
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

  2021 تشرین الثاني امتحانات
 

 %)30متعددة (إجابات ذات أسئلة  .أ 

 بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، تكون التغیرات في السیاسات المحاسبیة: .1

A.  المالیةمسموًحا بها إذا كان التغییر سیؤدي إلى عرض أكثر موثوقیة وأكثر مالءمة للبیانات 

B. مسموًحا بها إذا واجهت المنشأة معامالت أو أحداثا أو شروطا جدیدة تختلف اختالفًا جوهریاً عن المعامالت الحالیة أو السابقة 

C.  مطلوبة في المعامالت المادیة، إذا سبق للمنشأة أن أجرت معامالت مماثلة، وٕان كانت غیر جوهریة، وفقا لطریقة محاسبیة غیر
 مقبولة

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

ابرمت شركة روش لالدویة اتفاقیة ترخیص مع مختبرات زنیث لدواء جدید تحت التطویر. سوف تحصل شركة روش على مبلغ  .2
بناء على االتفاق السابق، فان شركة روش تحدد بانه هناك امكانیة  $ في حال حصل الدواء على موافقة وزارة الصحة.6,750,000

 %  بالحصول على الموافقة. تبلغ قیمة هذه المعاملة كالتالي:85
A. $6,750,000 
B. $5,737,500. 
C. $1,012,500. 
D. .صفر لحین الحصول على الموافقة 

 
 یعتبر االلتزام الطارىء .3

A.  استحقاقه غیر محددینموجود دائمًا كالتزام ولكن قیمته وتاریخ 
B. تم تكوین مؤونة حتى لو كان احتمال حدوثها ضئیل 
C. هو دائمًا نتیجة خسارة طارئة 
D. ال یسجل كالتزام اذا كان غیر محتمل 

 
 یجب االفصاح عن قطاع التشغیل إذا كانت: .4

A.  أو أكثر من األرباح التشغیلیة المجمعة للقطاعات المربحة.10أرباحه التشغیلیة ٪ 
B. أو أكثر من الخسائر التشغیلیة المجمعة للقطاعات التي تكبدت خسائر تشغیلیة.10لیة هي الخسارة التشغی ٪ 
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 

 
 الرسملة.عندما یتم تسجیل االصل الذي تم الحصول علیه من خالل المنح الحكومیة باستخدام طریقة  .5

A. یتم زیادة االصول وحقوق الملكیة بالقیمة العادلة لالصل. 

B. یتم زیادة الموجودات والمطلوبات بالقیمة العادلة لالصل. 

C. یتم زیادة األصول وحقوق الملكیة بكلفة األصل. 

D. ودات والمطلوبات بكلفة األصلیتم زیادة الموج. 
 

Page 1 of 9 
 



 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

  2021 تشرین الثاني امتحانات
 

 30والتي من المتوقع اعتمادها للنشر في  2013آذار 31بإصدار بیانات مالیة للسنة المنتهیة في  Margertate plcتقوم شركة  .6
 .2013نیسان 

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

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

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

)iii(  2013تتعلق بحریق في شباط  2013الموافقة على مطالبة تأمین في نیسان . 

)iv(  2013نیسان  30% بحلول 8بنسب  2013آذار   31كما في   استثمارات الشركةقیمة انخفضت 

A. )i(  ) وii(   ) وiii ( 

B. )i و ((iii) 

C. )ii(  و  (iv)  
D. (i)  و(iv) 

 
 بعدد من العالقات مع الشركات األخرى. Germaneتتمتع شركة  .7

 بالضرورة الشركة األم؟ Germaneفي أي من العالقات التالیة تعتبر 

i.  تملكFoll 50.000  سهم تصویتي قید اإلصدار مع حصول كل سهم على نفس توزیعات األرباح.  100.000سهم غیر تصویتي و
 من أسهمها التصویتیة. 40.000غیر التصویتیة و Follجمیع أسهم  Germaneتمتلك 

ii.  لدىKipp  ملیون سهم قید اإلصدار تمتلكGermane 40%  منها. وتملكGermane  دوالر من أصل ملیون  800,000كذلك
دوالر  100سهًما لكل  40هذه القروض على أساس  . یمكن تحویلKipp% قابلة للتحویل الصادرة عن 8سندات قرض بفائدة  دوالر

