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

) (7درجات

 )1من أهم معالم الحقبة الثالثة:
 نشوء محاسبة الشركات والمحاسبة الضريبية والتكاليف. -نشوء قائمة الموارد واالستخدامات.

 انفتاح المحاسبة عمى كل من النظرية الحديثة لمقياس والنظرية الحديثة لممعمومات. كل ما ذكر صحيح. )2ال بد من توفر بعض المعايير األساسية لمفروض المحاسبية من أهمها:
 -أن ترتبط بالتطور المنطقي المحاسبي.

 أن تقبل الفروض كأساس سميم لممناقشة باعتبارىا صحيحة لمبدء في تطور المنطق المحاسبي. -االثنان معاًا.

 ليس مما ذكر صحيح. )3يرجع السبب الستخدام التكمفة التاريخية في تقييم األصول إلى:
 قاد اًار عمى بيان المركز الحقيقي المالي لموحدات االقتصادية. أنيا ناتجة عن عممية تبادل حقيقية وليست افتراضية. -االثنان معاًا.

 ليس مما ذكر صحيح. )4نظرية األموال المخصصة:
 -تركز عمى مسألة األموال.

 ال تركز عمى الوحدة المحاسبية أو المالك. المنشأة صندوق أموال لو أغراض محددة. -كل ما ذكر صحيح.
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 )5أي الجمل التالية ال تعتبر صحيحة من وجهة نظر نظرية المنشأة:
 تعد البيانات المحاسبية من وجية نظر قائد المنشأة. تقوم عمى أساس أن لممنشأة مسئولية اجتماعية وق ارراتيا تؤثر عمى عدة أطراف في المجتمع. -تتحمل إدارة المنشأة مسئولية توفير فرص النمو واالستم اررية.

 تتمثل مسئولية اإلدارة في استخدام الموارد االجتماعية ليتم توزيع العائد عمى جميع األطراف. )6أي من التحيزات التالية ال ُيعد من أشكال تحيز القياس المحاسبي:
 تحيز الموضوعية. تحيز مصدره القائم بعممية القياس. -تحيز المالءمة.

 -تحيز الموثوقية.

 )7يتضمن مدخل المشاكل المحاسبية لبناء النظرية عدة مناهج منها:
 المنيج االستقرائي. -المنيج األخالقي.

 منيج اإلفادة لمتخذي الق اررات. -جميع ما ذكر صحيح.

 8درجات

السؤال الثاني :أجيب/ي عن األسئمة التالية

 ماذا ُيقصد مبدأ التحفظ (الحيطة والحذر) وما هي مبررات األخذ بالمبدأ؟ ) (2درجة
 ما هو تعريف جمعية المحاسبين األمريكية لممحاسبة؟ ) (1درجة
 ما عالقة عممية التبويب بعممية القياس المحاسبي؟ ) (1درجة
 أكتب/ي الفرق بين الهدف من الميزانية؟ والهدف من قائمة الدخل؟ ) (2درجة
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فيما يمي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات لعام 2009
البيان

المبمغ بالدينار

) (2درجة
بيانات إضافية

 500.000مبيعات 2008

متحصالت من العمالء خالل العام 2.500.000
مشتريات خالل العام

1.200.000

سدد  1.000.000خالل العام

رصيد الدائنين بداية العام

500.000

سددت بالكامل خالل العام

مدفوعات لممصاريف التشغيمية

300.000

مصاريف مستحقة نياية العام

50.000

 100.000خاصة باألعوام السابقة
خاصة بعام  2009بالكامل

المطموب :قياس نتائج النشاط لعام  2009وفقاً لألساس النقدي

انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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