
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019كانون االول  امتحانات  
 

 %)30أسئلة متعددة اإلجابات (أوًال: 
 بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، تكون التغیرات في السیاسات المحاسبیة: .1

 للبیانات المالیةمسموًحا بها إذا كان التغییر سیؤدي إلى عرض أكثر موثوقیة وأكثر مالءمة  .أ 
 مسموًحا بها إذا واجهت المنشأة معامالت أو أحداثا أو شروطا جدیدة تختلف اختالفًا جوهریاً عن المعامالت الحالیة أو السابقة .ب 
مطلوبة في المعامالت المادیة، إذا سبق للمنشأة أن أجرت معامالت مماثلة، وٕان كانت غیر جوهریة، وفقا لطریقة محاسبیة  .ج 

 غیر مقبولة
 مطلوبة في حال وجود سیاسة محاسبیة بدیلة تؤدي إلى تغییر جوهري في األصول وااللتزامات أو صافي دخل السنة الحالیة .د 

 
ابرمت شركة روش لالدویة اتفاقیة ترخیص مع مختبرات زنیث لدواء جدید تحت التطویر. سوف تحصل شركة روش على مبلغ  .2

ارة الصحة. بناء على االتفاق السابق، فان شركة روش تحدد بانه هناك $ في حال حصل الدواء على موافقة وز  6,750,000
 %  بالحصول على الموافقة. تبلغ قیمة هذه المعاملة كالتالي:85امكانیة 

 6,750,000$ .أ 
 .5,737,500$ .ب 
 .1,012,500$ .ج 
 صفر لحین الحصول على الموافقة. .د 

 
دوالر آلة جدیدة ذات عمر إنتاجي ُیقّدر بعشر سنوات.  100,000، اشترت منشأة مقابل 1في األول من كانون الثاني ، السنة  .3

$. ویتطلب تشغیل اآللة المستمر 20,000تحتوي اآللة على اسطوانة یجب استبدالها كل خمس سنوات وتبلغ كلفة استبدالها 
القسط الثابت لالستهالك. $. وتستخدم الشركة طریقة  8,000معاینة كل أربع سنوات بعد الشراء، علًما أن كلفة الصیانة تبلغ 

 ؟1وفقا لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ما هو مصروف االستهالك للسنة 
 10,000$ .أ 
 10,800$ .ب 
 12,000$ .ج 
 13,200$ .د 

 
 یعتبر االلتزام الطارىء .4

 موجود دائمًا كالتزام ولكن قیمته وتاریخ استحقاقه غیر محددین .أ 
 محتاط له بالرغم من انه غیر محتمل .ب 
 ة خسارة طارئةهو دائمًا نتیج .ج 
 ال یسجل كالتزام اذا كان غیر محتمل .د 

 
 

Page 1 of 12 
 



 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019كانون االول  امتحانات  
 

 أدرجت شركة بینیدیكت المعلومات التالیة في تقریرها:  .5
 500,000$ الدخل الصافي

 140,000 توزیعات األرباح لحاملي األسهم العادیة
 60,000 توزیعات األرباح لحاملي األسهم الممتازة

 125,000 الموقوفةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة 
 

 یبلغ قیمة ربح السهم : 
 2.40$ .أ 
 2.88$ .ب 
 3.52$ .ج 
 4.00$ .د 

 
، قّررت شركة اعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على أن تبدأ الفترة األولى من إعداد التقاریر المالیة 2تّموز ، السنة  1في  .6

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

 1كانون الثاني، السنة  1 .أ 
 2كانون الثاني ، السنة  1 .ب 
 2تّموز ، السنة  1 .ج 
  2كانون األول ، السنة  31 .د 