 من سندات القرض، أو یمكن استبدالها نقًدا بخیار حاملها. 
iii.  تمتلكGermane 49من أسهم شركة %Polly  من أسهمها الممتازة غیر القابلة لالسترداد. كنتیجة لهذه االستثمارات، تتلقى  %52و

Germane  عوائد متغیرة منPolly ولها القدرة على التأثیر على هذه العوائد من خالل سلطتها على Polly  . 
A. )iفقط ( 

B. )i(  ) وiiفقط ( 

C. )ii(   و(iii)  فقط 

D. )i(  ) وii و ((iii)  
 

. یفترض في مباشرة رسملة تكالیف االقتراض أن تتم ثالثة أحداث أو 20X8نیسان  1في الدین  سندات Apexأصدرت شركة  .8
 . أي مما یلي لیس واحًدا من هذه األحداث أو المعالجات؟23لمعیار المحاسبة الدولي معالجات وفًقا 

A.  ف على األصل.یمصار الأن یتم تكبد 

B. .أن یتم تكبد تكالیف االقتراض 
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C. .البناء المادي لألصل على وشك االنتهاء 

D. كانت قید التنفیذ األنشطة الضروریة إلعداد األصل لالستخدام أو البیع. 
 

الخاص بالممتلكات االستثماریة  40أي مما یلي ُیعترف به كإستثمار عقاري أو كعقار استثماري بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  .9
 ؟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:  .10

 500,000$ الدخل الصافي

 140,000 توزیعات األرباح لحاملي األسهم العادیة

 60,000 التفضیلیةتوزیعات األرباح لحاملي األسهم 

 125,000 المتداولةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة 

 یبلغ قیمة ربح السهم: 
A. $2.40 
B. $2.88 
C. $3.52 
D. $4.00 

 
 ؟ 20X7دیسمبر  -كانون األول 31في   Poulgoأي من المعامالت التالیة تجعل الشركة المعنیة بها شركة تابعة لشركة  .11
بشكل ملحوظ عن  Zakron Coتختلف أنشطة شركة  .20X7مارس  -في األول من آذار  Zakronفي المئة من رأسمال شركة  60شراء  )1

 .  Poulgoبقیة مجموعة شركات 

تم التوقیع على الصفقة في شهر كانون  .20X7نوفمبر  -في األول من تشرین الثاني Untoفي المئة من رأسمال شركة  70عرض شراء  )2
 . 20X8ینایر   -انيالث

تعیین ثالثة من   Poulgoشركة بحیث تستطیع  20X7 دیسمبر -كانون األول 31في   Speethفي المئة من رأسمال شركة  45شراء  )3
 . Speethاألعضاء العشرة في مجلس إدارة 

A. 1 فقط 

B. 2  3و 

C. 3 فقط 

D. 1  2و  
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 أي مّما یلي ال یندرج ضمن االفتراضات األساسیة التي تنطوي علیها هیكلیة المحاسبة المالیة؟  .12

A. .افتراض الكیان االقتصادي 

B. .افتراض استمراریة المنشأة 

C.  .افتراض الدورّیة 

D. .افتراض التكلفة التاریخیة 
 

 ؟41أي من التالي ینطبق علیه المعیار المحاسبي الدولي  .13
A.  عةالمخصصة للزراالبذور. 
B. .االراضي المخصصة لنمو األشجار 

C. .أشجار تنمو في الغابة 

D. .أشجار مقطوعة في طور المعالجة 
 

 3.3باستئجار آلة بموجب اتفاقیة إیجار طویلة األجل. بلغت القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار  Felliniقامت شركة  20x6ینایر  1في  .14
. بلغ معدل الفائدة 20×6ینایر  1دوالر سنوًیا مقدًما وتستحق الدفعة األولى في  700,000بقیمة  االیجار ملیون دوالر. ُتدفع أقساط

