نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – المعايير الدولية للتقارير المالية
امتحانات تموز 2018

أ -إختراالجابةالصحيحة )%30(:
 .1أيممايلييمثلشكالًمنأشكالاإلبالغمنخاللالتقاريرالماليةوليسمنخاللالبياناتالمالية؟
أ -بيانالمركزالمالي .
ب -خطابالرئيس.
ج -قائمةالدخل.
د -المالحظاتعلىالبياناتالمالية.
 .2فيالمحاسبةعلىأساسالنقدية،يتمتسجيلاإليرادات:
أ -عندمايتمتحقيقهاوتسجيلها.
ب -عندمايتمالوفاءبالتزاماألداء.
ج -عندمايتمتسجيلها.
د -عندمااستالمالنقد.
.3
أ -
ب-
ج-
د -
.4
أ -
ب-
ج-
د -

عمليةاقفالالحسابات
تُنفَّذفيكلمرّةتحصلفيهامعاملةوتقيّد.
تح ّول جميعبنود بيانالدخلإلىحساببيانالمركزالمالي المتعلقبها(علىسبيلالمثال،تحويلنفقاتالمرتبات/
األجورإلىالمرتبات/األجورالمستحقةالدفع).
تقيّدجميعاإلدخاالتالختاميةلحسابدفتراألستاذالعامالمناسب.
جميعالخياراتالواردةأعالهصحيح.
يندرجالتفرغعنالممتلكاتوالمنشآتوالمعداتضمن:
أنشطةالتشغيل.
أنشطةاالستثمار.
أنشطةالتمويل.
أنشطةالسيولة.

 .5عمو ًمايجبأنتقيدحساباتالبنكالمكشوفة:
أ -كمبلغمخصوممنقسماألصولالمتداولة.
ب -كمبلغمخصوممنالنقد.
ج -كمبلغمخصوممنحسابالنقدالصافيمعتسجيلصافيالمبلغالنقدي.
د -كخصممتداول.
.6
أ -
ب-
ج-
د -

أيممايلييندرجضمنتكلفةالمنتجمنحيثصلتهبالمخزون؟
تكاليفالبيع.
أعباءالفوائد.
موادأولية.
التلفغيرالطبيعي.

.7
أ -
ب-
ج-
د -

يعتبراإلفصاحعنالسياساتالمحاسبيةمهما ًلقراءالبياناتالماليةلتحديد:
الدخلالصافيللسنة.
ّ
ماإذاكانتالسياساتالمحاسبيةيتمتطبيقهاعلىنحومتسقمنسنةإلىأخرى.
قيمةالعناصرالمتقادمةالمدرجةفيمخزونآخرالمدة.
ماإذاكانوضعرأسالمالالعاملمناسبًاللعملياتالمستقبلية.
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.8
أ -
ب-
ج-
د -

واحدمناهدافتقديمبيانالتدفقاتالنقديةهو:
االفصاحعنالتغييراتخاللالفترةفيجميعاألصولوجميعحساباتاألموالالخاصة.
الكشفعنالتغيّرفيرأسالمالالعاملخاللالفترة.
توفيرمعلوماتحولأنشطةالشركةالتشغيليةواالستثماريةوالتمويلية.
الشيءم ّماسبق.

.9
أ -
ب-
ج-
د -

االفتراضاالساسيلالطارالمفاهيميللمعاييرالدوليةللتقاريرالمالية
المساعدةفياتخاذالقرار .
القابليةللفهم
التمثيلالصادق.
القابليةللمقارنة.