 
 التشغیل إذا كانت:یجب االفصاح عن قطاع  .7

 ٪ أو أكثر من األرباح التشغیلیة المجمعة للقطاعات المربحة.10أرباحه التشغیلیة  .أ 
 ٪ أو أكثر من الخسائر التشغیلیة المجمعة للقطاعات التي تكبدت خسائر تشغیلیة.10الخسارة التشغیلیة هي  .ب 
 أرباح او خسائر التشغیل المجمعة للشركة.٪ أو أكثر من 10القیمة المطلقة من أرباحها التشغیلیة أو الخسارة هي  .ج 
 ال تعتبر اي اجابة  من  الواردة اعاله صحیحة. .د 
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بمبلغ اجمالي قدره   Shaq Corpمن شركة  AA, BB, CCثالث براءات اختراع  .Alonzo Coاشترت شركة ألونزو  .8
 كالتالي: Shaq.  قیدت البراءات في سجالت شركة $300,000

AA :$5,000 BB :$2,000 CC :$3,000 
 عندما اشترت شركة ألونزو البراءات، كانت قیمتها العادلة كالتالي: 

AA :$20,000 BB :$240,000 CC :$60,000 
 

 ؟ BBبأي قیمة یجب على شركة ألونزو أن تقّید البراءة 
 100,000$ .أ 
 240,000$ .ب 
 2,000$ .ج 
 225,000$ .د 

 
 خالل المنح الحكومیة باستخدام طریقة رأس المال،عندما یتم تسجیل االصل الذي تم الحصول علیه من  .9

 .یتم زیادة االصول وحقوق الملكیة بالقیمة العادلة لالصل .أ 
 .یتم زیادة الموجودات والمطلوبات بالقیمة العادلة لالصل .ب 
 .یتم زیادة األصول وحقوق الملكیة بكلفة األصل .ج 
 .یتم زیادة الموجودات والمطلوبات بكلفة األصل .د 

 
 لزراعیة هيإن المنتجات ا .10

 .حصادها من أصول بیولوجیة .أ 
 تقدر في وقت الحصاد بتكلفة إنتاجها. .ب 
 .یتم تقییمها في كل فترة مالیة بالقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع .ج 
 جمیع الخیارات صحیحة فیما یتعلق بالمنتجات الزراعیة .د 

 
 لمجموعة كاملة من البیانات المالیة.عرض البیانات المالیة یحدد متطلباته  - 1المعیار المحاسبي الدولي رقم  .11

 أّي مّما یلي ال یدخل ضمن هذه المتطلبات؟
 بیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر .أ 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة .ب 
 مالحظات على البیانات المالیة .ج 
 تقریر أعضاء مجلس اإلدارة. .د 
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والتي من المتوقع اعتمادها للنشر في  2013آذار 31لمنتهیة في بإصدار بیانات مالیة للسنة ا Margertate plcتقوم شركة  .12
 .2013نیسان  30

"األحداث بعد فترة إعداد التقاریر"، أي مما یلي ُیعامل عادًة كحدث یفضي إلى تسویة في  10وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 ؟2013آذار  31البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 

)i(  یدین بمبلغ) یورو إلى  22000رسالة من عمیلMargertate(  تفید بأنه وضع قید  2013نیسان  15تم استالمها في
 التصفیة.

)ii(  فیما یتعلق بالسنة المنتهیة في  2013نیسان  24سنتات للسهم العادي في  8یعلن مجلس اإلدارة عن توزیع أرباح بقیمة
 .2013آذار  31

)iii(  2013تتعلق بحریق في شباط  2013في نیسان الموافقة على مطالبة تأمین . 
)iv(  2013نیسان  30% بحلول 8بنسب  2013آذار   31انخفضت استثمارات الشركة كما في 
 ) iiiو (   )iiو (  )i( .أ 
 (iii)) و i( .ب 
  (iv)  و  )ii( .ج 
 (iv)و  (i) .د 

 
 . نورد التفاصیل أدناه: 2013آذار  31تملك شركة نوعین من البضائع في مخزونها كما في  .13

 
 
 
 

 ؟2013آذار  31 كما فيفي البیانات المالیة التي تم إعدادها  آخر المدة ما الرقم الذي یجب أن یظهر كمخزون 
 یورو 1,260 .أ 
 یورو 1,300 .ب 
 یورو 1,420 .ج 
 یورو 1,460 .د 

 
 
 
 
 
 

