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 بدائل منها واحدة فقط صحيحة اختر رمز اإلجابة الصحيحة، ثم انقل اإلجابة إلى ورقة اإلجابة: 4تحتوي كل فقرة على 

 

المقصود بمفهوم تسجيل العمليات المالية التي حدثت في شركة خالل وقت معين، وتبويبها وترتيبها في  (1

منها، ثم تحليلها وتفسيرها، واإلفادة من التحليل مجموعات مترابطة ثم تلخيصها وعرضها على األطراف المستفيدة 

 والتفسير في عملية اتخاذ القرارات هو:

 د( مسك الدفاتر  ج( المحاسبة    ب( الميزانية    المالك   أ(

 

كل ما تملكه الشركة من موجودات، وأموال، وذي قيمة نقدية، أو أي شيء يمكنه توفير الخدمات أو المنافع  (2

 هو: للشركة مستقبالا 

 د( االلتزامات  ج( المحاسبة    ب( المصروفات   أ(  األصول 

 

ما تملكه الشركة من موجودات تساعد على اإلنتاج، ال إعادة البيع، ويتوقع أن يستفاد من خدماتها مدة طويلة  (3

 هو:

 ( االلتزاماتد غير الملموسة  األصولج(  الثابتة األصولب(   المتداولةأ(  األصول 

 

 :الممتلكات األخرى التي يتوقع تحويلها إلى نقد، أو بيعها، أو استخدامها في أثناء السنةالنقود و (4

 ( االلتزاماتد غير الملموسة  ج( األصول الثابتة ب( األصول  المتداولةأ(  األصول 

 

 :الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس، لكنها تسهم في نشاط الشركة (5

 د( االلتزامات ج( األصول غير الملموسة  األصول الثابتةب(   أ(  األصول المتداولة

 

 :األسهم والسندات تعتبر (6

 طويلة األجل  األصول( د غير الملموسة  األصولج(  الثابتة ب( األصول  المتداولةأ(  األصول 

 

 



 

2 

بادئ وفقا للم حقوق اآلخرين تجاه الشركة الواجبة األداء، أو التزامات الشركة تجاه اآلخرين التي يمكن قياسها (7

 المحاسبية المتعارف عليها هي:

 االلتزامات( د غير الملموسة  ج( األصول الثابتة ب( األصول  المتداولةأ(  األصول 

 

 التزامات الشركة تجاه اآلخرين التي يستحق سدادها مدة أكثر من سنة مالية: (8

 االلتزاماتد(  األجل يرةقص االلتزاماتج(  الثابتة االلتزاماتب(  المتداولة االلتزاماتأ(  

 

 سنة: خاللتجاه اآلخرين التي يستحق سدادها االلتزامات التي على الشركة  (9

 د( االلتزامات األجل طويلةج( االلتزامات  ب( االلتزامات الثابتة أ(  االلتزامات المتداولة

 

ي الشركة، والتي تساوي جميع التزامات الشركة تجاه مالكها، وهي الموارد التي يستثمرها المالك أو المالك ف (10

 األصول مطروحا منها االلتزامات جميعها:

 قائمة المركز الماليد(   قائمة الدخل  ج(  حقوق الملكيةب(   ميزان المراجعة أ(  

 

 قائمة توضح ما تملكه الشركة من أصول، وما عليها من التزامات وقت إعدادها: (11

 قائمة المركز الماليد(   قائمة الدخل  ج(  حقوق الملكيةب(   ميزان المراجعة أ(  

 

ا لجميع األصول وااللتزامات وحقوق الملكية الخاصة بالشركة: (12  هي قائمة تتضمن ملخصا

 قائمة المركز الماليد(   قائمة الدخل  ج(  حقوق الملكيةب(   ميزان المراجعة أ(  

 

مقابلة اإليرادات بالمصروفات المرتبطة ليه نشاط الشركة من ربح أو خسارة، عن طريق ما آل إ قائمة توضح (13

 :بها خالل السنة أو المدة المحاسبية

 قائمة المركز الماليد(   قائمة الدخل  ج(  حقوق الملكيةب(   ميزان المراجعة أ(  
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الشركة من إيرادات لقاء بيع البضائع، وتقديم الخدمات؛ سواء أسددت أم ال، إضافة إلى جميع ما تحصل عليه  (14

 :الستثماراتأرباح ا

 المصروفاتد(   قائمة الدخل  ج(  حقوق الملكيةب(    اإليراداتأ(  

 

جميع التكاليف التي تتحملها الشركة لقاء حصولها على اإليرادات، مثل تكلفة البضائع والسلع، والخدمات  (15

 المستخدمة في تنفيذ األنشطة التي تزاولها الشركة للحصول على اإليرادات:

 المصروفاتد(   قائمة الدخل  ج(  حقوق الملكيةب(   اإليرادات أ(  

 

 قائمة تضم جميع حسابات دفتر األستاذ وأرصدتها: (16

 ليل الحساباتدد(   ج( قائمة الدخل   ب( حقوق الملكية  أ(  ميزان المراجعة 

 

 قائمة تضم أسماء جميع حسابات دفتر األستاذ: (17

 ليل الحساباتدد(   ة الدخل  ج( قائم ب( حقوق الملكية  أ(  ميزان المراجعة 

 

 واحدة من اآلتية ليست من أنشطة المحاسبة: (18

 تصنيف البيانات الماليةد(    مسك الدفاترج(  تسجيل العمليات المالية ب(   العمليات الماليةأ(  

 

 من العمليات المالية )ذات األثر النقدي في الشركة(: (19

 نوعية المنتجد(     شراء أثاث ج( مرض أحد الموظفين ب(   أداء الموظفينأ(  

 

 من العمليات غير المالية )ليس لها األثر النقدي في الشركة(: (20

 نوعية المنتجد(     بيع البضاعة للزبائنج(  دفع رواتب الموظفين ب(     شراء أثاثأ(  
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 واحدة من اآلتية من األمثلة على المستندات الداخلية: (21

 الشيكاتد(   فواتير البيع  ج(   نككشوف الب ب(   فواتير الشراءأ(  

 