 .11الخصومهي:
أ -أيحساباتبأرصدةدائنةبعدإقفالالحسابات
ب -ائتماناتمؤجلةمس ّجلةومقاسةوفقًالمبادئالمحاسبةالمقبولةعمو ًما.
ج -التزاماتلنقلملكيةاسهمالشركةإلىمنشآتأخرىفيالمستقبل.
د -التزاماتحاليةناشﺌةعنأحداثسابقةوتؤ ّديإلىتدفقالمواردمنالمنشأة.
درج المواد الخام في بيان المركز المالي؟
 .11أين ُت َ
أ -معالنفقاتالمدفوعةمسبقًا
ب -معالمخزون
ج -معالمع ّدات
د -التدرجفيبيانالمركزالمالي

 .12يجبعلىالشركاتأنتخصصتكلفةجميعالسلعالمتاحةللبيع(أواالستخدام)بين:
أ -تكلفةالسلعالمتوافرةفيبدايةالفترةكماهيمذكورةفيبيانالمركزالماليوتكلفةالسلعالمكتسبةأوالمنتجةخالل
الفترة.
ب -تكلفةالسلعالمتوافرةفينهايةالفترةكماهيمذكورةفيبيانالمركزالماليوتكلفةالسلعالمكتسبةأوالمنتجةخالل
الفترة.
ج -بيانالدخلوبيانالمركزالمالي.
د -جميعاإلجاباتأعالهصحيحة.
 .13نوردأدناهأرصدةحساباتشركةالتصنيعالوسونفينهايةالسنة:
اللوازم
مواد أولية
أعمال قيد التنفيذ
سلع تامة الصنع
تأمين مدفوع سلفاً

$ 4,000
27,000
59,000
92,000
6,000

ما هو المبلغ الذي يجب على الشركة تقديمه كمخزون في بيان مركزها المالي؟
أ-
ب-
ج-
د-
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 .14عنداقتناءاصولثابتةمقابلإصدارأسهمعادية،يتمقياستكلفةاألصلعبراستخدام:
أ -القيمة االسمية لألسهم
ب -القيمة المعلنة لألسهم
ج -القيمة الدفترية لألسهم
د -القيمة العادلة لألسهم
 .15عنداعتمادنظامالجردالمستمر
أ -اليستخدمحسابمشترياتالبضاعة
ب -يستخدمحسابتكلفةالبضاعةالمباعة
ج -يتمتسجيلعملياتالبيععبرقيدين
د -كلاالجاباتالمذكورةاعالهصحيحة
 .16فياألولمنكانونالثاني/يناير، 2015أظهرحسابإهالكاآللياتالمتراكملشركةمعينةرصيدًاقدره370ألف
دوالر .في نهاية عام  ،2015بعد ترحيل قيود االقفال ،أظهر الحساب رصيدً ا قدره  395ألف دوالر .خالل عام
 ،2015بيعت واحدة من اآلالت التي كلفت  125000دوالر مقابل  6500دوالر نق ًدا .نتج عن ذلك خسارة قدرها
 4000دوالر .على افتراض أنه لم يتم التصرف بأصول أخرى خالل العام ،ما هو مقدار مصروف اإلهالك لعام
2015؟
أ$85,000 -
ب$93,500 -
ج$25,000 -
د$60,500 -
 .17أيم ّمايلياليعتبرمناألصولغيرالمادية؟
أ -األسماء التجارية
ب -تكاليف البحث
ج -االمتياز التجاري
د -حقوق التأليف والنشر
 .18أيمنالرسومالقانونيةالتاليةينبغيرسملته؟ 
الرسوم القانونية المتوجبة للدفاع عن
الرسوم القانونية المتوجبة
عالمة تجارية بنجاح
للحصول على حقوق التأليف
والنشر
كال
كال
أ-
نعم
كال
ب-
نعم
نعم
ج-
كال
نعم
د-
 .19االلتزاماتالمحتملة:
أ -تسجل دائما كالتزام ،لكن مبلغها وتاريخ استحقاقها غير قابلين للتحديد.
ب -تسجل مستحقة ولو كانت غير محتملة.
ج -تنتج دائما عن خسائر محتملة.
د -ال تعتبر التزاما إذا لم تكن محتملة.
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 .21ماهوعددبياناتالمركزالماليالذييجبانتتضمنهالبياناتالماليةالمقدمةحسبالمعاييرالدوليةللتقارير
المالية IFRSكحدادنىالولمرة؟
أ1 -
ب2 -
ج3 -
د5 -
ب -أجببصحاوخطأ()%15

