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%(30ة:)إختراالجابةالصحيح -أ

 منخاللالبياناتالمالية؟وليسأيممايلييمثلشكالًمنأشكالاإلبالغمنخاللالتقاريرالمالية .1

بيانالمركزالمالي. -أ

 خطابالرئيس. -ب

 الدخل.قائمة -ج

 البياناتالمالية.المالحظاتعلى -د

 

 فيالمحاسبةعلىأساسالنقدية،يتمتسجيلاإليرادات: .2

 عندمايتمتحقيقهاوتسجيلها. -أ

 عندمايتمالوفاءبالتزاماألداء. -ب

 عندمايتمتسجيلها. -ج

 النقد.استالمعندما -د

 

 اقفالالحساباتعملية .3

 وتقيّد.تحصلفيهامعاملةفيكلمّرةتُنفَّذ -أ

 -ب تحويلنفقاتالمرتبات/تحّولجميعبنود )علىسبيلالمثال، بيانالدخلإلىحساببيانالمركزالماليالمتعلقبها

 األجورإلىالمرتبات/األجورالمستحقةالدفع(.

 تقيّدجميعاإلدخاالتالختاميةلحسابدفتراألستاذالعامالمناسب. -ج

 جميعالخياراتالواردةأعالهصحيح. -د

 

 كاتوالمنشآتوالمعداتضمن:الممتلالتفرغعنيندرج .4

 أنشطةالتشغيل. -أ

 أنشطةاالستثمار. -ب

 أنشطةالتمويل. -ج

 أنشطةالسيولة. -د

 

 :ةالمكشوفحساباتالبنكتقيدعموًمايجبأن .5

 منقسماألصولالمتداولة.مبلغمخصومك -أ

 منالنقد.مبلغمخصومك -ب

 كمبلغمخصوممنحسابالنقدالصافيمعتسجيلصافيالمبلغالنقدي. -ج

 كخصممتداول. -د

 

 أيممايلييندرجضمنتكلفةالمنتجمنحيثصلتهبالمخزون؟ .6

 .تكاليفالبيع -أ

 .أعباءالفوائد -ب

 .موادأولية -ج

 .الطبيعيفغيرلالت -د

 

 :لقراءالبياناتالماليةلتحديداًاإلفصاحعنالسياساتالمحاسبيةمهميعتبر .7

 الدخلالصافيللسنة. -أ

 يتمتطبيقهاعلىنحومتّسقمنسنةإلىأخرى.ماإذاكانتالسياساتالمحاسبية -ب

 قيمةالعناصرالمتقادمةالمدرجةفيمخزونآخرالمدة. -ج

 ماإذاكانوضعرأسالمالالعاملمناسبًاللعملياتالمستقبلية. -د
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 :بيانالتدفقاتالنقديةهوتقديمفاهدواحدمنا .8

 .موالالخاصةوجميعحساباتاألعنالتغييراتخاللالفترةفيجميعاألصولاالفصاح -أ

 الكشفعنالتغيّرفيرأسالمالالعاملخاللالفترة. -ب

 ستثماريةوالتمويلية.التشغيليةواالتوفيرمعلوماتحولأنشطةالشركة -ج

 الشيءمّماسبق. -د

 

 االفتراضاالساسيلالطارالمفاهيميللمعاييرالدوليةللتقاريرالمالية .9

.القرارالمساعدةفياتخاذ -أ

 القابليةللفهم -ب

 .التمثيلالصادق -ج

 .القابليةللمقارنة -د

 

 الخصومهي: .11

 الحساباتإقفالأرصدةدائنةبعدأيحساباتب -أ

 ائتماناتمؤجلةمسّجلةومقاسةوفقًالمبادئالمحاسبةالمقبولةعموًما. -ب

 أخرىفيالمستقبل.منشآتإلىاسهمالشركةملكيةالتزاماتلنقل -ج

 .منالمنشأةتدفقالمواردلىوتؤّديإسابقةأحداثناشئةعنحاليةالتزامات -د

 

