نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – المعايير الدولية للتقارير المالية
امتحانات شباط 2019

.1

أ -إختراالجابةالصحيحة )%40(:

أيمنالمعامالتالتاليةتجعلالشركةالمعنيةبهاشركةتابعةلشركة Poulgoفي31كانوناألول-ديسمبر20X7؟ 

 )1شراء  60في المئة من رأسمال شركة  Zakronفي األول من آذار -مارس  .20X7تختلف أنشطة شركة Zakron Co
بشكل ملحوظ عن بقية مجموعة شركات .Poulgo

 )2عرض شراء  70في المئة من رأسمال شركة  Untoفي األول من تشرين الثاني -نوفمبر  .20X7تم التوقيع على الصفقة في
شهر كانون الثاني -يناير .20X8
 )3شراء  45في المئة من رأسمال شركة  Speethفي  31كانون األول -ديسمبر  20X7بحيث تستطيع شركة  Poulgoتعيين
ثالثة من األعضاء العشرة في مجلس إدارة .Speeth

 1 .aفقط
 2 .bو 3
 3 .cفقط

 1 .dو 2
.2

في األول من كانون الثاني -يناير  ،20X6تلقت شركة  Gardenbugsمنحة حكومية بقيمة  30000دوالر تتعلق
بالتجهيزات التي كلفت  90000دوالر وتمتد فترة استخدامها على ست سنوات .تم خصم صافي المنحة من تكلفة

التجهيزات.وفياألولمنكانونالثاني -يناير،20X7عندمابلغتالقيمةالدفتريةللتجهيزات 50000دوالر،تمتغيير

وجهةاستخدامها بحيثلمتعدتستخدموفقًالشروطالمنحة.وبالتالي،أصبحمنالضروريسدادالمنحةبالكاملبحلول

31كانوناألول-ديسمبر،20X7األمرالذيلميتمبعد.

أي من القيود التالية ينبغي إدراجه في دفتر اليومية لتبيان المعاملة المحاسبية الصحيحة للمنحة الحكومية والتجهيزات في

البيانات المالية لشركة  Gardenbugsللسنة المنتهية في  31كانون األول -ديسمبر 20X7؟

 .aمدين :ممتلكات ومصانع ومعدات

$10,000

مدين :مصاريف االستهالك

$20,000

دائن :التزام
 .bمدين :ممتلكات ومصانع ومعدات
مدين :مصاريف االستهالك

$30,000
$15,000

$15,000
$30,000

دائن :التزام
 .cمدين :ممتلكات ومصانع ومعدات

$10,000

مدين :مصاريف االستهالك

$15,000

مدورة
مدين :أرباح ّ

$5,000

دائن :التزام

 .dمدين :ممتلكات ومصانع ومعدات

$20,000

مدين :مصاريف االستهالك

$10,000

دائن :التزام
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اشترتشركة 60 ParketفيالمئةمنشركةSuketفياألولمنكانونالثاني-يناير .20X7تماستخراجاألرقام

.3

التاليةمنبياناتالربحأوالخسارةالفرديةللسنةالمنتهيةفي31آذار-مارس:20X7
Parket

’000دوالر
تكلفة المبيعات

Suket

 ’000دوالر

710

480

حققت شركة  Parketمبيعات ثابتة بقيمة  20000دوالر أمريكي شهرًيا لشركة  Suketعلى مدار السنة .وفي نهاية السنة ،بقى لدى
شركة  Suketمقدار  20000دوالر في المخزون .رفعت شركة  Parketالتكلفة بنسبة  25في المئة على جميع المبيعات لشركة
.Suket
ما هي التكلفة الموحدة لمبيعات شركة  Parketللسنة المنتهية في  31آذار -مارس 20X7؟
$954,000 .a
$950,000 .b
$774,000 .c
$766,000 .d
.4



قررتشركةتغييرطريقةاالستهالكلتعكسبشكلأفضلنمطاستخداممعداتها.أيممايلييعكسبشكلصحيحمايمثله

هذاالتغييروكيفينبغيتطبيقه؟

 .aإنه تغيير في السياسة المحاسبية ويجب تطبيقه بأثر الحق

 .bإنه تغيير في السياسة المحاسبية ويجب تطبيقه بأثر رجعي
 .cإنه تغيير في التقدير المحاسبي ويجب تطبيقه بأثر رجعي
 .dإنه تغيير في التقدير المحاسبي ويجب تطبيقه بأثر الحق
.5

احد،وذلكحصريا
فياألولمنتشريناألول-أكتوبر،20X1اقترضتشركة Bashمبلغ6مليوندوالرلمدةعامو
ً