 ب أ 
 یورو 800 یورو 500 التكلفة

 یورو 960 یورو 460 صافي القیمة القابلة للتحقق 
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 االعتراف به كمخصصات، أي مما یلي یجب المحتملة واألصول المحتملة ، المخصصات والخصوم37المحاسبي بحسب المعیار  .14
 ؟ 2013آذار  31في حسابات السنة المنتهیة في 

، وقدم 2013آذار  15، ووافق على خطة إغالق مفصلة في 2013قرر مجلس اإلدارة إغالق أحد األقسام في كانون الثاني  .أ 
ملیون  2والموظفین بعد ذلك مباشرة. كان من المتوقع أن تبلغ التكالیف الزائدة والتكالیف األخرى ذات الصلة  التفاصیل للعمالء

 یورو.
. تبلغ التكلفة المتوقعة لالمتثال لهذا 2013تّموز  30بموجب قانون جدید، یجب تركیب فالتر الدخان في مصانعها العاملة قبل  .ب 

 راء حتى اآلن لتنفیذ هذا القانون.القانون ملیون یورو. لم یتخذ أي إج
التعسفي. لكن المشورة القانونیة الواردة تفید بأن  الصرفتلقى أعضاء مجلس اإلدارة رسالة من موظف سابق یدعي فیه  .ج 

 الموظف لن ینجح في المطالبة.
 یورو. 400,000یورو بمبلغ   340,000من المتوقع أن یتم بیع المخزون الذي تبلغ تكلفته  .د 

 
. تم احتساب االستهالك بنسبة  2008نیسان  1یورو في  930,000قطعة من المعدات بمبلغ  Mike plcاشترت شركة  .15

. وجرت إعادة تقییم القطعة وفًقا 2012نیسان  1في المئة سنوًیا على أساس القسط الثابت من تاریخ الشراء حتى  12.5
ُقدِّر یورو و  415,000بقیمتها العادلة البالغة  2012نیسان  1الممتلكات والمنشآت والمعدات في  16لمعیار المحاسبة الدولي 
 لك التاریخ. تقدر القیمة المتبقیة بصفر.أربع سنوات من ذبالعمر اإلنتاجي المتبقي 

 ؟2013آذار  31كما في  ما هو المبلغ المدرج تحت األرباح أو الخسائر فیما یتعلق بالمعامالت المذكورة أعاله للسنة المنتهیة
 یورو 50,000نفقة بقیمة  .أ 
 یورو 103,750نفقة بقیمة  .ب 
 یورو 153,750نفقة بقیمة  .ج 
 ال شيء مما سبق  .د 

 
 :2013حزیران  30ث والتطویر في الشركة بنود اإلنفاق التالیة خالل العام حتى تكبد قسم البح .16

)i(  یورو 350,000أجور ورواتب 
)ii(  تم شراؤها في  750,000سنوات بقیمة  6معّدات جدیدة ذات عمر اقتصادي مّدته) 2012تّموز  1یورو( 
)iii(  یورو یتم تخصیصها بما یتناسب مع نشاط القسم. 140,000النفقات العامة الخاصة بقسم البحث والتطویر 
)iv(  أول یورو، ولم یوجد أي مخزون  60,000لهذه المواد آخر المدة یورو. بلغ مخزون  420,000مواد لالستخدام المختبري

 .المدة
 على النحو التالي: یعمل قسم البحث والتطویر على عدة مشاریع. یقدر المدیرون انه یمكن توزیع وقت اإلدارة ومواردها بشكل معقول

 في المئة. 30أنشطة البحوث  •
 في المئة؛ 25للرسملة)  38معیار المحاسبة الدولي  شروط (مشاریع ال تستوفي التطویرأنشطة  •
 في المئة.  45للرسملة)  38معیار المحاسبة الدولي شروط  (مشاریع تستوفي  التطویرأنشطة ا •
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للموجودات غیر المادیة (تكالیف  38ن تتم رسملتها بموجب معیار المحاسبة الدولي ما مقدار النفقات المذكورة أعاله التي یجب أ
 ؟2013حزیران  30في كما  التطویر) في السنة المنتهیة

 438,750€ .أ 
 465,750€ .ب 
 720,000€ .ج 
 747,000€ .د 

 
شملت  2013آذار  31، تبّین أن البیانات المالیة المنشورة للسنة المنتهیة في 2014آذار  31خالل السنة المنتهیة في  .17

. ُیفَتَرض أن هذا المبلغ هو 2013، والتي تم بیعها بالفعل خالل شهر آذار آخر المدةیورو من البضائع في مخزون  25,000
 مبلغ جوهري في سیاق البیانات المالیة.

السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات واألخطاء المحاسبیة، كیف ینبغي معالجة هذه  8وفًقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
 ؟2014آذار  31في  كما المسألة أثناء إعداد البیانات المالیة للسنة المنتهیة

 ؛2014لمالیة لعام التعامل مع المسألة كخطأ في الفترة الحالیة وتصحیحها في البیانات ا .أ 
 ؛2013التعامل مع المسألة كخطأ في الفترة السابقة، وتصحیحها عن طریق إجراء تعدیالت على مقارنات عام  .ب 
 ؛ 2014التعامل مع المسألة كتغییر في التقدیر وتصحیحها في البیانات المالیة لعام  .ج 
 وٕاعادة إصدار نسخة مصّححة. 2013سحب جمیع نسخ التقریر السنوي لعام  .د 

 
ملیون یورو. وفي نفس التاریخ،  20بسعر  2013نیسان  1مبنى مكاتب جدیًدا مجهًزا بالكامل في  Moon plcاشترت شركة  .18

 دفع ثمن المبنى الجدید. بقى المبنى فارغاً بهدف في المئة، وذلك  7.5ملیون یورو بعائد سنوي قدره  25أصدرت سندات بقیمة 
، شغلت الشركة المبنى وظّلت فیه 2013آب  1عدم نقل المكاتب قبل الصیف. في  Moon plcأشهر حیث قرر مدراء  4لمدة 

 .2014آذار  31لباقي السنة المالیة. تاریخ التقریر هو 
 ، تكالیف االقتراض، ما مقدار الفائدة التي یجب رسملتها في حساب المبنى؟23وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 صفر .أ 
 یورو 500,000 .ب 
 یورو 625,000 .ج 
 یورو 1,875,000 .د 
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یورو  60,000ببیع البضائع بقیمة فاتورة قدرها  Marty Plc، قامت شركة 2019آذار  31خالل السنة المالیة المنتهیة في  .19
آذار  31. في أي دفعةفي المئة. لم یتم استالم  30إلى عمیل على أساس "البیع أو اإلرجاع". وشمل ذلك هامش ربح قدره 

 البضائع من قبل العمیل.، لم یتم بیع 2019
اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء، ما هو المبلغ الذي یجب  - 15بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

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

 صفر              یورو  60,000             یورو 60,000                             .أ 
 صفر                     صفر                       صفر                                 .ب 
 یورو              60,000صفر                                          صفر                                   .ج 
 یورو              42,000صفر                                          صفر                                   .د 

 
 

، وعمر دوالر هونج كونج 10,440,000معدات بتكلفة قدرها   .Q. Tong Inc، اشترت شركة 2015ني كانون الثا 2في  .20
و  2015كانون األول  31. تستخدم الشركة االستهالك على طریقة القسط الثابت. في خردةسنوات دون قیمة  10إنتاجي مدته 

القیمة موجودة. نورد أدناه المعلومات الخاصة باختبار انخفاض القیمة  تدني، تحدد الشركة أن مؤشرات 2016كانون األول  31
 في نهایة كل 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
 

 : 2016لألصل. سوف یرد في بیان الدخل لعام  الخردةال یوجد أي تغییر في العمر اإلنتاجي أو قیمة 
 .هونج كونج دوالر 3,889القیمة بمبلغ  تدنياسترداد خسائر  .أ 
 .هونج كونج دوالر 10,000القیمة بمبلغ  تدنيخسارة  .ب 
 .كونج دوالرهونج  38,889القیمة بمبلغ  تدنياسترداد خسائر  .ج 
  .هونج كونج دوالرالقیمة بمبلغ ملیون  خسارة تدني .د 
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  ثانیًا: المسائل

