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االمتحان النهائي
الفصل الدراسي األول
2018 - 2017

( 10درجات)

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المختلفة:
 .1البنود االستثنائية في قائمة الدخل هي بنود:
أ – ذات أهمية نسبية

ب – ذات طبيعة غير عادية

ج – غير متكررة الحدوث

د – جميع ما سبق

أ – استثماري داخل

ب – استثماري خارج

ج – تمويلي داخل

د – تمويلي خارج

 .2عند قيام الشركة بمنح قروض للغير ،فإن قيمة تلك القروض تعتبر تدفق نقدي:

 .3هي حالة من عدم التأكد حول الخسائر التي قد تحدث في المستقبل وتتوقف على حدوث أو عدم حدوث أعمال مستقبلية:
أ – االلتزامات الشرطية

ب – السياسات المحاسبية

ج – االتفاقات التعاقدية

د – االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية

 .4عند تقديم أحد الشركاء أصول وخصوم محله التجاري مقابل حصته في رأس مال شركة التضامن ،وفي حال كانت حصته في رأس مال
الشركة أكبر من صافي األصول التي قدمها ،ولم ينص االتفاق على التسوية النقدية ،فإنه عند اثبات رأس المال يعتبر الفرق:

أ – احتياطي رأس مال يظهر في الطرف المدين من القيد

ب – احتياطي رأس مال يظهر في الطرف الدائن من القيد

ج – شهرة تظهر في الطرف المدين من القيد

د – شهرة تظهر في الطرف الدائن من القيد

أي من البنود التالية يدرج ضمن مفهوم الدخل الشامل:
ّ .5
أ – مكاسب حيازة أوراق مالية لغرض المتاجرة
ج – خسائر االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية

 .6يتم معالجة اخطاء السنوات السابقة من خالل:
أ – التعديل في صافي الربح في قائمة الدخل

ج – تجاهلها وعدم معالجتها

ب – خسائر حيازة أوراق مالية متاحة للبيع
د – جميع ما سبق

ب – التعديل في حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي مباشرة

د – التعديل على رصيد أرباح محتجزة اول العام في قائمة االرباح المحتجزة

 .7تحولت احدى الشررركات من طريقة القسررث الثابت الى طريقة القسررث المتناقص في احتسرراب أقسرراي اهال السرريارات لديها وقد بلغ رصرريد
التحول  36000دينار ،وتخضرررع
مجمع االهال للسررررنوات السررررابقة  25000دينار ،في حين يبلغ االهال المتراكم لتلك السررررنوات عند
ّ

التحول يظهر في قائمة دخل الشركة:
الشركة للضريبة بمعدل  ،%30فإن أثر
ّ
ج – ( )7700دينار
ب – ( )11000دينار
أ –  11000دينار

د –  7700دينار

 .8أصدرت احدى الشركات  500000سهم عادي جديد (القيمة االسمية للسهم  10دينار) بسعر اصدار  14دينار للسهم ،على أن يسدد
 %40من سررعر االصرردار عند االكتتاب ،والباقي بعد شررهرين من االكتتاب ،وقد تم االكتتاب والسررداد بالكامل ،فإن حسرراب البنك في قيد
االكتتاب يظهر:

أ –  2800000دائن

ب –  2800000مدين

ج –  4000000دائن

د –  4000000مدين

 .9باعت إحدى المنشررررصت أصررررول ثابتة مجمع اهالكها  30000دينار بمكسررررب  1000دينار ،فإذا علمت أن التغير في رصرررريد األصررررول
الثابتة خالل العام هو نقص  56000دينار (ولم يتم ش رراء أصررول ثابتة جديدة) فإن التدفق النقدي الداخل للنشرراي االسررتثماري من بيع

تلك األصول الثابتة هو:

أ –  57000دينار

ب –  25000دينار

ج –  55000دينار

د –  27000دينار

 .10بلغ رصررررررررريد األرباح المحتجزة أول العام  340000دينار ،ورصررررررررريد األرباح المحتجزة آخر العام  680000دينار ،وبلغت أرباح العام
 960000دينار ،فإن توزيعات األرباح تكون:

أ –  620000دينار تدفق خارج

ج –  620000دينار تدفق داخل

ب –  60000دينار تدفق خارج
د –  60000دينار تدفق داخل

( 13درجة)

السؤال الثاني :