6.٪ 

دیسمبر  31ما المبلغ الذي سیظهر ضمن االلتزامات غیر المتداولة فیما یتعلق بهذا اإلیجار في بیان المركز المالي للشركة في 
20x7؟ 

A. 1,479,000 د.أ 

B. 2,179,000 د.أ 
C. 1,702,000 د.أ 
D. 2,266,000 .د.أ 

 

 ؟6أي مما یلي لیس من متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  .15
A. لتحسین الممارسات المحاسبیة الحالیة لنفقات التنقیب والتقییم 

B.  قیمة األصول تدني في 36لقیاس أي انخفاض في قیمة أصول التنقیب والتقییم وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

C. فصاح عن المعلومات التي تحدد وتشرح المبالغ في البیانات المالیة للمنشأة الناتجة عن استخدام الموارد المعدنیةاإل 

D. ال شيء مما سبق 
 

والقیمة الدفتریة لها مباشرة قبل  برسم التفرغالستبعاد مجموعة من األصول. هذه األصول هي مجموعة  Joy Plcتخطط شركة  .16
. عند تصنیفها كمجموعة 16ملیون دوالر. تستخدم الشركة نموذج إعادة التقییم بحسب معیار المحاسبة الدولي  40التصنیف بلغت 

تعتقد الشركة  ملیون دوالر أمریكي بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 36، تم إعادة تقییم األصول إلى  برسم التفرغ
في  برسم التفرغملیون دوالر. كیف ستتم معالجة إعادة تقییم األصول عند التصنیف كمجموعة  2بأن تكالیف البیع ستصل إلى 

 البیانات المالیة؟
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A.  مالیین دوالر 4تعترف الشركة بخسارة اضمحالل بقیمة 

B.  ملیون دوالر 2تعترف الشركة بخسارة قدرها 

C.  مالیین دوالر 6اضمحالل بقیمة تعترف الشركة بخسارة 

D.  مباشرة قبل تصنیف األصول على أنها اصول  16مالیین دوالر بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  4تعترف الشركة بخسارة قدرها
 ملیون دوالر. 2محتفظ بها للبیع ثم تعترف بخسارة اضمحالل قدرها 

 

 31والُمستَحق في  20x1ینایر  1قوق الملكیة التالي الصادر في كم تبلغ المصاریف المتراكمة لخیار األسهم الُمسددة بح .17
 وذلك على مدى عمر الخیار؟ 20x2دیسمبر

 دوالر أمریكي ، 20x1  =600ینایر  1القیمة العادلة في  •
 دوالر أمریكي ، 20x1  =800دیسمبر  31لقیمة العادلة في ا •
 دوالر 20x2  =900دیسمبر  31القیمة العادلة في  •
A. 800 د.أ 

B. 900 .د.أ 

C. 600 د.أ 

D. 850 .د.أ 
 

یعكس قیاس االلتزامات الضریبیة المؤجلة واألصول الضریبیة المؤجلة التبعات الضریبیة التي قد تنجم عن الطریقة التي تتوقع  .18
لعمر غیر رض ذات القیمة األ  المنشأة بها استرداد أو تسویة القیمة الدفتریة ألصولها والتزاماتها. ما هي طریقة االسترداد المتوقعة

 المحدود؟

A. دائما من خالل البیع 

B. دائما من خالل االستخدام 

C. عن طریق البیع أو االستخدام 

D. من خالل إعادة التقییم 
 

"األحداث الالحقة لفترة إعداد التقاریر"، أي من  10باستخدام المتطلبات المنصوص علیها في المعیار المحاسبي الدولي  .19
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  یولیو  -تّموز 10ووافق علیه المجلس في