 المواد الخام في بيان المركز المالي؟ ُتدَرجأين  .11
 االنفقاتالمدفوعةمسبقًمع -أ

 المخزونمع -ب

 معالمعّدات -ج

 بيانالمركزالماليالتدرجفي -د



 بين:يجبعلىالشركاتأنتخصصتكلفةجميعالسلعالمتاحةللبيع)أواالستخدام( .12

فيبيانالمركزالماليوتكلفةالسلعالمكتسبةأوالمنتجةخاللةمذكوريفيبدايةالفترةكماهالمتوافرةتكلفةالسلع -أ

 الفترة.

فيبيانالمركزالماليوتكلفةالسلعالمكتسبةأوالمنتجةخاللةمذكوريفينهايةالفترةكماهالمتوافرةتكلفةالسلع -ب

 الفترة.

 وبيانالمركزالمالي.بيانالدخل -ج

 .ةجميعاإلجاباتأعالهصحيح -د

 

 وسونفينهايةالسنة:تصنيعالالأرصدةحساباتشركةنوردأدناه .13

 
 4,000 $ اللوازم

 27,000 مواد أولية
 59,000 أعمال قيد التنفيذ
 92,000 سلع تامة الصنع

 6,000 تأمين مدفوع سلًفا
 

 المالي؟ مركزهاتقديمه كمخزون في بيان  شركةال علىالمبلغ الذي يجب هو ما            
 

 92,000$ -أ 
 96,000$ -ب 
 178,000$ -ج 
 182,000$ -د 
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 :عبراستخدامإصدارأسهمعادية،يتمقياستكلفةاألصلاقتناءاصولثابتةمقابلعند .14

 القيمة االسمية لألسهم -أ 
 القيمة المعلنة لألسهم -ب 
 لقيمة الدفترية لألسهما -ج 
 القيمة العادلة لألسهم -د 

 

 اعتمادنظامالجردالمستمرعند .15
 اليستخدمحسابمشترياتالبضاعة -أ 
 يستخدمحسابتكلفةالبضاعةالمباعة -ب

 يتمتسجيلعملياتالبيععبرقيدين -ج

 كلاالجاباتالمذكورةاعالهصحيحة -د

 

ألف370المتراكملشركةمعينةرصيًداقدرهإهالكاآلليات،أظهرحساب2015األولمنكانونالثاني/ينايرفي .16

والر. خالل عام ألف د 395رصيًدا قدره  الحساب ، أظهرترحيل قيود االقفال، بعد 2015في نهاية عام  والر.د
دوالر نقًدا. نتج عن ذلك خسارة قدرها  60500دوالر مقابل  125000واحدة من اآلالت التي كلفت  بيعت، 2015
أصول أخرى خالل العام، ما هو مقدار مصروف اإلهالك لعام ب التصرفأنه لم يتم  راضعلى افتدوالر.  4000
 ؟2015

 85,500$ -أ 
 93,500$ -ب 
 25,000$ -ج 
 60,500$ -د 

 

 أيمّمايلياليعتبرمناألصولغيرالمادية؟ .17

 األسماء التجارية  -أ 
 تكاليف البحث  -ب 
 االمتياز التجاري -ج 
 حقوق التأليف والنشر -د 

 

؟رسملتهالتاليةينبغيأيمنالرسومالقانونية .18

الرسوم القانونية المتوجبة 
للحصول على حقوق التأليف 

 والنشر

الرسوم القانونية المتوجبة للدفاع عن 
 عالمة تجارية بنجاح

 كال    كال     -أ 
 نعم    كال                 -ب 
 نعم    نعم                 -ج 
 كال    نعم                  -د 

 

