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خبِــــؼـخ فــــٍغـــطٓ١
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اعزخذاَ اٌّؼبخُ أ ٚاٌمٛاِ١ظ(ال)

االِزسبْ آٌ٘بئٟ
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 10درجات

السؤال األول :اختار/ي البديل األفضل من بين البدائل المتاحة:


األثؼبد اٌؼبِخ ٌألٔشطخ االخزّبػ١خ:

 -أَشطت خبصت ببنعبيهٍٍ

-

أَشطت راث انُفع انعبو نهجًٕٓس

 -أَشطت حٓذف إنى حذقٍق سضب انعًالء

-

كم يب ركش صذٍخ



ّٔٛرج  Estesأغٍك ػٍ ٗ١رمش٠ش:

 -انعًم االجخًبعً

-

انُشبط االجخًبعً – االقخصبدي

 -اإلفصبح عٍ األداء االجخًبعً

-

انخؤثٍش االجخًبعً



االردبٖ اٌصس١ر ٌم١بط اٌزىبٌ١ف االخزّبػ١خ اٌزٕ٠ ٞبد ٞثعشٚسح :

 -األخز ببنًفٕٓو انٕاعع نهخكبنٍف االجخًبعٍت

-

األخز ببنًفٕٓو يٍ ٔجٓت َظش اقخصبدٌت

 -األخز ببنًفٕٓو يٍ ٔجٓت َظش يذبعبٍت

-

ال شًء يًب ركش صذٍخ



ػٕذ إثجبد ِصبس٠ف اٌزٍٛس ف ٟاٌذفبرش اٌّسبعج١خ ػٍ ٝاٌّسبعت اٌزّ١١ض ثٛٔ ٓ١ػ ِٓ ٓ١اٌّصبس٠ف:

 -يصبسٌف انذذ يٍ انخهٕد

-

 -االثُبٌ يعب ً

-



رؼزجش اٌزىبٌ١ف االخزّبػ١خ ٌىٍفخ اٌٛلب٠خ اٌصس١خ ٚاألِٓ اٌصٕبػٌٍ ٟؼبٍِ ٓ١ف ٟإٌّشأح:

 -حكبنٍف يُع دذٔد أضشاس اجخًبعٍت

-

 -االثُبٌ يعب ً

-



 ال ٌعذ َشبط اجخًبعً نكَّٕ يهضو قبََٕبً -غٍش رنك (أُركشِ)

 -االثُبٌ يعب ً

ِغبّ٘خ إٌّشأح اٌّزٛلؼخ ف ٟأخٛس ػالج ِشض اٌزذسْ أصبة ػذد ِٓ اٌؼبٍِ ٓ١ثغجت اٌغجبس إٌبرح ِٓ ػٍّ١برٙب اٌزشغ١ٍ١خ:

 -حذذد انكهفت االجخًبعٍت ٔفقب ً نٕجٓت انُظش االقخصبدٌت

 حذذد انكهفت االجخًبعٍت ٔفقب ً نٕجٓت انُظش انًذبعبٍت -غٍش رنك (أُركشِ)

 حذذد انكهفت االجخًبعٍت ٔفقب ً نهًفٕٓيٍٍ

ٔفمبد اززفبي إٌّشأح ثضٚاج ػذد ِٓ اٌؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب:

 -حذذد انكهفت االجخًبعٍت ٔفقب ً نٕجٓت انُظش االقخصبدٌت

 حذذد انكهفت االجخًبعٍت ٔفقب ً نٕجٓت انُظش انًذبعبٍت -غٍش رنك (أُركشِ)

 حذذد انكهفت االجخًبعٍت ٔفقب ً نهًفٕٓيٍٍ

حكبنٍف حصذٍذٍت
غٍش رنك (أُركشِ)

لبِذ إداسح ِٕشأح ثؼمذ ػذد ِٓ إٌذٚاد اٌزثم١ف١خ ألفشاد إٌّطمخ اٌّس١طخ ٚرٌه ِغبّ٘خ ِٕٙب ف ٟسفغ اٌّغز ٜٛاٌثمبف:ٌُٙ ٟ

 ٌعذ َشبط اجخًبعً ٔفقب ً نًعٍبس طبٍعت انُشبط

يصبسٌف إصانت انخهٕد
غٍش رنك (أُركشِ)

ِصبس٠ف اٌسذ ِٓ اٌزٍٛس ٕ٠ذسج ظّٓ اٌّصبس٠ف:
 االٌشادٌت ٌٔذًم عبئٓب عهى دخم انفخشة انخً أَفق فٍٓب -غٍش رنك (أُركشِ)

 انشأعًبنٍت ٔحخصص حكهفخٓب عهى فخشاث يذبعبٍت االثُبٌ يعب ً1
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أ ٞاٌؼجبساد اٌزبٌ١خ رؼزجش صس١سخ:

ًَٕ -رج انفضم ديج األَشطت االجخًبعٍت ٔاالقخصبدٌت فً حقشٌش ٔادذ

 -قذو عبذ انًجٍذ ًَٕرجٍٍ نإلفصبح عٍ األداء االجخًبعً

 -انًُبرج انٕصفٍت اْخًج ببنًُبفع االجخًبعٍت إنى جبَب انخكبنٍف االجخًبعٍت  -انعببساث انغببقت غٍش صذٍذت