20X4 . 
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 یكن  20X4مارس  -آذار 31ولم یتم تسجیل مبلغ المطالبة حتى  20X4ینایر  -تقدیم المطالبة في كانون الثاني
 ملیون دوالر.  1.5دفعت شركة التأمین تسویة قدرها  20X4یونیو  -ن حزیرانمؤكدا بعد. لكن في األول م
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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  -سانالمبالغ المستحقة التي كان ینبغي دفعها بالدوالر األمریكي بین األول من نی

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

عندما كان  2008أكتوبر  31مالیین یورو في  8بشراء آلة من مورد أجنبي مقابل   شركة، عملتها الوظیفیة هي الدوالر،قامت  .20
 1یورو =  1.25، لم یتم سداد المبلغ. وكان سعر الصرف یساوي 0082دیسمبر  31دوالر. في  1یورو =  1.5سعر الصرف 

 دوالر. أي من العبارات التالیة صحیحة؟

A.  دوالرملیون  5.33ملیون دوالر ، ذمم دائنة  1.07االیجابیة  ملیون دوالر ، فروقات الصرف 6.4تكلفة اآللة 

B.  ملیون دوالر أمریكي 5.33ملیون دوالر أمریكي ، ال توجد خسائر نتیجة تقلب أسعار الصرف، ذمم دائنة  5.33تكلفة اآللة 

C.  دوالر. ملیون 6.4ملیون دوالر ، ذمم دائنة  1.07ملیون دوالر ، فروقات الصرف السلبیة  5.33تكلفة اآللة 

D.  ملیون دوالر 6.4ملیون دوالر ، ال توجد ارباح نتیجة تقلب أسعار الصرف ، ذمم دائنة  6.4تكلفة اآللة 
 

  مسائلال .ب 
 %)20( 1المسألة 

نوفمبر لیصار الى  30البیانات المالیة كل عام في  الموافقة على نشرسبتمبر من كل عام. یتم  30دلتا باعداد البیانات المالیة حتى تقوم شركة 
 ، تمت المعامالت التالیة: 2014سبتمبر  30اصدارها. خالل السنة المنتهیة في 

دوالر  500,000دوالر. أصدرت دلتا فاتورة للعمیل بمبلغ  500,000، باعت دلتا آلة إلى عمیل بسعر إجمالي قدره  2013أكتوبر  1في  .أ 
. وتضمنت 2013أكتوبر  15دوالر أمریكي لشركة دلتا في  500,000وقام العمیل بتسدید الرصید البالغ  2013ر أكتوب 1أمریكي في 

. عادة تتقاضى شركة دلتا رسوًما سنویة  2013أكتوبر  1شروط البیع ترتیًبا تقوم من خالله دلتا بصیانة اآللة لمدة أربع سنوات اعتباًرا من 
 ألف دوالر. 450ات الصیانة المشابهة. ان سعر البیع العادي لآللة بدون خدمات الصیانة دوالر مقابل خدم 37,500قدرها 

 
ملیون دوالر. ان العمر اإلنتاجي  40، أكملت شركة دلتا بناء محطة طاقة فعالة بیئًیا بتكلفة بناء إجمالیة قدرها  2013أكتوبر  1في  .ب 

صة التشغیل الممنوحة من الحكومة ، یتعین على دلتا تفكیك محطة الطاقة عاًما. بموجب شروط رخ 40كان  2013أكتوبر  1للمصنع في 
سبتمبر  30 المقدرة في سعاراألوٕاعادة األرض إلى حالتها األصلیة. بلغت اخر تكلفة تقدیریة لهذه العملیة ، بحسب  2053سبتمبر  30في 

٪ سنوًیا. وبمعدل الخصم هذا ، 5ات ذات صلة هو ملیون دوالر.ان معدل الخصم المناسب الستخدامه في أي حساب 55، هي  2053
 سنًتا. 14.2عاًما  40تبلغ القیمة الحالیة لدوالر واحد مستحق بعد 

 
، تم اعالم شركة دلتا بأن أحد العمالء (تشي) یتخذ إجراءات قانونیة ضد شركة دلتا نتیجة لتكبد العمیل تشي  خسائر  2014مایو  5في  .ج 

