
 االمتحان الموحد           

 .الريادة واألعمالالصف : الثاني عشر                                                                           دولة فلسطين           

  .المحاسبةالمبحث :                                                                           والتعليموزارة التربية 

 .م2021/  12   /29 التاريخ :                  / الخليل                                             والتعليممديرية التربية 

 .عالمة ( 100) :مجموع العالمات            االمتحان                           (.               دقيقة 45ساعتان و: ) الزمن          

 ( أسئلة كما يأتي:5، ومجموع األسئلة التي سيجيب عنها الطالب )ملحوظة: يتكون االمتحان من قسمين

 عالمة( 90)  اً.عنها جميع، وعلى الطالب اإلجابة أسئلة ( 4القسم األول: عدد األسئلة ) 

 

 عالمة (  03)                                                                          : تكإجابثم انقله إلى ورقة ، اختر رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول

لمن تكون العبرة عند تكوين شركات األشخاص؟ -1  

لحجم الحصة التي يقدمها الشريك. -ب التي يقدمها الشريك. لشكل الحصة -أ   

لشخص الشريك. -د  

 

للمسؤولية المحدودة للشريك. -ج  

؟تضامن الشركاء في شركات األشخاصنقصد بماذا  -2  

األرباح المتحققة. الشركاء تقاسم -ب ة.تقاسم األرباح والخسائر المتحقق -أ   

التعاون في سداد االلتزامات الكلية التي على الشركة. -د  

 

شريك ما يخصه من التزامات الشركة.سداد كل  -ج  

ما الشركة التي تستهدف امتالك شركات مساهمة متعثرة والنهوض بها مالياً وإدارياً؟ -3  

.التوصية باألسهم -د القابضة. -ج  المساهمة الخاصة. -ب  المساهمة العامة. -أ   

اآلتية ال تعتبر من خصائص الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة؟ من أي -4  

ال يحق لهم إدارة الشركة. -ب مسؤوليتهم غير محدودة عن ديون والتزامات الشركة. -أ   

مسؤوليتهم محدودة عن ديون والتزامات الشركة. -د  

 

ال تنتهي الشركة بإفالسهم أو انسحابهم أو وفاة أحدهم. -ج  

فائدة على رأس مال الشركاء؟ التضامن شركة الهدف من إعطاءما  -5  

لتحقيق العدالة بين الشركاء. -ب تقديراً لجهودهم في إدارة الشركة. -أ   

للمحافظة على ثبات رأس المال. -د  

 

للحد من المسحوبات الشخصية للشركاء. -ج  

مم تتكون شركة التوصية باألسهم؟ -6  

وثالثة متضامنين، كحد أدنى.من شريك واحد مساهم  -ب كحد أدنى. واحد متضامن وآخر مساهم، من شريكين؛ -أ   

من عشرين شريكاً، نصفهم من المتضامنين والنصف اآلخر من الموصين. -د  

 

من شريكين مساهمين وشريكين متضامنين، كحد أدنى. -ج  

؟كإحدى الشركات العاملة في السوق الفلسطيني صنف شركة نيروخ للقباناتماذا ت   -7  

شركة محاصة. -د شركة مساهمة خاصة. -ج  شركة مساهمة عامة. -ب  شركة تضامن. -أ   

؟اآلتية يتم تداول أسهمها فقط بين المؤسسين أنفسهم أصولهم وفروعهمأي الشركات  -8  

شركة محاصة. -د  

 

شركة مساهمة خاصة. -ج شركة مساهمة عامة. -ب  شركة تضامن. -أ   

الخصائص اآلتية ال تعتبر خصيصة لشركات األموال؟ من أي -9  

الشخصية المعنوية للشركة مستقلة عن شخصية أصحابها. -ب شخص الشريك مصدر ثقة للشركاء. -أ   

يشكل رأسمالها ضماناً للدائنين. -د  

 

تفرض ضريبة الدخل على دخل الشركة نفسها. -ج  

الشركاء بعد االنتهاء من أعمال تصفية شركة التضامن؟من الذي يبرئ ذمة  -10  

.مراقب الشركات -د الشركاء أنفسهم. -ج  المصفي. -ب  الدائنون. -أ   

 