السؤال الثاني :أجيب/ي عن األسئمة التالية:


 10درجات

ػٕذ فصً ػٕبصش اٌزىٍ١ف اٌخبصخ ثبٌّغؤ١ٌٚخ االخزّبػ١خ ػٓ اٌؼٕبصش األخش ٜرٛخذ ِؼب١٠ش ٠زُ االعزششبد ثٙب ،فّب ٘ ٟرٍه
اٌّؼب١٠ش؟ ()4



ٌٍسفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس ٚاالٔمشاض ٠زسمك ػٓ غش٠ك رشش١ذ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّزبزخ (أ ٞأدبص ثؼط اإلخشاءاد) فّب ٟ٘
رٍه اإلخشاءاد؟ ()3



ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أّ٘١خ ِسبعجخ اٌج١ئخ ٌٍسىِٛبد ٚأخٙضح زّب٠خ اٌج١ئخ ،فٛخٛد إغبس ٌّسبعجخ اٌج١ئخ ف ٟاٌّشبس٠غ االلزصبد٠خ ٠سمك
ٌٍّسبعت ِٚزخز اٌمشاس ػذح ِضا٠ب ،أُروش٘ب)2( .



ِب ِؼٕ ٝاٌدٍّخ اٌزبٌ١خ؟ أظشاس ػٕبصش رٍٛس اٌج١ئخ > األسثبذ اٌّسممخ ِٓ اٌّصٕغ ()1

 15درجة

السؤال الثالث :أجيب/ي كما هو مطموب:

:

أٚالًال :إٌ١ه ثؼط اٌّؼٍِٛبد ا٢ر١خ اٌز ٟرخص ِٕشأح ػبِخ ٌٍصٕبػبد اإلٔشبئ١خ:
 يغبًْت انًُشؤة فً انضًبٌ االجخًبعً نهعبيهٍٍ بكهفت (  )8000دٌُبس. قًٍت االَخفبض فً اإلَخبج َخٍجت اَخفبض كفبءة انعبيهٍٍ بفعم إصببخٓى بًشض بكهفت (  ) 1500دٌُبس. يعبنجت انخهٕد فً انًٍبِ بكهفت (  )1300دٌُبس. االدخفبالث انٕطٍُت ٔانذٌٍُت بكهفت (  )5000دٌُبس.اٌّطٍٛة :رسذ٠ذ اٌىٍفخ االخزّبػ١خ ٚفك:
 ٚخٙخ إٌظش اٌّسبعج١خٚ -خٙخ إٌظش االلزصبد٠خ

ثبٔ١ب ًال :إرا ػٍّذ أْ إداسح ششوخ لشسد رطج١ك ِسبعجخ اٌّغؤ١ٌٚخ االخزّبػ١خ ٚلذِذ اٌّؼٍِٛبد اٌزبٌ١خ اٌز ٟرخص أٔشطزٙب
االخزّبػ١خ اٌزِ ٟبسعزٙب خالي اٌغٕخ:
 ٌعبنج يذبعب انششكت يغبًْت اإلداسة فً انًُبعببث انٕطٍُت ٔانذٌٍُت ٔانخً بهغج خالل انغُت  180دٌُبس ضًٍ يصبسٌف إداسٌتيخُٕعت.
 حقذو إداسة انششكت نعًبل اإلَخبج انًضاٌب انعٍٍُت انخبنٍت كهفخٓب انغٌُٕت: 1150دٌُبس يالبظ انعبيهٍٍ.
 2200دٌُبس ٔجببث طعبو.
 780دٌُبس َقم انعبيهٍٍ
2
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 قذسث اإلداسة انًبنٍت فً انششكت قًٍت انضشس انزي نذق فً انبٍئت بكهفت (  )1650دٌُبس.اٌّطٍٛة :إخشاء لٛ١د اٌزغ٠ٛخ اٌالصِخ ٌزطج١ك ِسبعجخ اٌّغؤ١ٌٚخ االخزّبػ١خ.

 15درجة

السؤال الرابع :أجب عمى أحد السؤالين فقط:

أٚالًال :رّزٍه ششوخ صٕبػ١خ ِؼذاد ٌزٕم١خ اٌٛٙاء ِٓ اٌغجبس اٌّزغبلػ ِٓ ا٢الد اٌز ٟرغزخذِٙب اٌششوخ ف ٟصٕبػخ االعّٕذ
ٚوبٔذ اٌج١بٔبد وبٌزبٌ:ٟ
اٌّجٍغ ثبٌذٕ٠بس

