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 (ةدرج51): رقم كل عبارة من العبارات التاليةأمام  ( x( أو  )  / ضع اإلشارة السشاسبة )الدؤال األول : 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم 
( )/(x) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30           
 / / / / / / / / / /           

الكسبياالت السدتلسة للتحريل يعهد البشك على الداحب  في حالة رفض السدحهب عليه دفع قيسة .1
 الستيفاء القيسة مشه.

 ال يتم إلغاء القيد الشظامي الخاص باستالم كسبياالت التحريل إال في نهاية الدشة السالية. .2
 إدا نقص الرصيد الدفتري للخزيشة عن الرصيد الفعلي للشقدية يكهن هشاك عجزًا. .3
 يشة عسهلة شهرية تذكل ندبة مئهية من قيسة محتهيات الخزيشة.يدفع العسيل السدتأجر للخز  .4
 تظهر مهجهدات الرشاديق السؤجرة ضسن الحدابات الشظامية للبشك. .5
 يكهن البشك السؤجر للخزائن الشقدية مدؤواًل عن أي تلف جزئي أو كلي يحدث في الخزائن السؤجرة. .6
 الدفترية.تردر قيسة األسهم ألول مرة عشد تأسيس الذركة بالقيسة  .7
 يقهم البشك التجاري بعسليات شراء وبيع األوراق السالية مباشرة لشفده أو لرالح عسالئه. .8
تجري عسليات التحهيل الخارجية بسذارك ثالثة أطراف هم العسيل الدي يظلب التحهيل والسدتفيد  .9

 الدي يدتلم الحهالة وبشك العسيل السرسل للحهالة.
 ررة في بظاقات االئتسانالذيك السررفي يردر عن شركة متخ .10
 تتم عسليات التحهيل الخارجية من خالل نظام مقاصة الذيكات .11
االعتساد السعزز هه اعتساد يسكن أن يردر مع إمكانية تحهيله إلى مدتفيد آخر الستخدامه كليا  .12

 أو جزئيًا.
 زانية والتردير ضسن الحدابات الشظامية في السيتعتبر قيسة االعتسادات السدتشدية لالستيراد  .13
يقهم البشك السحلي برفته مراساًل في عسلية التردير بإرسال خظاب االعتساد للبشك األجشبي  .14

 الدي يسثل السدتهرد األجشبي.
 تزم الكفالة السررفية طرفين أساسيين هسا العسيل صاحب الكفالة والبشك السردر للكفالة. .15

 درجــــة الظالب في االمتحان الشهائي )         ( من  )           (

 

 مالحظة : ال يدسح الكتابة بالقلم الرصاص

 محاســـــــــبة مشذآت مالية      عدد ساعات نجاح الظالب حدب خظته = 

   ACCT 3302رقم السداق     :          : بهضهح االسم 

 فقط   تانمدة االمتحان    : ساعـــــــــ :بهضهح  الرقم الجامعي
  10:30 – 8:30     وقت االمتحان   :   20182 الشهائياالمتحان  رقم الذعبة:    

 2018 مايه 30  تاريخ االمتحان  : يسشع استخدام اقالم الرصاص د. ناهـض نسر الخـالـدي
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في نهاية العام أو عشد مظالبة ال يتم إلغاء القيد الشظامي الخاص بالكفالة السررفية إال  .16
 السدتفيد باإللغاء.

 ال يدقط حق السدتفيد بتسديد الكفالة السررفية بعد انتهاء صالحيتها. .17
 تردر الكفاالت السررفية حدب السدة السظلهبة كسا تحرل العسهلة في كل مرة حدب السدة .18
األول دون أن يتم في حالة رفض دفع قيسة كسبيالة مقدمة للخرم يجب إعادتها إلى العسيل  .19

 اتخاد أية إجراءات أخرى.
% من 100إدا وافق البشك على مشح سلفة بزسان أوراق تجارية فإنه يحرل على سلفة بقيسة  .20

 قيسة تلك األوراق
 يحق للبشك أن يتقاضى عسهلة وفائدة من السدتفيد مقابل قيامه بتحريل الكسبياالت.ال  .21
 فتعتبر كسبياالت الخرم من استثسارات السرر  .22
إدا رفض العسيل دفع قيسة كسبيالة معاد خرسها لدى البشك السركزي يعهد هدا األخير بالقيسة  .23