 :التالیة ثالثة من المسائل األربعةعالج 

 المسألة األولى:
 من كل عام.  آذار 31تعد شركة دلتا بیاناتها المالیة حتى 

في بلد عملته الفلورین، وتملك شركة دلتا عدًدا كبیًرا من  Xیتمركز العمیل  .X، باعت شركة دلتا منتًجا إلى العمیل 2019آذار  1في 
فلورینات. أعطت شروط البیع للعمیل الحق في  500,000العمالء في ذلك البلد تبیعهم دلتا منتجات مماثلة. وكان سعر المنتج المفوتر 

، قدرت دلتا احتمال إعادة المنتج  2019آذار  1. في 2019ر أیا 31المنتج في أي وقت خالل فترة الثالثة أشهر المنتهیة في  إعادة
(تاریخ إصدار البیانات المالیة للسنة  2019أیار  25في المئة. لم تتم إعادة المنتج إلى دلتا حتى  22خالل فترة ثالثة أشهر بنسبة 

 ).2019آذار  31المنتهیة في 
 

. واعتبر أعضاء 2019أیار  31في المئة إلعادة المنتج قبل  8رصة بنسبة ، قّدر أعضاء مجلس اإلدارة أن هناك ف 2019أیار  25في 
مجلس إدارة شركة دلتا أن الطریقة األكثر موثوقیة لقیاس سعر هذه الصفقة هي تقدیر أي مقابل متغیر باستخدام نهج االحتمالیة (القیمة 

 دوالر): 1المتوقعة). نورد أدناه أسعار الصرف (صرف الفلورین إلى 
 

 
 
 
 
 
 

 المطلوب: 
للسنة المالیة المنتهیة  )لخسائربیان المركز المالي وبیان األرباح واتلك األحداث في بیاناتها المالیة (بمعالجة  دلتا إشرح كیف ستقوم

 .2019آذار  31بتاریخ 
 
 

 

 

 

 فلورینات للدوالر الواحد 2.00 2019آذار  1 •
 فلورینات للدوالر الواحد 2.10 2019آذار  31 •
 فلورینات للدوالر الواحد 2.15 2019أیار  25 •
 فلورینات للدوالر الواحد 2.20 2019أیار  31متوقع في  •
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 المسألة الثانیة:

 من كل عام.  أیلول 30تعد شركة غاما بیاناتها المالیة حتى 

االكتساب. نورد أدناه تفاصیل تخضع لشروط أسهم الموظفین الرئیسیین خیارات  Gamma، منح مجلس إدارة 2018تشرین األول  1في 
 المنح كما یلي:

i.  ستسمح الخیارات المتاحة (أنظر أدناه) للموظفین بشراء 2020أیلول  30خیار في  5000یمكن أن یحصل خمسون موظًفا على .
 دوالر. 1 دوالًرا للسهم الواحد. القیمة االسمیة للسهم هي 15مقابل  2021أیلول  30أسهم في غاما في أي وقت من السنة حتى 

ii.  دوالًرا على األقل بحلول  20وٕاذا كان سعر سهم غاما  2020أیلول  30ال تنطبق الخیارات إال إذا ظل الموظفون في غاما حتى
 ذلك التاریخ.

iii.  موظًفا سیغادرون في العامین التالیین. غادر ثالثة من  50من بین  5، قّدر مجلس إدارة غاما أن 2018تشرین األول  1في
وفي ذلك التاریخ اعتبر مجلس اإلدارة أن ثالثة آخرین سیغادرون في السنة حتى  2019أیلول  30ي السنة المنتهیة في الموظفین ف

 .2020أیلول  30
iv.  وكان أعضاء مجلس اإلدارة 2019أیلول  30دوالًرا بحلول  18دوالًرا. ارتفع السعر إلى  15أكتوبر، كان سعر سهم غاما  1في ،

 .2020أیلول  30دوالًرا بحلول  20ن أن السعر سیتجاوز واثقین بدرجة معقولة م
v.  دوالر. وقد ارتفع  4.50، قدر أعضاء مجلس اإلدارة أن القیمة العادلة ألحد الخیارات الممنوحة كانت 2018تشرین األول  1في

