
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

استثنائیةدورة  – 2020شباط  امتحانات  
 

 %)40أسئلة متعددة اإلجابات (أوًال: 
تكالیف االقتراض الشروط التي بموجبها یجب رسملة هذه التكالیف أو إدراجها مع  -23یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .1

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

واستمرت طوال العام، باستثناء عطلة عید  2018أكتوبر  -تشرین األول 1وشراء مواد البناء للمشروع. بدأت أعمال البناء في 
 ًضا على فترة نصف شهر. امتدت أی 2019التي امتدت على فترة نصف شهر، واستراحة أخرى في یولیو  2018المیالد 

 ؟ 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 

 
اإلفصاح عن معلومات على أساس قطاعي.  المنشآتمن بعض القطاعات التشغیلیة،  -8یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .2

 ؟ 8أي مما یلي صحیح فیما یتعلق بالمعیار الدولي 
)i(  8التي تطبق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة االمتثال للمعیار الدولي  المنشآتعلى جمیع . 
)ii(  8ولي طبق المعیار الدت تيال األعمالجمیع قطاعات ل 8على أساس المعیار رقم یجب تقدیم التقاریر  . 

A. (i) حصًرا 
B. (ii) حصًرا 
C. (i)  و(ii) 
D.  ال(i)  وال(ii) 

 
وافقت بموجبه على تسدید دفعات  2018أغسطس  -آب 1سنوات في  10في عقد إیجار مدته   Nangle Plcدخلت شركة .3

األصل في نهایة فترة التأجیر. بلغت القیمة  Nangleملیون یورو مقابل استخدام مبنى. لن تمتلك  12قدرها  مؤجلةسنویة 
 50، ویبلغ العمر االقتصادي للمبنى 2018أغسطس  -آب 1ملیون یورو في  80.52الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 

 في المئة. 8فهي  Nangleعاًما. أما تكلفة رأس المال في 
بموجب  2019یولیو  -تّموز 31للسنة المنتهیة في  مالیة الیفما المبلغ الذي ینبغي إدراجه مع  األرباح أو الخسائر كتك

 عقود اإلیجار؟ -للتقاریر المالیة 16المعیار الدولي 
A. 6.44 ملیون یورو 
B. 12.0 ملیون یورو 
C. صفر 
D.  ال شي مما سبق 
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4. Mealiffe Plc  بریطاني بسعر ، باعت بضائع إلى عمیل  2019مایو  -أیار 31هي شركة إیرلندیة تتعامل بعملة الیورو. في
، ظل الرصید مستحق الدفع. وكانت 2019یولیو  -تّموز 31جنیه إسترلیني. في تاریخ التقریر أي  40000متفق علیه قدره 

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

التي ستظهر في البیانات  )أرباح أو خسائرفروقات الصرف االیجابیة أو السلبیة (بغض النظر عن القیمة الزمنیة للنقود، ما مقدار 
 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 Plcسبت تحا .5
یورو لكل منها. انخفضت قیمة هذه الوحدات بحیث  1000وحدة من المواد الخام بسعر تكلفة قدره  30مجموعة مكونة من 

هذه  دراجإل Troy Plc. ومع ذلك، تخطط شركة 2018یولیو  -تّموز 31یورو في  23,500یمكن بیعها بسعر أقصى قدره 
یورو. ما هو الرقم الصحیح لمخزون آخر المدة كما في  6,800الصنع وتتوقع أن تحقق ربًحا قدره الوحدات في البضائع التامة 

 المخزون؟ - 2وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي  2018یولیو  -تّموز 31
A. 26,900 یورو 
B. 50,400 یورو 
C. 56,900 یورو 
D. 63,700 یورو 

 

 أي مّما یلي ال یعتبر طرفًا ذي صلة في منشأة؟  .6
A.  في المئة من رأس المال العادي 30المنشأة یملك مساهم في 
B. منشأة تقدم تسهیالت مصرفیة لمنشأة أخرى 
C. شریك في المنشأة 
D. موظفو اإلدارة العلیا في المنشأة 

 

وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، یجوز للمنشأة التي تستحوذ على أصل غیر مادي باستخدام "نموذج إعادة التقییم للقیاس  .7
 ق" فقط إذا الالح