 االلتزاماتالمحتملة: .19

 للتحديد. يندائما كالتزام، لكن مبلغها وتاريخ استحقاقها غير قابل تسجل -أ 
 .ولو كانت غير محتملة ةمستحق تسجل -ب 
 .محتملة رئخسا عندائما تنتج  -ج 
 إذا لم تكن محتملة. ال تعتبر التزاما -د 
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ماهوعددبياناتالمركزالماليالذييجبانتتضمنهالبياناتالماليةالمقدمةحسبالمعاييرالدوليةللتقارير .21

 ؟كحدادنىالولمرة IFRSالمالية
 1 -أ 
 2 -ب 
 3 -ج 
 5 -د 

 

 %(15أجببصحاوخطأ) -ب

تشملهذاالمخزونالمودعتبيعشركةتانغالمجوهراتعلىسبيلاألمانةمنمختلفالشركاتالمصنّعة،وينبغيعليهاأن .1

 لديهافيبيانالمركزالماليالخاصبها.

 

،اليتأثرصافيبنفسالمبلغالمشترياتومخزونآخرالمدةفيالبياناتالماليةبأكثرمنقيمتهماالحقيقيةإذاجرىتسجيل .2

 الدخل.

 

 معاإليرادات.شاريكحافزلزبونجديدأوكمكافأةعلىطلبيةكبيرةيُدِرُجهاالمنَحالخصوماتالتجاريةالتيتُ .3

 

بموجبالمعاييرالدوليةللتقاريرالمالية،يتمتسجيلالمخزوناتالزراعية،مثلالقمحوالبرتقال،وماإلىذلك،بقيمتهاالعادلة .4

 ناقصاًتكاليفالبيعالمقّدرةعندنقطةالحصاد.

 

 كجزءمنتكلفةالسلعالمباعة.نقيمةالمخزوالتدنيفيييرالدوليةللتقاريرالمالية،تسّجلالشركاتبموجبالمعا .5

 

   .معالخصوممعظمالتزاماتالشراءيسّجل .6

 

 الستخدامالشركةالخاصمؤهلةلرسملةتكلفةالفائدة.قيداإلنشاءالتعتبراألصولالتيتكون .7

 

 أصلإذاكانمنالمحتملأنتحصلالشركةعلىمنافعاقتصاديةمستقبلية.حيازةبعدتجريرسملةالتكاليفالمتكبدة .8

 

9.  الثابت القسط طريقة على االعتراضالرئيسي يتمثل ومصاريفلالستهالك االقتصادي األصل منفعة افتراضأن في

 اإلصالحهينفسهاكلعام.

 

 وخسائرالتشغيلاألوليةخاللالسنواتاألولى.مصاريفالتأسيسرسملةتجريالمعاييرالدوليةللتقاريرالمالية،بموجب .11

 

 فيالبياناتالمالية.لتسجيلأوقيدخصميجبأنيكونسببالتقاضيقدحدثفيتاريخالبياناتالماليةأوقبله .11

 

 فقطإذاكانمنالممكنأنتقومالشركةبتسويةالتزامفيوقتمافيالمستقبل.المؤوناتتُسّجل .12

 

على .13 كانتالخسارة مدينةإذا تاريخكشفذمم إالعنهذهالبيانناتجةعنإفالسالزبونبعد التكشفالشركة المالي،

 المعلوماتفيالمالحظاتعلىالبياناتالمالية.

 

 والتقاريرالسنوية.الدوريةينبغيأنتستخدمالشركاتعموًماالسياساتالمحاسبيةنفسهاللتقارير .14

 

.الكلفةأوالقيمةالعادلةمابيناالدنىبالقيمةزونفيبيانالمركزالمالييسجلالمخ .15
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 التمارين-ج

 التمريناالول)%10(

6مالييندوالرمعمعدلفائدةإسميةبنسبة11قرًضاغيرمضمونبقيمةApexشركة ،أصدرت2017أبريلياألولمننيسان/ف

 فيالمئةسنوياً.7.5فيالمئة.القرضقابللالستردادبسعرأعلى،وتبلغتكلفةالتمويلالفعلية

تمإصدارالقرضعلىوجهالتحديدلتمويلبناءالمتجرالجديدالذييستوفيتعريفاألصلالمؤهلفيالمعيارالمحاسبيالدوليرقم