 واحدة من اآلتية من األمثلة على المستندات الخارجية: (22

 الرواتب كشوفد(  فواتير الشراءج(  كشوف البنك ب(   كشف استالم البضاعةأ(  

 

 :من واجبات المحاسب (23

 تنمية بيانات إضافية  ب(     تقييم القوائم الماليةأ(  

 جميع ما ذكرد(    لية وعرضها تجميع البيانات الما( ج

 

 فن تسجيل العمليات المالية من مهام: (24

 المدير الفنيد(   المدير المالي( ج مسك الدفاتر   ب(  المحاسب أ(  

 

 من واجبات المدير المالي: (25

 ب( تنمية بيانات إضافية     أ(  تقييم القوائم المالية 

 ع ما ذكرد( جمي  يتخذ القرارات المبنية على الدراسةج( 

 

 من أهداف النظام المحاسبي: (26

 االحتفاظ بسجالت مكتملة منتظمة دائمة لمختلف العمليات المالية للشركة.أ(  

 تحديد نتيجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة.ب( 

 تحديد مركز الشركة المالي في لحظة زمنية معينة )ما لها، وما عليها(.ج( 

 د( جميع ما ذكر
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 معلومات المحاسبية من داخل الشركة:المستفيدون من ال (27

 األجهزة الحكوميةد(   إدارة الشركةج(    المقرضونب(    المالك أ(  

 

 المستفيدون من المعلومات المحاسبية من خارج الشركة: (28

 الشركات الخاصةد(   إدارة الشركةج(    الموظفون ب(    المالك أ(  

 

هتمون بالتقارير المالية ألنها تساعدهم على اتخاذ القرارات من المستفيدين من المعلومات المحاسبية وي (29

 المناسبة للتخطيط المستقبلي هم:

 األجهزة الحكوميةد(   إدارة الشركةج(    المقرضونب(    المالك أ(  

 

من المستفيدين من المعلومات المحاسبية لمعرفة مدى نجاح الشركة التي ينتمون إليها، ما يؤثر في أدائهم  (30

 دهم:وجهو

 األجهزة الحكوميةد(   إدارة الشركةج(  ب( الموظفون      المالك أ(  

 

من المستفيدين من المعلومات المحاسبية لمعرفة مدى نجاح مشروعاتهم في تحقيق األرباح، ومدى كفاءة  (31

 إدارة الشركة في استثمار ممتلكاتهم وحمايتها:

 األجهزة الحكومية( د  إدارة الشركةج(  ب( الموظفون      المالك أ(  

 

من المستفيدين من المعلومات المحاسبية لتوضح مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك  (32

 لمساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق بإمكانية تقديم قروض لها:

 األجهزة الحكوميةد(   إدارة الشركةج(    المقرضونب(    المالك أ(  

 

من المعلومات المحاسبية والتي تساعدهم في الرقابة على األداء، وتحصيل الضريبة، وتقديم من المستفيدين  (33

 التسهيالت للشركات:

 األجهزة الحكوميةد(   إدارة الشركةج(    المقرضونب(    المالك أ(  
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 الحصول على المعلومات الحديثة في الوقت المناسب من خصائص المعلومات المالية: (34

 المدة الزمنيةد(    الدقة ج(    الوضوح   ب(   المالءمة أ(  

 

الحصول على المعلومات المناسبة الخاصة بالمشكلة التي يجب اتخاذ القرار بخصوصها، من خصائص  (35

 المعلومات المالية:

 المدة الزمنيةد(    الدقة ج(    الوضوح   ب(    المالئمةأ(  

 

 بطريقة مبسطة واضحة من خصائص المعلومات المالية: عرض المعلومات المالية المهمة الخاصة بالمشكلة (36

 المدة الزمنيةد(    الدقة ج(    الوضوح   ب(   الموضوعية أ(  

 

أن يبتعد عن التقدير الشخصي، ويعتمد على البيانات الحقيقية في أثناء إعداده التقرير المالي من خصائص  (37

 المعلومات المالية:

 المدة الزمنيةد(    الدقة ج(    الوضوح   ب(   الموضوعية أ(  

 

كلما قلت نسبة الخطأ في المعلومات المالية كانت أكثر فائدة في اتخاذ القرارات الصحيحة من خصائص  (38

 المعلومات المالية:

 المدة الزمنيةد(    الدقة ج(    الوضوح   ب(   الموضوعية أ(  

 

من الدائنين، والتزام الشركة نحوه مثل التزامها  الفرض المحاسبي الذي يعمل على معاملة المالك مثل غيره (39

 تجاه اآلخرين:

 الوحدة النقديةد(  المدة المحاسبية ج(    االستمرارية   ب(   الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  

 

الفرض المحاسبي المقصود به أن الشركة وجدت لتستمر في ممارسة نشاطها العادي، مدة منية غير محددة ما  (40

 عكس ذلك:لم يثبت 

 الوحدة النقديةد(  المدة المحاسبية ج(    االستمرارية   ب(  الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  
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الفرض المحاسبي الذي يقول أن جميع المعامالت المالية الخاصة بالمالك، التي ليس لها عالقة بالشركة، ال  (41

 تسجل في سجالت الشركة:

 الوحدة النقديةد(  المدة المحاسبية ج(    تمرارية   االسب(  الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  

 

الفرض المحاسبي الذي ال يلجأ المحاسبين إلى تقييم األصول الثابتة بقيمها السوقية طالما انتفت نية بيع هذه  (42

 األصول، أو نية تصفية الشركة:

 الوحدة النقدية( د المدة المحاسبية ج(    االستمرارية   ب(  الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  

 

الفرض المحاسبي الذي يقسم الشركة إلى مدد زمنية متساوية، بغية تعرف نتائج أعمالها بصورة دورية،  (43

 وتزويد المستخدمين بهذه النتائج بانتظام:

 الوحدة النقديةد(  المدة المحاسبية ج(    االستمرارية   ب(  الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  

 

