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السؤال األول :اختار/ي البديل المناسب من بين البدائل المتاحة ) (10درجات
مالحظة :ترتيب الترقيم (أ -ب -ج – د)
 )1يتمثل رأس المال المكتسب في:
 -رأس مال األسهم.

 رأس المال اإلضافي. رأس المال المدفوع. -األرباح المحتجزة.

 )2ليست من طرق تقويم المخزون السمعي:
 -طريقة المتوسط المرجح

 طريقة التكمفة االستبدالية طريقة إعادة التقدير -طريقة FiFo

 )3يقصد بصافي رأس المال العامل:

 زيادة إجمالي األصول عن إجمالي الخصوم. -زيادة صافي األصول عن االلتزامات قصيرة األجل.

 -زيادة إجمالي األصول عن االلتزامات قصيرة األجل.

 زيادة األصول المتداولة عن االلتزامات قصيرة األجل. )4أي من االستثمارات التالية تصنف دائماً ضمن االستثمارات قصيرة األجل فقط:

 استثمارات يحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. استثمارات لغرض المتاجرة. استثمارات متاحة لمبيع. -جميع ما سبق.
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 )5يترتب مل تطبيق طريقة الوارد أوالً صادر أوالً:

 -اعتبار المخزون من أقدم المشتريات.

 -مقابمة إيرادات المبيعات بالتكمفة التاريخية لها.

 إظهار أرباح صورية (زائدة) في حالة االنكماش. اعتبار المبيعات من أحدث المشتريات. )6قائمة المركز المالي تبين:
 عناصر األصول وااللتزامات وحقوق الممكية لممنشأة خالل الفترة. عناصر األصول وااللتزامات وحقوق الممكية لممنشأة في تاريخ معين. -التغير في أصول المنشأة والتزاماتها خالل الفترة.

 -أسباب اختالف صافي الربح المحاسبي عن صافي التدفق النقدي.

 )7موارد اقتصادية تمتمكها المنشأة نتيجة أحداث سابقة ويتوقع أن تتدفق منها منافع مستقبمية :
 -األصول.

 المصروفات. االلتزامات. -اإليرادات.

 )8تعتبر االحتياطيات:
 عبئاً وتحميالً عمى الدخل. محتممة الحدوث والقيمة. -مؤكدة الحدوث والقيمة.

 -محتممة الحدوث ومؤكدة القيمة.

 )9يمثل الحد األدنل الالزم االحتفاظ به لحماية الدائنين:
 -األرباح المحتجزة.

 رأس المال اإلضافي. رأس مال األسهم. -أسهم الخزينة.
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 )10يهدف احتساب استهالك األصول الثابتة إلل:
 إظهار األصول الثابتة بقيمتها الحقيقية. الوصول إلى صافي الربح الصحيح. المحافظة عمى رأس المال. -كل ما سبق.

(  )25درجة

السؤال الثاني :أجيب/ي ن األسئمة التالية

 قارن بين كل من نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر مع التمثيل ) (3درجة
 ما الفرق بين المخصصات واالحتياطيات من حيث المفهوم؟ ( )3درجة
 عمى الرغم من األهمية التي تحظى بها قائمة المركز المالي ،إال أنها تتعرض لبعض االنتقادات التي تتعمق
بمحددات وقيود عميها" ناقش اثنين من تمك االنتقادات مبيناً رأيك ) (3درجة
 يعتبر المخزون أحد بنود األصول المتداولة في قائمة المركز المالي والذي يحظى باهتمام جميع األطراف ذات
العالقة" وضح ذلك مبيناً أهمية تقويم المخزون واآلثار المترتبة عمى الخطأ في تقويمه (المشاكل)؟ ) (3درجة
 ما المقصود باالستهالك؟ ولماذا يتم احتسابه؟ وما هي طرق احتسابه؟ ) (5درجة
 عند االستثمار في السندات طويمة األجل فإن هناك ثالث حاالت لشرائها" ما الحاالت مع التوضيح؟ ()3
 عند قيامك بإجراء مقابمة شخصية لمتنافس عمى وظيفة محاسب في إحدى الشركات وطمب منك أحد أعضاء لجنة المقابمة
تحديد أي من عناصر األصول المتداولة يجب أن يحظى باهتمام وأهمية بالغة عند قيامك بتقويمه" ما هي إجابتك التي
سوف تعرضها أمام المجنة موضحاً مبررات إجابتك من وجهة نظرك كمحاسب؟ ( )5
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(  )15درجة

السؤال الثالث :أجب ما هو مطموب منك

أوالً :ظهرت األرصدة اآلتية ضمن أرصدة ميزان المراجعة الذي أ د في  31/12/2018إلحدى الشركات:
مدين

اسم الحساب

دائن

8000

بضاعة أول المدة

60.000

مشتريات

5000

م .مشتريات
12.000

مبيعات

200

مردودات مشتريات

500

مردودات مبيعات

2000

أجور موظفي البيع

200

م .نقل مبيعات

300

م .إعالن

5000

م .إدارية وعمومية
إيراد أوراق مالية

2000

فوائد مدينة

12.000

واذا عممت أن المخزون السمعي آخر الفترة قد قوم في  31/12بمبمغ  9000دينار.
المطموب :تصوير قائمة الدخل ن السنة المنتهية في  31/12مع العمم أن الشركة تخضع لضريبة
مقدارها .%15
4

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقACNA 3306 :
اسى انًسبقَ :ظريت انًحبسبت
تبريخ االيتحبٌ2019/05/19 :
عذد األسئهت )3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتيٍ
استخذاو اآلنت انحبسبت(َعى)

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي انثبَي
2019 /2018

اسى انًحبضر :د .ديبال انرزي
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

ثانياً :بمغت قيمة المخزون إلحدى الشركات في بداية الفترة  250.000دينار  ،وأعطيت البيانات
التالية :المطموب :تقدير قيمة المخزون وفقا لطريقة مجمل الربح
صافي المشتريات خالل الفترة

550.000

صافي المبيعات خالل الفترة

750.000

نسبة مجمل الربح لمشركة

%30

انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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