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 %(40أسئلة متعددة اإلجابات ) .أ 
 ؟ (IASB)أي مّما يلي ال يصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  -1

 المعاييرالدوليةإلعدادالتقاريرالمالية. .أ
 مذكرةتفاهم. .ب
 إطارعملإعدادالتقاريرالمالية. .ج
 التفسيراتالدوليةللتقاريرالمالية. .د


 الموضوع األساسي الذي ينطوي عليه اإلطار المفاهيمي هو: -2

 جدوىالقرار. .أ
 قابليةالفهم. .ب
 التمثيلالصادق. .ج
 قابليةالمقارنة. .د

 
 يجب تصحيح الخطأ المادي العائد لسنوات سابقة: -3

 علىأساساألثرالرجعي. .أ
 علىأساساألثرالمرتقب. .ب
 األثرالرجعيأوالمرتقب.علىأساس .ج
 علىأساساألثرالمرتقبمالميكنمنغيرالعمليفعلذلك. .د


 إذا كانت المنحة الحكومية مشروطة بأحداث معينة، عندئٍذ ينبغي اإلعتراف بها على أنها : -4

 دخلعندمايتمتلبيةالشروطالمرفقةبها. .أ
 دخلعندمايتمالموافقةعلىالمنحة. .ب
 عندمايتمتلبيةالشروطالمرفقةبالمنحةالحكومية.رصيددائنمؤجل .ج
 رصيددائنمؤجلعندمايتمالموافقةعلىالمنحة. .د


 بأنها: IAS2وفقاً  للمعيار الدولي للمخزون  تعّرف صافي القيمة القابلة للتحقق  -5

 سعرالبيع. .أ
 سعرالتكلفة. .ب
 سعرالبيعبعدخصمتكاليفاإلنجاز. .ج
سعرالبيعبعدخصمتكاليفاإلنجازوتكاليفالبيع. .د
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 إصدار البيانات المالية.لموافقة على ولكن قبل ا 2015آذار  31في  اعداد التقريرمن األحداث التالية بعد تاريخ وقعت كل  -6
 ؟التقارير أحداث ما بعد فترة إعداد 10ما الذي سيعامل كحدث ال يفضي إلى تسوية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 2015فيشباطاالدارةمجلسمنعليهاعمليةتمتالموافقةعنخطةرسميةلوقف2015إعالنعامفينيسان .أ
 2014تسويةمطالبةتأمينعنخسارةتكبدتهافيكانوناألول .ب
 2015آذار31دوالرمنالبضائعالتيتمإدراجهاكجزءمنالمخزونفيبيانالمركزالماليفي20.000إثباتسرقة .ج
.تمالبيعبسعرأقلمنالقيمةالدفترية2015آذار31تماالحتفاظبهافيالمخزونفي2015بيعبضائعفينيسان .د

 2015آذار31في


 بعدد من العالقات مع الشركات األخرى. Germaneتتمتع شركة  -7
 بالضرورة الشركة األم؟ Germaneفي أي من العالقات التالية تعتبر 

i. تملكFoll50.000 غيرتصويتيو علىنفس100.000سهم اإلصدارمعحصولكلسهم تصويتيقيد سهم
 منأسهمهاالتصويتية.40.000غيرالتصويتيةوFollجميعأسهمGermaneتوزيعاتاألرباح.تمتلك

ii. لدىKippمليونسهمقيداإلصدارتمتلكGermane40%منها.وتملكGermaneدوالرمن800,000كذلك
40هذهالقروضعلىأساس .يمكنتحويلKipp%قابلةللتحويلالصادرةعن8سنداتقرضبفائدةأصلمليوندوالر

دوالرمنسنداتالقرض،أويمكناستبدالهانقًدابخيارحاملها.100سهًمالكل
iii.  شركةGermane49تمتلك أسهم لهذه%52و Polly%من كنتيجة لالسترداد. القابلة غير الممتازة أسهمها من

 علىسلطتهاولهاالقدرةعلىالتأثيرعلىهذهالعوائدمنخاللPollyعوائدمتغيرةمنGermaneاالستثمارات،تتلقى
Polly .

