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 ]ةعالم 07[                   :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول

 

              ]عالمة 1[ أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالفرق بين المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالية؟ .1
 تركز المحاسبة المالية على تزويد .أ

فيما  ،المعلومات لألطراف داخل المنشأة
تركز المحاسبة اإلدارية على تزويد 

 المعلومات لألطراف الخارجية

توجد معايير محاسبية تحكم إعداد بيانات  .ب
فيما ال يوجد معايير  ،المحاسبة اإلدارية

محاسبية تحكم إعداد بيانات المحاسبة 
 المالية

تخضع البيانات المالية التي تقدمها  .ج
المحاسبة المالية إلى التدقيق الخارجي 

فيما ال تخضع البيانات التي  ،المستقل
تقدمها المحاسبة اإلدارية لمثل هذا 

 التدقيق

تركز معلومات المحاسبة اإلدارية على  .د
 فيما تركز المحاسبة ،لبيانات التاريخيةا

 المالية على المعلومات المستقبلية

وبدأ بإصدار  ،(IASC( مكان لجنة معايير المحاسبة الدولية )IASBحل مجلس معايير المحاسبة الدولية ) .2
   العام:( في International Financial Reporting Standardsالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

                                                                  ]عالمة 1[                                                                                           

 2711 .ب 2771 .أ

 ال شيء مما ذكر .د 1701 .ج

وقد قررت الشركة  ،11/3/2712كان لدى الشركة الوطنية قرض بنكي يستحق السداد في  ،31/12/2713في  .3
تفاقياتها الموقعة إن الشركة ومن خالل أب علما   ،2710بذلك التاريخ تأجيل سداد القرض إلى بداية العام 

قائمة المركز القرض البنكي يصنف في  إن. 2710مع البنك لديها القدرة على تأجيل سداد القرض الى العام 
                                                                  ]عالمة 1[                                         :31/12/2713المالي للشركة الوطنية والمعدة في 

 لتزامات غير المتداولةضمن اإل  .ب لتزامات المتداولةضمن اإل  .أ
 ضمن حقوق الملكية .د من ضمن الحسابات خارج الميزانية  .ج

    ]عالمة 1[                                          أسهم الخزينة تظهر في قائمة المركز المالي: إن .2

 األجلستثمارات طويلة ضمن اإل .ب األجلستثمارات قصيرة ضمن اإل .أ
 من حقوق المساهمين مطروحة .د لتزامات غير المتداولةضمن اإل  .ج

ة ونتيج ،حد الزبائن لعمل صيانة لهاأستالم سيارة إبقام مركز الخدمات الفنية العالمي  27/0/2712في  .1
قام  6/1/2712. وفي 1/1/2712خدمات المركز فقد قام بعمل الصيانة الفنية لها في  ىللضغط الكبير عل
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 . وفقا  37/1/2712العميل بإرسال شيك لمركز الخدمات الفنية لقاء خدمات الصيانة يستحق القبض في 
 عتراف بإيراد صيانة السيارة بتاريخ:ن مركز الخدمات الفنية يقوم باإلإف ،ستحقاق المحاسبيألساس اإل

    ]عالمة 1[                                                                                         
 1/1/2712 .ب 27/0/2712 .أ

 37/1/2712 .د 6/1/2712 .ج

   ]عالمة 1[                                                                 إن قيد التسوية الجردية: .6

يؤثر على حسابين من حسابات قائمة  .أ
 المركز المالي 

حسابات قائمة يؤثر على حسابين من  .ب
 الدخل

حد حسابات قائمة المركز أيؤثر على  .ج
 حد حسابات قائمة الدخل أالمالي و 

 ال يؤثر على حسابات قائمة المركز المالي .د

لم يقم محاسب الشركة العربية بإثبات مصروف الرواتب المستحقة الدفع بذلك التاريخ.  31/12/2713في  .0
   ]عالمة 1[:                 31/12/2713ثر هذا الخطأ على القوائم المالية للشركة العربية في أإن 

