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قم بإختيار اإلجابة الصحٌح من العبارات التالٌة مع التعلٌل لكل الخٌارات :

مثال توضٌحً:
المبالغ الناتجة عن بٌع المواد البسٌطة (الخردة) التً لم تسجل فً الدفاتر ؟

 145اإلٌرادات المتنوعة غٌر مصنفة فً مكان آخر
 321األصول المالٌة

ي الثروة
نعم ألنها ال تعد من األصول و تعد مبادلة وتز د
الصافٌة
ال ألنها لم تزٌد القٌمة الصافٌة

 - 1المبالغ المتحصلة من بٌع كراسات المنافسة ؟
 1422رسوم إدارٌة
 1144الضرائب على خدمات معٌنة
1421مبٌعات من قبل منشآت سوقٌة

-2المبالغ التً ٌحصلها مٌناء الملك عبدالعزٌز من المستوردٌن مقابل خدمات الشحن ؟
 1421مبٌعات من قبل منشآت سوقٌة
 1422رسوم إدارٌة
 1151الرسوم الجمركٌة ورسوم اإلستٌراد األخرى
-3المبالغ المحصلة نتيجة تؤخر إخراج البضائع من أرصفة الموانئ بعد الفترة المسموحة ؟
 1421مبٌعات من قبل منشآت
سوقٌة
 143الغرامات والجزاءات
والمصادرات
 1151الرسوم الجمركٌة ورسوم
اإلستٌراد األخرى
-4المبالغ المحصلة من قٌام الجمارك بفرض رسم بواقع  %200من قٌمة التبغ ؟
 1151الرسوم الجمركٌة
ورسوم اإلستٌراد األخرى
 1142المكوس اإلنتقائٌة
 143الغرامات
والجزاءات والمصادرات
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-5المبالغ الناتجة من بٌع المخططات من قبل البلدٌة ؟
 1422رسوم إدارٌة
 1421مبٌعات من قبل منشآت
سوقٌة
-6المبالغ الناتجة من تؤجٌر األراضً البٌضاء ؟
 1421مبٌعات من قبل منشآت
سوقٌة
 1415رٌع
 -7المبالغ الناتجة من تؤجٌر الوحدات السكنٌة والمحالت والمواقع داخل الوحدات الحكومٌة ؟
 1421مبٌعات من قبل منشآت
سوقٌة
 1415رٌع
 -8قضت لجنة متخصصة بالقضاٌا المرورٌة بمصادرة سٌارة ؟
 143الغرامات والجزاءات
والمصادرات
 145إٌرادات أخرى
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الملخص -:

الرمز السابق

البٌان

الرمز الجدٌد

اإلستبعادات :
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