
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

  2020 كانون االول امتحانات
 

 %)30متعددة (إجابات ذات أسئلة  .أ 
 100ملیون دوالر من الحكومة المحلّیة مقابل توظیف ما ال یقل عن  STY، تلّقت شركة 20X1ینایر  -في األول من كانون الثاني .1

، وبسبب االنكماش االقتصادي 20X2ینایر  -موظف كل عام على مدى السنوات األربع القادمة. لكن في األول من كانون الثاني
الة، تفرض شروط الهبة سداد بحاجة لتوظیف المزید من الموّظفین، وبهذه الح STYوانخفاض طلب المستهلكین، لم تعد شركة 

 المبلغ بالكامل.
 ؟20X2ینایر  -ما الذي یجب تسجیله في البیانات المالیة في األول من كانون الثاني

a.  دوالر 750,000خفض رصید اإلیرادات المؤجلة بمقدار 
b.  دوالر أمریكي  250,000دوالر أمریكي وتسجیل خسارة قدرها 750,000خفض اإلیرادات المؤجلة بمقدار 
c.  دوالر  1,000,000خفض اإلیرادات المؤجلة بمقدار 
d.  دوالر أمریكي   250,000دوالر وتسجیل ربح قدره   1,000,000خفض اإلیرادات المؤجلة بمقدار 

 
، أطلقت 20X4ینایر -. في  األول من كانون الثاني20X4سبتمبر  -أیلول 30في  Dempseyتنتهي السنة المالیة في شركة  .2

 20X4یونیو  -حزیران 30دوالر شهرًیا حتى اكتمال المشروع في  40,000الشركة مرحلة تطویر عقار صیدالني جدید وتكّبدت 
. ویبلغ العمر 20X4مارس -عندما دخل العقار مرحلة اإلنتاج. أصبح المدراء واثقین من نجاح المشروع في األول من آذار

 أ الشركة إلى تجزئة الفترة حیثما كان ذلك منطبًقا.االفتراضي للدواء خمس سنوات. تلج
في قائمة الدخل لجهة تكالیف التطویر، بما في ذلك أي إطفاء/إهالك، للسنة  Dempseyما هو المبلغ الذي یجب أن تسجله شركة 

 ؟ 20X4 سبتمبر  -أیلول 30المنتهیة في 
a. $12,000  
b. $98,667 
c. $48,000 
d. $88,000 

 
ًرا أمریكًیا ویبلغ عمره دوال  800,000عقاًرا بقیمة دفتریة قدرها تملك  Tillyشركة  ، كانت20X4أبریل  -في األول من نیسان .3

بیع العقار  Tilly، قررت 20X4أكتوبر -عاًما. لم یخضع العقار إلعادة تقییم. وفي األول من تشرین االول 16اإلفتراضي المتبقي 
 "معروض للبیع".وصنفته بشكل صحیح على أنه 

من المتوقع أن تبلغ   20X4أكتوبر  -أفاد وكیل عقارات بأن القیمة العادلة للعقار دون تكالیف البیع في األول من تشرین األول
 . 20X5مارس  -آذار 31دوالر أمریكي وبأن هذه القیمة لم تتغیر حتى  790,500

 ؟ 20X5مارس  -آذار 31كما في  Tillyي بیان المركز المالي لشركة ما هي قیمة العقار الدفتریة التي ینبغي أن تكون مسجلة ف
a. $775,000 
b. $790,500 
c. $765,000 
d. $750,000 
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 8أي من هذه التغییرات ینبغي تصنیفه باعتباره "تغییًرا في السیاسات المحاسبیة" على النحو الذي یحدده معیار المحاسبة الدولي رقم  .4
ة غى " ب هئكةغييذئ زاي لحئ ة ئك زئ ؟"ئكزيئ ب هئآلخضئ زاي لحئ ة ئك  ؟ئكةقخيذئ

a.  20زیادة مؤونة الذمم المشكوك في تحصیلها لعامX6  في المئة من المبالغ المستحقة 10في المئة إلى  5من 
b.  تغییر طریقة تقییم المخزون من طریقة الوارد أوَال، الصادر أوًال(FIFO)   إلى طریقة متوسط التكلفة المرّجح(Weighted 

Average Cost) 
c. ییر طریقة استهالك اآلالت والمعّدات من طریقة القسط الثابت إلى طریقة القسط المتناقص تغ 
d. تغییر العمر االقتصادي اإلنتاجي للسیارات من ست سنوات إلى أربع سنوات 

 
 31في .  20X4ینایر  -دوالر في األول من كانون الثاني 10,500 أبقاًرا مسّجلة في البیانات المالیة بمبلغ Magnaتملك شركة  .5

في  2والر. وٕاذا باعت الشركة األبقار تدفع عمولة بنسبة د 13,000، بلغت القیمة العادلة لألبقار 20X4دیسمبر  -كانون األول
 المئة.