الذي يقول أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن سجالتها المحاسبية الخاصة بها،  الفرض المحاسبي (44

 ومستقلة أيضا عن مالكها:

 الوحدة النقديةد(  المدة المحاسبية ج(    االستمرارية   ب(  الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  

 

 على األوضاع المالية للشركة،الفرض المحاسبي الذي يتيح للمستخدمين وأصحاب العالقة االطالع المستمر  (45

 ونتائج أعمالها، بدالا من االنتظار مدة طويلة لمعرفة ذلك:

 الوحدة النقديةد(  المدة المحاسبية ج(    االستمرارية   ب(  الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  

 

 لى استخدامهاالفرض المحاسبي الذي يقوم على أساس أن النقود هي أساس المعامالت االقتصادية، فيصار إ (46

 في القياس والتحليل المحاسبي:

 الوحدة النقديةد(  المدة المحاسبية ج(    االستمرارية   ب(  الوحدة المحاسبية المستقلة أ(  
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القواعد التي تحكم اإلجراءات والطرائق المحاسبية المستخدمة في عملية ترجمة األحداث المالية عند تسجيلها،  (47

 وتبويبها، وتلخيصها:

 المحاسبةد(  المدة المحاسبية ج(    الفروض المحاسبية   ب(  المبادئ  المحاسبية  أ(

 

 : يسجل العمليات المالية في السجالت على أساس تكلفتها الفعليةالمبدأ المحاسبي الذي  (48

 الثباتد(    التحفظج(  التكلفة التاريخية ب(   اإلفصاح أ(  

 

ا نظراا إلى المبدأ المحاسبي الذي يتم فيه تحديد  (49 قيم العمليات المالية التي يمكن التحقق من صحتها موضوعيا

 توافر المستندات المعززة لها:

 الثباتد(    التحفظج(  التكلفة التاريخية ب(   اإلفصاح أ(  

 

المبدأ المحاسبي الذي يتم فيه تحميل كل مدة بما يخصها من إيراد ومصروف؛ سواء صرف هذا المصروف  (50

 وكذا تحميلها بإيراداتها؛ سواء جرى تحصيلها: أو لم يصرف،

 الثباتد(    التحفظج(   االستحقاق ب(   اإلفصاح أ(  

 

المبدأ المحاسبي الذي يتم فيه المقابلة بين إيرادات المدة المالية ومصروفاته التي أسهمت في تحقيق اإليرادات  (51

 لها، بغض النظر عن دفع هذه المصروفات أو عدم دفعها:

 الثباتد(    المقابلة ج(   االستحقاق ب(   إلفصاح اأ(  

 

 المبدأ المحاسبي الذي هدفه المساعدة على تحديد نتيجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة: (52

 الثباتد(    المقابلة ج(   االستحقاق ب(   اإلفصاح أ(  

 

سبة بعدم تغيير الطريقة من سنة المبدأ المحاسبي الذي فيه التزام الشركة عند استخدامها إحدى طرائق المحا (53

 إلى أخرى إال في أحوال مبررة وشروط محددة:

 اإلفصاحد(    التحفظ ج(   االستحقاق ب(   الثباتأ(  
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 :يقوم أساس عدم االعتراف باإليراد وتسجيله في السجالت إال بعد تحققهالمبدأ المحاسبي الذي  (54

 ق اإليراداتتحقد(    التحفظ ج(   االستحقاق ب(   اإلفصاحأ(  

 

يتم فيه إظهار جميع المعلومات التي تلزم المستفيدين والتي تساعدهم على اتخاذ المبدأ المحاسبي الذي  (55

 :القرارات. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان الشفافية في أداء الشركة

 الثباتد(    التحفظ ج(   االستحقاق ب(   اإلفصاحأ(  

 

 ضخيم أرباح الشركة، وإظهار أرباحها الحقيقية:المبدأ المحاسبي الذي يتم فيه عدم ت (56

 الثباتد(    التحفظ ج(   االستحقاق ب(   اإلفصاحأ(  

 

 :إذا كان أثر العمليات في طرفي معادلة الميزانية فإن التأثير يكون (57

 عكسيد(    طردي ج(   نقص ب(   زيادةأ(  

 

 التأثير يكون: إذا كان أثر العمليات في أحد أطراف معادلة الميزانية فإن (58

 عكسيد(    طردي ج(   نقص ب(   زيادةأ(  

 

 من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة: (59

 المسحوبات الشخصيةد(    اإليرادات ج(   المصروفات ب(   األصولأ(  

 

 من الحسابات ذات الطبيعة المدينة: (60

 رأس المال د(    اإليرادات ج(   المصروفات ب(  االلتزاماتأ(  

 

 سابات االسمية:من الح (61

  الصندوقد(    المباني ج(   األثاث ب(   الرواتبأ(  
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 من الحسابات الحقيقية: (62

 جميع ما ذكر د(    المباني ج(   األثاث ب(  الصندوقأ(  

 

هي دورة حياة العمليات في اإلدارة المالية )الحسابات( وبها يمكن تسجيل العمليات المالية منذ نشأة العملية  (63

 ى مرحلة إعداد التقارير المالية المختلفة:المالية حت

  الترحيلد(    دفتر األستاذ ج( دفتر اليومية  ب(  الدورة المحاسبيةأ(  

 

 هو سجل تدون فيه األمور المحاسبية للعمليات المالية التي تجري داخل الشركة: (64

 الترحيل د(    دفتر األستاذ ج( دفتر اليومية  ب(  الدورة المحاسبيةأ(  

 

 الشروط الواجب االلتزام بها )يجب مراعاتها( عند التسجيل في دفتر اليومية: (65

 التسجيل وفق نظرية القيد المزدوج.  ب(  التسجيل وفق التسلسل التاريخي للعمليات المالية.  أ(  

 جميع ما ذكرد(      كتابة شرح وافي لكل عملية. ج(

 

لصفحة الخاصة بكل حال على حدة، مما يتيح معرفة رصيد سجل ترحل إليه جميع حركات دفاتر اليومية إلى ا (66

 كل حساب وحده متى لزم األمر:

 د( الترحيل    ج( دفتر األستاذ ب( دفتر اليومية   أ(  الدورة المحاسبية

 

 عملية نقل العمليات المالية التي أثرت إلى دفتر األستاذ: (67

 الترحيل د(    ج( دفتر األستاذ ب( دفتر اليومية    الترصيدأ(  

 

استخراج نتيجة العمليات المالية التي أثرت في الحساب وذلك إليجاد الفرق بين الطرف المدين والطرف  (68

ا لما أثر في الحساب:  الدائن في الحساب في ما يمثل تلخيصا

 د( الترحيل    ج( دفتر األستاذ ب( دفتر اليومية    الترصيدأ(  
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 :الخطوات الالزمة إلتمام عملية الترصيد (69

 جمع طرفي الحساب ثم تحديد الطرف ذو المجموع األكبر.أ(  

 كتابة المجموع األكبر في خانة المجموع لطرفي الحساب.ب( 

 استخراج الفرق بين الطرفين )رصيد الحساب(ج( 

 جميع ما ذكرد( 

 

 إذا تساوى مجموع الطرفين في دفتر األستاذ فإن الحساب يسمى: (70

  حساب دائند(     حساب مدينج(   حساب مقفلب(   حساب مفتوحأ(  

 

 الحسابات التي لها أرصدة في دفتر األستاذ تسمى: (71

  حساب دائند(     حساب مدينج(   حساب مقفلب(   حساب مفتوحأ(  

 

رف الدائن على األرصدة الدائنة وفيه يحتوي الطرف المدين على األرصدة المدينة للحسابات، ويحتوي الط  (72

 :للحسابات جميعها

  دليل الحساباتد(  ميزان المراجعة بالمجاميعج(  باألرصدة ميزان المراجعةب(  ميزان المراجعة أ( 

 

وفيه يحتوي الطرف المدين على مجموع المبالغ المدينة لكل حساب ويحتوي الطرف الدائن على مجموع   (73

 المبالغ الدائنة لكل حساب:

  دليل الحساباتد(  ميزان المراجعة بالمجاميعج(  باألرصدة ميزان المراجعةب(  ميزان المراجعةأ(  

 

أو دفتر اليومية ولتحديد عدم توازن ميزان المراجعة يشير إلى وجود أخطاء في الميزان أو دفتر األستاذ   (74

 :مكان الخطأ يفضل البحث أوالا في

  دليل الحساباتد(   دفتر اليوميةج(   دفتر األستاذب(   ميزان المراجعةأ(  
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 طاء في ميزان المراجعة:من األخ  (75

 وضع أحد أرصدة الحسابات في المكان الخطأب(   الحسابات ترحيلعملية الخطأ في أ(  

  خطأ في جمع القيد المركبد(   خطأ فني في نوع الحساب         ج( 

 

 من األخطاء في دفتر األستاذ:  (76

 ي المكان الخطأوضع أحد أرصدة الحسابات فب(   الخطأ في عملية ترحيل الحساباتأ(  

  خطأ في جمع القيد المركبد(   خطأ فني في نوع الحساب         ج( 

 

 من األخطاء في دفتر اليومية:  (77

 خطأ في اسم الحسابب(   خطأ في جمع القيد المركبأ(  

  جميع ما ذكرد(   خطأ فني في نوع الحساب         ج( 

 

 من مراحل الدورة المحاسبية:  (78

  جميع ما ذكر( د إقفال الحسابات ج(   إعداد القوائم المالية.ب(  المراجعة  إعداد مزيان أ(  

 

 تحديد العمليات المالية القابلة للقياس والتي يمكن التعبير عنها بوحدة النقد هي نوعان:  (79

  تحديد عمليات ليس لها أثر نقدي في الشركةب(    تحديد عمليات لها أثر نقدي في الشركة أ(  

 أ + ب ( د    عمليات مالية خاصة بالشركة تحديد ج( 

 

 استبعاد العمليات المالية التي ليس لها عالقة بالعمليات المالية للشركة:  (80

  تحديد عمليات ليس لها أثر نقدي في الشركةب(    تحديد عمليات لها أثر نقدي في الشركة أ(  

 أ + ب ( د    تحديد عمليات مالية خاصة بالشركة ج( 
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 ثل أولى خطوات الدورة المحاسبية في تحديد العمليات وتحليلها وإثباتها عن طريق المستندات المعززة لها:تتم (81

 جميع ما ذكر( د مستندات الصرف ج(  فاتورة البيع ب(   فاتورة الشراء أ(  

 

 ية.هي جميع الحسابات التي تمثل قائمة المركز المالي وتشمل: األصول وااللتزامات، وحقوق الملك  (82

 حسابات دائنة( د حسابات مدينة ج(  حسابات اسمية ب(   حسابات حقيقية أ(  

 

 هي جميع الحسابات التي تمثل قائمة الدخل وتشمل: اإليرادات والمصاريف  (83

 حسابات دائنة( د حسابات مدينة ج(  حسابات اسمية ب(   حسابات حقيقية أ(  

 

 من خصائص نظرية القيد المزدوج  (84

 ية مالية طرفان متساويان في القيمة ومختلفان في االتجاه أحدهما مدين واآلخر دائن.لكل عملأ(  

 يرمز إلى الطرف المدين بكلمة )من( ويرمز إلى الطرف الدائن بكلمة )إلى(.ب( 

 لكل عملية مالية آثار مزدوجة تتمثل في مديونية أحد األطراف الذي حصل على القيمة أو المنفعة ودائنية (ج

 الطرف اآلخر الذي فقد القيمة أو المنفعة.