 (فقطi) .أ
 (فقطiiو)  (i) .ب
 فقط(iii)و  (i) .ج
 (iii)(وiiو)  (i) .د


المحتجزة  Zetaعندما كانت أرباح  2014نيسان  1في  Zeta% من أسهم شركة 80على  Wilmslowاستحوذت شركة  -8

بلغ  Wilmslowبضائع من  Zeta، اشترت شركة  2015آذار  31دوالر. في خالل السنة المنتهية في  200،000تبلغ 
. تطبق Zeta، كان ربع هذه السلع ال يزال في مخزون 2015آذار عام  31دوالر. في  320،000مجموعها 

Wilmslow على التكلفة اضافة (markup)  على جميع مبيعاتها.25قدره % 
دوالر على  340،000دوالر و  Zeta  450،000و Wilmslow، بلغت األرباح المحتجزة لكل من  2015آذار  31في 

 التوالي.
 ؟2015آذار  31ا في كم Wilmslowما هو مقدار األرباح المحتجزة في بيان المركز المالي الموحد لشركة 
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 706,000$ .أ
 542,000$ .ب
 498,000$ .ج
 546,000$ .د


 المعالجات Cumlaشركة لمحاسب ال، اقترح مساعد 2015آذار  31للسنة المنتهية في  المخصصاتفي إطار مراجعة  -9

 المحاسبية التالية:
(i)  دوالر؛ وهي قيمة مبيعات البضائع المتوقع إعادتها من قبل عمالء التجزئة بعد  400،000رصد اعتماد اللتزام بناء بقيمة

 يوًما  30نهاية العام بموجب سياسة الشركة المعلنة حول امكانية إعادة البضائع في غضون 
(ii)  ،ن مخصص استناًدا إلى الخبرة السابقة  لتزامات غير المتوقعة الناشئة بعد نهاية العامدوالر لال  200000قدره ُيكوَّ
(iii) ألن تقدير العمر  المصانعبند من بنود االستهالك المتراكم ل لمخصصبيان الربح أو الخسارة( في دائن العكس الجزئي )ك

 اإلنتاجي المتبقي زاد بمقدار ثالث سنوات
(iv) ماليين دوالر خالل شهر  4% فيما يتعلق بإعادة تقييم الممتلكات بقيمة 25مليون دوالر للضريبة المؤجلة بنسبة  تخصيص

 ال تنوي بيع العقار في المستقبل القريب. Cumlaعلى الرغم من أن  2015آذار 
 أي من المعامالت المقترحة أعاله مسموح بها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية؟

 (فقطi) .أ
 (فقطiiو)  (i) .ب
 فقط(iii)و  (ii) .ج
 (iv) .د


 إذا بنت شركة مختبًرا الستخدامه كمنشأة للبحوث والتطوير، تقيد تكلفة بناء المختبر مقابل األرباح باعتبارها: -11

 نفقةمتعلقةبالبحوثوالتطويرفيفترة)فترات(البناء. .أ
 استهالًكامستقطًعاكجزءمنتكاليفالبحوثوالتطوير. .ب
 تبعالسياسةالشركة.أوشطبًافورياًاستهالًكا .ج
 نفقةحينتؤديالمنشأةإلىنتائجفعالةفيمجالالبحوثوالتطوير. .د

 
كانون األول  31للسنة المنتهية في  Rainbird، قبل االنتهاء من البيانات المالية لشركة 20X2في شهر كانون الثاني  -11

20X1 .20كانون األول  31في كما أي من هذه األحداث سيتطلب تعديل البيانات المالية ، وقع عدد من األحداثX1  وفًقا
 ؟المالية اعداد التقارير الالحقة بتاريخ انتهاء فترةلمعايير المحاسبة الدولية بشأن األحداث 
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الناتجةعنالتفرغعنخطةلوقفإحدىعملياتهوRainbird Coشركةادارةأعلنمجلس -أ منالمصنع.تقدرالخسارة
مليوندوالر.2بمبلغالتفرغ

ماليين3.قدتبلغالتكلفةاإلجماليةمنالعمللفصلهمRainbirdأقامموظفوالعمليةالتيسيتموقفهادعوىضدشركة -ب
دوالر.