ب" 41وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي  20X4دیسمبر  -كانون األول 31ما هي المعالجة المحاسبیة الصحیحة لألبقار في   "؟ئكرذئع
a.  دوالر 10,500تكلفة االقتناء البالغة 
b.  دوالر في بیان الربح أو الخسارة 2,500دوالر مع تحقیق ربح قدره  13,000إعادة التقییم إلى 
c.  دوالر في فائض إعادة التقییم 2,500دوالر مع تحقیق ربح قدره  13,000إعادة التقییم إلى 
d.  دوالر في بیان الربح أو الخسارة 2,240مع تحقیق ربح قدره  دوالر 12,740إعادة التقییم إلى 

 
 :20X4یونیو  -حزیران 30األرصدة التالیة في میزان المراجعة الخاص بها في  Holmesأدرجت شركة  .6

 دوالر دائنة 7,000 ضرائب
 دوالر دائنة 16,000 ضرائب مؤجلة

 . 20X3یونیو  -حزیران 30من  بزیادة في المخّصصات اعتباًرایتعّلق الرصید الضریبي 
 12,000، قّدرت إدارة الشركة أن المخصص المطلوب لدفع الضرائب على أرباح السنة الحالیة هو 20X4یونیو  -حزیران 30في 

تأثیر الزیادة في تقییم الممتلكات بما یشمل دوالر  23,000زیادة الرصید في حساب الضرائب المؤجلة إلى وبالتالي، ینبغي دوالر. 
 كما هو وارد أدناه.

 30دوالر. ویبلغ معدل الضریبة  10,000للمرة األولى ما أفضى إلى ربح قدره  اتقییم ممتلكاته Holmesخالل العام ، أعادت شركة 
 في المئة. 

 ؟20X4یونیو  -حزیران 30ما هي تكلفة الضرائب التي ستسّجل في بیان الربح أو الخسارة للسنة حتى 
a. $9,000 
b. $12,000 
c. $23,000 
d. $1,000 
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 ؟20X5أكتوبر  -تشرین األول 31تكوین مؤونة إللتزام في تاریخ إعداد التقریر في  BWأي من السیناریوهات التالیة یتطّلب من  .7
a.  (ینایر) 20أقّرت الحكومة قوانین جدیدة بشأن حمایة البیانات تدخل حیز التنفیذ في األول من كانون الثانيX6 اتفق أعضاء .

أكتوبر  -تشرین األول 31على أن هذا التغییر في القوانین سیتطلب إعادة تدریب عدد كبیر من الموظفین. في  BWاإلدارة 
20X5.كان أعضاء اإلدارة ینتظرون تقریًرا سبق أن طلبوا إعداده لتحدید متطلبات التدریب الفعلیة ، 

b.  تتفاوض شركةBW نوفمبر  -تشرین الثاني 20أن مطالبة تأمین عالقة. في في نهایة العام مع شركة التأمین التي تتعامل معها بش
20X5 دوالر. 200,000، وافقت شركة التأمین على دفع 

c.  تقوم شركةBW  یوًما من البیع، وقد فعلت ذلك لسنوات عدیدة. 30برد المبالغ للعمالء عن أي سلع یتم إرجاعها في غضون 
d.  رفع أحد العمالء دعوى قضائیة ضد شركةBW اعترضت  زعم أنها نجمت عن استخدامه ألحد منتجات الشركة.عن أضرار ی

أبلغ المستشارون القانونیون أعضاء مجلس اإلدارة في شركة  20X5أكتوبر  -تشرین األول 31على االدعاء وفي  BWشركة 
BW .بأنه من المستبعد جًدا أن یخسروا القضیة 

 

"األحداث الالحقة لفترة إعداد التقاریر"، أي من  10باستخدام المتطلبات المنصوص علیها في المعیار المحاسبي الدولي  .8
مارس  -آذار 31السیناریوهات التالیة ینبغي تصنیفه كحدث یوجب تعدیل البیانات المالیة بعد فترة إعداد التقاریر للسنة المنتهیة في 

