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السؤال األول :
( 8درجات)

اختراإلجابة الصحيحة من بين البدائل المختلفة :

 .0موارد اقتصادية تمتلكها المنشأة نتيجة احداث سابقة ويتوقع ان تتدفق منها منافع مستقبلية للمنشأة:
أ – األصول

ج – االلتزامات

ب – المصروفات

 .6يمثل الحد األدنى الالزم االحتفاظ بو لحماية الدائنين :
أ – األرباح المحتجزة

ب – رأس المال االضافي

 .3يتحقق االيراد في الصناعات االستخراجية للمعادن الثمينة :
أ – أثناء االنتاج

ب – عند البيع

 .4تعتبر االحتياطيات :

ج – رأس مال االسهم
ج – بعد البيع

د – اإليرادات
د – أسهم الخزانة
د – عند االنتهاء من االنتاج

أ – عبئا وتحميال على الدخل

ب – محتملة الحدوث ومحتملة القيمة

ج – مؤكدة الحدوث ومحتملة القيمة

د – محتملة الحدوث ومؤكدة القيمة

 .5قائمة المركز المالي تبيّن :

أ – عناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية للمنشأة خالل الفترة

ب – عناصر األصول وااللتزامات وحقوق الملكية للمنشأة في تاريخ معين

ج – التغيّر في أصول المنشأة والتزاماتها خالل الفترة

د – أسباب اختالف صافي الربح المحاسبي عن صافي التدفق النقدي

 .6من أىم ما يفرق بين نظرية الوحدة المحاسبية ونظرية الملكية  ،أن نظرية الوحدة المحاسبية :
أ – تعتبر أن رأس المال يقتصر على حقوق المالك فقط

ب – تهتم بمفهوم رأس المال النقدي

ج – تعطي األولوية لقائمة المركز المالي حيث تربط اإليراد والمصروف بالتغير في حقوق الملكية
د – تعطي األولوية لقائمة الدخل وتربط اإليراد والمصروف بالتغير في األصول

أي من االستثمارات التالية تصنف دائما ضمن االستثمارات قصير األجل فقط :
ّ .7
أ – استثمارات يحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ب – استثمارات لغرض المتاجرة
ج – استثمارات متاحة للبيع

د – جميع ما سبق

 .8تظهر التدفقات النقدية الناتجة عن شراء وبيع األصول الثابتة ضمن:
أ – التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية

ج – التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية

ب – التدفقات النقدية لألنشطة االنتاجية
د – التدفقات النقدية لألنشطة التمويلية

 .9عندما تكون القيمة السوقية العادلة لالستثمارات قصيرة األجل أكبر من قيمتها الدفترية فإن رصيد تسوية القيمة العادلة المطلوب يكون :
أ – مدينا ويظهر مطروحا من القيمة الدفترية لالستثمارات

ب – دائنا ويظهر مطروحا من القيمة الدفترية لالستثمارات

ج – دائنا ويظهر مضافا الى القيمة الدفترية لالستثمارات

د – مدينا ويظهر مضافا الى القيمة الدفترية لالستثمارات

 .01يمثل سداد قيمة  %71من رواتب الفترة نفقات تؤدي إلى:
ب – زيادة في التزامات المنشأة

أ – نقص في األصول وزيادة في االلتزامات

د – انخفاض األرباح بنسبة %71

ج – نقص في أصول المنشأة

 .00يترتب على تطبيق طريقة الوارد أوال صادر أوال:

ب – مقابلة ايرادات المبيعات بالتكلفة التاريخية لها

أ – اعتبار المخزون من اقدم المشتريات

ج – اظهار أرباح صورية (زائدة) في حالة االنكماش

 .06يستخدم عائد السهم ( )EPSفي:
أ – تحديد القوة الكسبية للشركة

ج – تحديد القدرة على سداد التوزيعات

د – اعتبار المبيعات من احدث المشتريات

ب – تقييم أسعار األسهم

د  -كل ما سبق

 .03تتمثل النفقات المتغيرة في :

