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السؤال األول :
اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املختلفة :

اسم المحاضر :أ .رمضان الهندي
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:كلية اإلدارة
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

( 01درجات)

 .1يقصد مبالئمة املعلومات احملاسبية :
أ – أن تفي املعلومات ابحتياجات متخذ القرار
ب – أن تتناسب املعلومات مع طبيعة احتياجات متخذ القرار
ج – أن تتفق املعلومات مع مضمون القرار
د – مجيع ما سبق
تبني كيفية التصرف يف أرابح الشركة :
 .2قائمة ن
أ – قائمة الدخل
ج – قائمة املركز املايل

ب – قائمة األرابح احملتجزة

د – قائمة التدفقات النقدية

 .3يقصد مببدأ الثبات يف احملاسبة :
أ – ثبات املنشأة على نشاط معني
ب – ثبات قيمة وحدة النقد
ج – االستمرار يف تطبيق نفس الطرق احملاسبية من فرتة ألخرى
د – االستمرار يف ممارسة النشاط إىل اجل غري معلوم
 .4يقصد هبا وصول جمموعة من احملاسبني املستقلني لنفس نتائج القياس حلدث اقتصادي ما :
أ – القابلية للتحقق

ج – أمانة العرض والتمثيل

ب – عدم التحيز

 .2يتمثل صايف رأس املال العامل يف:
أ – زايدة إمجايل األصول عن االلتزامات قصري األجل
ب – زايدة األصول املتداولة عن االلتزامات قصرية األجل
ج – زايدة إمجايل األصول عن حقوق املسامهني
د – زايدة األصول املتداول عن حقوق املسامهني
 .6يعترب اسرتداد القروض املمنوحة للغري :

أ – تدفق نقدي خارج من النشاط التمويلي
ب  -تدفق نقدي خارج من النشاط االستثماري
ج – تدفق نقدي داخل من النشاط التمويلي

د  -تدفق نقدي داخل من النشاط االستثماري
 .7يتمثل رأس املال املدفوع يف :
أ – رأس مال األسهم
ج – األرابح احملتجزة

ب – رأس املال اإلضايف
د –(أ +ب )

د – القيمة املرجتعة

 .8بل غغا ص غغايف أص غغول إح غغد املنش غغيفت يف بداي غغة العغ غ ام  62111دينغ غغار ويف اي غغة الع غغام  82111دين غغار وبلغ غغو املس غغحوابت خ غغالل العغ غغام
 2111دينار واإلضافات  7111دينار فإن قيمة الدخل االقتصادي للمنشأة هو:

أ – ربح  00111دينار

ب – ربح  00111دينار

ج – ربح  00111دينار

د – خسارة  00111دينار

 .9قغغررت إحغغد الش غغركات إيقغغاف خ غ إنت غغاج لغغدي ا ابلمامغغل وق غغد بلغغغو خسغغارة تش غغغيل  21111دينغغار وبلغغغو مماس غغه تصغغفيت احملقق غغة
 3111دينار وخسارة تصفيت املقدرة  2111دينار ونسبة الضريبة  %21فإن أثر العمليات املتوقفة على دخل الشركة هو :
أ – نقص  0111دينار

ب – نقص  00111دينار

ج – نقص  00011دينار

د – نقص  0011دينار

 .11ابعغو إحغغد املنشغغيفت أصغغول تبتغغة تملفت غا  11111دينغغار اسغغارة  811دينغغار فغغإلا علمغو أن م .إهغغال األصغغول الثابتغغة خغغالل العغغام
 3211دينار وأن التغري يف جممع اإلهال (  )211دينار فإن التدفق النقدي الداخل للنشاط االستثماري من بيع األصول الثابتة هو:
ب –  01111دينار

أ –  0011دينار

ج –  0011دينار

د –  0011دينار

هـ  -إجابة أخرى ( اذكرها) .............

( 01درجة)

السؤال الثاني :

حصلو إحد شركات املساةمة على تصريح إبصدار  6مليون س م عادي بقيمة امسية  1دينار للس م ومت طرح  2مليون س م لالكتتاب
على النحو التايل:

 -خصص  %21من األس م املطروحة للمؤسسني الذين سددوا قيمت ا دفعة واحدة

 طرحو بقية األس م لالكتتاب العام وطلبو قيمت ا على قسطني القس األول %71عند االكتتاب والقس الثاين بعد ش رين -مت تغطية االكتتاب ابلمامل وسددت مجيع األقساط يف مواعيدها

ويف وقو الحق أصدرت الشركة  211111س م عادي جديد بسعر إصدار  2.8دينار للس م
املطلوب  – 1 /إجراء قيود اليومية الالزمة يف دفاتر الشركة إلثبات ما سبق
 - 2العرض واإلفصاح عن رأس مال الشركة يف قائمة املركز املايل

السؤال الثالث :

( 01درجة)