 .البشك التجاري على 
يقهم البشك التجاري بخدمة خرم األوراق التجارية التي تتزسن إئتسان باإلضافة إلى خدمة  .24

 التحريل.
كانت لغرض التحريل أو الخرم يقهم البشك باستالم الكسبياالت من العسيل مظهرة باسسه سهاء  .25

 أو الزسان.
 يقفل القيد الشظامي لألوراق التجارية عشد التحريل أو عدم التحريل. .26
التأمين على الحياة يذسل جسيع عسليات التأمين التي يكهن الحتساالت الحياة أو الهفاة أو  .27

 العجز دخل فيها.
ين بقدط إعادة التأمين، ويتم دفعه من يدسى السبلغ الدي تدفعه الهيئة الستشازلة إلى معيد التأم .28

األقداط التي تحرل عليها من السدتأمن األول بسقتزى عقد التأمين السباشر السبرم بيشها وبين 
 السدتأمن.

فرع التأمين ضد الحريق يذسل التأمين من األضرار الشاشئة عن الحرائق االنفجارات االضظرابات  .29
 والظهاهر الظبيعية وغيرها.

 التأمين من الحهادث يذسل تأمين السدؤولية السدنية .فرع  .30
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 الدؤال الثاني: بين السعالجة السحاسبية الهاجبة لكل حالة من الحاالت التالية: )45 درجة(

 50000بلغت القيسة اإلسسية لألوراق السالية السقدمة لزسان الدلف والقروض السسشهحة أواًل: 
ديشار ، وعشد استحقاق أجل  30000السسشهحة بزسانتها ديشار ، وقد كانت الدلف والقروض 

الدلف القروض السسشهحة رفض السديشهن دفع القيسة ، فقام البشك ببيع األوراق السالية بقيسة 
ديشار ، وتم خرم قيسة الدلفة وتدهيتها وقيد الفرق في الحدابات الجارية للعسالء ،  45000

 ار.ديش 100علسًا بأن عسهلة البيع قد بلغت 
 القيهد الهاجبة عشد استالم الزسان في البشك . أ

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
50000  

50000 
 من ح/ أوراق مالية ) ضسان سلف(

 إلى ح/ مهدعي أوراق مالية )ضسان سلف(     
 عشد صرف الدلف والقروض . ب

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
30000  

30000 
 مالية (من ح/ سف وقروض )بزسان أوراق 

 الخزيشة إلى ح/      
 عشد بيع األوراق السالية . ت

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
45000  

45000 
 من ح/ الخزيشة

 إلى ح/ أوراق مالية مباعة     
 عشد تدهية الدلف والقروض . ث

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
45000  

 
30000 
14900 

100 

 من ح/ أوراق مالية مباعة
 :مذكهرينإلى      
 ح/ الدلف والقروض ) ضسانة أوراق مالية(     
 ح/ الحدابات الجارية      
 ح/ العسهلة      
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50000  
50000 

 من ح/ مهدعي أوراق مالية )ضسان سلف(
 إلى ح/ أوراق مالية ) ضسان سلف(      

 
% وتأمين 2ديشار بشاء على طلب شركة الهدى بعسهلة  100000ثانيًا : كفالة مررفية صادرة بقيسة 

شههر، ثم طلبت شركة الهدى إلغاء  6من الحدابات الجارية للذركة وصالحة لسدة % خرسًا 30نقدي 
 الكفالة السررفية ورد التأمين الشقدي

 عشد إصدار الكفالة السررفية . أ
 بيان دائشةمبالغ  مبالغ مديشة
100000  

100000 
 من ح/ تعهدات العسالء مقابل كفاالت 

 إلى ح/ تعهدات البشك مقابل كفاالت     
 عشد تحريل التأمين الشقدي والعسهلة . ب

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
31000  

 
30000 
1000 

 من ح/ الحدابات الجارية لذركة الهدى
 إلى مذكهرين:      
 ح/ التأميشات الشقدية      
 ح/ العسهلة      