أي من اآلتية ت لخص فوائد إعداد قائمة المركز المالي لشركة التضامن؟ -11  

  قياس المرونة المالية للشركة.     -المساعدة في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.         ب -أ     

 .بيان صافي ربح أو خسارة الشركة -د                معرفة األسباب التي حققت الربح أو الخسارة. -ج     

 

 2يتبع ......................ص



 

    م2021/2022 :للعام الدراسي                      2ص. ريادة وأعمال                           12         لمحاسبة              الموحد/ اتحان تابع: االم

؟ر"طما مسمى ركن العقد الذي يفيد " تقديم الشركاء حصصهم في رأس المال في الزمان والشكل المتفق عليه ومتابعة العمل وقبول المخا -12  

 المساواة -د                   الرضا.              -ج                            التعاون.          -النية.             ب -أ       
 

؟كان عقد الشركة محدد المدة وأحد الشركاء من شركة التضامن بانسحاب  القانوني المتعلق حكمما ال -13  

بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركة، قبل انسحابه.بقاؤه مسؤوالً  -ب     إبالغ الشركاء ومراقب الشركات. -أ    

ألي شريك االنسحاب منها، إال بقرار من المحكمة. ال يجوز -د   في صحيفتين يوميتين. عن االنسحاب النشر -ج      
 

 14- بماذا تنتهي إجراءات تكوين شركة التضامن؟

 .بدفع رسوم التسجيل -بإشهار تسجيل الشركة.           د -بتسجيل الشركة.            ج -بكتابة عقد الشراكة.          ب -أ       
 

؟ةاآلتية تعتبر من خصائص الشركات المساهمة العام من أي -15   

يتولى إدارتها مجلس إدارة متخصص ومتفرع يمثل حملة أسهمها.  -ب                  تستمد اسمها من أسماء المساهمين المكونين لها.     -أ  

ال تستطيع االقتراض من خالل طرح سندات لالكتتاب العام.  -د               .     ةطرح أسهمها للتداول في السوق المالي يجوزال  -ج  
 

ما أولوية تسديد المبالغ المستحقة للحكومة، عند تصفية الشركة؟ -16  

قرض الشريك للشركة. سداد بعد -د أوراق الدفع. سداد بعد -ج  المبالغ المستحقة للعاملين.دفع بعد  -ب  مصاريف التصفية. دفع قبل -أ   
 

ر عن التعثُّر المالي للشركة؟أي مما يأتي ال ي عب    -17  

 في األجل القصير.ولة كافية لسداد أموال الدائنين عدم وجود سي-أ

 مالية قبل خروج الشركة من النشاط االقتصادي الذي تمارسه.المرور بمشاكل  -ب

في مرحلة ما قبل اإلفالس. الشركة مجموعة مشاكل مالية تواجه -ج  

حدوث اضطرابات مالية خطيرة تجعل الشركة قريبة من إشهار إفالسها. -د  
 

؟في سنة حققت الشركة خسائر ماليةماذا يحصل لمكافأة الشريك،  -18  

لجاري الشريك.ترحل  -ب ترحل للسنة المالية الالحقة. -أ   

يسقط حق الشريك فيها. -د تحول لرأس مال الشريك. -ج   
 

 

 ؟التضامن، عند زيادة رأس مالها شركةحدوث زيادة حقيقية في أصول ما الحالة التي يترتب عليها  -19

 رسملة قرض الشريك للشركة. -ب استخدام الحسابات الجارية الدائنة. -أ

 رسملة األرباح المحتجزة. -د التقديم النقدي. -ج
 

 ما أول إجراء للتصفية الفورية لشركة التضامن؟ -20

 تحويل أصول الشركة إلى نقدية. -ب تحديد أولويات التزامات الشركة. -أ

 اتخاذ قرار التصفية. -د تعيين مصٍف للشركة. -ج

 

 عالمة( 20): السؤال الثاني

 عالمات( 3)         :                                                                                              بالمصطلحات اآلتيةالمقصود ما  -أ 