 .2019أیلول  30دوالرات بحلول  5هذا التقدیر إلى 
 : المطلوب

للسنة المالیة المنتهیة  لخسائر)بیان المركز المالي وبیان األرباح وااألحداث في بیاناتها المالیة (تلك غاما  بمعالجة  إشرح كیف ستقوم
 .2019أیلول  30بتاریخ 

 
 المسألة الثالثة:

لإلبالغ عن عقود التأجیر  - 16، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 2017أیلول  30، وهي شركة تنتهي سنتها المالیة في دلتاتطبق 

 معامالت التأجیر في البیانات المالیة. تم تضمین المعلومات التالیة في المالحظات:

 استئجار العقارات - 1 االیضاح
 500,000سنوات. بلغت مدفوعات اإلیجار السنوي  10عقار بموجب عقد مدته  تأجیر، بدأت شركة دلتا في 2016تشرین األول  1في 

 60,000. تكبدت شركة دلتا تكالیف مباشرة مبدئیة قدرها 2017أیلول  30وأول دفعة یتم سدادها في  -متأخرات دوالر، یتم سدادها في شكل 
في  10في المئة. عندما یبلغ معدل الخصم السنوي  10دوالر في ترتیب هذا العقد. وبلغ معدل الفائدة السنوي الضمني في عقد اإلیجار 

 دوالر. 6.145، مبلغ 10إلى  1دوالر والمدفوعة في نهایة السنوات من  1المئة، تبلغ القیمة الحالیة البالغة 
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 ٕاعادة االستئجارالبیع و  -2 االیضاح
دوالر. بلغت القیمة الدفتریة للعقار في البیانات المالیة  4,500,000، باعت دلتا عقاًرا لطرف ثالث مقابل عائدات بلغت 2017نیسان  1في 

) وكان العمر اإلنتاجي 12,000,000دوالر (المكون القابل لالستهالك $  17,500,000مبلغ  2016تشرین األول  1لشركة دلتا في 
 عاًما. 20المستقبلي المقدر 

سنوات. بلغ معدل الفائدة السنوي الضمني في عقد  10تأجیر العقار من الطرف الثالث لمدة إعادة ، بدأت دلتا عملیة 2017نیسان  1في 
. ال یمثل بیع العقار من قبل دلتا استیفاء موجب بعد االستحقاق، مستحقة الدفع 528,500في المئة. بلغت اإلیجارات السنویة  10اإلیجار 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء. - 15لمالیة رقم األداء ذي الصلة بالمعیار الدولي إلعداد التقاریر ا
 :المطلوب

للسنة المالیة المنتهیة  لخسائر)بیان المركز المالي وبیان األرباح واتلك األحداث في بیاناتها المالیة (بمعالجة   دلتا إشرح كیف ستقوم
 .2017أیلول  30بتاریخ 

 
  

 :المسألة الرابعة

وینطبق على الفترات  2015في أیلول  - اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء - 15تم إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

محل المعیار المحاسبي الدولي رقم  15. ویحل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 2018كانون الثاني  1المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد 

على مبادئ تدعم توقیت  15تقاریر المالیة . ینطوي المعیار الدولي إلعداد الاإلیرادات - 18والمعیار المحاسبي الدولي  - عقود البناء - 11

 االعتراف باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء وقیاس تلك اإلیرادات.

معلومات حول معامالت اإلیرادات ذات الصلة بالسنة  2و  1أیلول من كل عام. تقدم المالحظتان  30تعد شركة ألفا البیانات المالیة حتى 

 .2017أیلول  30المنتهیة في 

. بلغت كلفة تصنیع 2019حزیران  30دوالر مستحق الدفع في  121,000، باعت شركة ألفا منتًجا إلى عمیل بمبلغ 2017نیسان  1في 
. 2017حزیران  30. وكان للعمیل الحق في إعادة المنتج مقابل استرداد ماله بالكامل في أي وقت حتى دوالر 80,000المنتج لـشركة ألفا 