. رافعت شركة دلتا في القضیة 2013نوفمبر  30المالیة نجمت عن تورید دلتا لمنتجات معیبة الصنع في مالیة. زعم تشي أن الخسائر 
٪ ستضطر لدفع تعویضات 75، أن هناك احتمال بنسبة  2014سبتمبر  30لكنها اعتبرت ، بناًء على التقدم المحرز في القضیة حتى 

ملیون دوالر لـلعمیل تشي في  18هایة المطاف من قبل دلتا بدفع تعویضات بقیمة ملیون دوالر للعمیل. تمت تسویة القضیة في ن 20قدرها 
 .2014نوفمبر  15
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  2021 تشرین الثاني امتحانات
 

 مطلوبال

 30یة في اشرح وأظهر (حیثما أمكن ذلك من خالل تحدید المبالغ) كیف سیتم معالجة األحداث الثالثة في البیانات المالیة لشركة دلتا للسنة المنته
 .2014سبتمبر 

 
 %)20( 2المسألة 

-COVID. تأثرت عملیات شركة الرادیوم  بشكل كبیر من جراء 2020یونیو  30تعمل شركة الرادیوم في مجال السیاحة ولدیها سنة مالیة تنتهي في 

تفرضها بشكل كبیر بمدة استمرار قیود السفر و "عملیات اإلغالق" التي  36وتتأثر احتساب انخفاض القیمة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي  19
 ، كان لدى شركة الرادیوم ترجیًحا ألربعة سیناریوهات للقیم التي ستستخدم في حساباتها: 2020یونیو  30الحكومة. اعتباًرا من 

 أسابیع من نهایة العام 4الحالة اإلیجابیة: یتم رفع القیود بعد • 

 أسابیع من نهایة العام 6الحالة األساسیة: یتم رفع القیود بعد • 

 أسابیع من نهایة العام 10الحالة السلبیة: یتم رفع القیود بعد • 

 أسبوًعا من نهایة العام 16الحالة األسوأ: تم رفع القیود بعد • 

 فیما یلي سیناریوهان مختلفان حدثا قبل أن تنتهي شركة الرادیوم من اعداد بیاناتها المالیة:

 واإلعالنات الطبیة ، من شبه المؤكد حدوث "الحالة األساسیة".، بناًء على اإلجراءات الحكومیة  2020یولیو  10في  .أ 

 ، بناًء على اإلجراءات الحكومیة واإلعالنات الطبیة ، من شبه المؤكد حدوث " الحالة األسوأ ". 2020أغسطس  5في  .ب 

 .2020أغسطس  20تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة بتاریخ 
 

 المطلوب:

السیناریوهین أ و ب، ما إذا كان یجب ادخال المعلومات التي تم الحصول علیها في نموذج التدفق النقدي في حساب القیمة ناقش، بالنسبة لكل من 
 وفًقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 2020یونیو  30للسنة المنتهیة في 

 
 %)30( 3المسألة 

 شركة بیتا وفقا للشروط التالیة: ، حصلت ألفا على أغلبیة األسهم في 2010أكتوبر  1في 

 
 ملیون دوالر. تم تسجیل الدفعة الفوریة  4,5 2011أكتوبر  1؛ ومبلغ آخر مؤجل حتى  2010أكتوبر  1دوالرات لكل سهم في  4دفعة فوریة قدرها 

 
 ٪ سنوًیا.8في البیانات المالیة لشركة الفا ، ولكن لم یتم تسجیل الدفعة المؤجلة. تبلغ تكلفة رأس مال لشركة الفا 

 
 مبلغ مالیین دوالر نقًدا. 10بدفع  Gammaغاما  ٪ من أسهم شركة25، استحوذت الفا أیًضا على  2011فبرایر  1في 

 هي: 2011سبتمبر  30ث في البیانات الموجزة للمركز المالي للشركات الثال
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  2021 تشرین الثاني امتحانات
 