 د( جميع ما ذكر

 

 األصول إذا زادت تبقى: (85

 دائنة( د   مدينة ج(  اسمية ب(    حقيقية أ(  

 

 األصول إذا نقصت تبقى: (86

 دائنة( د   مدينة ج(  اسمية ب(    حقيقية أ(  

 

 اليف والنفقات.كل ما يخرج من الشركة نتيجة شراء سلعة أو خدمة بما في ذلك التك (87

 األصول( د   اإليرادات ج(  االلتزامات ب(   المصاريفأ(  
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 كل ما يدخل للشركة نتيجة شراء سلعة أو تقديم خدمة  (88

 األصول( د   اإليرادات ج(  االلتزامات ب(   المصاريفأ(  

 

ن )األيسر( لألصول والطرف الدائ تعد هذه القائمة على صورة حساب يخصص فيه الطرف المدين )األيمن( (89

 لاللتزامات وحقوق الملكية ويجب أن يتساوى الطرفان في هذا الحساب

 قائمة المركز المالي( د   قائمة الدخل ج(  حقوق الملكيةب(   ميزان المراجعة أ(  

 

 أحد الحسابات اآلتية من األصول المتداولة: (90

 أوراق دفع( د  استثمار قصير األجل ج(  قرض بنكي ب(   دائنونأ(  

 

 أحد الحسابات اآلتية من األصول طويلة األجل: (91

 أوراق قبض( د   صندوق ج(   سندات ب(   دائنونأ(  

 

 أحد الحسابات اآلتية من األصول غير الملموسة: (92

 شهرة محل( د   صندوق ج(   سندات ب(   دائنونأ(  

 

 أحد الحسابات اآلتية من األصول الثابتة: (93

 شهرة محل( د   قصندو ج(   سندات ب(   أثاثأ(  

 

 أحد الحسابات اآلتية من االلتزامات المتداولة: (94

 ( شهرة محلد   صندوق ج(   سندات ب(   دائنونأ(  

 

 أحد الحسابات اآلتية من االلتزامات الثابتة: (95

 قرض بنكي طويل( د   صندوق ج(   سندات ب(   دائنونأ(  
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ة واحدة فقط بحيث تقفل في الحسابات الدائمة هي حسابات تقتصر منافعها االقتصادية على مدة محاسبي (96

وتصبح أرصدتها مساوية للصفر وتتضمن كل من حسابات قائمة الدخل )اإليرادات والمصروفات( والمسحوبات 

 الشخصية يعتبر مفهوم لـ:

 الحسابات الدائمةب(     الحسابات المؤقتة أ(  

 العجز( د     الفائض ج(

 

قتصادية لتشمل مدة محاسبية واحدة أو أكثر حيث ال يتم إلقفالها وإنما ترحل هي حسابات  تمتد منافعها اال (97

 أرصدتها إلى مدة محاسبية الحقة وتمثلها حسابات قائمة المركز المالي مفهوم لـ:

 الحسابات الدائمةب(     الحسابات المؤقتة أ(  

 العجز( د     الفائض ج(

 

 :إحدى الحسابات اآلتية من الحسابات المؤقتة (98

 مصروف اإليجار( د   رأس المال  (ج  البنك  ب(  الصندوق أ(  

 

 إحدى الحسابات اآلتية من الحسابات الدائمة: (99

 مصروف اإليجار( د   إيراد الخدمات (ج  مسحوبات شخصية ب(  الصندوق أ(  

 

 عند إعداد قيد إقفال ملخص الدخل )خسارة( يكتب في الطريقة اآلتية:  (100

     

 

 

 داد قيد إقفال ملخص الدخل )ربح( يكتب في الطريقة اآلتية:عند إع (101

 

 

 

 من ح/ ملخص الدخلأ(  

 إلى ح/ رأس المال    

  رأس المالمن ح/ ب( 

 ملخص الدخلإلى ح/     

  من ح/ اإليرادات( ج

 رأس المالإلى ح/     

  رأس المالمن ح/ ( د

 إلى ح/ المصروفات    

 من ح/ ملخص الدخلأ(  

 إلى ح/ رأس المال    

  رأس المالمن ح/ ب( 

 ملخص الدخلإلى ح/     

  من ح/ اإليرادات( ج

 رأس المالإلى ح/     

  رأس المالمن ح/ ( د

 إلى ح/ المصروفات    
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 عند إعداد قيد إقفال المسحوبات الشخصية يكتب في الطريقة اآلتية: (102

 

 

 

 

 

 عند إعداد قيد إقفال اإليرادات يكتب في الطريقة اآلتية: (103

 

 

 

 عند إعداد قيد إقفال المصروفات يكتب في الطريقة اآلتية: (104

 

 

 

 مراحل عملية إقفال الحسابات:  (105

 إعداد قيود اإلقفال.  ب(   تصنيف الحسابات بغرض اإلقفال. أ(  

 جميع ما ذكر( د   إعداد ميزان المراجعة بعد اإلقفال (ج

 

 أهداف إعداد قيود اإلقفال:  (106

 .جعل أرصدة الحسابات المؤقتة )اإليرادات، المصروفات، المسحوبات الشخصية( مساوية لصفرأ( 

 يقفل حساب رأس المال في نهاية المدة كل من اإليرادات والمصروفات والمسحوبات الشخصية.  ب( 

 أ + ب  (ج

 ما ذكرال شيء م( د

 

 من ح/ ملخص الدخلأ(  

 إلى ح/ رأس المال    

  رأس المالمن ح/ ب( 

 ملخص الدخلإلى ح/     

  من ح/ المسحوبات الشخصية( ج

 رأس المالإلى ح/     

  رأس المالمن ح/ ( د

 خصيةإلى ح/ المسحوبات الش    

 من ح/ ملخص الدخلأ(  

 إلى ح/ رأس المال    

 يراداتاإلمن ح/ ب( 

 ملخص الدخلإلى ح/     

  من ح/ اإليرادات( ج

 رأس المالإلى ح/     

  رأس المالمن ح/ ( د

 إلى ح/ اإليرادات    

 من ح/ ملخص الدخلأ(  

 المصاريفإلى ح/     

  رأس المالمن ح/ ب( 

 ملخص الدخلإلى ح/     

  من ح/ المصروفات( ج

 رأس المالإلى ح/     

  رأس المالمن ح/ ( د

 المصروفاتإلى ح/     
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 تنتقل نتيجة قائمة الدخل من ربح أو خسارة إلى قائمة المركز المالي تحت بند:  (107