فيالمئةويدفععنداستحقاقالقرض.بدأ
لتمويلبناءقطعةجديدةمنمعداتاإلنتاج.يبلغسعرالفائدةعلىالقرض6
ُ

ثمتوقفالعملكليابيناألولمنكانوناألول-ديسمبر20X1
البناءفياألولمنتشرينالثاني-نوفمبر20X1
ً

و31كانونالثاني-يناير20X2بسببإضرابالموظفينعنالعمل.وأصبحتالقطعةالجديدةجاهزةلالستخدامفي30
أيلول-سبتمبر20X2بتكلفةبناءقدرها6مالييندوالر.

ماهيالقيمةالدفتريةللقطعةالجديدةفيبيانالمركزالماليلشركة Bashكمافي30أيلول-سبتمبر20X2؟
 5016000 .aدوالر
 6270000 .bدوالر
 6330000 .cدوالر
 6360000 .dدوالر
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أيممايلياليندرجضمناالفتراضاتاألساسيةالتيتنطويعليهاهيكليةالمحاسبةالمالية؟
.6
ّ
 .aافتراض الكيان االقتصادي.
 .bافتراض استم اررية المنشأة.
 .cافتراض الدورّية.

 .dافتراض التكلفة التاريخية.
 .7فياألولمنكانونالثانيكانتشركةهيلتملك 600،000سهمعاديقائم،وأصدرت 900،000سهمفياألولمن
تموز،وكانلديهادخالينطبقعلىاألسهمالعاديةبقيمة$ 1،050،000للسنةالمنتهيةفي 31كانوناألول.2016
ّ
بناءعلىماتقدم،يكوننصيبالسهممناألرباحلعام:2016
ً

$1،75 .a
$0،83 .b
$1،00 .c
$1،17 .d


د/المسجلو :
ةالناتجةعنانخفاضالقيمةهيالفرقبيناالستثمارالمقي
 .8الخسار
ّ
ّ
 .aالتدفقات النقدية المتوقعة.

 .bالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة.
 .cالتدفقات النقدية التعاقدية.

 .dالقيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية.
 .9يجب أن تستخدم طريقة األوراق المالية المخفضة القابلة للتحويل في احتساب
 .aربحية السهم األساسية فقط.

 .bالربحية المخفضة للسهم الواحد فقط.
 .cالربحية المخفضة والربح األساسي للسهم الواحد.
 .dأيا من هذه اإلجابات صحيحة
 .10وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،يجوز للمنشأة التي تستحوذ على أصل غير مادي باستخدام" نموذج إعادةالتقييم
للقياس الالحق "فقط إذا:

 .aيمكن تحديد العمر اإلنتاجي لألصل غير المادي بشكل موثوق
 .bيوجد سوق نشط لألصل غير المادي
 .cيمكن قياس تكلفة األصل غير المادي بصورة موثوقة

نقديا
 .dعندما يكون األصل غير المادي ً
أصال ً
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 .11يعتبر االلتزام المحتمل contingent liability

 .aموجود دائماً كالتزام ولكن قيمته وتاريخ استحقاقه غير محددين
 .bمحتاط له بالرغم من انه غير محتمل
 .cهو دائماً نتيجة خسارة محتملة

 .dال يسجل كالتزام اذا كان غير محتمل
 .12نوردأدناهبنودشركةستينرتSteinertفيآخرالسنةالمالية:
أصول نقدية في المصرف

$30,000

صندوق نثري

500

أوراق مالية تجارية تستحق بعد شهرين

8,200

شكات مؤجلة

2,100

على شركة  Steinartاالبالغ عن النقد وما يعادل النقد بقيمةـ:
$30,000 .a
$30,500 .b
$38,700 .c
$40,800 .d
 .13يظهر مخزون آخر المدة لشركة أوسلو  Osloمنتجان ،كل واحد منهما محتسب بسعر الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق
أيهما أقل .نورد أدناه المعطيات المحددة لكل منتج:
المنتج رقم 1

المنتج رقم 2

سعر البيع

$60

$130

الكلفة التاريخية

الكلفة حتى البيع

40
10

70

كلفة اإلتمام

15

40

26

عند تسعير مخزون آخر المدة وباستعمال سعر الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،ما هي قيمة الوحدة التي ينبغي
على شركة أوسلو أن تستخدمها للمنتج رقم  1والمنتج رقم  2على التوالي؟
 $35 .aو $64
 $50 .bو $104
 $40 .cو $70
 $45 .dو $90
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.14

أيممايلياليصفالموجوداتغيرالملموسة؟

 .aهي تفتقر إلى الوجود المادي.
 .bهي من األصول النقدية.
 .cأنها توفر فوائد طويلة األمد.