(أ  ،ب  ،ج) شركاء في شركة تضامن يقتسمون األرباح والخسائر بنسبة  1 : 2 : 3بالترتيب وقد قرر الشريك (ج) االنفصال عن
الشركة بتاريخ  2016/9/30وفيما يلي ميزانية الشركة في تاريخ االنفصال :
الميزانية في 2016/9/30
األصول

28000

أصول ثابتة

24000

بضاعة

جاري (ج)

70000

18000

بنك

7000

8000

2000

المطلوب /

رأس مال الشركاء:

مدينون

80000

-

الخصوم

 30000الشريك (أ)

3000
80000

 24000الشريك (ب)
 16000الشريك (ج)

دائنون

جاري (أ)

وقد تم إعادة تقويم أصول وخصوم الشركة كما يلي :قدرت األصول الثابتة  22000دينار  ،المدينون  7200دينار  ،البضاعة
 26000دينار
قدرت الشهر  6000دينار وقرر الشركاء إثباتها في الدفاتر قبل انفصال الشريك (ج) ،وتعلية رأس مال الشركاء بها
تم سداد  %40من رأس مال الشريك (ج) من بنك الشركة واعتبر الباقي قرضا للشريك على الشركة
 .1إجراء القيود المحاسبية الالزمة إلثبات كل ما سبق
 .2تصوير حر /إعادة التقدير
 .3تصوير ميزانية الشركة بعد انفصال الشريك (ج) مباشرة

( 10درجات)

السؤال الثالث :

فيما يلي بعض البيانات الواردة في قائمة المركز المالي إلحدى الشركات لعامي : 2016 ، 2015
البيان
األصول:
نقدية

مدينون

2016/12/31

2015/12/31
720000

950000

120000

135000

مخصص ديون مشكو فيها

()7200

430000

380000

مصروفات مدفوعة مقدما

26000

30000

دائنون

87000

79000

مخزون

الخصوم:

مصروفات مستحقة الدفع

32000

()8100

39000

وقد بلغت مبيعات الشركة خالل عام  2016بقيمة  975000دينار ،وبلغت تكلفة المبيعات  685000دينار ،وبلغت

مصروفات التشغيل  138000دينار (تتضمن اهال بقيمة  18000دينار)
فإذا علمت أن:

صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية لعام  2016بلغ ( )40000دينار

صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية لعام  2016بلغ  70000دينار
المطلوب  /اعداد قائمة التدفقات النقدية لعام  2016باستخدام الطريقة المباشرة

( 8درجات)

السؤال الرابع :

فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات لعام :2016

رواتب  145000دينار (منها  25000دينار لموظفي المبيعات)  ،إيراد اوراق مالية  5000دينار  ،م .إهال سيارات  6000دينار ،

م .ايجار معارض البيع  15000دينار  ،م .اهال مبنى اإلدارة  10000دينار  ،فوائد مدينة  1600دينار ،م .نقل مبيعات  4800دينار

 ،خسائر فيضانات  28000دينار  ،مكسب بيع سيارة  3200دينار  ،م .نقل مشتريات  2600دينار  ،م .غرامات ومخالفات 3400
دينار

فإذا علمت أن مجمل الربح لعام  2016بلغ  1377600دينار ،وأن الشركة تخضع للضريبة بمعدل %25

المطلروب  /استكمال وتبويب قائمة الدخل للشركة وصوال إلى صافي الربح من العمليات المستمرة لعام 2016
البيان
مجمل الربح

جزئي

كلي
1377600

السؤال الخامس :

( 9درجات)

فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات لعام :2016

 500000دينار

أراضي (منها أرض بقيمة  150000دينار مخصصة للتوسعات المستقبلية ،وارض أخرى بقيمة  200000دينار

 120000دينار

مباني (مجمع إهالكها بداية العام  24000دينار  ،تستهلك قسث ثابت بنسبة  %8سنويا)

 52000دينار

آالت (مجمع إهالكها بداية العام  28000دينار  ،معدل االستخدام  1.2دينار/ساعة تشغيل  ،وقد بلغت ساعات

 60000دينار

مرهونة للبنك العربي كضمان لقرض طويل األجل قيمته  140000دينار)

سيارات (مجمع إهالكها بداية العام  26400دينار  ،عمرها اإلنتاجي  8سنوات  ،قسث متناقص مضاعف)
التشغيل الفعلية خالل العام  4000ساعة)

المطلوب  – 1 /اعداد جدول اهال الممتلكات واآلالت والمعدات والذي يظهر في المالحق اإلضافية للقوائم المالية في 2016/12/31
 - 2العرض واإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي للشركة في 2016 /12/31

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