20X4  20أغسطس  -آب 31عضاء مجلس اإلدارة في والتي وافق علیها أX4؟ 
a.  20ینایر  -كانون الثاني 31إعادة تنظیم الشركة بناء على اقتراح قدمته اإلدارة بتاریخX4  تّموز 10ووافق علیه المجلس في- 

 . 20X4یولیو 
b. 20مایو  -إضراب للقوى العاملة بدأ في األول من أیارX4  أسابیع. 10ووقف اإلنتاج بالكامل لمدة 
c. 20ینایر  -استالم مبلغ نقدي جراء مطالبة تأمین على األضرار الناجمة عن حریق في مستودع في األول من كانون الثانيX4 تم .

ألن دفع المبلغ لم  20X4مارس  -آذار 31ولم یتم تسجیل مبلغ المطالبة حتى  20X4ینایر  -تقدیم المطالبة في كانون الثاني
 ملیون دوالر.  1.5دفعت شركة التأمین تسویة قدرها  20X4یونیو  -یكن مؤكدا بعد. لكن في األول من حزیران

d.  ملیون دوالر عن  2حققت الشركة مبیعات تصدیر كبیرة إلى الوالیات المتحدة خالل العام. تضمنت الذمم المدینة في نهایة السنة
. 20X4یولیو  -و األول من تّموز 20X4أبریل  -ان ینبغي دفعها بالدوالر األمریكي بین األول من نیسانالمبالغ المستحقة التي ك

 لكن بحلول الوقت الذي تم فیه استالم هذه المبالغ، كان سعر الصرف قد تحرك لصالح المؤسسة.
 

یورو إلى  60,000ع بقیمة فاتورة قدرها ببیع البضائ Marty Plc، قامت شركة 2019آذار  31خالل السنة المالیة المنتهیة في  .9
، لم 2019آذار  31في المئة. لم یتم استالم أي دفعة. في  30عمیل على أساس "البیع أو اإلرجاع". وشمل ذلك هامش ربح قدره 

 یتم بیع البضائع من قبل العمیل.
لمبرمة مع العمالء، ما هو المبلغ الذي یجب إدراجه اإلیرادات من العقود ا - 15بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 في خانة اإلیرادات، وخانة الذمم المدینة، وخانة المخزون فیما یتعلق بالسلع المذكورة أعاله؟ Marty Picفي تقریر 
 مخزون       إیرادات               ذمم مدینة                                         

a. 60,000        صفر     یورو           60,000یورو 
b.                 صفر  صفر                       صفر 
c.                   یورو              60,000صفر                    صفر 
d.                    یورو              42,000صفر                   صفر 
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هونج كونج دوالر، وعمر إنتاجي  10,440,000معدات بتكلفة قدرها   .Q. Tong Incشترت شركة ، ا2015كانون الثاني  2في  .10
كانون  31و  2015كانون األول  31سنوات دون قیمة خردة. تستخدم الشركة االستهالك على طریقة القسط الثابت. في  10مدته 
اه المعلومات الخاصة باختبار انخفاض القیمة في نهایة كل ، تحدد الشركة أن مؤشرات تدني القیمة موجودة. نورد أدن2016األول 
 عام:

 12/31/2015 12/31/2016 
 هونج كونج دوالر 8,350,000 هونج كونج دوالر 9,315,000 قیمة األصل العادلة مخصوما منها تكلفة بیعه

 هونج كونج دوالر 8,315,000 هونج كونج دوالر 9,350,000 قیمة االستخدام
 : 2016ال یوجد أي تغییر في العمر اإلنتاجي أو قیمة الخردة لألصل. سوف یرد في بیان الدخل لعام 

a.  هونج كونج دوالر. 3,889استرداد خسائر تدني القیمة بمبلغ 
b.  هونج كونج دوالر. 10,000خسارة تدني القیمة بمبلغ 
c.  هونج كونج دوالر. 38,889استرداد خسائر تدني القیمة بمبلغ 
d.  تدني القیمة بمبلغ ملیون هونج كونج دوالر.خسارة  

 
، قّررت شركة اعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على أن تبدأ الفترة األولى من إعداد التقاریر المالیة 2تّموز ، السنة  1في  .11

