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رقم المساقACNA 3306:
اسم المساق :نظرية المحاسبة
تاريخ االمتحان2018/05/20 :
عدد األسئلة )4(:أسئلة
زمن االمتحان :ساعتان
استخدام اآللة الحاسبة (نعم)

االمتحان النهائي
الفصل الدراسي الثاني
2018 - 2017

اسم المحاضر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :ادارة المال واالعمال  -عربي
القسم  /التخصص :محاسبة
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

السؤال األول :
ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( × ) أمام العبارة الخطأ:

( 7درجات)

مالحظة :يجب قراءة العبارات جيدا قبل اإلجابة وفي حال تعديل إجابة أي عبارة يجب التعليل لها
( .1

) يتم بناء على أساس االستحقاق مقابلة اإليرادات بالمصروفات باعتبار وجود عالقة تكاملية بينهما

( .3

) تعتبر حالة الشهرة الناتجة عن إعادة تقويم أصول وخصوم المنشأة من الحاالت التي يجب فيها استنفاد الشهرة

( .4

) وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فإنه يتم إثبات أصول المنشأة حسب السعر التبادلي الفعلي عند اقتنائها

( .6

) تعتبر قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة أكثر مالئمة من قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة

( .7

) يعتبر مفهوم الشخصية المعنوية حجر الزاوية لفرض الوحدة المحاسبية والذي يعني استقاللية الوحدة المحاسبية عن

( .8

) يرى المعارضون الحتساب فائدة رأس المال أن ذلك يعتبر أم ار نظريا والمحاسبة ال تسجل اآلراء وانما النفقات الفعلية

( .9

) يترتب على معالجة النفقات الرأسمالية باعتبارها نفقات إيراديه زيادة في كل من اجمالي أصول المنشأة وصافي دخلها

( .11

) حدوث حرائق في مخازن الشركة بعد نهاية الفترة المالية تعتبر من االحداث الالحقة التي تؤثر على التقديرات الخاصة

( .2

( .5

( .10

) الهدف من احتساب االستهالك إظهار األصول الثابتة بقيمتها الحقيقية والمحافظة على رأس المال بطريقة سليمة

) عندما يكون الغرض من القياس هو المقارنة بين ظاهرتين فإن المقياس النسبي يعتبر مناسبا لهذا الغرض

المالكين من حيث حقوقها والتزاماتها

) وجدت طريقة التكلفة االستبدالية لتجنب النقد الموجه لطريقة ( )FIFOبخصوص مخزون آخر المدة
بإعداد القوائم المالية للفترة المنتهية

( .12

) يتوقف أسلوب القياس على كل من الهدف من عملية القياس واألفق الزمني لها

( .14

) تصنف النقدية المقيدة لغير االلتزامات قصيرة األجل ضمن عناصر األصول المتداولة

( .13

) من االنتقادات الموجهة لنظرية الملكية أنها تدعو لفرض ضريبة على توزيعات األرباح مما يؤدي الى االزدواج الضريبي

السؤال الثاني :
( 5درجات)

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المختلفة:

مالحظة :يجب قراءة العبارات جيدا قبل اإلجابة وفي حال تعديل إجابة أي عبارة يجب التعليل لها
تقوم وتظهر دائما في قائمة المركز المالي بقيمتها االسمية:
 .1من األصول المتداولة التي ّ
ج – المدينون
أ – المخزون
د – االستثمار في األوراق المالية
ب – النقدية
 .2موارد اقتصادية تمتلكها المنشأة نتيجة احداث سابقة ويتوقع ان تتدفق منها منافع مستقبلية للمنشأة:
أ – اإليرادات

ب – المصروفات

التصرف في األرباح التي تحققها المنشأة:
تبين كيفية
 .3قائمة ّ
ّ
ب – قائمة األرباح المحتجزة
أ – قائمة الدخل

ج – االلتزامات

ج – قائمة المركز المالي

د – األصول
د – قائمة التدفقات النقدية

 .4مبدأ :يقصدددد به أن تظهر القوائم المالية بقدر كاف المعلومات الالزمة والمعبرة عن الواقع ،بما يم ّكن مسدددتخدميها من اتخاذ الق اررات
بشكل سليم:
أ – اإلفصاح

ب – الموضوعية

 .5يتمثل رأس المال المكتسب في:
أ – رأس مال األسهم

ج – األرباح المحتجزة

ج – األهمية النسبية

د – الثبات

ب – رأس المال اإلضافي
د–(أ+ب)

 .6حالة 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

 .7عند تقييم المخزون على أساس سعر البيع الحالي فإنه يمكن تطبيق هذا األساس عندما:
أ – يوجد سعر محدد للسلعة في سوق يخضع لرقابة محكمة

ب – ال يوجد فجوة زمنية كبيرة بين عملية البيع وتحصيل قيمة المبيعات
ج – ال يوجد مصاريف بيعية وتسويقية بقيمة كبيرة
د – جميع ما سبق