A.  یمكن تحدید العمر اإلنتاجي لألصل غیر المادي بشكل موثوق 
B. یوجد سوق نشط  لألصل غیر المادي 
C. یمكن قیاس تكلفة األصل غیر المادي بصورة موثوقة 
D. عندما یكون األصل غیر المادي أصًال نقدًیا 
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 ال یتم تعدیل بیانات الدخل الخاصة بالسنوات السابقة بسبب .8
A.  المبدأ المحاسبيالتغییرات في 
B. التغیرات في التقدیرات 
C. تصحیح األخطاء 
D. جمیع اإلجابات المذكورة أعاله صحیحة 

 
 ان المنتجات الزراعیة هي .9

A. حصادها من أصول بیولوجیة. 
B. .تقدر في وقت الحصاد بتكلفة إنتاجها 
C. یتم تقییمها في كل فترة مالیة بالقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع. 
D. فیما یتعلق بالمنتجات الزراعیة جمیع الخیارات صحیحة 

 
 باالستناد إلى ما یلي:  .10

 800,000$الدخل الصافي                                             
 4.25          األرباح المحققة عن كل سهم                     

 2.00األرباح/ األسهم العادیة                                     
 160,000المتوسط المرّجح لعدد األسهم العادیة العالقة                

 ما هو مبلغ أرباح األسهم الممتازة؟ 
A. $480,000 
B. $320,000 
C. $160,000 
D. $120,000 

 
 االفتراضات المحاسبیة األساسیة التي تستخدمها المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة تشمل جمیع األجوبة أدناه باستثناء:  .11

A. االستمراریة 
B. الدوریة 
C. أساس االستحقاق 
D. األهمیة النسبیة 
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كانون األول  31للسنة المنتهیة في  Rainbird، قبل االنتهاء من البیانات المالیة لشركة 20X2في شهر كانون الثاني  .12
20X1 20كانون األول  31، وقع عدد من األحداث. أي من هذه األحداث سیتطلب تعدیل البیانات المالیة كما فيX1  وفًقا

 لمعاییر المحاسبة الدولیة بشأن األحداث الالحقة بتاریخ انتهاء فترة اعداد التقاریر المالیة؟
A.  أعلن مجلس ادارة شركةRainbird Co  عن خطة لوقف إحدى عملیاته والتفرغ من المصنع. تقدر الخسارة الناتجة عن

 ملیون دوالر. 2التفرغ بمبلغ 
B.  أقام موظفو العملیة التي سیتم وقفها دعوى ضد شركةRainbird  مالیین  3لفصلهم من العمل. قد تبلغ التكلفة اإلجمالیة

 دوالر.
C.  شركة تم البت بالقضیة القانونیة لصالحRainbird Co  كانون األول  31ملیون دوالر في  1.7التي خصصت في إطارها

20X1  لتغطیة األضرار المحتملة لصالح شركةRainbird Co .بشكل غیر متوقع 
D.  أدى حریق في احدى مستودعات شركةRainbird Co  20كانون األول  31الى تلف نصف المخزون الموجود فيX1 

 دوالر.ملیون  2.5البالغ قیمته 
 

. تضمنت المسودة 20X4أیلول  30، وهي شركة آالت ناسخة، مسودة البیانات المالیة للسنة المنتهیة في Reproأعدت شركة  .13
  المعامالت التالیة في اإلیرادات بالمبالغ المذكورة أدناه.

بشأن اإلیرادات من العقود  15الدولیة رقم أي من هذه البنود أدرج بشكل صحیح مع اإلیرادات وفًقا لمعیار إعداد التقاریر المالیة 
 مع العمالء؟

A.  دوالر یحق لشركة  250.000مبیعات الوكالة بقیمةRepro Co .الحصول على عموله علیها 
B.  دوالر لسیارات لم تعد مطلوبة من قبل شركة  20,000إیرادات بیع بقیمةRepro 
C.  20أیلول  30دوالر في  150,000إیرادات بیع بقیمةX4لمبلغ المطلوب في الفاتورة والمحصل من العمیل . كان ا

 في العامین المقبلین. Reproدوالر ألعمال الصیانة المستمرة التي سوف تقوم بها شركة  30,000دوالر تضمن  180,000
D.  20تشرین األول  1دوالر من  200,000مبیعات بقیمةX3  إلى زبون قائم (باالتفاق مع شركة(Repro Co  سوف تدفع

 %. Repro 10 . بلغت نسبة كلفة رأس المال في 20X5أیلول  كاملة في
 

 ولكن قبل الموافقة على إصدار البیانات المالیة. 2015آذار  31وقعت كل من األحداث التالیة بعد تاریخ اعداد التقریر في  .14
 أحداث ما بعد فترة إعداد التقاریر؟ 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  31دوالر من البضائع التي تم إدراجها كجزء من المخزون في بیان المركز المالي في  20.000إثبات سرقة  
D.  تم البیع بسعر أقل من القیمة الدفتریة في 2015آذار  31تم االحتفاظ بها في المخزون في  2015بیع بضائع في نیسان .