أ – نفقات توليد الطاقة اإلنتاجية والتي ال تتأثر بحجم اإلنتاج

ب – تكاليف استخدام الطاقة والتي تتأثر بحجم اإلنتاج

ج  -نفقات توليد الطاقة اإلنتاجية والتي تتأثر بحجم اإلنتاج
د – تكاليف استخدام الطاقة والتي ال تتأثر بحجم اإلنتاج

 .04عند سداد فوائد السندات المصدرة بخصم  ،فانو ينتج عن إطفاء ذلك الخصم :
أ – تخفيض م .الفائدة والقيمة الدفترية للسندات عند الشركة المصدرة

ب  -تخفيض م .الفائدة والقيمة الدفترية للسندات عند الشركة المستثمرة

ج  -زيادة م .الفائدة والقيمة الدفترية للسندات عند الشركة المصدرة

د  -زيادة م .الفائدة والقيمة الدفترية للسندات عند الشركة المستثمرة

 .05حالة من عدم التأكد حول الخسائر التي قد تحدث مستقبال بناء على احتمال حدوث اعمال مستقبلية:
أ – االلتزامات الشرطية

ج – االتفاقات التعاقدية

ب – السياسات المحاسبية

د – االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية

 .06تحيز المالئمة في القياس المحاسبي :

أ – عندما ال تفي القياسات المحاسبية باحتياجات المستخدم ويكثر وقوعو في مرحلة التحميل

ب – ينتج عنو فرق بين نتيجة القياس والقيمة الصحيحة للحدث ويكثر وقوعو في مرحلة التحميل
ج – ينتج عنو فرق بين نتيجة القياس والقيمة الصحيحة للحدث ويكثر وقوعو في مرحلة المعالجة
د – عندما ال تفي القياسات المحاسبية باحتياجات المستخدم ويكثر وقوعو في مرحلة المعالجة

السؤال الثاني :

اجب حسب المطلوب :

( 64درجة)

 " .0على الرغم من األىمية التي تحظى بها قائمة المركز المالي ،إالّ أنها تتعرض لبعض االنتقادات التي تتعلق بمحددات وقيود على تلك القائمة"
ناقش اثنين من تلك االنتقادات مبينا كيف يمكنك الرد عليهما .مع التمثيل

 .6ما ىي النفقات اإليرادية المؤجلة؟ وما ىي أىم خصائصها؟ وكيف تتم معالجتها محاسبيا؟ مع التمثيل

 " .3يعتبر المخزون أحد بنود األصول المتداولة في قائمة المركز المالي والذي يحظى باىتمام جميع األطراف ذات العالقة " وضح ذلك مبينا أىمية
المخزون واآلثار المترتبة على الخطأ في تقويمو .مع التمثيل

 .4ما المقصود باالستهالك؟ ولماذا يتم احتسابو؟ وكيف تتم معالجتو محاسبيا؟ مع التمثيل

" .5يعتبر مبدأ الثبات على عالقة وثيقة بمبدأ القابلية للمقارنة" وضح المقصود بكل من مبدأ الثبات ومبدأ القابلية للمقارنة .مبينا العالقة
بين المبدأين .مع التمثيل

 .6قارن بين كل من نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر مع التمثيل

" .7تختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية الواجب توفيره في القوائم المالية" وضح ذلك .مبينا مفهوم
اإلفصاح المناسب واىم مقوماتو .مع التمثيل

السؤال الثالث :

( 8درجات)

فيما يلي بعض الحاالت التي واجهتك أثناء عملك في احدى الشركات (.اجب عن حالتين فقط)
 .0عند قيامك بالمشاركة في اعداد قائمة المركز المالي للشركة في  ، 6106/06/30تبيّن لك وجود رصيد نقدية في ذلك التاريخ بقيمة 411111
دينار في احد البنوك قد تم ايداعو في حساب خاص لسداد توزيعات أرباح للمساىمين في شهر مارس  ، 6107كانت قد أعلنت عنها الشركة