 .8ما يميز نظرية الوحدة المحاسبية عن نظرية الملكية أنه في نظرية الوحدة المحاسبية:
أ – يقتصر مفهوم رأس المال على حقوق المالك

ب – استخدام أسلوب مراكز التكلفة

ج – يتم التركيز على مفهوم رأس المال النقدي أكثر من المادي
د – يتم المساواة بين توزيعات األرباح والفوائد باعتبارهما توزيعا للدخل
 .9تحيز المالئمة:

أ – ينخفض بزيادة االستفادة من مخرجات عملية القياس

ب – يرتبط بتحيز الموضوعية بعالقة طردية

ج – يزداد بزيادة االستفادة من مخرجات عملية القياس
د – يكثر وقوعه في مرحلة التحميل

 .10عند تحصيل فوائد السندات المصدرة بخصم ،فانه ينتج عن إطفاء ذلك الخصم:
أ – تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار في السندات

ب  -تخفيض ايراد االستثمار عن قيمة الفوائد المحصلة
ج – زيادة ايراد االستثمار وزيادة القيمة الدفترية لالستثمار

د–(أ+ج)

السؤال الثالث :
اجب حسب المطلوب :

( 18درجة)

عرف كل من :النفقات اإليرادية – البنود االستثنائية  -االحتياطيات .مع التمثيل
ّ .1

( 3درجات)

" .2على الرغم من االنتقادات الموجهة لمبدأ التحفظ ،االّ انه يعتبر من المبادئ المحاسبة التي تؤثر في تقييم العديد من عناصر قائمة المركز
المالي" وضح مع التمثيل المقصود بمبدأ التحفظ ،وما يترتب على تطبيقه من آثار ،وأهم االنتقادات الموجهة اليه.

( 4درجات)

" .3تعتبر قائمة المركز المالي على عالقة مباشرة بقائمة الدخل" وضح ذلك مبينا أوجه تلك العالقة بين القائمتين مع التمثيل 3( .درجات)

 " .4تختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية الواجب توفيره في القوائم المالية " وضح ذلك .مبينا
مفهوم اإلفصاح المناسب واهم مقوماته .مع التمثيل

( 4درجات)

" .5عند قيامك بإجراء المقابلة الشخصية للتنافس على وظيفة محاسب في مخازن إحدى الشركات ،طلب منك أحد أعضاء لجنة المقابلة أن

تدلل على أهمية المخزون بما يجعله يحظى باهتمامك عند تقويمه" ما هي اإلجابة التي سوف تعرضها أمام تلك اللجنة مبينا أهم العوامل

المؤثرة في تقييم المخزون من وجهة نظرك كمحاسب؟ مع التمثيل

( 4درجات)

( 20درجة)

السؤال الرابع :

 .1قدم اليك مدير الحسابات في الشركة البيانات التالية والمتعلقة ببيع العقارات في عامها األول :2017
قيمة المبيعات اآلجلة للعقارات خالل العام

 18000ألف دينار

المحصل نقدا من مبيعات العقارات خالل العام

 6000ألف دينار

نسبة الربح لمبيعات العقارات خالل العام

%40

كيف سددددددتقوم بقياس األرباح المحققة و األرباح غير المحققة من مبيعات العقارات لعام  2017؟ وما هي المعالجات المحاسددددددبية
الالزمة خالل العام ،مع التعليق

( 8درجات)

 .2قامت الشركة التي تعمل بها في  2017/12/1ببيع بضاعة باألجل ألحد العمالء بمبلغ  20000دينار وكانت سياسة االئتمان
المتبعة لدى الشركة عند البيع للعمالء ( 7/3صافي  )30وفي  2017/12/6سدد العميل  %40من قيمة الفاتورة ،وسدد الباقي

في  ،2017/12/30علما بأن الشركة تعالج الخصم النقدي بطريقة صافي الفاتورة

ما هي المعالجات المحاسددددبية التي سددددتقوم بإجرائها في هذه الحالة؟ وكيف سددددتقوم بعرض ذلك في قائمة الدخل؟ وما هو المبرر
برأيك لتطبيق طريقة صافي الفاتورة

( 6درجات)

 .3قدم اليك رئيس قسم الحسابات في الشركة ميزان المراجعة المعد في  2017/12/31وقد أظهر رصيد المدينين بمبلغ 122500
دينار ،ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  9600دينار ،ورصيد المبيعات اآلجلة  340000دينار ،ورصيد الديون

المعدومة  3500دينار ،وقررت اإلدارة المالية للشركة اعتبار نسبة  %1من المبيعات اآلجلة ديون مشكوك في تحصيلها

ما هو المدخل الذي سوف تتبعه في معالجة الديون المشكوك في تحصيلها؟ وكيف ستتم المعالجة المحاسبية لهذه الحالة؟ وكيف ستقوم
بعرض المدينين في قائمة المركز المالي؟ وما هو المبرر برأيك لتطبيق هذا المدخل؟

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

( 6درجات)