فيما يل البياانت املستخرجة من دفاتر إحد الشركات لعام : 2113
إيراد استثمارات  4311دينار م .إهال اآلالت  14111دينار فوائد مدينة  2711دينار خسائر فيضاانت  21111دينار خسارة بيع
سيارة  2811دينار م .دعاية وإعالن  6711دينار

وكانو الشركة قد حتولو بداية العام  2113من طريقة القس املتناقص إلهال اآلالت إىل طريقة القس الثابو وقد بلا اإلهال املرتاكم
للسنوات السابقة  34111دينار ( قس متناقص)  26111دينار (قس تبو )

فإلا علمو أن صايف الربح من النشاط التشغيل لعام  2113بلا  326211دينار وأن الشركة ختضع للضريبة مبعدل  %31وعدد األس م

العادية املصدرة للشركة مليون س م
املطلغوب  /استممال قائمة الدخل وللك إبعداد القسم اخلاص ابلنشاط غري التشغيل ( اإليرادات واملصروفات األخر ) والقسم اخلاص ابلعمليات
غري املستمرة وصوال إىل صايف الربح العام واحتساب عائد الس م من ربح العمليات املستمرة ومن صايف الربح العام

( 01درجة)

السؤال الرابع :

(أ ب ج) شركاء يف شركة تضامن يقتسمون األرابح واخلسائر بنسبة  1 : 2 : 3ابلرتتيه وقد قرر الشريك (ج) االنفصال عن الشركة بتاريخ
 2113 /6/31وفيما يل ميزانية الشركة يف اتريخ االنفصال :

املي زانية يف 2113/6 /31
اخلصوم

األصول

رأس مال الشركاء:

14111

أصول تبتة

4111

مدينون

 12111الشريك (أ )

12111

بضاعة

 12111الشريك (ب )

1111

جاري (ج)

32111

 8111الشريك (ج)

9111

بنك

3211

دائنون

41111

إمجايل األصول

1211

جاري (أ)

41111

إمجايل اخلصوم

 وقد مت إعادة تقومي أصول وخصوم الشركة كما يل  :قدرت األصول الثابتة 11111دينار املدينون  3611دينار البضاعة 13111دينار

 قدرت الش ر  3111دينار وقرر الشركاء عدم إثباهتا يف الدفاتر وتعويض الشريك (ج) خارج الشركة مت االتفاق على أن يق ت سم الشريمان ( أ ب ) األرابح واخلسائر بعد انفصال ا لشريك (ج) ابلتساوياملطلوب  - 1 /تصوير حغ /إعادة التقدير
 - 2إجراء القيود الالزمة إلثبات انفصال الشريك (ج) وسداد حصت نقدا من بنك الشركة

 - 3إعداد مذكرة تسوية حصص الشركاء يف الش رة وبيان كيف سيتم تعويض الشريك (ج )
 - 4تصوير ميزا نية الشركة بعد انفصال الشريك (ج) مباشرة

( 01درجة)

السؤال الخامس :

أوال  :فيما يل البياانت املستخرجة من دفاتر إحد الشركات لعام : 2113
 87111دينار

املبيعات

 12811دينار

املصروفات التشغيلية (تتضمن م .إهال  6311دينار)

 2211دينار

النقص يف املخزون

 1211دينار

الزايدة يف املصروفات املستحقة

 1211دينار

النقص يف املصروفات املدفوعة مقدما

 63111دينار
 3811دينار
 4611دينار

تملفة املبيعات
الزايدة يف املدينني

النقص يف الدائنني

املطلوب  /إعداد القسم اخلاص ابلتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لعام ( 2113ابلطريقة املباشرة )

اقله الصفحة

تنيا  :فيما يل البياانت املستخرجة من دفاتر إحد الشركات لعام : 2113
 111111دينار

استثمارات يف سندات حىت اتريخ االستحقاق ( تسرتد على  4أقساط سنوية متساوية ابتداء من )2114 /4/31

 61111دينار

استثمارات متاحة للبيع (مل تتوافر أية معلومات اصوص نية الشركة لبيع ا يف األجل القريه )

 311111دينار

أراض ( مت ختصيص قطعة أرض غري مستخدمة حاليا قيمت ا  121111دينار للتوسعات ال رأمسالية )

 131111دينار

آالت (مت أتجري آالت ألحد املصانع قيمت ا  21111دينار أتجري متويل ملدة  2سنوات مببلا  12111دينار سنواي)

 12111دينار

 821111دينار

استثمارات بغرض املتاجرة

نقدية ( مت جتنيه نقدية مببلا  211111دينار لسداد توزيعات أرابح للمساةمني يف ش ر فرباير )2114

املطلوب  /العرض واإلفصاح عن القسم اخلاص ابالستثمارات طويلة األجل يف قائمة املركز املايل للشركة يف 2113 /12 /31

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