الشركة معلومات سنة واحدة للمقارنة. وتغّطیها. وسوف تقدم  2من العام  -كانون األول 31للشركة اعتباًرا من السنة المنتهیة في 
 في ضوء ما تقّدم، ماذا یكون تاریخ التحاق الشركة بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة؟

a. 1  1كانون الثاني، السنة 
b. 1  2كانون الثاني ، السنة 
c. 1  2تّموز ، السنة 
d. 31  2كانون األول ، السنة  

 
آلة جدیدة ذات عمر إنتاجي ُیقّدر بعشر سنوات. تحتوي  $100,000أة مقابل ، اشترت منش1في األول من كانون الثاني، السنة  .12

$. ویتطلب تشغیل اآللة المستمر معاینة كل 20,000اآللة على اسطوانة یجب استبدالها كل خمس سنوات وتبلغ كلفة استبدالها 
قة القسط الثابت لالستهالك. وفقا لمعاییر $. وتستخدم الشركة طری8,000أربع سنوات بعد الشراء، علًما أن كلفة الصیانة تبلغ 

 ؟1الدولیة للتقاریر المالیة، ما هو مصروف االستهالك للسنة 
a. $10,000 
b. $10,800 
c. $12,000 
d. $13,200 
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13. Mealiffe Plc  باعت بضائع إلى عمیل بریطاني بسعر متفق  2019مایو  -أیار 31هي شركة إیرلندیة تتعامل بعملة الیورو. في ،
، ظل الرصید مستحق الدفع. وكانت أسعار 2019یولیو  -تّموز 31جنیه إسترلیني. في تاریخ التقریر أي  40000علیه قدره 

 الصرف ذات الصلة على النحو التالي:
 جنیه استرلیني 0.98یورو=  1: 2019مایو  -أیار 31
 جنیه استرلیني 0.93یورو=  1: 2019یولیو  -تّموز 31

للنقود، ما مقدار فروقات الصرف االیجابیة أو السلبیة (أرباح أو خسائر) التي ستظهر في البیانات بغض النظر عن القیمة الزمنیة 
 بناًء على المعاملة المذكورة أعاله؟ 2019یولیو  -تّموز 31للسنة المنتهیة في  Mealiffe Plcالمالیة لشركة 

a. 2,195 یورو خسارة 
b. 2,195 یورو ربح 
c. 3,011 یورو خسارة 
d. 3,011 یورو ربح 

 
یورو. یتضمن هذا الرقم  56,900بمبلغ  2018یولیو  -تّموز 31مخزونها الختامي للسنة المنتهیة في  Troy Plcاحتسبت  .14

یورو لكل منها. انخفضت قیمة هذه الوحدات بحیث یمكن  1000وحدة من المواد الخام بسعر تكلفة قدره  30مجموعة مكونة من 
إلدراج هذه الوحدات في  Troy Plc. ومع ذلك، تخطط شركة 2018یولیو  -تّموز 31یورو في  23,500بیعها بسعر أقصى قدره 

 -تّموز 31یورو. ما هو الرقم الصحیح لمخزون آخر المدة كما في  6,800البضائع التامة الصنع وتتوقع أن تحقق ربًحا قدره 
 المخزون؟ - 2وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي  2018یولیو 

a. 26,900  ویور 
b. 50,400 یورو 
c. 56,900 یورو 
d. 63,700 یورو 

 
تكالیف االقتراض الشروط التي بموجبها یجب رسملة هذه التكالیف أو إدراجها مع النفقات.  -23یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .15

في تشیید مصنع الستخدامها الخاص. في نفس التاریخ، أصدرت  Malcock Plc، بدأت شركة  2018أغسطس  -آب 1في 
ملیون یورو. تم استخدام جمیع عائدات السندات على الفور لدفع ثمن األرض وشراء مواد  40في المئة بمبلغ  5سندات بقیمة 

 2018اء عطلة عید المیالد واستمرت طوال العام، باستثن 2018أكتوبر  -تشرین األول 1البناء للمشروع. بدأت أعمال البناء في 
 امتدت أیًضا على فترة نصف شهر.  2019التي امتدت على فترة نصف شهر، واستراحة أخرى في یولیو 