،2118شباط/فبراير28وانتهتوأصبحالمتجرجاهزالالستخدامفي2117بدأتأعمالبناءالمتجرفياألولمنأيار/مايو.23

 .2118حتىاألولمننيسان/أبريلألغراضالتجارةولكنّهلميُفتَح

التوقعات،لذاعلّقتأبيكسبناءالمتجرالجديدلمدةشهريندونمستوىخاللالسنةكانتحركةالتجارةفيمتاجرأبيكساألخرى

وحقّقتفوائدبقيمة2118.وتماستثمارعائداتالقرضمؤقتًافيخاللشهرنيسان/أبريل2117خاللتّموز/يوليووآب/أغسطس

ألفدوالر.41

لجديد،وتكلفةالتمويلالتييجبقيدهافيبياناألرباحاحتسبصافيتكلفةاالقتراضالتيينبغيرسملتهاكجزءمنتكلفةالمتجرا

 .2018آذار/مارس31أوالخسائرللسنةالمنتهيةفي

 %(10) التمرينالثاني

وحدة"بحثوتطوير"جديدةالكتسابالمعرفةالعلميةحولاستخدامالموادسبيدوأنشأتشركة2117فياألولمننيسان/أبريل

 .2118آذار/مارس31النفقاتالمتكبدةفيخاللالسنةالمنتهيةفينوردأدناهتخفيفاأللم.لالكيميائيةاالصطناعية

فيالمئةسنوياًعلىأساس4الثابتبمعدلألفدوالر،علًماأنهسيتماستهالكالمبنىعلىأساسالقسط200شراءمبنىبمبلغ-1

 التكلفة.

دوالراميركي 1,750,000موظفيالبحوثبمبلغرواتبأجورو-2

 فيالمئةسنوياً.50بنسبةطريقةالقسطالمتناقصدوالرباستخدام 30,000استهالكالمعداتالعلميةالتيتبلغتكلفتها-3

 .)امتالكاالصل(استهالكلمدةعامكاملفيسنةاالستحواذمخصصسبيدوشركةتحتسب

 .2018آذار/مارس31نفقاتالبحثوالتطويرالواجبقيدهكمصروففيالسنةالمنتهيةفيقيمةسبتاح

 %(15التمرينالثالث)

.وقدبلغتقيمة2116كانونالثاني1دوالرأميركيبتاريخ231.111استحوذتدلتاوحدةإنتاجيةتختصبالنقلبالسياراتبقيمة

األصولالصافيةلتلكالشركةبذلكالتاريخبناءًعلىسعرالبيعالصافيلتلكاألصول:

 العناصر القيمة $

 د.أ.للسيارةالواحدة(11.111سيارةبقيمة12آلياتنقل) 121.111

 أصولغيرملموسة)رخصةنقل( 31.111

 ذمممدينة 11.111

 النقدية 51.111

 ذممدائنة (21.111)

 المجموع 190.000
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د.أ.ولمتكنتلك31.111،سرقتثالثمنآلياتالشركة،وقدكانتالقيمةالبيعيةالصافيةلتلكالسيارات2116شباط1بتاريخ

السياراتمؤمنةبسببعدمإفصاحالشركةعنبعضالمخاطرلشركةالتأمين.

 قررت الحدث، هذا نتيجة بقيمة خسارة تسجيل لقيمة45.111دلتا )شاملة اإلنتاجية الوحدة هذه قيمة في التدني عن ناتجة أ. د.