 مااغ Beta بیتا Alphaالفا   
Gamma 

 د.أ 000 د.أ 000 د.أ 000  
    األصول

    األصول غیر المتداولة
 30,000 31,000 40,000 ممتلكات آالت ومعدات

   7,500 أصول غیر ملموسة
   32,000 د.أ.) 4ملیون سهم قیمة السهم  8بیتا ( - استثمارات : 

   10,000 غاما -         
  __________________ __________________ __________________ 

  89,500 31,000 30,000 

     اصول متداولة
 10,000 8,400 11,200  مخزون

 5,000 5,300 7,400  ذمم مدینة

  2,000 -- 3,400  بنوك
  __________________ __________________ __________________ 

 47,000 44,700 111,500  مجموع األصول
  __________________ __________________ __________________ 

     

    تزاماتاللحقوق الملكیة وا
     حقوق الملكیة

 10,000 10,000 50,000 اسهم الملكیة قیمة السهم دوالر واحد

 31,800 12,000 25,700 تشرین اول 1ارباح مستبقاة كما في 

 1,200 6,000 9,200 2011ایلول  30ارباح مستبقاة كما في 
  __________________ __________________ __________________ 

  84,900 28,000 43,000 
  __________________ __________________ __________________ 

    التزامات غیر متداولة
 1,000 8,000 15,000 ضرائب مؤجلة

    التزامات متداولة
 - 2,500 -  بنوك

 3,000 6,200 11,600  ذمم دائنة
  __________________ __________________ __________________ 

 47,000 44,700 111,500 مجموع حقوق الملكیة وااللتزامات
  __________________ __________________ __________________ 
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 المعلومات التالیة ذات صلة:

یتا تتمثل سیاسة شركة الفا في تقییم حصة األقلیات بالقیمة العادلة عند تاریخ الشراء. لهذا الغرض ، اعتبر مدیرو الفا أن سعر سهم شركة ب .1
 .هو مالئم  د.أ.  لكل سهم 3.5بلغ 

ومعدات شركة بیتا مساویة لقیمتها الدفتریة باستثناء مصنع بیتا الذي كانت قیمته  في تاریخ االقتناء ، كانت القیمة العادلة لممتلكات وآالت .2
مالیین دوالر. في ذلك التاریخ ، كان عمر المصنع االنتاجي المتبقي أربع سنوات. تستخدم شركة  4العادلة تزید عن قیمته الدفتریة بمقدار 

 لقیمة المتبقیة تساوي صفر.بیتا طریقة القسط الثابت الستهالك المصنع بافتراض ان ا
مالیین دوالر. لم تقم  3في تاریخ االستحواذ أیًضا ، قیمت شركة الفا عالقات عمالء شركة بیتا كأصل غیر ملموس بقیمة عادلة قدرها 

 لمدة ست سنوات.شركة بیتا بتسجیل هذا األصل. تستمر العالقات التجاریة مع عمالء شركة بیتا في المتوسط 

ملیون دوالر. قامت  2.6، تضمن مخزون بیتا بضائع مشتراة من شركة الفا (بسعر التكلفة بالنسبة لبیتا) بقیمة  2011سبتمبر  30في  .3
% على هذه البضاعة. بلغ رصید الحساب الجاري المتفق علیه لشركة الفا المستحق على شركة بیتا  30شركة الفا بزیادة هامش ربح بنسبة 

 ملیون دوالر. 1.3، 2011سبتمبر  30في 
ملیون دوالر  1.0والتي خلصت إلى أن الشهرة الموحدة قد انخفضت بمقدار  2011سبتمبر  30القیمة في  تدنيتم إجراء اختبارات  .4

 ملیون دوالر أمریكي. 2.5اما بمقدار غأمریكي، ونتیجة لألرباح المخیبة لآلمال، انخفضت قیمة االستثمار في شركة 
 تحققت بالتساوي خالل العام.افترض أن جمیع األرباح  .5

 
 مطلوب:ال

 .2011سبتمبر  30قم بإعداد بیان المركز المالي الموحد لشركة ألفا كما في 
 

 
 !!عمًال موّفقاً 
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