 ؟ 23أي من المبالغ التالیة یجب رسملته كتكالیف اقتراض بموجب المعیار الدولي 
a. €2,000,000 

b. €1,833,333 
c. €1,666,667 
d. €1,500,000 
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الخاص بالممتلكات االستثماریة  40ثمار عقاري أو كعقار استثماري بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم أي مما یلي ُیعترف به كإست .16
 ؟Build Coفي البیانات المالیة الموحدة لشركة 

a. ملكیة مخصصة للبیع في سیاق األعمال العادیة 
b.  ملكیة یتم بناؤها لعمیل 
c.  ملكیة تحتفظ بها شركةBuild Co كأصل لها حق استخدامه، ومؤجرة بموجب عقد إیجار مدته ستة أشهر 
d.  ملكیة لشركةBuild Co مؤّجرة لشركة تابعة 

 
 أدرجت شركة بینیدیكت المعلومات التالیة في تقریرها:  .17

 500,000$ الدخل الصافي
 140,000 توزیعات األرباح لحاملي األسهم العادیة

 60,000 الممتازةتوزیعات األرباح لحاملي األسهم 
 125,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة الموقوفة

 یبلغ قیمة ربح السهم : 
a. $2.40 
b. $2.88 
c. $3.52 
d. $4.00 

 
 ؟ (IASB)أي مّما یلي ال یصدر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  .18

a.  .المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
b. .مذكرة تفاهم 
c.  التقاریر المالیة.إطار عمل إعداد 
d.  .التفسیرات الدولیة للتقاریر المالیة 

 
 ولكن قبل الموافقة على إصدار البیانات المالیة. 2015آذار  31وقعت كل من األحداث التالیة بعد تاریخ اعداد التقریر في  .19

 إعداد التقاریر؟ أحداث ما بعد فترة 10ما الذي سیعامل كحدث ال یفضي إلى تسویة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي 
a.  2015عن خطة رسمیة لوقف عملیة تمت الموافقة علیها من مجلس االدارة في شباط  2015إعالن عام في نیسان 
b.  2014تسویة مطالبة تأمین عن خسارة تكبدتها في كانون األول 
c.  2015آذار  31ي في دوالر من البضائع التي تم إدراجها كجزء من المخزون في بیان المركز المال 20.000إثبات سرقة  
d.  31 . تم البیع بسعر أقل من القیمة الدفتریة في2015آذار  31تم االحتفاظ بها في المخزون في  2015بیع بضائع في نیسان 

 2015آذار 
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 یجب االفصاح عن قطاع التشغیل إذا كانت: .20
a.  أو أكثر من األرباح التشغیلیة المجمعة للقطاعات المربحة.10أرباحه التشغیلیة ٪ 
b.  أو أكثر من الخسائر التشغیلیة المجمعة للقطاعات التي تكبدت خسائر تشغیلیة.10الخسارة التشغیلیة هي ٪ 
c.  أو أكثر من أرباح او خسائر التشغیل المجمعة للشركة.10القیمة المطلقة من أرباحها التشغیلیة أو الخسارة هي ٪ 
d. .ال تعتبر اي اجابة  من  الواردة اعاله صحیحة 

 
  مسائل .ب 

 %)01( 1سألة الم
Biogenics  20دیسمبر  31هي شركة أدویة مدرجة أسهمها في البورصة. خالل السنة المنتهیة فيX9  :تمت العملیات التالیة 

وأثبت نجاحه تجارًیا. یتوقع  20X9یولیو  1مالیین دوالر على تطویر دواء جدید للسمنة حصل على موافقة إكلینیكیة في  6تم إنفاق  .أ 
بكلفة  20X9یولیو  1شهًرا من تاریخ الموافقة. تم تسجیل براءة االختراع في  12المدیرون أن یحقق المشروع ربًحا في غضون 

 دوالر أمریكي على أن تبقى ساریة المفعول لمدة ثالث سنوات.  1,500,000
دوالر على  200,000المتوقع أن ینتج عنه عقار جدید للسرطان. تم إنفاق والذي من  20X9أكتوبر  1تم إنشاء مشروع بحثي في  .ب 

 دوالر على رواتب الموظفین. یتوقع المدیرون بأن یكون العمر اإلنتاجي للجهاز أربع سنوات.  400,000أجهزة الكمبیوتر و 
دوالر ، وكانت تزورهم  500,000لفة على قائمة محدثة من األطباء الممارسین بتك Biogenics، حصلت شركة  20X9سبتمبر  1في  .ج 

 لتزویدهم بتفاصیل عن عقار السمنة الجدید. من المتوقع أن تحقق القائمة مبیعات طوال دورة حیاة الدواء. 
 لمطلوب: ا

فیما یتعلق بالبنود المذكورة أعاله   20X9دیسمبر  31في  Biogenicsإعداد مقتطفات (مع الشرح المناسب) من بیان المركز المالي لشركة 
 وتلخیص التكالیف التي سیتم تضمینها في قائمة الدخل لتلك السنة.