 فسخ الشركة. –العبء التجاري.                –جاري الشريك.         -
 

( على التوالي، وقد 3:2مقسم بينهم بنسبة ) ،( دينار40000كل من أسماء ونغم على تكوين شركة تضامن برأس مال قدره ) تم اتفق2020 /1/4في  -ب 

                                                                                                             ورد في عقد الشركة ما يأتي: 

 ( دينار والباقي نقداً.8000( دينار وقيمتها الدفترية )7000م بضاعة قيمتها السوقية )1/4/2020حصتها في  أسماء الشريكة تقدم -1

أيام نقداً، حيث كانت أرصدتها كما  (5)وتسدد الباقي بعد مرور، ديأصول وخصوم مشروعها الفر ،م20/5/2020حصتها في  الشريك نغمتقدم  -2

 يلي:

 مخصص ديون مشكوك فيها مدينون دائنون مبان   أرض

14000 12000 8000 7000 2000 

 المطلوب:

 عالمات(       5)                                           تسجيل القيود المحاسبية الالزمة.                                                       -1

       عالمات( 3)                                         م.                                   20/4/2020إعداد قائمة المركز المالي بتاريخ  -2

            

 3......ص.......يتبع .



 م   2021/2022للعام الدراسي                  3ص                 . ريادة وأعمال            12  لمحاسبة                          االمتحان الموحد /ا تابع:  

 بالدينار(.             مقدرة )المبالغ  :31/12/2020األرصدة اآلتية مستخرجة من ميزان المراجعة المعدل لشركة أحمد ومحمد التضامنية بتاريخ  -ج

 12000النقدية    25000المبيعات 20000المشتريات  500م. دعاية 

 30000رأس مال الشريك أحمد  3500أثاث  300م. استهالك أثاث  4000ذمم مدينة 

 30000رأس مال الشريك محمد  1000خصم مسموح به  5000بضاعة أول المدة  2000م . رواتب 

 2000داخلة مردودات  700م. إيجار مستحق  3000أرباح محتجزة  1500ديون معدومة 

 500خصم مكتسب  1200قرض الشريك أحمد  1500مردودات خارجة  200فائدة قرض أحمد 

 (دينار.10000( دينار، وحسب سعر التكلفة بقيمة )8000خر المدة، قدرت بسعر السوق بقيمة )آإذا علمت أن بضاعة 

 المطلوب:

 عالمات(                                                                                              7)                                                                                                    تصوير حساب ملخص الدخل.  -1

 )عالمة واحدة(                                                                                             تسجيل قيد إثبات بضاعة آخر المدة.  -2

 )عالمة واحدة(                                                                                       تسجيل قيد إقفال نتيجة حـ/ ملخص الدخل. -3

 

 عالمة( 20الثالث:)السؤال 

                                             عالمات( 3)                علل لكل مما يأتي:                                                                                                           –أ 

 التضامن.وجود حسابات جارية مدينة للشركاء في شركة  -

 العبء الضريبي على شركات األشخاص أكبر منه في شركات األموال. -

 ال يجوز شهر عقد شركة المحاصة. -

 

 : اقرأ الحالة الدراسية اآلتية بتمعن -ب

يقومون من خاللها بتطوير تطبيق للهواتف المحمولة يعمل على  م،1/4/2020شركة خاصة بهم بتاريخ  كونامدينة رام هللا  خالد ورائد أقارب يسكنان في

نظراً لكثرة حوادث السير على الطرق، تضمن عقد تأسيس الشركة رأس مالها  ،االتصال بشركة التأمين المعنية نيابة عن السائق حال حدوث حادث سير

ً موزع ،( دينار50000البالغ )  ( على التوالي.2:3بين الشركاء بنسبة ) ا

ص عقد لقد حققت الشركة أرباحاً مجزية ونظراً لعدم تخصيص رواتب للشركاء كان الشريكان يسحبان من شركتهما نقداً وبضاعة بسعر التكلفة، وقد ن

م 1/7/2020بتاريخ  ( دينار نقداً 1000سحب مبلغ ) الشريك خالد% نصف سنوية، علماً بأن 5الشركة على احتساب فائدة على مسحوبات الشركاء بمعدل 