كانوناألول31وندوالرفيملي1.7فيإطارهاخصصتالتيRainbird Coلصالحشركةتمالبتبالقضيةالقانونية -ج
20X1لتغطيةاألضرارالمحتملةلصالحشركةRainbird Co.بشكلغيرمتوقع

20X1كانوناألول31نصفالمخزونالموجودفيالىتلفRainbird Coمستودعاتشركةفياحدىأدىحريق -د
 مليوندوالر.2.5البالغقيمته



. تضمنت 20X4أيلول  30مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في  ،آالت ناسخة، وهي شركة Reproأعدت شركة  -12
  المعامالت التالية في اإليرادات بالمبالغ المذكورة أدناه.المسودة 

اإليرادات من بشأن  15أي من هذه البنود أدرج بشكل صحيح مع اإليرادات وفًقا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 
 مالء؟العقود مع الع

 
 الحصولعلىعمولهعليها.Repro Coدوالريحقلشركة250.000مبيعاتالوكالةبقيمة -أ
 Reproدوالرلسياراتلمتعدمطلوبةمنقبلشركة20،000إيراداتبيعبقيمة -ب
 -ج بقيمة بيع 150،000إيرادات في 30دوالر العميل20X4أيلول من والمحصل الفاتورة في المطلوب المبلغ كان .

180,000 تضمن 30،000دوالر شركة بها التيسوفتقوم المستمرة الصيانة ألعمال العامينReproدوالر في
 المقبلين.

سوفتدفعRepro Co)زبونقائم)باالتفاقمعشركةإلى20X3تشريناألول1دوالرمن200،000مبيعاتبقيمة -د
 %.Repro10فيكلفةرأسالمال.بلغتنسبة20X5أيلولكاملةفي

 
 20أي أسلوبين من األساليب التالية مقبوالن لحساب منحة حكومية متعلقة بأصل ما طبًقا لمعيار المحاسبة الدولي  -13

 المحاسبة عن المنح الحكومية واالبالغ عن المساعدة الحكومية؟
 حسابالمنحةكإيرادمؤجل -أ
 األرباحأوالخسائربيانكدائنفيتسجيلالمبلغالمستلم -ب
 اقتطاعالمنحةمنالقيمةالدفتريةلألصل -ج
 إضافةالمنحةإلىالقيمةالدفتريةلألصل -د
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رسملة تكاليف االقتراض أن تتم ثالثة . يفترض في مباشرة 20X8نيسان  1سندات التسليف في  Apexأصدرت شركة  -14
 األحداث أو المعالجات؟. أي مما يلي ليس واحًدا من هذه 23أحداث أو معالجات وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 علىاألصل.أنيتمتكبدمصارف -أ
 أنيتمتكبدتكاليفاالقتراض. -ب
 البناءالماديلألصلعلىوشكاالنتهاء. -ج
 األنشطةالضروريةقيدالتنفيذإلعداداألصللالستخدامأوالبيع. -د


الخاص بالممتلكات  40كعقار استثماري بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  كإستثمار عقاري أو أي مما يلي ُيعترف به -15

 ؟Build Coاالستثمارية في البيانات المالية الموحدة لشركة 
ملكيةمخصصةللبيعفيسياقاألعمالالعادية .أ
ملكيةيتمبناؤهالعميل .ب
قدإيجارمدتهستةأشهركأصللهاحقاستخدامه،ومؤجرةبموجبعBuild Coملكيةتحتفظبهاشركة .ج
 مؤّجرةلشركةتابعةBuild Coملكيةلشركة .د


إذا كانت  37بالتحقق من بعض التقديرات المالية. وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي  Rainbirdيقوم المدير المالي لشركة  -16

ولكن ال  محتمال ً ث األمر المؤسسة المبلغة ملزمة في الوقت الحالي بنقل المنفعة االقتصادية إلى طرف آخر، يكون حدو 
 يمكن قياس المبلغ بموثوقية كافية.

