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 )نموذج أ( األولى: 
 

 الورقة 

 والتكاليفالمحاسبة المالية : 
 

 المادة

 عدد األجوبة  3 :

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ]ةعالم 01[                                :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول
 

 اإلجابة رقم السؤال  اإلجابة رقم السؤال
 أ 36 ج 0
 د 37 أ 4
 ب 38 ب 3
 ج 39 د 2
 أ 40 ب 5
 ب 41 ج 6
 ج 42 د 0
 أ 43 أ 8
 ب 44 ج 9

 ج 45 د 01
 د 46 د 11
 د 47 ج 12
 أ 48 أ 13
 ج 49 أ 14
 ب 50 ب 15
 ج 51 ج 16
 أ 52 أ 17
 د 53 د 18
 د 54 ب 19
 ب 55 د 20
 ج 56 ج 21
 د 57 ج 22
 ب 58 د 23
 أ 59 ب 24
 ج 60 ب 25
 ب 61 أ 26
 أ 62 ب 27
 ب 63 ج 28
 د 64 ب 29
 د 65 ج 30



 ج 66 ب 31
 ب 67 د 32
 أ 68 د 33
 أ 69 ج 34
 د 70 أ 35

 

  
 
 

 ]ةعالم 05[                                          :                               السؤال الثاني

 ]عالمة 01[                                                                                               أواًل:
 

 ]عالمة 2[                                                                0/0/4103قيد بيع المعدات في  .أ
 من مذكورين                 

                                  ]عالمة 5.0[                               حـ/ النقدية            30811          
                                     ]عالمة 5.0[       هتالك معدات                    حـ/ مجمع إ   40411         
                                  ]عالمة 5.0[حـ/ خسائر بيع معدات                                  20111        

                                  ]عالمة 5.0[    / المعدات          إلى حـ      010111                          
 
 
 
      ]عالمة 8[                                  30/04/4103 في المنتهية السنة النقدية عن التدفقات قائمة .ب
    

 التجارية المجدشركة 
 30/04/4103قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

 بالطريقة غير المباشرة
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

      003,55 ]عالمة 5.0[         صافي الدخل
 ]عالمة 5.0[ هتالك يضاف: مصروف اإل

 ]عالمة 5.0[ خسائر بيع معدات     : يضاف
03255 
03555  

  (23955)  ]عالمة 5.0[  في حسابات الذمم المدينة الزيادة: يطرح
  3055, ]عالمة 5.0[ :الزيادة في الذمم الدائنة  يضاف

 203055  ]عالمة 5.0[  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية



   ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اإل
  3855,   ]عالمة 5.0[  معداتالمتحصالت النقدية من بيع 
  (93555) ]عالمة 5.0[ جلإستثمارات طويلة األيطرح النقدية المدفوعة لشراء 

 (03255)  ]عالمة 5.0[   ستثماريةصافي التدفقات النقدية من األنشطة اإل
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  (253555) ]عالمة 5.0[   سنداتنقد مدفوع لسداد 
  03555 ]عالمة 5.0[   س المالأر نقد محصل من زيادة 

  (0,3055) ]عالمة 5.0[  رباح نقدية على المالكينأيعات نقد مدفوع كتوز 
 (283055)  ]عالمة 5.0[  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (03055)  ]عالمة 5.0[  وما يعادلها خالل السنةصافي الزيادة قي النقدية 
 003055   ]عالمة 5.0[  النقدية وما يعادلها في بداية السنة
 053255  ]عالمة 5.0[  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة

 
 

 ]عالمة 5[                                                                                                ثانيًا:
 ]عالمة 4[نجاز  باستخدام طريقة نسبة اإل  4103و  4104عتراف به للسنوات يراد العقد الواجب اإلإتحديد  -0

 ]عالمة 0[        دينار   X  401110111  =8110111 %21=  4104يراد عام إ
 ]عالمة 0[          دينار  X 401110111  =5110111 %45=  4103يراد عام إ