، لم تملك ألفا دلیال موثوًقا به فیما یتعلق باحتمال إعادة المنتج من قبل العمیل. لم تتم إعادة المنتج من قبل العمیل 2017نیسان  1وفي 
، كان سعر البیع النقدي 2017حزیران  30و  2017نیسان  1، وبالتالي، سقط حق العمیل بإعادة المنتج. وفي 2017حزیران  30قبل 

 في المئة.  10اإلشارة إلى أن المعدل السنوي المناسب الستخدامه في أي حسابات حسم هو  دوالر. تجدر 100,000للمنتج 
 السؤال: 

) للسنة بیان المركز المالي وبیان األرباح والخسائرفي البیانات المالیة لشركة ألفا ( العملبةاشرح وفّسر كیف یمكن اإلبالغ عن 
 .2017أیلول  30المنتهیة في 
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 %)30( 3التمرین رقم 
. تتضمن 20X2آذار  31ُتعّد شركة ألفا، الشركة األم التي تملك استثمارات في شركتي بیتا وغاما، بیان مركزها المالي الموّحد كما في 

 المالحظات المعلومات الواردة أدناه. 
 

 بیانات المركز المالي - 1المالحظة رقم 
 

 غاما بیتا ألفا 
 $’000 $’000 $’000 

    الموجودات
    الموجودات غیر المتداولة

)2الممتلكات والمنشآت والمعّدات (المالحظة رقم   267,000 190,000 220,000 
)3و  2االستثمارات (المالحظتان                                                 263,349 

–––––––– 
 صفر

–––––––– 
 صفر

–––––––– 
 530,349 190,000 220,000 

المتداولةالموجودات      
) 4و  2(المالحظتان  زونالمخ  85,000 50,000 40,000 

(المدینون)الذمم التجاریة المدینة   75,000 45,000 36,000 
 15,000  النقد والنقد المكافئ

–––––––– 
10,000 

–––––––– 
8,000 

–––––––– 
 175,000 

–––––––– 
105,000 

–––––––– 
84,000 

–––––––– 
الموجوداتمجموع   705,349 295,000 304,000 

    حقوق الملكیة والمطلوبات
    حقوق الملكیة

والر واحد للسھم الواحد)دأسھم رأس المال (  195,000 100,000 80,000 
 100,000 100,000 281,167 األرباح المحتجزة/ غیر الموّزعة

جموع  حقوق  الملكیة م  476,167 200,000 180,000 
    

    المطلوبات غیر المتداولة
) 2المؤجل (المالحظة رقم  البدل  صفر صفر 61,983 

    
 50,000 45,000 60,000 قروض طویلة األجل 

 21,199 ضریبة مؤجلة
–––––––– 

10,000 
–––––––– 

20,000 
–––––––– 

 143,182 مجموع المطلوبات غیر المتداولة
–––––––– 

55,000 
–––––––– 

70,000 
–––––––– 

    المطلوبات المتداولة
 34,000 30,000 70,000 الذمم التجاریة وغیرھا من الذمم الدائنة

 16,000 قروض قصیرة األجل 
–––––––– 

10,000 
–––––––– 

20,000 
–––––––– 

 86,000 مجموع المطلوبات المتداولة
–––––––– 

40,000 
–––––––– 

54,000 
–––––––– 

والمطلوباتمجموع حقوق الملكیة   705,349 295,000 304,000 

Page 11 of 12 
 



 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019كانون االول  امتحانات  
 

 استثمار شركة ألفا في شركة بیتا -2المالحظة رقم 
 ملیون سهم في شركة بیتا عن طریق تبادل األسهم. وتضمنت شروط الشراء ما یلي: 75، استحوذت شركة ألفا على 20X0نیسان  1في 

، بلغت القیمة السوقیة 20X0نیسان  1أصدرت شركة ألفا سهمین مقابل كل ثالثة أسهم تم االستحواذ علیها في شركة بیتا. في  •
 دوالرات. 3.50ألفا   سهمل