 حدد الخيار الصحيح مبيًنا ما الذي يجب أن يؤدي إليه ذلك في البيانات المالية.
 مخصصات .أ
 االلتزاماتالمحتملة .ب
 التزامعلىالمدىالطويل .ج
 (Contingent Asset)األصولالمحتملة .د

 
 أدرجت شركة بينيديكت المعلومات التالية في تقريرها:  -17

500,000$الدخلالصافي
140,000توزيعاتاألرباحلحاملياألسهمالعادية
60,000توزيعاتاألرباحلحاملياألسهمالممتازة

125,000المتوسطالمرجحلعدداألسهمالعاديةالموقوفة
 يبلغ قيمة ربح السهم : 

 2.40$ .أ
 2.88$ .ب
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 3.52$ .ج
 4.00$ .د

 
 اشترت منشأة عالمة تجارية وتحّملت التكاليف التالية ذات الصلة: -18

 100,000$ سعرشراءعالمةتجارية)اولمرة(
 5,000 ضرائبعلىالقيمةالمضافةغيرقابلةلالسترداد
 7,000 تدريبموظفيالمبيعاتعلىاستخدامالعالمةالتجاريةالجديدة

 24,000 المرتبطةبشراءالعالمةالتجاريةالجديدةنفقاتالبحث
 10,500 التكاليفالقانونيةالمتكبدةلتسجيلالعالمةالتجارية

 12,000 أجورالموظفيناإلداريين
إذا افترضنا أنه جرى تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأن العالمة التجارية تفي بجميع معايير االعتراف 

 مبدئي باألصول، يجب على المنشأة االعتراف بأصل قدره: ال
 100,000$ .أ
 115,500$ .ب
 146,500$ .ج
 158,500$ .د


وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، عندما تختار المنشأة نموذج إعادة تقييم كسياسة محاسبية لقياس الممتلكات  -19

 والمنشآت والمعدات، أي من البيانات التالية يعتبر صحيًحا؟
 عندإعادةتقييماألصل،يجبإعادةتقييمكاملفئةالممتلكاتوالمنشآتوالمعداتالتيينتميإليهااألصل. .أ
عندإعادةتقييماألصل،يمكنإعادةتقييمالموجوداتالفرديةضمنفئةالممتلكاتوالمنشآتوالمعداتالتيينتميإليها .ب

 األصل.
 لمعداتمرةكلثالثسنواتعلىاألقل.تجرىإعادةتقييمالممتلكاتوالمنشآتوا .ج
 يجبتسجيلالزياداتفيالقيمةالدفتريةلألصلبعدعمليةإعادةالتقييماألولىمعاألرباحأوالخسائر. .د


 حّددت الشركة القيم التالية لمخزونها كما في نهاية السنة المالية: -21

100,000$التكلفةالتاريخية
70,000تكلفةاالستبدالالحالية

90,000صافيالقيمةالقابلةللتحقق
85,000صافيالقيمةالقابلةللتحققمطروحًامنهاهامشالربحالعادي

95,000القيمةالعادلة
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 وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ما هو المبلغ الذي يجب على الشركة إدراجه كمخزون في ميزانيتها العمومية؟
 70,000$ .أ
 85,000$ .ب
 90,000$ .ج
 95,000$ .د

 
 تمارين  .ب 

 %(15) 1التمرين 
 عقًدامعشركة Taplop ،أبرمتشركة2015تّموز1بأجهزةالكمبيوترالمحمول.في بتزويدالشركاتالكبيرة Taplopتقومشركة
TrillCo تشتريبموجبهاشركة TrillCoالعقدعلىأنهفيحالقيامدوالرللجهازالواحد.ينص500أجهزةكمبيوترمحمولةبسعر 
TrillCo دوالًرالكلجهاز.450جهازكمبيوترمحمولفيالسنة،يتمتخفيضسعركلوحدةبأثررجعيإلى500بشراءأكثرمن

.حزيران30فيTaplopتنتهيالسنةالماليةفيشركة
أنTaplop.لذلك،قّدرتTaplopمنجهازكمبيوترمحمول 70قداشترتTrillCo،كانتشركة2015أيلول30في -أ

