
 

 مالحظة : يتكون االمتحان من )ستة ( أسئلة، أجب عن ) خمسة ( منها فقط .
 

 القسم األول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة على الطالب أن يجيب عنها جميعًا.  
 عالمة ( 30)السؤال األول : 

 ( فقرة من نوع اختيار من متعدد ، اختر االجابة الصحيحة : 20يتكون هذا السؤال من )

 هو الدافع للتعاقد المتمثل  في استعمال المشروع بغرض تحقيق الربح:  (1

 د( المساواة  ج( السبب   ب( المحل    الرضا  (أ
 :  البسيطة بم تنقضي شركة التوصية  (2

       .   حد الشركاء المتضامنين أو انسحابه أو وفاته بإفالس أ (أ
 بإفالس جميع الشركاء المتضامنين أو انسحابهم أو افالسهم.  (ب

       ج( بإفالس أحد الشركاء المساهمين أو انسحابه أو وفاته .   
     أو انسحابه أو وفاته .    أو المساهمين  د( بإفالس أحد الشركاء المتضامنين          

 

 ( ما الضامن الوحيد للدائنين في الشركات المساهمة العامة : 3

 ب( شخص المساهم     أ( شخص المساهم ورأس ماله        

 رأس مال الشركة د(     ج( رأس المال الشخصي للمساهمين      

 

 الخطوة الثالثة من اجراءات تكوين شركة التضامن :  (4

 ب( دراسة الطلب                ج( تقديم الطلب      د( قرار قبول التسجيل    أ( كتابة عقد الشركة             

 

 10000( روال وأمل شريكتان في شركة تضامن ، فإذا كانت حصة روال تساوي نصف حصة أمل وكانت حصة أمل 5

 دينار ، فإن نسبة توزيع رأس المال بين الشريكتين : 

 2:  3د(              3:   2ج(     2:  1ب(    1:  2أ( 

 

 ( شركة مؤقته تقوم بين بعض األفراد بهدف تحقيق الربح وهي غير ملزمة بإبرام عقدها كتابياً:6

 ب(  التوصية باألسهم            ج(  التوصية البسيطة    د(  المحاصة        أ( التضامن 

 

 ( أحد اآلتي من األركان الشكلية للعقد : 7

 د( المساواة      ج( التعاون    ب( النية   أ( اإلشهار 

 

 ( يظهر حساب اإليراد المستحق  بالميزانية العمومية  :8

 ب( ضمن االلتزامات المتداولة      أ( ضمن األصول المتداولة  

 د( ضمن حقوق الملكية      ج( ضمن األصول الثابتة 

 2يتبع صفحة ....              

 
 دولة فلسطين

 وزارة التربية والتعليم
 مديرية التربية والتعليم/ قلقيلية

 الفرع الريادة واألعمال 
 المبحث : المحاسبة

 

 
 
 
 

 
االمتحان الموحد لنهاية 

 الفصل األول

            
 عشر ريادة وأعمال  ثانيالصف : ال       

  م 2021| 12|  21التاريخ :             

 الثالثاءاليوم :            
 ( ساعتان ونصف: ) مدة االمتحان            

 عالمة ( 100مجموع العالمات: )            



 : يك( حساب يلخص العالقة المالية بين الشركة والشر9

 ج( ح/ رأس المال    د( ح/ ملخص الدخل   ب( ح/ حصة الشريك  أ( ح/ جاري الشريك

 

، فإذا علمت أن نسبة فائدة  2 : 1وخالد بنسبة  وديار ورأس المال مقسم بين عمر 4000( فائدة رأس مال عمرو 10

 ، فإن رأس مال الشريك عمرو هو :  %10رأس المال 

 12000د(        8000ج(         18000ب(    6000أ( 

 

11 ) ً  :  ما الحساب الذي ال يشكل عبئاً عرضيا

 الشريك الدائن فائدة جاريج( فائدة قرض الشريك  د(      أ( فائدة رأس المال               ب( مكافأة الشريك

 

 الطرف الدائن في قيد اقفال مكافأة الشريك هو : ( 12

 ج( ح/ توزيع األرباح والخسائر  د( ملخص الدخل      ب( مكافأة الشريك  أ( جاري الشريك

 

 إعداد حساب ملخص الدخل  : ما الفائدة من ( 13

 مساعدة في اتخاذ  القرار . ب( ال     أ( تمكن من بناء  توقعات عن األداء المستقبلي للشركة . 