 مبلغ مقطوعمكافأة شهور، كما تم إسناد مهمة إدارة الشركة للشريك خالد مقابل  3( دينار بمتوسط سحب 1200قام بسحب بضاعة بقيمة ) الشريك رائدوأن 

 من كل عام./31/12، علماً أن السنة المالية للشركة تنتهي بتاريخ ( دينار سنوياً 4000)

 

 تية:سئلة اآل: أجب عن األالمطلوب

 عالمة واحدة()                             ما الشكل القانوني للشراكة الواردة في الحالة ؟                                                             -1

 )عالمتان (                         التضامن؟                                                        ات يات إعطاء مكافأة للشريك في شركما آل -2

 (عالمة 6.5)                              القيود المحاسبية الخاصة بالمسحوبات وفوائدها.                                                  سجل  -3

                                                                                             عالمة (2.5)  في تاريخ االستحقاق.  فأته ( دينار من مكا1000ل القيود المحاسبية الخاصة بمكافأة الشريك خالد في حالة سحبه )سج -4

 

 عالمات( 3)                حدد نوع التصفية الالزمة لشركة التضامن؛ )تصفية إجبارية، تصفية اختيارية(، لكل حالة من الحاالت اآلتية: -ج

 جسيمة. مالية تكبد الشركة خسائر -1

 تخلف أحد الشركاء عن الوفاء بتقديم حصته في رأس مال الشركة. -2

 اتفاق الشركاء على اندماج الشركة بشركة أخرى. -3

 

 عالمتان()                        قارن بين شركة المحاصة وشركة التضامن؛ من حيث : إشهار الشركة، إدارة الشركة.                     د(

 

  

 

 

 

 

 

 4يتبع .................ص 

 



     م2120/2220 :للعام الدراسي                        4ص     . ريادة وأعمال                    12               لمحاسبة              ا/االمتحان الموحد  :تابع

 عالمة( 20) السؤال الرابع : 

 وعلى قرض الشريك للشركة ،% سنوياً 5شريكان في شركة تضامن، وقد نص عقد الشركة على احتساب فائدة على رأس المال بمعدل هيثم وهشام   –أ 

 كما يلي:لها مبرراتها القانونية وكانت % ثلث سنوية، تدفع في نهاية كل عام، علماً أن الحركة على رأس المال خالل العام 2بمعدل  فائدة

 رصيد دائن دائن مدين التاريخ اسم الشريك

 20000   1/1/2019 هيثم

1/9/2019  30000  

 25000   1/1/2019 هشام

1/7/2019 2000   

ولمدة عامين، ولم يقم بسحب الفائدة بتاريخ  30/7/2019( دينار نقداً بتاريخ 4000إذا علمت أن الشريك هشام قدم قرضاً للشركة بقيمة ) -

 .م31/12/2019

 المطلوب:

 ()عالمة واحدة                                                   رأس المال المرجح زمنياً.على  لى رأس المال بناءً الفائدة عاحسب  -1

 (مةعال 4.5)                                          تسجيل القيود المحاسبية الالزمة.                                                    -2

 () عالمة ونصف                                                              جاري الشريك هشام.                               /حـتصوير  -3

 

)المبالغ مقدرة بالدينار(.م:31/12/2019إليك بعض الحسابات الخاصة بشركة نادر وسامر التضامنية بتاريخ  -ب   

 المبلغ اسم الحساب المبلغ اسم الحساب

 1400 فائدة رأس مال الشريك نادر 3000 مكافأة الشريك سامر

 1600 فائدة رأس مال الشريك سامر 400 فائدة قرض الشريك نادر

 2000 مسحوبات الشريك نادر 150 فائدة مسحوبات الشريك نادر

 1000 مسحوبات الشريك سامر 300 فائدة مسحوبات الشريك سامر

الجاري الدائن للشريك نادرفائدة   500 فائدة الجاري المدين للشريك سامر 600 

دينار.16000األرباح بعد تنفيذ بنود العقد   

 

( على 3: 2كأرباح محتجزة، ونسبة توزيع األرباح والخسائر بين الشريكين) المحققة % سنوياً من صافي األرباح 12فإذا علمت أن الشركة تحتجز ما نسبته 

 التوالي.