اٌج١ـــــبْ
حكهفت األصم عُذ االقخُبء

200.000

انعًش اإلَخبجً نألصم

 10عٕٛاد

قبيج انششكت بعذ ( )5خًظ عُٕاث يٍ انخشغٍم ببٍع األصم بًبهغ

120.000

اٌّطٍٛةِ :ؼبٌدخ اٌسبٌخ اٌغبثمخ ف ٟربس٠خ اٌج١غ (اٌمٛ١د اٌّسبعج١خ ٌؼٍّ١خ اٌج١غ ٚإلفبي اٌمٛ١د) ،ػٍّبًال ثبْ اٌششوخ رزجغ غش٠مخ اٌمغػ
اٌثبثذ ف ٟاززغبة اال٘زالن ِغ ِشاػبح ػذَ ٚخٛد ٔفب٠خ ٌألصً.
عهى فشض أٌ انششكت بعذ ( )7عبع عُٕاث يٍ انخشغٍم قبيج بًببدنت األصم بآخش ٌغخخذو نُفظ انغشض ٔقذسث
قًٍت األصم انجذٌذ بًبهغ:

50.000

انعًش اإلَخبجً نألصم انجذٌذ

 5عٕٛاد

ٔبعذْب ٌصبخ غٍش صبنخ نالعخعًبل ٔقذسث َفبٌخّ بًقذاس

2000

اٌّطٍٛةِ :ؼبٌدخ زبٌخ اٌّجبدٌخ فمػ د ْٚإثجبرٙب ثبٌذفبرشِ ،غ اززغبة لغػ اال٘زالن ٌألصً االخزّبػ ٟاٌدذ٠ذ.

ثانياًا :استوردت شركة صناعية (فمتر) لتنقية هواء المصنع من الغازات المتطايرة أثناء اإلنتاج وقد أُعطيت البيانات التالية:
المبمغ بالدينار
300.000

البيــــان

ععش ششاء انفهخش
خصى َقذي يٍ ععش انفبحٕسة

%10

دفؼذ اٌششوخ اٌّصبس٠ف اٌزبٌ١خ زز ٝأصجر اٌفٍزش خب٘ض ٌالعزخذاَ :
يصبسٌف َقم بذشي

4000

حؤيٍٍ ضذ أخطبس انبذش

4000

سعٕو جًشكٍت

12.000

يصبسٌف حشكٍب ٔحشغٍم

10.000

المطموب :قياس كمفة األصل السابق واجراء القيود المحاسبية ،عمماًا بأن العمر اإلنتاجي لألصل قدر من الخبراء ب  10سنوات
وبدون نفاية والشركة تتبع طريقة القسط الثابت في احتساب االهتالكات.
3

خبِــــؼـخ فــــٍغـــطٓ١

سلُ اٌّغبقMGNA 3309 :
اعُ اٌّغبق :لعب٠ب ِسبعج١خ ِؼبصشح
ربس٠خ االِزسبْ18/5/2018 :
ػذد األعئٍخ )4(:أعئٍخ
صِٓ االِزسبْ:عبعرٓ١
اعزخذاَ اٌ٢خ اٌسبعجخ(ٔؼُ)

اعُ اٌّسبظش:
سلُ اٌطبٌت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعُ اٌطبٌت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌىٍ١ـخ :وٍ١خ إداسح اٌّبي ٚاألػّبي
اٌمغُ  /اٌزخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
اعزخذاَ اٌّؼبخُ أ ٚاٌمٛاِ١ظ(ال)

االِزسبْ آٌ٘بئٟ
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 15درجة

السؤال الخامس :سؤال إضافي لمن لم يتقدم لالمتحان النصفي( :المطموب حل السؤالين)

أٚالًال :رزّثً اٌّشىٍخ اٌخبصخ ثأعظ رّٟٞص األٔشطخ االخزّبػ١خ ف ٟو١ف١خ اخز١بس أزذ االردب٘ ،ٓ١اروش ٘ز ٓ٠االردبِ٘ ٓ١غ رؼش٠ف وً اردبٖ.
ثبٔ١ب ًال :أػٍٕذ اٌششوخ اٌؼشث١خ ٌٍسذ٠ذ ٚاٌصٍت ػٓ زبخزٙب ٌّٛظف ٓ١إلشغبي اٌٛظبئف اٌزبٌ١خ:
اٌٛظ١فخ

اٌؼذد اٌّطٍٛة

اٌزأ٘ ً١اٌذساعٟ

يُٓذط إَخبج

كهٍت انُٓذعت -قغى اإلَخبج

3

يُٓذط يٍكبٍَكب

كهٍت انُٓذعت – قغى انًٍكبٍَك

2

يُٓذط كٓشببء

كهٍت انُٓذعت -قغى انكٓشببء

2

بهغج يصبسٌف اإلعالٌ عٍ انٕظبئف

200

يصبسٌف يكبفؤة انهجُت انفٍُت

400

يصبسٌف انبشَبيج انخذسٌبً انًعذ نهخؤٍْم ٔانخذسٌب بكهفت

2750

يصبسٌف سٔاحب األفشاد خالل يذة انخعٍٍٍ انخجشٌبً نًذة عخت أشٓش

3650

اٌّطٍٛة :رسذ٠ذ وٍفخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبعزخذاَ غش٠مخ اٌىٍفخ اٌزبس٠خ١خ

انهتت ا ألس ئةل
أسأأل هللا لمك التوفيق والنجاح

4