 د( قياس المرونة المالية في الشركة.      ج(بيان مدى اعتماد الشركة على أموال الملكية

 

دينار ونسبة توزيع األرباح بين الشريكتين عبير واالء بالتساوي ، وتقرر  15000( إذا علمت أن صافي األرباح 14

 ن األرباح : من صافي الربح ، فإن حصة  االء م %10احتجاز 

 6750د(     13500ج(      7500ب(    1500أ( 

 

( عند تقديم أحد الشركاء لحصته في رأس مال شركة التضامن أصوالً عينية ، فإن األساس الذي يتم بناء عليه تقدير 15

 األصول : 

     ب( القيمة السوقية أو العادلة       أ( القيمة الدفترية أو السوقية   

 د( القيمة الدفترية أو العادية     ج( القيمة التاريخية أو الدفترية  

 

 لوية تسديد المبالغ المستحقة للحكومة عند تصفية الشركة : و( ما أ16

 ب( بعد المبالغ المستحقة  للعاملين  ج( بعد أوراق الدفع   د( بعد قرض الشريك للشركة   أ( قبل مصاريف التصفية 

 

ار وحصة وليد من ربح بيع األصول دين 256000حساب رأس مال وليد في قائمة التصفية الفورية ظهر رصيد ( 17

 دينار ، فأن رأس مال وليد قبل التصفية هو :  18000حصته من مصاريف التصفية دينار و 24000 النقدية

 262000د(     250000ج(   28000ب(    238000أ( 

 

 العنوان :  أي من الشركات اآلتية خالية من (18

 د( التوصية البسيطة   ج( المساهمة العامة    ب( المحاصة    أ( التضامن 

 

 ( ماذا ينتج عن رسملة األرباح المحتجزة  : 19

 ب( زيادة في االلتزامات وتخفيض األصول   أ( زيادة في األصول وتخفيض حقوق الملكية 

 د( ثبات حقوق الملكية    ج( زيادة في حقوق الملكية

 

 ( ما الطرف الدائن في قيد اثبات بضاعة أخر المدة : 20

 د( بضاعة أول المدة  ج( ملخص الدخل  ب( توزيع األرباح والخسائر   أ( بضاعة آخر المدة

 3يتبع صفحة ...           



 عالمة (  20السؤال الثاني : ) 

 عالمة  2       ما المقصود بالمفاهيم اآلتية :  (أ

 العامة ، التضامن والتكافل ()الشركات المساهمة    

  

 عالمات 4       من مهام المصفي . 4 عدد (ب

 

دينار موزع بينهم  100000اتفق الشريكان إياد وصالح على تكوين شركة تضامن برأس مال قدره  1/8ج( في     

 على التوالي وقد سدد الشركاء حصصهم في رأس المال كاآلتي : 3:  2بنسبة 

 عالمات 10       ته نقداً  .قدم إياد حص 10/8في   

 قد م صالح أصول وخصوم محله التجاري ، على أن يدفع الفرق نقداً  ، وكانت ميزانية في ذلك التاريخ كاآلتي: 1/8   

 نقدية  10000

 أرض  30000

 سيارة  20000

 ـــــــــــــــــــــــــ
60000 

 رأس المال  50000

 دائنون  10000

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

60000 

 

 ( اثبات قيود اليومية الالزمة .1المطلوب : 

 إعداد الميزانية االفتتاحية للشركة . (2   

 

تدفع في  %9دينار لمدة عامين وبمعدل فائدة سنوية  10000قدم الشريك ليث قرضاً للشركة بقيمة  1/9/2020د( في 

 عالمات 4       .2021 السنة الماليةاكتب قيود اليومية االزمة عن ا نهاية كل عام . المطلوب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة ( 20: )  السؤال الثالث
 عالمات 2  ( تعد الشركات الركيزة األساسية لتنمية االقتصاد القومي للدولة .  1  :علل  (أ

 عالمة 1   ( الثقة المتبادلة بين األفراد  ال تكفي لقيام الشركات  . 2         

 عالمة 2          ( احتساب فائدة على األرصدة المدينة للحسابات الجارية للشركاء .3         

 :   31/12/2020ظهرت األرصدة اآلتية في دفاتر شركة عالء وعمر في ب( 

دينار ، مسحوبات عمر  200دينار ، مسحوبات عالء  30000دينار ، صافي أرباح الشركة  1000فائدة رأس المال 

دينار وتحتسب فائدة على  2000دينار ، جاري الشريك عمر دائن 1500دينار ، جاري الشريك عالء مدين  500

  عالمات  6  دينار. 300، ويتقاضى الشريك مكافأة شهرية  %5لحسابات الجارية بنسبة ا

 ( تصوير حساب توزيع األرباح والخسائر . 1المطلوب :  

 ( قيد اقفال نتيجة توزيع األرباح والخسائر .2              

 

 عالمات 3 في المكان المناسب:  ( √اليك مجموعة من األنشطة المختلفة ، حدد نوع الشركة بوضع اشارة )  ج(

التوصية  تضامن النشاط االقتصادي الرقم
 باألسهم

مساهمة 
 خاصة

    اسس محمد وعبد هللا شركة تعمل في مجال استيراد األجهزة الخلوية  1

تأسست شركة إلنتاج العصائر الطبيعية وذلك لدعم المشاريع النسوية  2
 .مساهمونمتضامنون وشملت نوعين من الشركاء ،في المجتمع 

   

أسس مجموعة من عائلة واحدة شركة إلنتاج القبانات  اسهمها غير  3
 قابلة للتداول في السوق المالي ويتم تداولها بين المؤسسون أنفسهم.

   

 4يتبع صفحة ....           