 
 %)15( 2المسألة 

وهي شركة مدرجة أسهمها في البورصة وكنت بصدد إعداد بیاناتها المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في  Epsilonتم تعیینك كمراقب مالي لشركة 
. أعد أحد مساعدوك المسودة األولى للبیانات المالیة،  لكنه غیر متأكد من المعالجة الصحیحة إلحدى العملیات وطلب 20X8سبتمبر  30

 مشورتك وكانت تفاصیل العملیة كما یلي: 
وكان  20X8بر أكتو  5قررت اإلدارة إغالق قطاع أعمال ال یتناسب مع إستراتیجیة الشركة المستقبلیة. بدأ اإلغالق في  20X8أغسطس  31في 

، تم إرسال خطابات إلى الموظفین المعنیین عارضین علیهم اإلستقالة 20X8سبتمبر  6. في 20X8دیسمبر  31من المقرر أن یكتمل في 
، بدأت مفاوضات مع األطراف ذات الصلة بهدف إنهاء العقود 20X8سبتمبر  13الطوعیة أو إعادة توزیعهم على أقسام أخرى من العمل. في 

 یة لقطاع األعمال وترتیب بیع موجوداته. كانت أحدث التقدیرات المتعلقة باآلثار المالیة لإلغالق كما یلي: الحال
 دوالر أمریكي ، باستثناء الدفعة المشار إلیها في (ب) أدناه.  30.000.000من المتوقع أن یبلغ إجمالي تكالیف الصرف  .أ 
دوالر للموظفین الذین  8،000،000ة المنافع المحددة) بدفع مبلغ مقطوع بقیمة (خط Pension planسیقوم صندوق المنافع التقاعدیة  .ب 

. أفاد 20X9ینایر  31في  (Plan)هذا المبلغ للصندوق  Epsilonیقبلون اإلستقالة الطوعیة إلنهاء حقوقهم بموجب الخطة. ستدفع 
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مالیین دوالر ومن غیر المرجح  7الدفعة لها قیمة حالیة قدرها الخبراء االكتواریون أن حقوق المعاش التقاعدي المتراكمة التي ستلغي هذه 
 . 20X9ینایر  31أن یتغیر هذا المبلغ بشكل كبیر قبل 

 دوالر.  6،000،000باإلستقالة ما مجموعه  تبلغ تكلفة إعادة توزیع وٕاعادة تدریب الموظفین الفائضین عن الحاجة والذین لم یقبلوا التقدم .ج 
سبتمبر  30دوالر أمریكي في  11،000،000دوالر أمریكي علمًا بأن صافي القیمة الدفتریة كان  2،000،000 سیتم بیع المصنع بمبلغ .د 

20X8 . 
 دوالر.  10،000،000بمبلغ  20X8تقدر الخسائر التشغیلیة لقطاع األعمال لألشهر أكتوبر، نوفمبر ودیسمبر   .ه 

 
المطلوب: اشرح كیف یجب اإلبالغ عن قرار إغالق قطاع األعمال في البیانات المالیة (بیان المركز المالي، بیان الدخل) لشركة 

Epsilon  20سبتمبر  30للسنة المنتهیة فيX8. 
 

 %)15( 3المسألة 
متر مربع من المساحات المكتبیة. في بدایة السنة السادسة ، وافق كل من  2,000سنوات مقابل  10مستأجر عقد إیجار لمدة  أبرم . أ

متر مربع إضافي من المساحات المكتبیة  3,000المستأجر والمؤجر على تعدیل عقد اإلیجار األصلي للسنوات الخمس المتبقیة لیشمل 
مساحة اإلضافیة متاحة لالستخدام من قبل المستأجر في نهایة الربع الثاني من العام السادس. تتناسب في نفس المبنى على أن تكون ال

متر مربع ، بعد  3000الزیادة في إجمالي المدفوعات المتوجبة بعد التعدیل مع سعر السوق الحالي لمساحة المكاتب الجدیدة البالغة ,
ّبد المؤجر یتكبد للتكالیف التي كان سیتحّملها إذا ما قام بتأجیر نفس المساحة لمستأجر احتساب الحسم الممنوح للمستأجر مقابل عدم تك