 حقوق الملكية( د   اإليرادات  (ج  االلتزامات  ب(     األصول أ(  

 

 هو صافي التدفقات النقدية قفي نهاية المدة السابقة:   (108

 التدفق النقدي آخر المدة( د  العجز   (ج  الفائض   ب(  التدفق النقدي أول المدة أ(  

 

 :حاصل جمع صافي التدفقات النقدية خالل المدة مع التدفقات النقدية أول المدة  (109

 التدفق النقدي آخر المدة( د  العجز   (ج  الفائض   ب(  التدفق النقدي أول المدة أ(  

 

هو حساب الفرق بين النقد الذي تسلمته الشركة )من بيع منتجات، تقديم خدمات، تحصيل ديون تشغيل،   (110

مصروفات استثمارية، سداد ديون ومصروفات سابقة أو الحقة وغير ذلك خالل مدة زمنية معينة قد تكون شهراا 

 ـ:أو ثالثة أشهر أو سنة مفهوم ل

 التدفق النقدي ( د  العجز   (ج  الفائض   ب(  خطة التدفق النقديأ(  

 

 زيادة المدفوعات النقدية عن المقبوضات النقدية تسمى:  (111

 خسارة ( د  ربح   (ج  العجز  ب(   الفائض   أ(  

 

 زيادة المقبوضات النقدية عن المدفوعات النقدية تسمى:  (112

 خسارة ( د  ح  رب (ج  العجز  ب(   الفائض   أ(  

 

 عند تحليل النتائج النهائية لخطة التدفق النقدي فإذا كان الناتج صفر فإنه يدل على أن الوضع:  (113

 ال شيء ( د  توازن   (ج  فائض  ب(    عجز   أ(  
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 فإنه يدل على أن الوضع: موجبعند تحليل النتائج النهائية لخطة التدفق النقدي فإذا كان الناتج   (114

 ال شيء ( د  توازن   (ج  فائض  ب(      عجز أ(  

 

 عند تحليل النتائج النهائية لخطة التدفق النقدي فإذا كان الناتج سالب فإنه يدل على أن الوضع:  (115

 ال شيء ( د  توازن   (ج  فائض  ب(    عجز   أ(  

 

 وم لـ:التنبؤ بحركة النقود الخارجة من المشروع والداخلة إليه في غضون مدة معينة مفه  (116

 خطة التدفق النقدي( د العجز   (ج  الفائض  ب(    التدفق النقدي   أ(  

 

ا دل ذلك على وضع الفائض حيث يستغل في جوانب عدة مثل:  (117  إذا كان الناتج موجبا

 وزيادة اإلنتاجتعزيز موقف الشركة ب(   الحصول على قرض مصرفي لتغطية العجز. أ(  

 تأجيل المدفوعات النقدية( د      تعجيل المقبوضات النقدية (ج

 

ا دل ذلك على وضع العجز حيث يعالج بأساليب عدة منها:  (118  إذا كان الناتج سالبا

 تقديم خدمات إضافية لزيادة الدخل.ب(   إقدام الشركة على زيادة اإلنتاج. أ( 

 تأجيل المدفوعات النقدية( د   إيداع المبلغ في البنك.   (ج

 

 لتدفق الدخل أو عوائد المبيعات المتحققة أو المتوقعةيمثل هذا النوع من ا  (119

 التدفق النقدي الخارج.ب(    التدفق النقدي الداخل. أ( 

 خطة التدفق النقدي.( د    التدفق النقدي.   (ج

 

 يمثل هذا النوع من التدفق التكاليف أو النفقات الضرورية لعمل الشركة  (120

 خطة التدفق النقدي.( د التدفق النقدي.   (ج نقدي الخارج. التدفق الب(  التدفق النقدي الداخل. أ( 
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 :تعد قائمة التدفق النقدي أداة جيدة لألسباب اآلتية  (121

 تستخدم في إعداد خطة مستقبلية لتحديد حاجات الشركة المستقبلية من النقد حتى قبل أن تدعو الحاجة إليه. أ( 

  . لشركة ما خالل فترة زمنية معينة توضح الفرق بين اإليرادات والمدفوعات النقديةب( 

تشير إلى مقدار النقد المتوافر فعال؛ ما يساعد الشركة على تسيير أعمالها من: مشتريات، تسديد فواتير  (ج

  .  والتزامات جارية

 .جميع ما ذكر( د

 

 :يةلمعلومات التدفقات النقدية للشركة عدة فوائد تفيد صناع القرار ومستخدمي البيانات المال  (122

 تعرف قدرة الشركة على الوفاء بالدين والتكيف مع الفرص الصغيرة. أ( 

  بيان كيفية استخدام الشركة هذه النقدية. ب( 

  تجنب نفاذ الرصيد النقدي من الشركات في أي وقت.   (ج

 جميع ما ذكر.( د

 

 :واحدة من اآلتية تعد من اإليرادات  (123

  مصروف اإليجار( د    ل الشركة بيع أصو (ج   البنكب(       الرواتبأ(  

 

 :واحدة من اآلتية تعد من المصروفات  (124

 جميع ما ذكر.( د    أجور النقل  (ج اإليجارب(      الرواتبأ(  

 

 :فإن قيمة حقوق الملكية هي 30000وااللتزامات  40000إذا علمت أن األصول   (125

 

 

 

 7000( د     1000 (ج  70000ب(      10000أ(  
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فإن قيمة  10000والمصاريف  20000واإليرادات  50000ورأس المال  70000ت أن األصول إذا علم  (126

 :االلتزامات

 

 

 

 20000( د     10000 (ج  8000ب(      15000  أ(

 

  :دينار دفعت نقداا فإن تأثير هذه العملية على معادلة الميزانية يكون 8000اشترت المؤسسة أثاث بقيمة   (127

 

 

 

في البنك والباقي في  15000أودع منها  50000سة أعمالها التجارية برأس مال قدره بدأت المؤس  (128

  الصندوق فإن التأثير على معادلة الميزانية يكون:

 

 

 

 

 

 

 