وبالتاليلنيحقلشركة2016حزيران30جهازفيالسنةحتى500لنتتجاوزTrillCoمشتريات ،TrillCoبالخصم
 أعاله.ةالمذكورالكميةالمرتبطب

250كبيرة،واشترتبسرعةنتيجةلعمليةاستحواذTrillCo،توّسعتشركة2015كانوناألول31خاللالربعالمنتهيفي -ب
ستتجاوزالحداألدنىللخصمالمرتبطTrillCo،فقّدرتهذهاألخيرةأنمشترياتTaplopجهازكمبيوترمحمولإضافيمن

 .2016حزيران30فيالسنةحتىبالكمية
في:Taplopشركةالمعترفبهافيسباإليراداتتاح

2015أيلول30الربعالمنتهيفي -أ
 2015كانوناالول31الربعالمنتهيفي -ب

اإليراداتمنالعقودمعالعمالء.-15تطبقمبادئالمعيارالدوليإلعدادالتقاريرالماليةرقم
 

 %(5) 2التمرين 
بصفتك لشركة المالي Omegaالمراقب وفًقا الموّحدة المالية البيانات تعد مدرجة شركة الماليةلوهي للتقارير الدولية لمعايير

(IFRS). ندوةوطرحعليكسؤااًلحولالقضاياالتيجرتمناقشتهافيالندوة:خبرةمحاسبيةوليسلديه،حضرالمديراإلداري، 
 

 (أ) مديرمؤسسةتعملفيمجالاستكشافالموارد المندوبينالحاضرينفيالندوة وأحد بأخبرنيأنهبموجالطبيعيةوتقييمها
الخاصةبشأنتحديدتكاليفاستكشافالموارد المعاييرالدوليةللتقاريرالمالية،يمكنللمؤسساتالفرديةأنتضعسياساتها

للتقاريرالماليةتتطلبالطبيعية أنالمعاييرالدولية منالمؤكد بالنسبةلي. جدا يبدوذلكغريبا كأصول. معالجةوتقييمها
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وسةوغيرالملموسةبحيثتكونالبياناتالماليةقابلةللمقارنة.يرجىتوضيحالموقفليوتحديدمتسقةلجميعاألصولالملم
 المتطلباتذاتالصلةمنالمعاييرالدوليةإلعدادالتقاريرالماليةفيمايتعلقبحسابنفقاتاالستكشافوالتقييم.

 المطلوب: أجب على السؤال الذي طرحه المدير اإلداري.
 
 

 %(10) 3 التمرين
آلةبموجبعقدإيجارمدتهخمسسنوات.كانالعمراإلنتاجيلألصلبالنسبةHeggie،استأجرتشركة20X1كانونالثاني1في

 أربعسنواتمندونقيمةمتبقية.Heggieإلىشركة
،20X1كانونالثاني1كانوناألول.في31مالييندوالرمستحقةالدفعفينهايةكلعامبتاريخ6تبلغمدفوعاتاإليجارالسنوي

8مليوندوالرباستخدامسعرالفائدةالضمنيفيعقداإليجارالذيبلغحوالي24بلغتالقيمةالحاليةلمدفوعاتاإليجارالمستقبلية
مليوندوالرمنالتكاليفالمباشرةHeggie0.4ايةمدةعقداإليجاريبقىسندالملكيةمعالمؤجر.تكبدتشركة%سنويا.فينه

 إلقامةعقداإليجار.
 لميستأجرالمديرونأصاًلمنقبلوليسوامتأكدينمنكيفيةحسابه.

 
 المطلوب:

للسنةالمنتهيةفيHeggieناقش،باستخدامالحساباتالمناسبة،المعاملةالمحاسبيةللعمليةالمذكورةأعالهفيالبياناتالماليةلشركة
 مليوندوالر.0.1.احرصعلىجعلالحساباألقربإلى20X1 كانوناألول31

 
 %(30) 4التمرين رقم 

 بالشروطالتالية:Cyclip%منأسهمشركة80علىBycomb،استحوذتشركة2014تّموز1في
 ؛CyclipشركةفيمقابلكلثالثةأسهماستحوذتعليهاBycombتبادلسهمينفيشركة-
- نقدية تستحقدفعة 30في 2015حزيران  1،54بقيمة الواحد للسهم لشركةالمستحوذدوالر بالنسبة المال رأس تكلفة )تبلغ