خالل عام 6106

بيّن مع التعليق كيف ستقوم بعرض ذلك الرصيد واالفصاح عنو في قائمة المركز المالي وكيف ستقوم بالمعالجة المحاسبية لهذا الرصيد
عند سداد التوزيعات في التاريخ المحدد

 .2قدم اليك رئيس قسم الحسابات في الشركة ميزان المراجعة المعد في  2016/12/31وقد أظهر رصيد المدينين بمبلغ  87000دينار  ،ورصيد
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  4600دينار  ،ورصيد المبيعات اآلجلة  240000دينار  ،وقد قررت الشركة اعدام دين قيمتو 2000
دينار  ،كما قررت اعتبار نسبة  %1من المبيعات اآلجلة ديون مشكوك في تحصيلها.

ما ىو المدخل الذي سوف تتبعو في معالجة الديون المشكوك في تحصيلها؟ وما ىو المبرر برأيك لتطبيق ىذا المبدأ؟ وكيف ستتم
المعالجة المحاسبية لهذه الحالة؟ وكيف ستقوم بعرض المدينين في قائمة المركز المالي ،مع التعليق

 .3قدمت اليك لجنة الجرد في الشركة نتيجة الجرد الفعلي للمخزون والذي قامت بو بتاريخ  ، 2016/12/20وكانت نتيجة الجرد أن قيمة تكلفة
المخزون الموجود في مخازن الشركة في تاريخ الجرد ىي  250000دينار  ،وقد أمكن الحصول على البيانات التالية :

 في  12/15تم شراء بضاعة بمبلغ  12000دينار استلم منها ما قيمتو  4000دينار عند الشراء والباقي لم يستلم حتى تاريخ الجرد
 في  12/18تم الحصول على قرض من البنك بمبلغ  30000دينار بضمان بضاعة اودعت في مخازن البنك في ذلك التاريخ
 في  12/23تم بيع بضاعة بمبلغ  20000دينار تم تسليم نصفها عند البيع والباقي لم يتم تسليمو حتى نهاية السنة المالية
وقد كانت نسبة مجمل الربح المتعارف عليها لدى الشركة  ، %25ونسبة اإلقراض لدى البنك %80

ىل ستقوم باجراء تعديالت على رصيد المخزون الوارد في محضر الجرد؟ ولماذا؟ وما ىي تلك التعديالت التي ستجريها؟ مع التعليق

( 01درجات)

السؤال الرابع :

فيما يلي البيانات الخاصة بأحد عقود المقاوالت الذي أنجزتو إحدى شركات المقاوالت خالل األعوام ( :2016 ، 2015 ، 2014باأللف دينار)
2014/12/31

2015/12/31

2016/12/31

البـي ــان
القيمة التعاقدية للعقد

5000

5000

5000

التكلفة الفعلية حتى تاريخو

1400

2600

3600

تكلفة األعمال غير المعتمدة في تاريخو

100

200

-----

التكلفة المقدرة إلكمال العقد

2000

900

-----

قيمة شهادات المهندس خالل العام

1740

1600

1660

تكلفة األعمال التامة المعتمدة حتى تاريخو
تكلفة األعمال المعتمدة خالل العام
الربح الناتج عن شهادات المهندس خالل العام
التكلفة المقدرة للعقد كلو
الربح المتوقع للعقد كلو
مستوى اإلتمام حتى تاريخو (على أساس التكلفة)
أرباح العقد حتى تاريخو
نصيب العام من أرباح العقد

المطلـوب  /إكمال الجدول أعاله لتحديـد الـربح النـاتج عـن شـهادات المهنـدس لألعـوام الثالثـة  ،وتحديـد نصـيب كـل عـام مـن األربـاح التـي سـيتم
االعتراف بها  ،وما ىي تلك الحالة من حاالت االعتراف باإليراد؟ وما ىي مبرراتها

مع تمنيات مدرسي المساق للجميع بالتوفيق والنجاح