 2015آذار  31
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 العائد لسنوات سابقة:یجب تصحیح الخطأ المادي  .15
A. .على أساس األثر الرجعي 
B. .على أساس األثر المرتقب 
C. .على أساس األثر الرجعي أو المرتقب 
D.  .على أساس األثر المرتقب ما لم یكن من غیر العملي فعل ذلك 

 
وعمر هونج كونج دوالر،  10,440,000معدات بتكلفة قدرها   .Q. Tong Inc، اشترت شركة 2015كانون الثاني  2في  .16

و  2015كانون األول  31سنوات دون قیمة خردة. تستخدم الشركة االستهالك على طریقة القسط الثابت. في  10إنتاجي مدته 
، تحدد الشركة أن مؤشرات تدني القیمة موجودة. نورد أدناه المعلومات الخاصة باختبار انخفاض القیمة 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

 : 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  
 

دوالر آلة جدیدة ذات عمر إنتاجي ُیقّدر بعشر سنوات.  100,000، اشترت منشأة مقابل 1في األول من كانون الثاني ، السنة  .17
لمستمر $. ویتطلب تشغیل اآللة ا20,000تحتوي اآللة على اسطوانة یجب استبدالها كل خمس سنوات وتبلغ كلفة استبدالها 

$. وتستخدم الشركة طریقة القسط الثابت لالستهالك.  8,000معاینة كل أربع سنوات بعد الشراء، علًما أن كلفة الصیانة تبلغ 
 ؟1وفقا لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ما هو مصروف االستهالك للسنة 

A. $10,000 
B. $10,800 
C. $12,000 
D. $13,200 

 
 :2013حزیران  30ة بنود اإلنفاق التالیة خالل العام حتى تكبد قسم البحث والتطویر في الشرك .18

)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 
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)iv(  یورو، ولم یوجد أي  60,000یورو. بلغ مخزون آخر المدة لهذه المواد  420,000مواد لالستخدام المختبري   
 مخزون أول المدة.         

 ومواردها بشكل معقول على النحو التالي:یعمل قسم البحث والتطویر على عدة مشاریع. یقدر المدیرون انه یمكن توزیع وقت اإلدارة 
 في المئة. 30أنشطة البحوث  •
 في المئة؛ 25للرسملة)  38أنشطة التطویر (مشاریع ال تستوفي شروط معیار المحاسبة الدولي  •
 في المئة.  45للرسملة)  38أنشطة االتطویر (مشاریع تستوفي  شروط معیار المحاسبة الدولي  •

للموجودات غیر المادیة (تكالیف  38ة أعاله التي یجب أن تتم رسملتها بموجب معیار المحاسبة الدولي ما مقدار النفقات المذكور 
 ؟2013حزیران  30التطویر) في السنة المنتهیة كما في 

A. €438,750 
B. €465,750 
C. €720,000 
D. €747,000 

 
تقییم كسیاسة محاسبیة لقیاس الممتلكات والمنشآت وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، عندما تختار المنشأة نموذج إعادة  .19

 والمعدات، أي من البیانات التالیة یعتبر صحیًحا؟
A. .عند إعادة تقییم األصل، یجب إعادة تقییم كامل فئة الممتلكات والمنشآت والمعدات التي ینتمي إلیها األصل 
B. ئة الممتلكات والمنشآت والمعدات التي ینتمي إلیها عند إعادة تقییم األصل، یمكن إعادة تقییم الموجودات الفردیة ضمن ف

 األصل.
C. .تجرى إعادة تقییم الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل ثالث سنوات على األقل 
D.  .یجب تسجیل الزیادات في القیمة الدفتریة لألصل بعد عملیة إعادة التقییم األولى مع األرباح أو الخسائر 