السياراتالمسروقة(

،بدأتشركةمنافسةبالعملفينفسالنطاقالجغرافيالذيتعملبهالوحدةالمستحوذعليهامندلتا.وقدقّدرتدلتا2116آذار1في

د.أ.25.111%نتيجةًلذلك،مايؤديإلىإنخفاضالقيمةالبيعيةالصافيةلرخصةالنقلإلى25فضبنسبةبأنإيراداتهاسوفتنخ

الباقيةاألصولوالمطلوباتتد.أ.بشكٍلعامفيماحافظ155.111وإنخفاضالقيمةالقابلةلالستردادالخاصةبالوحدةاإلنتاجيةإلى

.2116انيكانونالث1علىقيمتهاكماكانتفي

المطلوب:

 إحتسابوتحديدكيفيجبعلىدلتامعالجةالخسائرالناتجةعناإلنخفاضفيقيمةاألصولوالوحدةاإلنتاجية

.2116آذار1كماوفي2116شباط1 في فيسجالتها

 

%(20مسألة)



.وكانتاألرباحغيرالموّزعةلشركةSUNسان%منأسهمرأسمالشركة90علىبيك PICحازتشركة2008نيسان1في

دوالرأميركي.2,640,000فيتاريخالحيازةتبلغSUNسان
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 2009فيآذارالميزانيةالعمومية)قائمةالمركزالمالي(

 PIC  SUN 

 $’000  $’000 

    أصولطويلةاألجل

 2,388  2,544 الممتلكاتوالمصانعوالمعدات

 2,520  - برمجياتالكترونية-أصولغيرملموسة

 -  SUN 5,036سانأسهمفيشركة-استثمارات

 252  214 أصولأخرى -

 7,794  5,160 

    أصولمتداولة

 672  863 المخزون

 394  629 الحساباتالمدينة

 -  90 الجاريSUNسانحسابشركة

 -  24 نقد

 1,606  1,066 

 9,400  6,226 

    رأسالمالواالحتياطات

 1,800  2,400 حقوقالمساهمينبقيمةدوالرواحدللسهمالواحد

 600  2,400 عالوةاإلصدار

 2,706  3,360 (مدورةأرباحغيرموّزعة)أرباح

 8,160  5,106 

    التزاماتغيرمتداولة

 240  276 منححكومية

    التزاماتمتداولة

 566  690 دائنةحسابات

 72  - الجاريبيك PICحسابشركة

 210  274 ضرائبالدخلالمستحقة

 32  - بنوك-السحبعلىالمكشوف

 964  880 

 9,400  6,226 

 

1-  شركة برمجيات تمثّل هذهSUNسان تجهيز من االنتهاء تم المتكاملة. المحاسبة حزمة تطوير في المستهلكة التكلفة

.وعلىالرغممنأنمجلسإدارة2008نيسان1دوالروُعرضتللبيعفي2,880,000البرمجياتبتكلفةرأسماليةقدرها

 SUNسانشركة ثمانيسنوات)أي ثابتلمدة البرمجياتبمعدل إلىإهالك ارتأىأن360يعمد سنويا(، ألفدوالر

 اإلهالكعلىمدةستسنواتيكونمناسبًاأكثرألنمبيعاتبرمجياتاألعمالنادًراماتتجاوزهذهالمدة.

األصلقدكلّفاهذفدوالر.وكانأل240لقاءمبلغSUNسانلشركةاصالًبيك PICفيتاريخالحيازة،باعتشركة -2

 .ةحيازالألفدوالر،اعتباًرامنتاريخ24االصلقيمةإهالكبلغتألفدوالر.200مبلًغاقدرهبيك PICشركة
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30بسعرتحويلقدرهSUNسانعلىبضائعمزّودةمنشركة2009آذار31فيبيك PIC تحتويقائمةمخزونشركة -3

 التكلفة.٪على25هامشربحقدرهSUNسانألفدوالر،بعدأنأضافتعليها

لمبيك PICألفدوالر.إاّلأنشركة18دفعةنقديةقيمتهابيك PICلشركةSUNسان،سددتشركة2009فيآذار -4

 تستلمهذهالدفعةقبلأوائلشهرنيسان.



المطلوب:

.2009كمافيآذاربيك PICلشركةةالموحدالميزانيةإعدادبيان

 

 عمالًموفقاً

 

 

 