 عشد إلغاء الكفالة السررفية وإعادة التأمين الشقدي للعسيل . ت
 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
100000  

100000 
 من ح/ تعهدات البشك مقابل كفاالت

 إلى ح/ تعهدات العسالء مقابل كفاالت      
 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة

30000  
30000 

 من ح/ التأميشات الشقدية 
 إلى ح/ الحدابات الجارية شركة الهدى      

ديشار ، وقد تم تدليسها ألصحابها  80000التحريل الهاردة من السراسلين  ثالثًا: بلغ مجسهع بهالص
وقبلها بقيد السدحهبات السدتحقة عليهم وقام البشك بخرم القيسة من حداباتهم الجارية مقابل عسهلة 

 ديشار ، وقيد البشك القيسة لرالح السراسلين بالخارج 20ديشار ومرروفات  500
 دة للبشك إثبات قيسة البهالص الهار  . أ
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 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
80000  

80000 
 من ح/ بهالص تحريل واردة

 إلى ح/ مراسلين بهالص تحريل واردة     
 إثبات خرم قيسة البهالص والعسهلة والسرروفات من الحدابات الجارية  . ب

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
80520  

 
80000 

500 
20 

 من ح/ الحدابات الجارية
 إلى مذكهرين:     
 ح/ بهالص تحريل واردة      
 ح/ العسهلة     
 ح/ السرروفات      

 ثبات قيد القيسة لرالح السراسلين بالخارجإ . ت
 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة

80000  
80000 

 من ح/ مراسلين بهالص تحريل واردة
 إلى ح/ البشك السراسل     

فيسا يلي البيانات الخاصة بايرادات ومرروفات فرع التأمين على الحياة بأحدى شركات التأمين عن  رابعًا:
  31/12/2017الفترة السشتهية في 

ديشار حرل  500000بلغت األقداط السباشرة السدتحقة عن وثائق التأمين السردرة خالل العام  . أ
 ديشار 300000مشها 

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
500000  

500000 
 من ح/ أقداط تحت التحريل

 إلى ح/ األقداط ) حياة(     
300000  

300000 
 من ح/ السررف

 إلى ح/ أقداط تحت التحريل     
500000  

500000 
 من ح/ األقداط )حياة(

 إلى ح/ االيرادات والسرروفات     
 )اقفال األقداط (
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ديشار  50000ديشار وقد حرل مشها ما قيسته  70000بلغت أقداط إعادة التأمين الهاردة  . ب
 ديشار  7000وحدبت عليها عسهلة إعادة تأمين واردة 

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
70000  

70000 
 من ح/ شركات اعادة التأمين 

 إلى أقداط اعادة التأمين الهارد     
50000  

50000 
 السررفمن ح/ 

 إلى ح/ شركات إعادة التأمين      
 قيسة السحرل من اقداط اعادة التأمين 

70000  
70000 

 من ح/ أقداط اعادة تأمين واردة
 األقداط ) حياة ( /إلى ح      

 (اقفال اقداط اعادة التأمين الهارد)
 

 130000ديشار وقد سدد مشها ما قيسته  150000بلغت قيسة أقداط اعادة التأمين الرادرة  . ت
 ديشار  15000وبلغت عشها عسهلة اعادة التأمين الرادر 

 بيان مبالغ دائشة مبالغ مديشة
150000  

150000 

 من ح/ أقساط اعادة تأمين صادر

 إلى ح/ شركات اعادة التأمين      

 التأمين الصادرة المستحقةقيمة أقساط اعادة 

130000  
130000 

 من ح/ شركات اعادة التأمين 
 إلى ح/ السررف      

15000  
15000 

 من ح/ شركات اعادة التأمين 
 إلى ح/ عسهلة اعادة التأمين صادر      

15000  
15000 

 من ح/ عسهلة اعادة التامين الرادر
 إلى ح/ االيرادات والسرروفات      
 العسهلة ()اقفال 

150000  
150000 

 من ح/ االيرادات والسرروفات
 إلى ح/ أقداط إعادة التأمين الرادر      

 )اقفال أقداط اعادة التأمين الرادر(
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