 
األصول غیر المتداولة المعروضة للبیع والعملیات المتوقفة إرشادات للتعامل مع  -ریر المالیةللتقا 5یحدد المعیار الدولي  .20

االقتصادیة بشكل أساسي من خالل البیع بدًال من االستخدام المستمر. في  المنافعاألصول التي تحتفظ بها المنشأة حیث تحقق 
ي جمیع المعاییر التي تسمح بتصنیفه على أنه "معروض تملك عقارا یستوف Jared Plcكانت شركة  2019مارس  -آذار 31

للتقاریر المالیة. تجدر اإلشارة إلى أن القیمة الدفتریة الحالیة للعقار تساوي تكلفته التاریخیة  5للبیع" بموجب المعیار الدولي 
 0.5ستبلغ  التفرغوأن تكالیف  ملیون یورو 20ملیون یورو. وقّدرت الشركة القیمة العادلة للعقار بمبلغ  14.5المستهلكة أي 

 ملیون یورو.
 ؟2019مارس  -آذار 31كیف ینبغي معاملة العقار في البیانات المالیة كما في 

A.  ملیون یورو. 14.5إدراجه ضمن األصول المتداولة بقیمة 
B.  ملیون یورو. 14.5إدراجه ضمن األصول غیر المتداولة بقیمة 
C.  ملیون یورو. 19.5إدراجه ضمن األصول المتداولة بقیمة 
D.  ملیون یورو. 19.5إدراجه ضمن األصول غیر المتداولة بقیمة 
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  ثانیًا: المسائل
 %)10( المسألة األولى

. نورد أدناه defined benefit pension schemeلموظفیها نظام خطط المنافع المحددة للمعاشات التقاعدیة  Daktariتقدم شركة 
كانون األول/ دیسمبر  31أصول صندوق االستثمار وخصومه في بدایة ونهایة السنة المنتهیة في  معلومات متعلقة باألرصدة الموجودة على

2017: 
 دیسمبر -كانون األول 31 ینایر -كانون الثاني 1 

 1,450 1,270 القیمة الحالة اللتزامات المخصصات
 1,130 1,025 القیمة العادلة ألصول الخطة

 

 70 تكلفة الخدمة للسنة
 100 المساهمات في الخطة
 - المخصصات المدفوعة

 %3 معدل الخصم
 المطلوب:

 .2017دیسمبر  -كانون األول 31في  Daktariتحدید الرصید المراد إدراجه في بیان المركز المالي لشركة  .أ 
دیسمبر  -كانون األول 31المنتهیة في حساب المبالغ التي یتعین إدراجها في بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة  .ب 

2017. 
 سجل القیود المحاسبیة الالزمة. .ج 

 
 %)10( المسألة الثانیة

سباق في  حلبةسباق الخیل عقًدا مدته أربع سنوات لبناء ل حلباتم وتبني مسؤولیة تصمّ ال محدودةوهي شركة   .Gerard Inc شركة أبرمت
 یورو. 12,000,000 بمبلغلعقد لوتم االتفاق على سعر مبدئي . 2012عام  مطلع

النسبة المئویة للتكالیف  على أساساإلیرادات  Gerard شركة سجلتالوفاء بالتزام األداء.  بالتزامن معاإلیرادات خالل مدة العقد ب یعترف
 مقارنًة بإجمالي التكالیف المتوقعة (طریقة المدخالت).لتاریخه دة المتكبّ 

 بهذا العقد:األرقام ذات الصلة نورد أدناه 
 2012 2013 2014 2015 
 1,150,000 € 4,200,000 € 3,000,000 € 2,750,000 € التكالیف المتكبدة في خالل الفترة  

 11,100,000 € 9,950,000 € 5,750,000 € 2,750,000 € التكالیف المتكبدة حتى نھایة السنة 
 - 1,550,000 € 7,750,000 € 7,750,000 € التكالیف المستقبلیة المتوقّعة

 
 المطلوب:

اإلیرادات الناتجة عن هذا العقد في بیاناتها المالیة في نهایة كل فترة من فترات  بإعداد التقاریر بشأن Gerardكیفیة قیام شركة واحتسب شرح إ
 .إعداد التقاریر
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استثنائیةدورة  – 2020شباط  امتحانات  
 