Bycomb10.)لكلسهمسنويا% 
 

دوالرعلىالتوالي.2،50دوالروCyclip3،00وBycombألسهمفيشركتيليةسوقالقيمةالفيتاريخاالستحواذ،كانت
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:2015آذار31نوردأدناهبياناتالربحأوالخسارةللسنةالمنتهيةفي
 

 Bycomb Cyclip 
 

 $’000 $’000 
 10,800 24,200 إيرادات

 (6,800) (17,800) تكلفة المبيعات
   

 4,000 6,400 الربح اإلجمالي
 (340) (500) تكاليف التوزيع

 (360) (800) المصاريف اإلدارية
 (300) (400) التكاليف التمويلية
 3,000 4,700 الربح قبل الضريبة

 (600) (1,700) ضريبة الدخل
 2,400 3,000 ويالربح السن

 
 :2014نيسان1كمافيCyclipفيالبياناتالماليةالمنفصلةلشركةالملكيةحقوق

  $’000
   حقوقالملكية

 12,000  دوالرللسهمالواحدرأسالمالأسهم
13,500  األرباحغيرالموّزعة/المحتجزة

 
 وتجدراإلشارةإلىمايلي:

تجاوزتالمصنعالدفتريةباستثناءبندمنبنودلقيمتهامساويةCyclipفيتاريخاالستحواذ،كانتالقيمالعادلةألصول (1)
18دوالر.وماتبقىمنالعمراإلنتاجيللمصنعفيتاريخاالستحواذكان720,000بمبلغالقيمةالدفتريةقيمتهالعادلة

شهرا.ويتماحتساباالستهالكضمنحسابتكاليفالمبيعات.


بناءمنشأةإنتاججديدةبتمويلحصلتعليهعنطريققرضمصرفي.اتبعتCyclipركة،باشرتش2014نيسان1في (2)
سبتشركةتحامبادئالمحاسبةالمحليةالمقبولةعمومافيالبلدالذيتعملفيهوالتيتحظررسملةالفائدة.Cyclipشركة

Bycombب رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفًقا تكاليفاالقتراض،23أنه بشأن الفائدة دوالر 100،000البالغةكانت
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كانتمنشأةاإلنتاجالتزال،2015آذار31.لكنفي2015آذار31)تراكمتبالتساويعلىمدارالعام(لترسملفي
 قيدالبناء.

بعداالستحواذCyclipإلىشركةBycombنشركةبلغتالمبيعاتم (3) ما على%20باضافةمالييندوالر3فيفترة
 دوالرمنهذهالبضائعفيالمخزون.Cyclip420،000،كانلدىشركة2015مارس31في.(markup)كلفةالت

(4)  شركة Bycombتقضيسياسة تاريخ في العادلة بالقيمة المسيطرة غير الحصة يمكناالستحواذبتقييم الغرض، لهذا .
 .الحقوقغيرالمسيطرعليهافيذلكالتاريخممثاًلللقيمةالعادلةلألسهمالتيتحتفظبهاCyclipشركةاعتبارسعرسهم

استعراًضالتقييمانخفاضالقيمةتبّينمنخاللهأنالشهرةالماليةعندشراءBycomb،أجرتشركة2015آذار31في (5)
 ةالماليةفيحسابتكاليفالبيع.انخفاضالشهروُيدرج دوالر.500،000قدانخفضتقيمتهاCyclipشركة

 المطلوب: 
 . Cyclipفي تاريخ االستحواذ على شركة  الموحدةالشهرة المالية سب تاح ( أ)
 لتبيان: 2015آذار  31للسنة المنتهية في  Bycombقم بإعداد مقتطفات من بيان الربح أو الخسارة الموّحد لشركة  ( ب)

 اإليرادات؛ (1)
 تكاليف البيع؛ (2)
 تكاليف التمويل؛ (3)
 .الربح أو الخسارة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة (4)

 
 

 


 !!lعماًل موّفقاً 