 .dوتصنف على أنها أصول طويلة األجل.
اناالسئلةمن15الى17تتعلقبالحالةالمذكورةادناه 

إشترتمؤسسةأوميغافيأولنيسانعقا ارًيرادتجديدهوتكبدتالنفقاتالتالية :
 -سعر شراء األرض :

90 000

 -سعر شراء المبنى:

410 000

 -رسوم التسجيل:

83 000

 -مصاريف العقود:

3500

 -العموالت :

40700

 -مصاريف المهندسين المعماريين:

22000

 -مصاريف التصليحات الكبيرة :

242000

 .15المبلغالذييسجلفيأعباءالفترةمماورداعاله :
127،200 .a
 .bصفر

123،500 .c
 .dال شيء مما سبق.
 .16بالمتابعة على السؤال األول ،المبلغ الذي يسجل في حساب تكلفة األراضي
.112896 .a
.115830 .b
.102370 .c
 .dال شيء مما سبق.
 .17بالمتابعة على السؤال األول ،المبلغ الذي يسجل في حساب األبنية
.805954 .a
.778304 .b
.752911 .c

 .dال شيء مما سبق
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تكبدتشركةHall Co.تكاليفالبحوثوالتطويرالتالية:
 .18فيعامّ 2015

المواد المستخدمة في مشاريع البحوث والتطوير

$ 850,000

المعدات المشتراة والتي يكون لها استخدامات بديلة في مشاريع بحوث وتطوير مستقبلية

3,000,000

نفقات استهالك المعدات المذكورة أعاله لعام 2015

300,000

ممن يشاركون في مشاريع البحوث والتطوير
تكاليف الموظفين ّ
تكاليف االستشارات المدفوعة الستشاريين خارجيين في سياق مشاريع البحوث والتطوير

750,000
300,000

التكاليف غير المباشرة المخصصة بشكل معقول لمشاريع البحوث والتطوير

225,000
$5,425,000

افترض أن الجدوى االقتصادية لم تتحقق.

المقيدة في بيان دخل شركة  Hallلعام :2015
يكون مبلغ تكاليف البحوث والتطوير ّ
$1,900,000 .a
$2,200,000 .b
$2,425,000 .c

$4,900,000 .d
 .19عندما يكون لدى الشركة التزام أو حق في إعادة شراء أصل مقابل مبلغ يفوق سعر بيعه أو يساويه ،تعتبر المعاملة:

مباشرا.
بيعا
ً .a
ً
 .bصفقة تمويل.

 .cصفقة إعادة شراء.

 .dحق بيع اختياري /عقد خيار البيع.
 .20أي من التالي ينطبق عليه المعيار المحاسبي الدولي 41؟

 .aالبذور الزراعية.

 .bاراضي المخصصة لنمو األشحجار.
 .cأشجار تنمو في الغابة.
 .dأشجار مقطوع في طور المعالجة.
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ج-

التمارين

التمريناالول()%20
تتكبد شركة  Leonardنفقات كبيرة في مجالي البحث والتطوير .وكانت الشركة تعمد في السابق إلى رسملة نفقاتها في مجال التطوير إال أن هذه
ّ
السياسة لم تعد تعتبر صحيحة حيث أنها ال تستوفي معايير الرسملة بحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم  38لألصول غير الملموسة .تعكس

وتبين ما يلي:
الحسابات الختامية للسنة المنتهية في  30حزيران -يونيو  2017والحسابات التمهيدية لعام  2018سياسة الرسملة هذه ّ

2018

إيرادات

 000دوالر

101،260

2017

 000دوالر
97،250

تكلفة المبيعات

()56،010

()60،530

إجمالي الربح

45،250

36،720

مصاريف إدارية
الربح قبل الضريبة

الضريبة على األرباح

أرباح السنة المالية

األرباح المحتجزة للسنة المالية

(المدورة)
األرباح المحتجزة
ّ
أنصبة األرباح

المرحلة للسنوات التالية
األرباح المحتجزة
ّ

()37،397

()31،260

7،853

5،460

()3،141

()2،260

4،712

3،200

بيانبالتغييراتفيحقوقالملكية 
4،712

23،950

3،200

22،500

()2،500

()1،750

26،162

23،950

إن رصيد األصول غير الملموسة غير المتداولة تتضمن تكاليف تطوير كما يلي:
 000دوالر

في  30حزيران -يونيو 2016

400

في  30حزيران –يونيو 2018

180

في  30حزيران -يونيو 2017
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بلغ إهالك تكاليف التطوير (المشمولة في تكلفة المبيعات) واإلنفاق على التطوير على النحو التالي:

اإلهالك

السنة المنتهية في  30حزيران -يونيو 2017
السنة المنتهية في  30حزيران -يونيو 2018

اإلنفاق

 000دوالر

 000دوالر

870

600

500

450

المطلوب:بينكيفستنعكساالخطاءفيالبياناتالماليةللسنةالمنتهيةفي30حزيران-يونيو .2018
ّ

التمرينالثاني)%25(:
عدة .نورد أدناه بيان المركز المالي للشركات الثالث كما في  31كانون
تمتلك شركة Hever
أسهما في شركتي  Spiroو  Alridgeمنذ سنوات ّ
ً
األول -ديسمبر :20X4

Hever
$’000

أصولغيرمتداولة 

الممتلكاتوالمصانعوالمعدات 
االستثمارات

األصولالمتداولة

المخزون

الذممالمدينة

النقد

حقوقالملكية-األسهم

رأسالمالاالسهم(دوالرواحدللسهمالعادي) 

عالوةاإلصدار 

ةالمدورة 
األرباحالمحتجز
ّ

االلتزاماتالمتداولة

الذممالدائنة 
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370
218
588

160
170

Spiro

$’000

190
-

190

100
90

Alridge
$’000

260
-

260

180
100

50

40

10

968

420

550

380

230

290

200

80

50

100

80

30

568
868

100
968

200
360

60

420

400
480

70

550
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باالستناد إلى المعلومات اإلضافية التالية:
( )1تقتصر "االستثمارات" في بيان المركز المالي على استثمار شركة  Heverفي  128000( Spiroدوالر) وفي Alridge
( 90000دوالر).
(المدورة)  20000دوالر.
( )2تم شراء  48000سهم في  Spiroعندما بلغ رصيد  Spiroمن األرباح المحتجزة
ّ
(المدورة)  150000دوالر.
تم استمالك  15000سهم في  Alridgeعندما كان رصيد الشركة من األرباح المحتجزة
ّ

( )3عندما استملكت  Heverأسهمها في  ،Spiroكانت القيمة العادلة ألصول  Spiroالصافية مساوية لقيمتها الدفترية مع
االستثناءات التالية:
’000$
المعدات
الممتلكات والمصانع و ّ

المخزون

 50أعلى

 20أقل (تم بيعها خالل عام )20X4

يبلغ االستهالك الناتج عن تعديالت القيمة العادلة مع األصول غير المتداولة منذ هذا التاريخ هو  5000دوالر.
( )4خالل العام ،باعت شركة  Heverمخزون لشركة  Spiroمقابل  16000دوالر ،بعد أن بلغت كلفته  10000دوالر .وباعت
 Spiroثالثة أرباع هذا المخزون.
( )5ال يوجد أي تدني (انخفاض) في قيمة الشهرة بحلول  31كانون األول -ديسمبر .20X4
( )6تتمثل سياسة المجموعة في تقدير قيمة الحقوق غير المسيطرة بقيمتها العادلة .وبلغت القيمة العادلة للحقوق غير المسيطرة عند
االستمالك  90000دوالر.
المطلوب :
إصدار بيان المركز المالي الموحد لمجموعة .Hever
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التمرينالثالث( )%15
تقدم شركة  Daktariلموظفيها نظام خطط المنافع المحددة للمعاشات التقاعدية  .defined benefit pension schemeنورد أدناه
معلومات متعلقة باألرصدة الموجودة على أصول صندوق االستثمار وخصومه في بداية ونهاية السنة المنتهية في  31كانون األول/
ديسمبر :2017
 1كانون الثاني-

 31كانون األول-

يناير

ديسمبر

القيمة الحالة اللتزامات المخصصات

1,270

1,450

القيمة العادلة ألصول الخطة

1,025

1,130

تكلفة الخدمة للسنة

70

المساهمات في الخطة

100

المخصصات المدفوعة

-

معدل الخصم

3%

المطلوب:
أ -تحديد الرصيد المراد إدراجه في بيان المركز المالي لشركة  Daktariفي  31كانون األول -ديسمبر .2017
ب -حساب المبالغ التي يتعين إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31كانون األول-
ديسمبر .2017
ت -سجل القيود المحاسبية الالزمة.

عمالًموفقاً
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