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السؤال األول:

أجب عن االسئمة التالية:

 .1يوجد ثالث مستويات لمتغير في االسعار .وضح تمك المستويات مع بيان كيفية قياس التغير في االسعار في
تمك المستويات؟

 .2وضح الفرق بين العناصر النقدية والعناصر غير النقدية؟
 .3اذكر نقاط القوة في نموذج الكمفة االستبدالية؟

 .4اذكر خمسة فقط من العوامل التي جعمت النظرية المحاسبية تستحدث نظام جديد لممحاسبة عن الموارد البشرية؟
( 10درجة)

السؤال الثاني:

اليك كشف المركز المالي إلحدى الشركات المساهمة العامة ما في بداية ونهاية السنة المالية .2016
الموجودات

1/1/2016

 31/12/2016المطموبات وحقوق الممكية 1/1/2016

31/12/2016

موجودات نقدية

12600

14200

المطموبات النقدية

8800

9400

موجودات غير نقدية

8500

9600

المطموبات غير النقدية

2500

3000

حقوق الممكية

9800

11400

المجموع

21100

23800

21100

23800

المجموع

فاذا عممت أن:

 .1صافي المتحصالت النقدية خالل السنة تبمغ  30000دينار ،بينما تبمغ صافي المدفوعات النقدية
 20000دينار.

 .2الرقم القياسي العام لألسعار في  2016/1/1يبمغ  100وفي  2016/12/31يبمغ .140

المطموب :اعداد كشف يوضح مكاسب وخسار القوة الشرائية في .2016/12/31
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( 12درجة)

السؤال الثالث:
في  2016/1/1بدأت شركة القدس اعمالها بالموجودات والمطموبات التالية:
الموجودات

1/1/2016

المطموبات وحقوق الممكية

1/1/2016

نقدية

20000

مطموبات قصيرة االجل

60000

مخزون ( 1400وحدة بسعر  100دينار لموحدة)

140000

مطموبات طويمة االجل بفائدة %6

100000

اثاث

80000

راس المال

200000

سيارات

120000
المجموع

360000

المجموع

360000

وخالل السنة تمت العمميات التالية:

 المبيعات  540000دينار ثمن بيع  3000وحدة بسعر  180دينار لموحدة.
 المشتريات  350000دينار ثمن شراء  2500وحدة يسعر  140دينار لموحدة.
 4000 مصاريف تسويقية.
 3000 مصاريف ادارية.
فاذا عممت ان:

 نسبة اهالك الموجودات الثابتة  %10سنوي قسط ثابت.
 تستخدم الشركة طريقة  FIFOفي تقييم الصادر من المخزون.

 الكمفة االستبدالية لموحدة من البضاعة خالل السنة وفي نهاية السنة وهي  150دينار لموحدة.
 الكمفة االستبدالية لألثاث  100000دينار ،ولمسيارات  150000دينار.
 تستخدم الشركة نموذج الكمفة االستبدالية في معالجة اثر التغيرات.

المطموب :اعداد كشف الدخل وفقاً لنموذج الكمفة االستبدالية كما في .2016/12/31

انتهت األسئلة
مع تمنيبتي لكم ببلنجبح والتىفيق
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