 %)10( المسألة الثالثة
ملیون دوالر. اشترت دلتا األرض من أجل استخراج المعادن  10، اشترت دلتا بعض األراضي مقابل 2011أبریل  -األول من نیسانفي 

 ملیون 3.5، تكّبدت دلتا تكالیف بلغ مجموعها 2011سبتمبر  -أیلول 30إلى  2011أبریل  -نیسان 1منها. خالل األشهر الستة الممتدة من 
 1راج. تسببت هذه العملیة في بعض األضرار التي لحقت األرض. بدأت دلتا استخراج المعادن في دوالر إلعداد األرض وٕاقامة معدات استخ

سنوات من ذلك  10مدته  اً اقتصادی عمراً ویقدر أعضاء مجلس اإلدارة أن هناك معادن كافیة إلعطاء الموقع  2011أكتوبر  -تشرین األول
 ستخراج المعادن.التاریخ. وتتعرض األرض لمزید من الضرر مع استمرار ا

 
i.  دلتا ملزمة قانونا بإصالح األضرار الناجمة عن إعداد األرض واستخراج المعادن. یقدر أعضاء مجلس اإلدارة أن تكالیف هذا

 مالیین دوالر إلصالح األضرار الناجمة عن إعداد األرض. 3ستكون على النحو التالي:  2021سبتمبر  -أیلول 30اإلصالح في 
ii. 200000  كل سنة یتم فیها استخراج المعادن إلصالح الضرر الناجم عن عملیة االستخراج نفسها.دوالر عن 

 
 مالیین دوالر. 10بعد هذا العمل اإلصالحي، یمكن بیع األرض إلى طرف ثالث مقابل تكلفتها األصلیة البالغة 

دوالر مستحقة الدفع في غضون  1لكل  لقیمة الحالیةفي المئة. تجدر اإلشارة إلى أن ا 12یبلغ معدل الخصم السنوي المناسب لهذا المشروع 
سنوات  9مستحقة الدفع في غضون دوالر  1لكل سنت. والقیمة الحالیة  32.2في المئة هي  12سنوات مع معدل خصم سنوي قدره  10

 سنت. 34.1في المئة هي  12ونصف السنة مع معدل خصم سنوي قدره 
 
 :مطلوبال

 .2012مارس  -آذار 31عن هذا الحدث في البیانات المالیة لشركة دلتا للسنة المنتهیة في اشرح ووّضح كیف سیتم اإلبالغ 
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استثنائیةدورة  – 2020شباط  امتحانات  
 

 %)30المسألة الرابعة (
 31المركز المالي للشركات الثالث كما في  قائمةألفا هي شركة مقرها في لبنان تملك حصًصا في شركتین أخریین هما بیتا وغاما. نورد أدناه 

 .2019تّموز/ یولیو 
 2019یولیو  -ّتموز 31المركز المالي كما في  قائمة

 غاما بیتا ألفا 
 ملیون$ ملیون$ ملیون$ 

    الموجودات غیر المتداولة
 159 326 758 الممتلكات والمنشآت والمعّدات 

     25 40 1,200                                               االستثمارات

 1,958 366 184 
    الموجودات المتداولة

 65 153 235 المخزون 
 42 134 188 الذمم التجاریة المدینة (المدینون)

 20 36 100 النقد وما یعادله
 523 323 127 

 311 689 2,481 مجموع الموجودات
    حقوق الملكیة

والر واحد للسهم الواحد)دأسهم رأس المال (  1,000 400 100 
 80 30 200 احتیاطات أخرى

 70 112 977 األرباح المحتجزة/ غیر الموّزعة
  2,177 542 250 

    المطلوبات المتداولة
 0 0 38 محتملالبدل ال

الدائنةالذمم التجاریة   161 127 46 
 15 20 25 الضرائب

األرباح المقترحةأنصبة   80 0 0 

 304 147 61 
 311 689 2,481 مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
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استثنائیةدورة  – 2020شباط  امتحانات  
 

 :ذات الصلة في االعتبارالمعلومات اإلضافیة التالیة  یرجى أخذ
)i(  حتیاطات األخرى االفي حین بلغت  2018أغسطس  -آب 1ملیون سهًما عادًیا في شركة بیتا في  320اشترت شركة ألفا