 

 نجازباستخدام طريقة نسبة اإل  4102مجمل ربح العقد للعام  -4

 ]عالمة 0.0[         دينار  0310111=  5010111 – 0110111=    
 

 باستخدام طريقة المقاولة المنتهية   4104مجمل ربح العقد للعام  -3
 ]عالمة 0.0[         = صفر دينار )ال يتم االعتراف بأي ربح(   

 
 
 
 
 
 
 



 ]عالمة 05[                                                                           :السؤال الثالث

 ]عالمة 01[                                                                                               أواًل:
  ]عالمة 2[                                          التقليدي  األوامرتكلفة الوحدة المنتجة باستخدام نظام  .0

 ]عالمة 5.0[  دينار   610111 مواد مباشرة

 ]عالمة 5.0[  دينار  310111  مباشرة  أجور

مصاريف صنع 
 غير مباشرة   إضافية

 005910111ساعة * )  2000 دينار   300811
 ]عالمة 0[ ساعة( 0110111/

 ]عالمة 0[ دينار    0400811 تكلفة الطلبية 

 ]عالمة 0[ /وحدة دينار 4236وحدة =  51 دينار /  0400811 تكلفة الوحدة 

 
 

 ]عالمة 6[                                      النشاط  أساستكلفة الطلبية باستخدام نظام التكلفة على  .4

 ]عالمة 5.0[  دينار 610111 مواد مباشرة

 ]عالمة 5.0[  دينار 310111 مباشرة  أجور

 ]عالمة 5.00[ (1000/  0810111*) إعداد  20  دينار 30611 ماكينات  إعداد

 ]عالمة 5.00[  5000)  / 4510111فحص * )    25 دينار  1250 فحص ومعاينة

 ]عالمة 5.00[ (8000/   3610111عملية نقل * )  80 دينار  3600 نقل المواد 

 ]عالمة 5.00[ (0110111/   8110111ساعة *)  2000 دينار 16000 عام المصنع 

 ]عالمة 0[ دينار   0020251 تكلفة الطلبية 

 ]عالمة 0[ دينار /وحدة 4489وحدة =  51دينار  / 0020251 تكلفة الوحدة 
 

 

 

 



 ]عالمة 5[                                                                                                ثانيًا:
 .مل في المنشأة )كالمدقق الخارجي(تعيين وتحديد أتعاب واإلشراف على عمل أي مؤسسة محاسبية تع .0

التحقق و  ،بالمتطلبات القانونية والتشريعيةلتزام المنشأة ا  و  ،إصدار بيانات مالية عادلةارة في مساعدة مجلس اإلد .4
 ستقاللية المدقق الخارجي.ا  من مؤهالت و 

 مساعدة مجلس اإلدارة بمتابعة واإلشراف على أداء التدقيق الداخلي والخارجي. .3

لمدقق الداخلي لمناقشة ومتابعة األمور جتماعات مع كل من مجلس اإلدارة واإلدارة والمدقق الخارجي واعقد اإل .2
 .والمالحظات الهامة

تقرير يرفق بال ،هم المعلومات الخاصة بالمنشأة والتي قد تفيد المستخدمينأتقرير بنتائج أعمال اللجنة و إعداد  .5
 المالي. 

بقاء ومعالجة الشكاوي الخاصة بالنواحي المحاسبية واإلجراءاإوضع إجراءات للتعامل مع  .6 مسائل ت الرقابية و ستالم وا 
 تخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الشكاوي والمعضالت. إبما يضمن  ،التدقيق

 وتحديد التحسينات الالزمة.   ،خارجي عن أنظمة الرقابة الداخليةستالم ومراجعة تقرير المدقق الإ .0
 

 نقاط( 0لكل نقطة )مطلوب  ]عالمة 0[
 

 اإلجابات نهاية