بقیمة دوالر واحد لكل سهم تم االستحواذ علیه في  20X3آذار  31ستدفع ألفا دفعة نقدیة مؤجلة للمساهمین السابقین في بیتا في  •
في المئة سنوًیا. أدرجت شركة ألفا في بیان  10لشركة ألفا  المتراكم، بلغ معّدل فائدة االقتراض 20X1نیسان  1كة بیتا. في شر 

 دوالًرا نتیجة للدفعة المؤجلة المذكورة.   61,983,471مطلوبات بقیمة   20X1آذار  31ز المالي الخاص بها في المرك
غیر المسیطرة في الشركات التابعة في تاریخ الشراء بالقیمة العادلة. یمكن استخدام القیمة  الحقوقة تقضي سیاسة المجموعة بتقییم حص

 لهذا الغرض. 20X0أبریل  1دوالر في  2.00السوقیة للسهم الواحد في شركة بیتا البالغة 
 ملیون دوالر. 80شركة بیتا أرباحا محتجزة/ غیر موّزعة بقیمة كان لدى ، 20X0نیسان  1في 
 ظهرت األمور التالیة:التطبیق . وفي سیاق 20X0أبریل  1مدیرو شركة ألفا قیاس موجودات ومطلوبات شركة بیتا بقیمتها العادلة في قام 

االنتاجي ملیون دوالر. وكان العمر  110ملیون دوالر،  100بلغت قیمة السوق للمنشآت والمعدات التي تبلغ قیمتها الدفتریة  •
في المئة من  20خمس سنوات، وال یزال هذا التقدیر سارًیا. وتخّلصت شركة بیتا من 20X0نیسان  1المستقبلي للمصنع في 

 .20X0نیسان  1المنشآت والمعدات المذكورین منذ 
 .20X0سان نی 1ملیون دوالر. تم بیع هذا المخزون منذ  38ملیون دوالر بـ  35 البالغ تكلفته القیمة السوقیة للمخزون قدرت •

دیالت القیمة لم یتم إدراج تعدیالت القیمة العادلة في البیانات المالیة الفردیة لشركة بیتا. أما في البیانات المالیة الموّحدة، فسیتم اعتبار تع
في  20د االقتضاء المؤقتة عن اتموّقتة ألغراض حساب الضریبة المؤجلة. وبلغت نسبة الضریبة المطبقة على الفروق اتالعادلة بمثابة فروق

 ملیون دوالر. 13لشركة بیتا ستنخفض بقیمة  (goodwill) ، وجد مدیرو ألفا أن الشهرة 20X2آذار  31المئة. وفي 
 

 استثمار شركة ألفا في شركة غاما:  -3المالحظة رقم 
ر نقًدا وجعل هذا االستثمار من شركة ملیون دوال 32في المئة من أسهم غاما فدفعت  40في تاریخ تأسیس شركة غاما، اكتتبت شركة ألفا 

 .بسعر الكلفة. تدرج مسودة البیانات المالیة لشركة ألفا هذا االستثمار (associate)زمیلة غاما شركة 
 یمكنك تجاهل أي آثار ضریبیة مؤجلة الستثمار شركة ألفا في شركة غاما. 

 
 المجموعة شركاتالبیع بین  -4المالحظة رقم 

 12.5ملیون دوالر لشركة بیتا و 15خالل العام بتكلفة ها من شركة ألفا مكّونات تم شراؤ  20X2آذار  31تضمنت مخزونات بیتا وغاما في 
. (mark-up) في المئة من تكلفة اإلنتاج للوصول إلى سعر بیع هذه المكونات 25ملیون دوالر لشركة غاما. طبقت شركة ألفا زیادة بنسبة 

 اآلثار الضریبیة المؤجلة ألي تعدیالت تقوم بها نتیجة المعلومات الواردة في هذه المالحظة. یمكنك تجاهل
 السؤال: 

، والمعلومات اإلضافیة الواردة  1في المالحظة رقم  20X2آذار  31باالستناد إلى مسودة بیانات المركز المالي لشركات ألفا وبیتا وغاما في 
                 . 20X2آذار  31، قم بإعداد البیان الموحد للمركز المالي لشركة ألفا كما في  4-2في المالحظات 

 !!عمًال موّفقاً 
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