ملیون  800ملیون دوالر. تم االتفاق على بدل بقیمة  132بیتا  المحتجزة لشركةملیون دوالر وبلغت األرباح  20لـشركة بیتا 
ملیون دوالر  50ملیون دوالر، باإلضافة إلى  750ملیون سهم بقیمة عادلة متفق علیها بلغت  200دوالر. وعلیه، أصدرت ألفا 

 البدل المحتمل ملیون دوالر). تم تسجیل  15إذا حّققت بیتا هدف الربح للعام ( 2019یولیو  -تّموز 31ا في تدفعها شركة ألف
. واتضح فیما بعد أن بیتا تكبدت خسائر كبیرة في السنة 2018أغسطس  -آب 1ملیون دوالر في  38العادلة البالغة  ةقیمالب

في هذا الجزء من الصفقة.  2019یولیو  -تّموز 31دفعه شركة ألفا في ما ت جد. وبالتالي، ال یو 2019یولیو  -تموز 31حتى 
 أي بیانات إلظهار هذا التغییر في التوّقع.في دفاترها ألفا شركة ولم تسجل 

)ii( تتمثل السیاسة المحاسبیة للمجموعة في تقییم أي حصص غیر مسیطر علیها (NCI)  بقیمتها العادلة في تاریخ االستحواذ. في
 ملیون دوالر. 130 في شركة بیتا كانت القیمة العادلة للحصص المسیطر علیها واذ،االستح تاریخ

)iii(  وكان العمر ملیون دوالر 25كانت القیمة العادلة لبعض التجهیزات أعلى من قیمتها الدفتریة بـ ،2018أغسطس  -آب 1في .
 سنوات. 5في ذلك التاریخ التجهیزات  لهذهاالقتصادي المتبقي 

)iv( في حین بلغت  2018أغسطس  -آب 1غاّما في شركة في المئة من األسهم العادیة في  30حصة قدرها  ألفا شركة اشترت
 ملیون دوالر. أما البدل 60ملیون دوالر وبلغ رصید األرباح المحتجزة في دفاتر غاما  75غاما شركة حتیاطیات األخرى لاال

ارس ألفا تأثیًرا كبیًرا على غاما نتیجة لهذه المساهمة. تحتفظ ملیون دوالر. تم 112كان دفعة نقدیة فورّیة بقیمة  (المقابل)
رأس أسهم في المئة من  5بأكثر من  الشركاتالشركات الثالث باستثمارات أخرى هي استثمارات أسهم، وال یحتفظ أي من هذه 

 المال الصادر.
)v(  ملیون دوالر. تم بیع هذه  30، باعت بیتا بضائع إلى ألفا مقابل 2019یولیو  -تّموز 31في خالل السنة المالیة المنتهیة في

في المئة من هذه  40، كانت نسبة 2019یولیو  -تّموز 31. في (markup)من الكلفة  في المئة 100بزیادة البضائع 
ملیون دوالر من تكلفة هذه  2.5لم تكن ألفا قد دفعت بعد  2019یولیو  -وزتمّ  31البضائع ال تزال في مخزون ألفا، وفي 

 البضائع.
)vi( .لم یتم دفع أو توزیع أرباح في السنة من قبل أي من الشركات 
)vii(  تبین أن الشهرة بیتا خالل العام، شركة بسبب الخسائر غیر المتوقعة التي تكبدتها ، و 2019یولیو  -تّموز 31في(Goodwill) 

في القیمة فیما یتعلق  (impairment)تدني الحاجة إلى أي  االستحواذ. لم تدعُ  تها بتاریخفي المئة من قیم 60بنسبة  تدنتقد 
 غاما.شركة باالستثمار في 

 ملیون دوالر.  0.1مالحظة: یرجى تدویر جمیع األرقام إلى أقرب 
 المطلوب: 

 وفًقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 2019یولیو  -تّموز 31الموحد لمجموعة ألفا كما في قائمة المركز المالي إعداد  ) أ(
عند االستحواذ.  (NCI) غیر المسیطرةالحقوق باعتماد طریقتین لتقییم  دمج األعمال -3یسمح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ) ب(

ئة عن استحواذ بیتا لو تم قیاس الحصص ناقش كیف كان من الممكن أن یختلف الحساب األولي والمعاملة الالحقة للشهرة الناش
 غیر المسیطرة باستخدام الحصة النسبیة من صافي األصول المحددة في تاریخ االستحواذ. أعد احتساب الشهرة على هذا األساس. 
 !!عمًال موّفقاً 
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