 .1تبيعشركةتانغالمجوهراتعلىسبيلاألمانةمنمختلفالشركاتالمصنّعة،وينبغيعليهاأنتشملهذاالمخزونالمودع
لديهافيبيانالمركزالماليالخاصبها.
 .2إذاجرىتسجيل  المشترياتومخزونآخرالمدةفيالبياناتالماليةبأكثرمنقيمتهماالحقيقيةبنفسالمبلغ،اليتأثرصافي
الدخل.
ُدرجُهاالشاريمعاإليرادات.
 .3الخصوماتالتجاريةالتيتُمنَحكحافزلزبونجديدأوكمكافأةعلىطلبيةكبيرةي ِ
 .4بموجبالمعاييرالدوليةللتقاريرالمالية،يتمتسجيلالمخزوناتالزراعية،مثلالقمحوالبرتقال،وماإلىذلك،بقيمتهاالعادلة
ناقصاًتكاليفالبيعالمق ّدرةعندنقطةالحصاد.
 .5بموجبالمعاييرالدوليةللتقاريرالمالية،تس ّجلالشركاتالتدنيفيقيمةالمخزونكجزءمنتكلفةالسلعالمباعة.
 .6يس ّجلمعظمالتزاماتالشراءمعالخصوم .
 .7التعتبراألصولالتيتكونقيداإلنشاءالستخدامالشركةالخاصمؤهلةلرسملةتكلفةالفائدة.
 .8تجريرسملةالتكاليفالمتكبدةبعدحيازةأصلإذاكانمنالمحتملأنتحصلالشركةعلىمنافعاقتصاديةمستقبلية.
 .9يتمثل االعتراض الرئيسي على طريقة القسط الثابت لالستهالك في افتراض أن منفعة األصل االقتصادي ومصاريف
اإلصالحهينفسهاكلعام.
 .11بموجبالمعاييرالدوليةللتقاريرالمالية،تجريرسملةمصاريفالتأسيسوخسائرالتشغيلاألوليةخاللالسنواتاألولى.
 .11يجبأنيكونسببالتقاضيقدحدثفيتاريخالبياناتالماليةأوقبلهلتسجيلأوقيدخصمفيالبياناتالمالية.
 .12تُس ّجلالمؤوناتفقطإذاكانمنالممكنأنتقومالشركةبتسويةالتزامفيوقتمافيالمستقبل.
 .13إذاكانتالخسارةعلىذمممدينة ناتجةعنإفالس الزبونبعد تاريخكشفالبيان المالي،التكشف الشركة إالعنهذه
المعلوماتفيالمالحظاتعلىالبياناتالمالية.
 .14ينبغيأنتستخدمالشركاتعمو ًماالسياساتالمحاسبيةنفسهاللتقاريرالدوريةوالتقاريرالسنوية.
 .15يسجلالمخزونفيبيانالمركزالماليبالقيمةاالدنىمابينالكلفةأوالقيمةالعادلة .
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التمارين
ج-
التمريناالول()%10
فياألولمننيسان/أبريل،2017أصدرت شركةApexقرضًاغيرمضمونبقيمة11مالييندوالرمعمعدلفائدةإسميةبنسبة6
فيالمﺌة.القرضقابللالستردادبسعرأعلى،وتبلغتكلفةالتمويلالفعلية7.5فيالمﺌةسنوياً.
تمإصدارالقرضعلىوجهالتحديدلتمويلبناءالمتجرالجديدالذييستوفيتعريفاألصلالمؤهلفيالمعيارالمحاسبيالدوليرقم
.23بدأتأعمالبناءالمتجرفياألولمنأيار/مايو 2117وانتهتوأصبحالمتجرجاهزالالستخدامفي 28شباط/فبراير،2118
ولكنّهلميُفتَحألغراضالتجارةحتىاألولمننيسان/أبريل.2118
خاللالسنةكانتحركةالتجارةفيمتاجرأبيكساألخرىدونمستوى التوقعات،لذاعلّقتأبيكسبناءالمتجرالجديدلمدةشهرين
خاللت ّموز/يوليووآب/أغسطس.2117وتماستثمارعائداتالقرضمؤقتًافيخاللشهرنيسان/أبريل2118وحقّقتفوائدبقيمة
41ألفدوالر .
احتسبصافيتكلفةاالقتراضالتيينبغيرسملتهاكجزءمنتكلفةالمتجرالجديد،وتكلفةالتمويلالتييجبقيدهافيبياناألرباح
أوالخسائرللسنةالمنتهيةفي31آذار/مارس.2018
التمرينالثاني ()%10
فياألولمننيسان/أبريل2117أنشأتشركةسبيدووحدة"بحثوتطوير"جديدةالكتسابالمعرفةالعلميةحولاستخدامالمواد
الكيميائيةاالصطناعيةلتخفيفاأللم.نوردأدناهالنفقاتالمتكبدةفيخاللالسنةالمنتهيةفي31آذار/مارس.2118
-1شراءمبنىبمبلغ200ألفدوالر،عل ًماأنهسيتماستهالكالمبنىعلىأساسالقسطالثابتبمعدل4فيالمﺌةسنوياًعلىأساس
التكلفة.
-2أجورورواتبموظفيالبحوثبمبلغ 1,750,000دوالراميركي 
-3استهالكالمعداتالعلميةالتيتبلغتكلفتها 30,000دوالرباستخدامطريقةالقسطالمتناقصبنسبة50فيالمﺌةسنوياً.
تحتسبشركةسبيدومخصصاستهالكلمدةعامكاملفيسنةاالستحواذ(امتالكاالصل).
احتسبقيمةنفقاتالبحثوالتطويرالواجبقيدهكمصروففيالسنةالمنتهيةفي31آذار/مارس.2018
التمرينالثالث()%15
استحوذتدلتاوحدةإنتاجيةتختصبالنقلبالسياراتبقيمة 231.111دوالرأميركيبتاريخ 1كانونالثاني.2116وقدبلغتقيمة
األصولالصافيةلتلكالشركةبذلكالتاريخبناءًعلىسعرالبيعالصافيلتلكاألصول :
العناصر