 جدید (على سبیل المثال ، تكالیف التسویق)
وحدة  50,000متر مربع من المساحات المكتبیة. دفعات اإلیجار السنویة هي  5,000سنوات مقابل  10عقد إیجار لمدة مستأجر  أبرم . ب

معدل االقتراض اإلضافي  علمًا أن  في نهایة كل عام. ال یمكن تحدید سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار بسهولة عملة مستحقة الدفع
في المائة سنوًیا. في بدایة السنة السادسة، اّتفق كل من المستأجر والمؤجر على تعدیل عقد اإلیجار  6للمستأجر عند إبرام العقد هو 
متر مربع فقط من المساحة األصلیة ابتداًء من نهایة الربع األول من العام السادس على أن تبلغ  2,500األصلي لتقلیل المساحة إلى 

وحدة عملة. بلغ معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في بدایة  30,000 10حتى السنة  6مدفوعات اإلیجار السنویة الثابتة من السنة 
 بالمائة سنوًیا. 5السنة السادسة 

 
 المطلوب:

من الحاالت المذكورة أعاله ، حّدد (مع التحدید الكمي المناسب حیثما أمكن ذلك) كیف یجب أن یتعامل المستأجر مع تعدیالت  لكل
 معاییر الدولیة للتقاریر المالیة. لعقد اإلیجار وفًقا ل

 عوامل الخصم ذات الصلة هي: 
 . 7.3601٪ هو 6 سنوات بمعدل 10وحدة عملة لمدة  1القیمة الحالیة لقسط سنوي قدره  •
 . 5.9713٪ هو 7سنوات بمعدل  8وحدة عملة لمدة  1القیمة الحالیة لقسط سنوي قدره  •
 .4.3295٪ هو 5سنوات بمعدل  5وحدة عملة لمدة  1القیمة الحالیة لقسط سنوي قدره  •
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 %)30( 4المسألة 
 : 2012مارس  -آذار 31نورد أدناه ملّخص بیان المركز المالي لشركتي ألفا وبیتا كما في 

 بیتا    ألفا
 000$    000$         األصول

 األصول غیر المتداولة
 28,500   23,100             الممتلكات والمنشآت والمعّدات 

 صفر   41,000        االستثمارات
––––––– ––––– ––––––   –––––––––––––––––– 

64,100   28,500 
 األصول المتداولة

 III(      13,900   10,400، إیضاح IIإیضاح المخزون (
 III(      11,400   5,500الذمم التجاریة المدینة (إیضاح 

 III(       9,400    600وما یعادله (إیضاح النقد 
–––––––– –––––– ––––   –––––––– –––––– –––– 

 45,000   98,800         األصول مجموع
–––––––– –––––– ––––   –––––––––– –––––– –– 

 والخصوم حقوق الملكیة
 حقوق الملكیة
 10,000   25,000      دوالر للسهم الواحد) 1رأس المال (

 صفر   17,600         عالوة اإلصدار
 18,000   16,200    2011كما في األول من نیسان  -  األرباح المحتجزة

 8,000   14,000   2012آذار  31للسنة المنتهیة في  -
––––––– –––––– –––––   ––––––––––– –––––– – 

72,800   36,000 
 الخصوم غیر المتداولة

 I(       14,000   3,000الضرائب المؤجلة (إیضاح 
 IV(     2,500    1,000% (إیضاح 10سندات دین بمعدل فائدة 

 
 المتداولةالخصوم 

 III (       9,500    5,000الذمم الدائنة (إیضاح 
––––––– –––––– –––––   ––––––––––– –––––– – 

 45,000   98,800      إجمالي حقوق الملكیة والخصوم
––––––– –––––– –––––   –––––––– –––––– –––– 
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I.  استثمار شركة ألفا في شركة بیتا 
بحكم العادیة عن طریق التبادل الفوري لألسهم  Betaفي المئة من أسهم  80على  Alpha، استحوذت شركة  2011أبریل  -في األول من نیسان

سنتا لكل سهم مكتسب، على أن یتم الدفع نقدًا بتاریخ األول من  88، وتم االتفاق على دفع سعر Betaمقابل سهمین من  Alphaسهم واحد من 
في المئة سنوًیا  10تبادل األسهم المذكور دون تسجیل المقابل النقدي. تبلغ تكلفة رأس مال ألفا  Alpha. سجلت شركة 2012بریل أ -نیسان

