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أجب عن األسئمة التالية :
السؤال األول  10(:درجات)
ضع عالمة صح او خطأ في المربع المخصص في دفتر اإلجابة وصحح العبارة الخاطئة:
 .1تمجأ الشركات متعددة الجنسيات الى ابرام عقود الصرف االجل لمواجهة مخاطر السيولة بين تاريخ نشأة المعاممة
وتاريخ التسوية النقدية لها.

 .2يظهر معيار المحاسبة الدولية رقم ( )21فروق أسعار صرف العممة الناشئة عن االلتزامات بالعممة األجنبية بهدف
حماية صافي استثمارات المنشاة .

 .3عقد الصرف االجل يعتبر بمثابة اتفاق ودي بين طرفين احدهما شركة متعددة الجنسيات واألخرى شركة محمية
 .4تحقق الشركة أرباح صرف عمالت عندما يرتفع سعر الصرف المباشر لعممتها لدى تسديد المستوردين التزاماتهم
المستحقة بالعممة األجنبية .

 .5يؤدي عجز ميزان المدفوعات التجاري لبمد ما الى انخفاض سعر صرف العممة المحمية مقابل العمالت األجنبية

 .6من األمور التي يجب مراعاتها عند توقيع عقد الصرف االجل احتساب تكمفة الفرصة البديمة بين سعرينهما سعر
الصرف االجل وسعر الصرف الحالي

 .7يمكننا القول ان االتجاه الحالي لممحاسبة الدولية هو محاولة توحيد معايير المحاسبة الدولية والتوافق عميها .

 .8عند قيام شركة باالستيراد من الخارج فان سعر الصرف المستخدم في تحرير الفاتورة هو سعر الصرف في نهاية
السنة المالية .

 .9التشكل اختالفات المصطمحات المحاسبية بين الدول أي مشكمة في تطوير المحاسبة الدولية وخصوصا في الدول
الناطقة بنفس المغة .
 .10كمما زادت تقمبات وتغيرات األسعار الصرف كمما قل األثر عمى القوائم المالية الموحدة
السؤال الثاني :في ضوء ما درست اكتب عن( )4م ما يأتي في نقاط محددة  4( :درجات)
 .1أسواق الصرف االجنبي

 .2مدخل المعاممة المزدوجة
 .3أسباب سعي الشركات نحو العولمة

 .4األنواع الشائعة لمتحالفات االستراتيجية في الشركات متعددة الجنسيات .
 .5طبيعة ومفهوم محاسبة التغطية.
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السؤال الثالث 16(:درجات)
في 2016/10/31قامت الشركة المصرية بشراء بضاعة بمبمغ ( )300,000لاير قطري،عمى ان تسدد
قيمتها في  ، 2017/4/1وفي نفس التاريخ دخمت الشركة المصرية في عقد صرف آجل لشراء
( )300,000قطري من بنك االتحاد وبسعر آجل (  ) 1.3جنية مصري لكل لاير قطريوقد كانت أسعار
صرف اللاير القطري مقابل الجنية المصري عمى النحو التالي :
2015/10/31

1.25

2015/12/31

1.28

2016/4/1

1.35

المطموب  :اجراء القيود الالزمة في دفاتر الشركة المصرية والقطرية ؟

إنتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