القيمة $

آلياتنقل(12سيارةبقيمة11.111د.أ.للسيارةالواحدة)

121.111

أصولغيرملموسة(رخصةنقل)

31.111

ذمممدينة

11.111

النقدية

51.111

ذممدائنة 

()21.111

المجموع

190.000

Page 5 of 8

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – المعايير الدولية للتقارير المالية
امتحانات تموز 2018

بتاريخ 1شباط،2116سرقتثالثمنآلياتالشركة،وقدكانتالقيمةالبيعيةالصافيةلتلكالسيارات 31.111د.أ.ولمتكنتلك
السياراتمؤمنةبسببعدمإفصاحالشركةعنبعضالمخاطرلشركةالتأمين .
نتيجة هذا الحدث ،قررت دلتا تسجيل خسارة بقيمة  45.111د .أ .ناتجة عن التدني في قيمة هذه الوحدة اإلنتاجية (شاملة لقيمة
السياراتالمسروقة) 
في1آذار،2116بدأتشركةمنافسةبالعملفينفسالنطاقالجغرافيالذيتعملبهالوحدةالمستحوذعليهامندلتا.وقدق ّدرتدلتا
بأنإيراداتهاسوفتنخفضبنسبة% 25نتيجةًلذلك،مايؤديإلىإنخفاضالقيمةالبيعيةالصافية لرخصةالنقلإلى 25.111د.أ.
د.أ.بشكل عامفيماحافظت األصولوالمطلوباتالباقية
وإنخفاضالقيمةالقابلةلالستردادالخاصةبالوحدةاإلنتاجيةإلى 155.111
ٍ
علىقيمتهاكماكانتفي1كانونالثاني .2116
المطلوب :
إحتسابوتحديدكيفيجبعلىدلتامعالجةالخسائرالناتجةعناإلنخفاضفيقيمةاألصولوالوحدةاإلنتاجية
فيسجالتها في 1شباط2116كماوفي1آذار .2116