  :بشيك فإن الطرف المدين من القيد دينار دفعت  9000اشترت المؤسسة أثاث بقيمة   (129

 مشترياتد(      بنكج(   صندوقب(      أثاثأ(  

 

 

 ول +أثاث أصأ(  

 صندوق أصول +    

  أثاث أصول + ب( 

  –صندوق أصول     

 أثاث التزامات +( ج

 صندوق أصل +     

   –أثاث أصول ( د

 –صندوق أصل     

 رأس المال + في حقوق الملكيةأ(  

 صندوق وبنك أصل +    

 في حقوق الملكية –رأس المال ب( 

 صندوق وبنك أصل +    

 
 رأس المال + في حقوق الملكية( ج

  –صندوق وبنك أصل      

 

 ال شيء مما ذكر( د
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  :قبضت نقداا فإن الطرف الدائن هو 2000قدمت المؤسسة خدمة صيانة ألحد العمالء بقيمة  (130

 مصاريفد(      إيراداتج(      بنكب(   صندوقأ(  

 

  :أودع في البنك فإن القيد المحاسبي هو 40000المؤسسة أعمالها التجارية برأس مال قدره  بدأت  (131

 

 

 

 

 

 

 (133( و )132أجب عن الفقرتين ) ة لمؤسسة الحاجيمجزء من دفتر اليوإليك  

 التاريخ رقم القيد البيان دائن مدين

10000 10000 
 من ح/ صندوق

 إلى ح/ رأس المال
1 1/8 

7000 7000 
 من ح/ صندوق

 إلى ح/ بنك
2 7/8 

2000 2000 
 من ح/ مصاريف كهرباء

 إلى ح/ صندوق
3 9/8 

 

 فإن رصيد حساب الصندوق هو (132

 مدين 4000د(     مدين 15000ج(      دائن 12000ب(   مدين 10000أ(  

 

 : 1000هو  31/7فإن رصيد حساب الصندوق هو، إذا علمت أن رصيد الصندوق في  (133

 ال شيء مما ذكرد(   مدين 16000 ج(     دائن 16000ب(    مدين 15000أ(  

 

 

 من ح / رأس المال 40000أ( 

 إلى ح / صندووق 40000    

 من ح / رأس المال 40000ب( 

 إلى ح / بنك 40000    

 
 من ح / بنك 40000( ج

 إلى ح / صندوق 40000    

 

 من ح / بنك 40000( د

 إلى ح / رأس المال 40000    
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 (135)( و 134أجب عن الفقرتين ) ، 2017/  6خالل شهر  حساب البنكلستاذ ألاإليك جزء من دفتر 

 دائن      مدين

 التاريخ البيان مبلغ  التاريخ البيان مبلغ

 7/6 من ح/ أثاث 9000  1/6 إلى ح/ رأس المال 18000

 11/6 من ح/ مصاريف رواتب 4000  9/6 إلى ح/ صندوق 6000

     15/6 إلى ح/ إيرادات 6000

 :هو البنكفإن رصيد حساب   (134

 مدين 17000د(     مدين 13000ج(     دائن 1400ب(   مدين 15000أ(  

 

 

 : يسمى حساب البنك في هذه الحالة حساب  (135

 حقيقيد(    وهمي  ج(      مفتوحب(     مقفلأ(  

 

 (137( و )136أجب عن الفقرتين ) ،  31/12/2015األرصدة التالية التي ظهرت في مؤسسة األردن في إليك 

 مسحوبات شخصية 5000 بنكيةقروض  11000 سيارات 15000

 أراضي 25000 صندوق 5000 مدينون 5000

 ملخص دخل خسارة 7000 بنك 6000 دائنون 14000

 إيراد عقار 7000 رأس المال 30000 أوراق دفع 6000

 بناءا على دراستك لميزان المراجعة باألرصدة فإن مجموع األرصدة المدينة هو:  (136

 64000د(     63000ج(       65000ب(    68000أ(  

 

 

 رصدة الدائنة هو:مجموع األ  (137

 69000د(     68000ج(    64000ب(    63000أ(  

 

 ح/ بنك
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  31/12/2017ظهرت األرصدة التالية التي في   (138

 4000مصاريف رواتب  17000إيراد خدمات استشارية  13000إيراد خدمات قانونية 

 رةفإن نتيجة قائمة الدخل من ربح / خسا 2000مصاريف كهرباء ومياه   3000مصاريف إيجار 

 بناءا على دراستك لميزان المراجعة باألرصدة فإن مجموع األرصدة المدينة هو: 

 عجز 21000د(     خسارة  21000ج(      ربح 21000ب(  فائض 21000أ(  

 

 

 

 

 :وكانت المصاريف على النحو التالي 22000حققت مؤسسة الحاج إيراد من خدمات تعليمية   (139

  4000/ مصاريف رواتب  9000/ قرطاسية  7000تب / مصاريف زي وك 6000مصاريف نقل 

 فإن نتيجة قائمة الدخل هو:

 عجز 4000د(     فائض  4000ج(   خسارة  4000ب(  ربح 4000أ(  

 

 

 

 

فإن  5000والمسحوبات الشخصية   6000وصافي الربح    19000    1/10إذا علمت أن رأس المال   (140

 :( هو  12/  31حقوق الملكية ) رأس المال 

 13000د(       25000ج(     25000ب(   20000أ(  
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فإن رأس المال  5000والمسحوبات الشخصية   4000وصافي خسارة   14000إذا علمت أن حقوق الملكية  (141

 هو :  1/  1

 14000د(       9000ج(     5000ب(   23000أ(  

 

 

 

 

 

 

والمسحوبات الشخصية  4000المصاريف و 8000واإليرادات   18000  1/1إذا علمت أن رأس المال   (142

 :فإن حقوق الملكية 3000

 18000د(       19000ج(     20000ب(   22000أ(  

 

 

 

 

 

 

والمسحوبات الشخصية  12000والمصاريف  9000واإليرادات   25000  1/1إذا علمت أن رأس المال    (143

