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السؤال األول  4 ( :درجات )
اشترت شركة فلسطين آالت الستخدامها في عمليات االنتاج خالل المدة من عام 2015م– 2018م وقامت
بتسجيلها في السجالت المحاسبية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية كاآلتي :
الرقم القياسي
التكلفة التاريخية بالدينار
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المطلوب  :احسب التكلفة االجمالية لألصول باستخدام وحدات نقدية متماثلة في القوة الشرائية ( التكلفة
التاريخية المعدلة  ,بؤثر التغير في المستوى العام لألسعار ) وفقا ً للرقم القياسي لعام . 2018
السؤال الثاني  3 ( :درجات )
كانت صافي العناصر النقدية في بداية العام الحدى المنشآت  400,000دينار وكانت المتحصالت النقدية خالل
العام  290.000دينار والمدفوعات النقدية خالل العام  100,000دينار.
المطلوب  :احتساب الخسارة الناجمة عن صافي البنود النقدية علما ً بؤن الرقم القياسي لألسعار في بداية العام
كان  120وارتفع الى  130في نهاية العام وكان المتوسط . 125
السؤال الثالث  5 (:درجات )
 بتاريخ  2018/1/1تم انشاء شركة برأس مال قدره  15.000دينار .
 خالل شهر يناير  2018قامت الشركة بشراء  100وحدة من أجهزة الحاسوب بسعر  100دينار لكل
جهاز ,ودفع مبلغ  6000دينار نقداً والباقي على الحساب.
 باعت خالل العام  60وحدة بسعر 150دينار لكل جهاز نقداً .
 بلغت المصروفات المدفوعة في نهاية العام  800دينار .
 فيما يلي التغيرات في األسعار الجارية :
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المطلوب  :اعداد قائمة الدخل وفق مبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ التكلفة الجارية ( التكلفة االستبدالية وصافي
القيمةالبيعية ) مراعيا ً احتساب مكاسب الحيازة المحققة وغير المحققة .

السؤال الرابع  3 (:درجات )
ضع عالمة ( ) /أمام العبارة الصحيحة أو عالمة)(xامام العبارة الخاطئة لكل مما يلي :
- 1البنود النقدية هي عبارة عن حقوق واجبة التحصيل أو السداد في صورة عدد محدد ومعين من وحدات النقد
( الدينار ) بغض النظر عن التغيرات في القوة الشرائية للدينار.
- 2يتم تعديل البنود النقدية باستخدام األرقام القياسية لألسعار حتى تعكس قيمتها في الميزانية في نهاية العام.
- 3ااا ارتفع الرقم القياسي لألسعار ألأل سبب فان القوة الشرائية لوحدة النقد سوو ترتفع أييا ً.
- 4األصول غير النقدية التي تمتلكها المنشؤة تتعرض لنفس المإثرات عند حدوث التيخم ولكن في االتجاه
المعاكس أأل من المفيل للمنشؤة كقاعدة عامة امتالك بيائع بدالً من النقد .
- 5في حالة استخدام نمواج ( التكلفة الجارية ) لقياس التغير في األسعار يتم تعديل القيم التاريخية لعناصر
األصول غير النقدية بحيث تكون معبرة عن القيمة الجارية لها في تاريخ الميزانية .
- 6ان اتباع نمواج التكلفة الجارية يقتيي االعتراو بمكاسب أو خسائر األصول غير النقدية .

انتهت األسئلة