 دوالرات أمریكیة. 6في تاریخ االستحواذ  Alphaوكان سعر السوق ألسهم 
 

بیتا التي كانت مساویة لقیمها الدفتریة مع االستثناءات ة شركباحتساب القیمة العادلة لصافي أصول  Alpha قامت شركةفي تاریخ االستحواذ، 
 التالیة:
مالیین دوالر. وبلغ عمره المتبقي في تاریخ  3سّجل أحد البنود المدرجة مع المنشآت قیمة عادلة تزید عن قیمته الدفتریة بمقدار  •

  االستحواذ خمس سنوات.
في المئة من هذه السلع في  20، بقي  2012مارس  -آذار 31ن دوالر. في مالیی 5سجل المخزون قیمة عادلة أقل من تكلفته بمقدار  •

 مخزون شركة بیتا.
ة لتطبیق الفروق في البیانات المالیة الموّحدة، یعتبر تعدیل القیمة العادلة فرًقا مؤقًتا ألغراض احتساب الضریبة المؤجلة. أما معّدل الضریبة المؤجل

 في المئة. 20قتة فهو ؤ الم
دوالر للسهم  3.50بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. لهذا الغرض، یمّثل سعر بیتا البالغ  حصة غیر المسیطرةسیاسة ألفا في تقییم التتمثل 

 الواحد، القیمة العادلة لألسهم المملوكة للحصة غیر المسیطرة.
 

II.  بیع المخزون داخل المجموعة 
 2012مارس  31في المئة. نورد أدناه ملخص األنشطة المسّجلة للسنة المنتهیة في  50ئد تكلفة زاسعر الب Alpha البضائع إلى Beta تبیع

 :2012مارس  -آذار 31واألرصدة كما في 
 

 بیتا   ألفا
$000   $000 

 16,000         المبیعات أللفا
 14,500    وباعت ألفا من البضائع المشتراة

 
 

III.  الذمم المدینة والدائنة داخل المجموعة 
 بیتا   ألفا

$000  $000 
 1,700      في الذمم الدائنة أللفا
 4,400         في الذمم المدینة لبیتا
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البضائع حتى استالمها  Alphaملیون دوالر ، ولم تسجل  1.5مقابل  Alphaالبضائع وأرسلتها إلى  Beta، باعت  2012مارس  -آذار 26في 
 .ن بیتاأي سلع تم شراؤها م 2012مارس  -آذار 31في  Alpha. لم یتضّمن حساب مخزون 2012أبریل  -نیسان 2في 

 
. 2012أبریل  -نیسان 4حتى  Betaملیون دوالر لم تتسلمها  1.2دفعة نقدیة قدرها  Betaإلى  Alpha، حّولت  2012مارس  -آذار 27في 

 عة الفرق المتبقي في الحسابات الجاریة.ومّثلت هذه الدف
 

IV. القروض طویلة األجل 
 في المئة) من ألفا. 10ملیون دوالر ( 1، قبلت بیتا سنًدا بقیمة  2012مارس  -آذار 31في 

 
V. باقي استثمارات ألفا 

مالیین دوالر  10ودفعت  Gammaفي المئة من أسهم شركة  25على  Alpha، استحوذت شركة  2011أكتوبر  -في األول من تشرین األول
ملیون  1.2أرباًحا قدرها  Gammaدون السیطرة علیها. حّققت شركة  Gammaنقًدا. بفضل هذه الخطوة تمّكنت ألفا من ممارسة تأثیر هام على 

 .2012مارس  -آذار 31دوالر أمریكي للسنة المنتهیة في 
 

VI.  التدني مراجعة 
ملیون دوالر  2.5تدنت بمقدار الناتجة عن اإلستحواذ إلى أن قیمة الشهرة  2012مارس  -آذار 31خلصت اختبارات تدني القیمة التي أجریت في 

 ملیون دوالر أمریكي. 1.5بمقدار  Gammaأمریكي ، وبسبب األرباح المخیبة لآلمال، تدّنت قیمة االستثمار في 
 

 المطلوب: 
 . 2012مارس  -آذار 31إعداد بیان المركز المالي لمجّمع لشركة ألفا كما في 

 
 !!عمًال موّفقاً 
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