مسألة( )%20

ّ
في1نيسان2008حازتشركة PICبيكعلى%90منأسهمرأسمالشركةسان.SUNوكانتاألرباحغيرالموزعةلشركة
سانSUNفيتاريخالحيازةتبلغ2,640,000دوالرأميركي .
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الميزانيةالعمومية(قائمةالمركزالمالي)فيآذار2009
PIC
$’000
أصولطويلةاألجل
الممتلكاتوالمصانعوالمعدات
أصولغيرملموسة-برمجياتالكترونية
استثمارات-أسهمفيشركةسانSUN
 أصولأخرىأصولمتداولة
المخزون
الحساباتالمدينة
حسابشركةسانSUNالجاري
نقد

SUN
$’000

2,544
5,036
214
7,794

2,388
2,520
252
5,160

863
629
90
24
1,606
9,400

672
394
1,066
6,226

رأسالمالواالحتياطات
حقوقالمساهمينبقيمةدوالرواحدللسهمالواحد
عالوةاإلصدار
ّ
أرباحغيرموزعة(أرباحمدورة)
التزاماتغيرمتداولة
منححكومية
التزاماتمتداولة
حساباتدائنة
حسابشركة PICبيكالجاري
ضرائبالدخلالمستحقة
السحبعلىالمكشوف-بنوك

2,400
2,400
3,360

1,800
600
2,706

8,160

5,106

276

240

690
274
-

566
72
210
32

964

880

9,400

6,226

 -1تمثّل برمجيات شركة سان   SUNالتكلفة المستهلكة في تطوير حزمة المحاسبة المتكاملة .تم االنتهاء من تجهيز هذه
البرمجياتبتكلفةرأسماليةقدرها2,880,000دوالروعُرضتللبيعفي1نيسان.2008وعلىالرغممنأنمجلسإدارة
شركة سان  SUNيعمد إلى إهالك البرمجيات بمعدل ثابت لمدة ثماني سنوات (أي  360ألف دوالر سنويا) ،ارتأى أن
اإلهالكعلىمدةستسنواتيكونمناسبًاأكثرألنمبيعاتبرمجياتاألعمالنادرً اماتتجاوزهذهالمدة.
الً لشركةسان SUNلقاءمبلغ 240ألفدوالر.وكان هذا األصلقدكلّف
 -2فيتاريخالحيازة،باعتشركة  PICبيك اص 
شركة PICبيكمبل ًغاقدره200ألفدوالر.بلغتقيمةإهالكاالصل24ألفدوالر،اعتبارً امنتاريخالحيازة.
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 -3تحتويقائمةمخزونشركة  PICبيكفي31آذار2009علىبضائعمز ّودةمنشركةسانSUNبسعرتحويلقدره30
ألفدوالر،بعدأنأضافتعليهاسانSUNهامشربحقدره٪25علىالتكلفة.
ّ
ألفدوالر.إال أنشركة  PICبيك لم
 -4فيآذار،2009سددتشركةسان SUNلشركة  PICبيك دفعةنقديةقيمتها 18
تستلمهذهالدفعةقبلأوائلشهرنيسان.

المطلوب :
إعدادبيانالميزانيةالموحدةلشركة PICبيككمافيآذار .2009
عمالًموفقاً
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