 فإن حقوق الملكية: 2000

 20000( د      17000ج(     3000ب(   25000أ(  
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 ( 153( إلى )144، أجب عن الفقرات من  )لمؤسسة الريان 31/12/2018ظهرت األرصدة التالية التي في   

 بنك 5000 أوراق دفع 17000 أراضي 30000

 قروض بنكية 25000 شهرة محل  7000 مدينون 5000

 رأس المال 53000 أسهم وسندات 13000 أوراق قبض 7000

 مسحوبات شخصية 5000 صندوق 13000 دائنون 25000

 أثاث  5000 سيارات 25000 ملخص خسارة 5000

 :من خالل دراستك لقائمة المركز المالي أجب عما يلي 

 فإن مجموع األصول الثابتة  (144

 35000د(        30000ج(      60000ب(     55000أ(  

 

 

 فإن مجموع األصول المتداولة:  (145

 30000د(        15000ج(      20000ب(     25000أ(  

 

 

 

 :غير الملموسة فإن مجموع األصول   (146

 40000د(        30000ج(      13000ب(     7000أ(  

 

 

 فإن االستثمارات طويلة األجل :  (147

 14000د(        13000ج(      9000ب(     7000أ(  
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 فإن مجموع االلتزامات المتداولة )قصيرة األجل( :  (148

 35000د(        15000ج(      42000ب(     17000أ(  

 

 

 

 فإن مجموع االلتزامات الثابتة )طويلة األجل( : (149

     15000د(        20000ج(      25000ب(     17000أ(  

 

 

 

 فإن حقوق الملكية = (150

     38000د(        4000ج(      43000ب(     53000أ(  

 

 

 

 

 فإن مجموع األصول هو: (151

     110000د(       107000ج(     105000ب(    100000أ(  
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 فإن مجموع االلتزامات هو: (152

     67000د(       110000ج(        58000ب(    57000أ(  

 

 

 فإن مجموع االلتزامات + حقوق الملكية هو: (153

     105000د(       110000ج(        67000ب(   100000أ(  

 

 

 

سيارة  18000أثاث  7000أودع في البنك  4000س مال مقداره بدأت مؤسسة الحاج نشاطها التجاري برأ  (154

 فإن التدفقات النقدية أول المدة هو:

 18000د(      7000ج(     29000ب(    4000  أ(

 

 

 

 

 ( 159( إلى )155أجب عن الفقرات من  ) إليك العمليات التالية لشهر آذار في مؤسسة األمل

 4000صاريف رواتب م  3000مبيعات نقدية  9000اإليرادات 

  7000مصاريف إيجار  2000مبيعات آجلة  14000مشتريات نقدية 

  7000قرض بنكي  13000مشتريات آجلة 

 :من خالل دراستك لقائمة التدفقات النقدية أجب عما يلي 10000فإذا كانت التدفقات النقدية أول المدة 

 مجموع التدفقات النقدية الداخلة )الواردة( هي:  (155

 18000د(        19000ج(      28000ب(     20000أ(  
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 مجموع التدفقات النقدية الصادرة )الخارجة(: (156

 40000د(        39000ج(      20000ب(     25000أ(  

 

 

 

 صافي التدفقات النقدية هي: (157

 ربح 4000د(      صفر   ج(     عجز 60000ب(   فائض 6000أ(  

 

 

 

 

 لمدة لشهر آذار هو:صافي التدفقات النقدية آخر ا (158

  4000د(       16000ج(      8000ب(    3000أ(  

 

 

 

 التدفقات النقدية أول المدة لشهر نيسان هو: (159

  9000د(        8000ج(      16000ب(    4000أ(  
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 اإلجابات النموذجية

 

رقم 

 السؤال

رمز 

 اإلجابة
 

رقم 

 السؤال

رمز 

 اإلجابة
 

رقم 

 السؤال

رمز 

 اإلجابة
 

رقم 

 السؤال

رمز 

 اإلجابة
 

رقم 

 السؤال

رمز 

 اإلجابة

 ب 97  ج 73  ب 49  د 25  ج 1

 د 98  أ 74  ب 50  د 26  أ 2

 أ 99  ب 75  ج 51  ج 27  ب 3

 ب 100  أ 76  ج 52  أ 28  أ 4

 أ 101  د 77  أ 53  ج 29  ج 5

 د 102  د 78  د 54  ب 30  د 6

 ب 103  د 79  أ 55  أ 31  د 7

 أ 104  ب 80  ج 56  ب 32  ب 8

 د 105  د 81  ج 57  د 33  أ 9

 أ 106  أ 82  د 58  د 34  ب 10

 د 107  ب 83  ج 59  أ 35  د 11

 أ 108  د 84  ب 60  ب 36  د 12

 د 109  ج 85  أ 61  أ 37  ج 13

 د 110  د 86  د 62  ج 38  أ 14

 ب 111  أ 87  أ 63  أ 39  د 15

 أ 112  ج 88  ب 64  ب 40  أ 16

 ج 113  د 89  د 65  أ 41  د 17

 ب 114  ج 90  ج 66  ب 42  ج 18

 أ 115  ب 91  د 67  ج 43  ج 19

 د 116  د 92  أ 68  أ 44  د 20

 ب 117  أ 93  د 69  ج 45  ج 21

 د 118  أ 94  ب 70  د 46  ب 22

 أ 119  د 95  أ 71  أ 47  ج 23

 ب 120  أ 96  ب 72  ب 48  ب 24
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رقم 

 السؤال

رمز 

 اإلجابة
 

رقم 

 السؤال

رمز 

 اإلجابة

 د 145  د 121

 أ 146  د 122

 ج 147  ج 123

 ب 148  د 124

 ب 149  أ 125

 ب 150  ج 126

 د 151  ب 127

 د 152  أ 128

 ج 153  أ 129

 أ 154  ج 130

 ج 155  د 131

 أ 156  ج 132

 ب 157  ج 133

 د 158  د 134

 أ 159  ب 135

    أ 136

    ج 137

    ب 138

    ب 139

    أ 140

    أ 141

    ج 142

    د 143

    ب 144

 

 