ي في ، كما ه فيما يأتي قائمة المركز المالي لشركة معتز ويوسف التضامنية العاملة في مجال التمديدات الكهربائية د(

31/12/2019:   

    

                                 عالمات 6

 

 

 

 

دينار وذلك باستخدام جاري الشريك الدائن واألرباح   60000وقد قررا زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 

 المحتجزة على أن تعالج الفروقات نقداً.

 ( اثبات قيود اليومية االزمة . 1المطلوب :  

 إعداد الميزانية العمومية  بعد الزيادة .  ( 2                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة( 20) السؤال الرابع: 

 ذا يحدث لو : ما (أ

 عالمة 2      تعرضت الشركة لخسارة تفوق حصص الشركاء في رأس المال . (1

 عالمة 2     ة التضامن مكونة من شخصين فقط وانسحب أحدهما من الشركة .رككانت ش  (2

  

دينار وقد قررا  35000بلغت الخسائر المدورة الظاهرة في قائمة المركز المالي لشركة أمير وجهاد التضامنية  (ب

  ركاء شتخفيض رأس مال الشركة بقيمة نصف الخسائر ، فإذا علمت أن نسبة توزيع األرباح والخسائر بين ال

 عالمة 2     صة بتخفيض رأس المال.على التوالي. المطلوب :  اثبات قيود اليومية الالزمة الخا 3: 2

 

تصفية  تقرر 1/4/2019ج( ترتيل  ومودة  شريكتان في شركة تضامن يقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي وبتاريخ 

ً  الشركة تصفية ، تصفية سريعة ، حيث عين مصف للشركة وكانت قائمة المركز المالي على النحو ة سريعةاختياريا

  الماتع9            اآلتي: 

 نقدية  10000 

 الغير نقديةاألصول  45000 

  جاري ترتيل   5000 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

60000 

 ذمم دائنة    5000 

 قرض بنكي      5000

 رأس مال ترتيل     25000  

 رأس مال مودة   25000  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
60000 

 دينار . 10000، وبلغت مصاريف التصفية   %10فإذا علمت أن األصول بيعت بخسارة  

 ( إعداد قائمة التصفية الفورية للشركة .1المطلوب : 

  .ابة قيد بيع األصول نقدية (كت2             

 سريعة ،  د(يتضمن الجدول اآلتي اجراءات عملية التصفية لشركة اللين لصناعة اللدائن ، تصفية اختيارية

 عالمات 5     المطلوب : ترتيب اجراءات عملية التصفية ترتيباً  منطقياً :

 الترتيب اجراءات التصفية الرقم

  تعين مصفي  1

  تحويل أصول الشركة إلى نقدية  2

  اتخاذ قرار التصفية  3

  االعالن عن انتهاء الشخصية االعتبارية  للشركة 4

  التصفيةاالعالن عن بدء أعمال   5

 5يتبع صفحة ...           

 نقدية  9000

 مباني 25000

 سيارات  20000

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

54000 

 رأس المال    40000

 رأس مال معتز  20000           

 رأس مال يوسف  20000          

 جاري معتز   3000

 جاري يوسف  2000

 أرباح محتجزة  9000 

 ـــــــــــــــــــ

54000 



 .القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين  أجب عن أحدهما فقط 
 

 عالمات ( 10السؤال الخامس : ) 

 4 تداول األسهم ( –االدارة  –المساهم من حيث : ) المسؤولية الشريك قارن بين الشريك المتضامن  و (أ

 عالمات

عبد الكريم وريان شريكان في شركة االنتاج أجهزة انذار منزلية ، وقد نص عقد الشركة على احتساب فائدة  (ب

، علماً بأن الحركات على رأس المال خالل العام  كان له مسوغاته القانونية خالل  %8بنسبة على راس  المال 

 عالمات 6           هذه الفترة : 

 رصيد دائن ئندا مدين  التاريخ اسم الشريك

 30000   1/1 الشريك ابراهيم

 س 5000  1/7

 33000  ص 1/11

 (  اكمل  جدول  المتوسط المرجح لحساب فائدة رأس المال .1المطلوب :

 ثبات واقفال فائدة رأس المال.الالزم إلالقيد (اكتب 2                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات( 10السؤال السادس : ) 

 عالمات 4          من خصائص الشركة المساهمة الخاصة . 4 اذكر  (أ

       

منتصر وحنظلة  شريكان في شركة تضامن عاملة في مجال استصالح األراضي الزراعية يمتد نشاطها إلى   (ب

العديد  من محافظات الوطن ، وقد لجأ الشركاء إلى أعمال السحب من شركتهم حيق اتفق الشريكان على 

دينار  18000 من النقديةحوبات منتصر سنوياً ، فإذا علمت أن مس %6احتساب فائدة على المسحوبات بمعدل 

 عالمات 6 شهور . 9ومتوسط السحب  12000 من النقدية شهور ، ومسحوبات  حنظلة  8ومتوسط السحب

 

 ( لماذا يلجأ الشركاء الى احتساب فائدة على المسحوبات.1المطلوب 

 بدفاتر الشركة . الالزمة  (اثبات قيود اليومية2           

 

 

 انتهت األسئلة                                                   

 

 

(5)  

 

 