 المطلوب: تصوير حساب توزيع األرباح والخسائر.                                                                                               ) 5 عالمات(

 

م، قرر الشريكان تصفية 1/11/2020( على التوالي، وبتاريخ 3: 1األرباح والخسائر بنسبة ) تقاسمايد شريكان في شركة تضامن، يرائف ويز -ج

 شركتهما، تصفية اختيارية سريعة، حيث ُعين مصٍف للشركة، وكانت قائمة المركز المالي التي أعدت في تاريخ التصفية، على النحو اآلتي:

 المبلغ األصول المبلغ االلتزامات وحقوق الملكية

 25000 النقدية 30000 رأس مال الشريك رائف

 4000 مدينون 40000 رأس مال الشريك يزيد

 27000 بضاعة  3000 دائنون

 22000 أجهزة ومعدات 5000 قرض الشريك رائف

 78000 المجموع 78000 المجموع

 

( دينار.45000)( دينار، وبيعت األصول غير النقدية بقيمة 10000مع العلم أن مصاريف التصفية بلغت )  

 المطلوب: إعداد قائمة التصفية الفورية للشركة.                                                                                   )8 عالمات(

 

 5يتبع .............ص 

 



 م  2021/2022 :للعام الدراسي                     5ص. ريادة وأعمال                            12            لمحاسبة              ا/االمتحان الموحدتابع: 

 عالمات(10)                                                                             القسم الثاني: يتكون من سؤالين، وعلى الطالب اإلجابة عن إحداهما.

 (  عالمات 10)السؤال الخامس : 

 )عالمتان(                      اذكر سببين لزيادة رأس مال شركة التضامن.                                                                          أ.

 تخفيض رأس مال الشركة اقررم، 1/6/2021بتاريخ  و ( دينار موزع بينهما بالتساوي،80000) عماد ومراد شريكان في شركة تضامن رأس مالها -ب

تية في ( دينار، وقد اتفق الشريكان على استخدام الحسابات اآل20000على أن تصبح حصة الشريك مراد بعد التخفيض ) ،( دينار50000إلى ) ليصل

 ت نقداً:أن يتم تسوية  الفروقا و تخفيض رأس مال الشركة،

 نقداً  ( دينار12000خسائر مدورة ) جاري الشريك الشريك

 ؟؟؟ ؟؟؟ دينار     5000دائن    عماد

 ؟؟؟ ؟؟؟ دينار    8000مدين   مراد

 المطلوب: 

عالمات(                                                                                          6)                 الالزمة.        المحاسبية تسجيل القيود -1

 )عالمتان(                تصوير حـ / رأس مال الشريك عماد.                                                                                       - 2

 

  عالمات (  10سادس : )السؤال ال

 عالمات( 3)                                     ما الحاالت التي تستدعي تخفيض رأس مال شركات التضامن.                                     أ.

 

 م:2021/  4/ 30فيما يأتي قائمة المركز المالي لشركة عالء و حسن التضامنية بتاريخ  -ب

 الخصوم المبلغ األصول المبلغ

 رأس مال الشريك عالء 30000 نقدية 6000

 رأس مال  الشريك حسن 20000 ذمم مدينة 6000

 جاري الشريك حسن 2000 بضاعة 50000

 أرباح محتجزة 10000 أثاث 4000

 قرض الشريك حسن 8000 جاري الشريك عالء 4000

 المجموع 70000 المجموع 70000
 

عن طريق استخدام الحسابات الجارية واألرباح المحتجزة  ،( دينار80000إلى ) ليصل الشريكان زيادة رأس مال شركتهم التضامنية، قرر وفي اليوم التالي

 بين الشريكين بعد التعديل متساوية. رأس المالحيث تصبح نسبة توزيع رق نقداً، باعلى أن يتم تسوية الف ،وقرض الشريك حسن

 :المطلوب

 عالمات( 5)                                                           ومية الالزمة.               أ( تسجيل القيود الي

 (عالمتان)                                 ب( إعداد قائمة المركز المالي للشركة بعد التعديل.   

 

 

 

 

 انتهت الأسئلة

 مع تحيات لجنة المبحث


