قائمة المركز المالي لشركة   31/12/2020في 

 ركز المالي الم

 االلتزامات وحقوق الملكية  األصول 

 رأس المال    40000  نقدية           9000

 ليث  20000                   ذمم مدينة        8000

 سيف   20000                   مبان        15000

  وأدوات عدد        8500

 سيفجاري الشريك        3000 بضاعة         12000

 أرباح محتجزة         9000 جاري الشريك ليث          2000

 قرض الشريك ليث       2500 

54500 54500 

 

( دينار على ان يتم استخدام كل من 60000ونظرا لحاجة الشركة للتوسع في نشاطها قرر الشركاء زيادة راس مالها ليصل الى )

 قرض الشريك وجاري الشركاء واالرباح المحتجزة وتسوية الفارق نقدا .

 المطلوب :

 الالزمة لزيادة رأس المال  ( تسجيل القيود اليومية1 

 بعد الزيادة . المركز المالي( إعداد  2  
 

 

 القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط .
 

 

 انتهـــــت األسئلة


