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السؤال االول :ضع عالمة ( )/أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )Xأمام العبارة الخاطئة فيما يلي 10 ( :درجات)
ٌ - 1تم قٌاس الموارد البشرٌة بنفس األسس المتبعة فً قٌاس الموجودات األخرى المالٌة.
ٌ - 2ذكر البعض أنه ال ٌنبغً االعتماد على شرط الملكٌة العتبار الموارد البشرٌة من موجودات المنشأة.
 - 3فً التأجٌر التشغٌلً تقوم الشركة المؤجرة بشراء األصل وتسجٌله باسمها ثم تقوم بنقل حٌازته الى المستأجر مقابل
دفعات محددة تدفع بانتظام .
 - 4فً عقد التأجٌر التموٌلً ٌجوز سداد المستأجر دفعة مقدمة من قٌمة العقد .
ٌ - 5قصد بالحق المتعلق باستالم المنافع المستقبلٌة التً تتولد من استخدام الموارد البشرٌة هو الحق الوظٌفً الذي ٌمتد
حسب عقود العمل مهما بلغت مدتها.
ٌ - 6تم التعبٌر عن القٌمة االستخدامٌة بالقٌمة االستبدالٌة أو القٌمة العادلة أٌهما أكبر.
 - 7األصول غٌر الملموسة هً أصول تحقق منافع مستقبلٌة ذات طبٌعة غٌر نقدٌة ولٌس لها وجود مادي .
ٌ - 8هدف مفهوم انخفاض األصول الى وضع اجراءات ٌمكن للمنشاة تطبٌقها لضمان أن أصولها قد تم اثباتها بقٌم ال
تتجاوز قٌمتها االستردادٌه .
 - 9خسارة االنخفاض فً القٌمة هً المبلغ الذي تزٌد فٌه القٌمة الدفترٌة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن القٌمة
االستردادٌة له .
- 10القٌمة االستبدالٌة لألصل هً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقع أن تحققها األصول المولدة لوحدة النقد .

السؤال الثاني  15 (:درجة )
 - 1اذكر الشروط العامة لحاالت تنفٌذ عقد التأجٌر التموٌلً .
 - 2اذكر وناقش الشروط أو الخصائص التً ٌتعٌن توافرها فً الموارد البشرٌة لكً ٌتم تصنٌفها على أنها موجودات
للمنشأة.
 - 3عادة ٌتم حساب معدل الخصم للتدفقات النقدٌة التً تحققها األصول المولدة لوحدة النقد باالستناد الى معدل الفائدة الخالً
من المخاطر الى جانب معدالت أخرى .اذكر المعدالت التً ٌجب اخذها بعٌن االعتبار عند تحدٌد معدل الخصم .
 - 4من االمور التً استقر علٌها الفكر المحاسبً هو عم االعتراف بالشهرة المتولدة داخلٌا ً  .اذكر وناقش المبررات التً
تدعو الى ذلك.
 - 5تظهر الشهرة فً المعالجات المحاسبٌة للشركة الدامجة فً صورتٌن  .ناقش الصورتان التً تظهر بهما الشهرة موضحا ً
كٌف تتم المعالجة المحاسبٌة لكل منهما.
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السؤال الثالث  14(:درجة )
تم توقٌع عقد تأجٌر تموٌلً بٌن شركة فلسطٌن للطٌران ( مستأجر ) وشركة مصر للطٌران ( مؤجر )الستئجار طائرة
صغٌرة لنقل الركاب وفق الشروط التالٌة:
 - 1القٌمة الدفترٌة لألصل فً سجالت المؤجر  50ملٌون دوالر ,وأن القٌمة الحالٌة اإلٌجارٌة تعادل  46,973,000دوالر.
 - 2القٌمة االٌجارٌة السنوٌة  7ملٌون دوالر تدفع فً نهاٌة كل عام.
 - 3ال توجد قٌمة تخرٌدٌة لألصل فً نهاٌة عمره االنتاجً.
 - 4مدة العقد ( العمر االقتصادي )  10سنوات والعمر االفتراضً لألصل  12سنة .
 - 5معدل الفائدة الذي ٌرٌده المؤجر  . %8المطلوب
اجراء القٌود المحاسبٌة فً سجالت المستأجر وسجالت المؤجر وفق المعٌار الدولً رقم  17وذلك للسنة األولى فقط .
السؤال الرابع 11(:درجة ) قام أحد المصانع بإعادة تأهٌل  10من المهندسٌن المتمٌزٌن لغرض االستفادة منهم فً
تطوٌر منظومة برمجٌة كاملة لإلنتاج فً المصنع وفٌما ٌلً البٌانات المتعلقة بتحدٌد قٌمة الموارد البشرٌة:
 - 1التكلفة التارٌخٌة إلعداد المهندسٌن:
 150000دوالر.
تكلفة التدرٌب والتأهٌل
تكلفة استهالك اآلالت واالجهزة المستخدمة  120000دوالر.
 200000دوالر.
تكلفة سفر وتنقل
تكلفة االختٌار والتعٌٌن  80000دوالر.
 - 2اٌرادات ومصروفات المصنع ورواتب المهندسٌن بالدوالر:
الثالثة
الثانٌة
األولى
السنة
االٌرادات
400000
350000
250000
المصروفات
120000
130000
150000
رواتب
70000
60000
50000
المهندسٌن

الرابعة
600000
100000
80000

الخامسة
750000
100000
100000

 - 3مجموع رأس المال المستثمر فً المصنع ( الموجودات )  3ملٌون دوالر ومعدل العائد على االستثمار  , %8وتكلفة
رأس المال ( معدل الخصم ) .%5
 - 4ان تكلفة استبدال المهندسٌن بأخرٌن سٌكبد الشركة تسدٌد مبلغ  300.000دوالر،وأن استبدالهم ٌترتب علٌه تضحٌة
بإٌرادات عمرهم االنتاجً والمقدرة ب  2,300000دوالر ,علما ً أن قٌمتهم السوقٌة تبلغ  200.000.000دوالر
المطلوب :
أوالً  :تحدٌد تكلفة الموارد البشرٌة باستخدام طرٌقة التقٌٌم على أساس :
أ  -التكلفة التارٌخٌة.
ب  -التكلفة االستبدالٌة.
ت  -خصم األرباح غٌر العادٌة.
ثانٌا ً  :اجراء القٌود المحاسبٌة الالزمة إلثبات تكلفة الحصول على الموارد البشرٌة ،وقسط االطفاء للسنة األولى فقط
علما ُ بأنعقد العمل مع المهندسٌن لمدة  5سنوات.
ثالثا ً :بافتراض أن أحد المهندسٌن توفً بعد عام من استقدامه للعمل فً المصنع.
المطلوب  :اجراء القٌود المحاسبٌة إلثبات قٌد وفاة المورد البشري مع مراعاه قسط االطفاء .
انتهت األسئلة
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