 لتزامات  تضخيم اإل  .ب تخفيض حقوق الملكية   .أ
 تضخيم مصروف ضريبة الدخل    .د تخفيض صافي الربح .ج

 ( 7 - 1استخدم البيانات التالية في اإلجابة على األسئلة من )
 مقبوض مقدما   إيجارلحساب إيراد  رصيدا   31/12/2713أظهرت قائمة المركز المالي لشركة العهد والمعدة في 

ستلمت بهذا التاريخ ا  و  ،1/1/2713دينار. وكانت الشركة قد قامت بتأجير العقار الذي تمتلكه في  10777مقداره 
 ( إيجار مقدم عن عامين. 1/1/2713)

   ]عالمة 1[   يبلغ:  2713الذي يظهر في قائمة الدخل لشركة العهد عن العام  اإليجار إيرادمبلغ  إن .1

 دينار 11101 .ب دينار 11777 .أ
 دينار 21121 .د دينار 16621 .ج

 :31/12/2712والذي يظهر في قائمة المركز المالي المعدة في  إن مبلغ اإليجار المقبوض مقدما   .7

   ]عالمة 1[                                                                                          
 دينار 16621 .ب دينار 17777 .أ

 دينار 22777 .د دينار 21777 .ج
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 1/3/2713لبوليصة تأمين تغطي الفترة من  دينار وذلك ثمنا   1177دفعت شركة الفاطمي مبلغ  1/3/2713في  .17
دينار وحساب  1177بمبلغ  . وقد أثبتت هذه العملية بجعل حساب مصروف التأمين مدينا  1/3/2712 إلى

ة قيد التسوية الذي تعده الشرك إن. دينار. وتعد الشركة التسويات الجردية شهريا   1177بمبلغ  النقدية دائنا  
   ]عالمة 1[                                                                    هو: 31/3/2713في 

 من حـ/ مصروف التأمين   117 .أ
 لى حـ/ مصروف التأمين المدفوع مقدما  إ 117

 حـ/ مصروف التأمين المدفوع مقدما  من  117 .ب
 حـ/ مصروف التأمين   لىإ 117

 من حـ/ مصروف التأمين  1617 .ج
 مصروف التأمين المدفوع مقدما  حـ/ لىإ 1617

 المدفوع مقدما   من حـ/ مصروف التأمين 1617 .د
 حـ/ مصروف التأمين   لىإ 1617

 3المخزون قد تكون من  أنالنوع س( لدى شركة الجمال البضاعة ) أنواع ألحدبطاقة الصنف  أظهرت .11
الثالثة  ،دينار 77بسعر  1/2شتريت بتاريخ أوالثانية  ،دينار 17بسعر  1/3شتريت بتاريخ أ األولى ،قطع

دينار لكل  117بسعر  (س)دينار. وقد قامت الشركة ببيع قطعتين من الصنف  177بسعر  1/6شتريت في أ
د المستمر الشركة تستخدم نظام الجر  أنفتراض إب. 10/1والثانية بتاريخ  16/3بيعت بتاريخ  األولىمنهما: 

   ]عالمة 1[               يبلغ: أعالهمجمل الربح للشركة عن العمليات  إن، وطريقة المتوسط المرجح

 دينار 100.1 .ب دينار 127 .أ
 دينار 122.1 .د دينار 122 .ج

   ]عالمة 1[:   31/12المدة لمنشأة تجارية في  آخرضمن بضاعة  إدراجهامن البنود التالية ال يجب  أي .12

البضاعة المملوكة للمنشأة والموجودة  .أ
 لدى الوكالء برسم البيع

المباعة شرط تسليم محل  البضاعة  .ب
المشتري والتي ال زالت بالطريق عند 

 إعداد القوائم المالية
البضاعة المشتراة شرط تسليم محل  .ج

المشتري والتي ال زالت بالطريق عند 
 إعداد القوائم المالية

 أعالهال شيء مما ذكر  .د

( لتحديد LIFO) أوال  صادر  أخيرا  ( "المخزون" استخدام طريقة الوارد 2لم يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم ) .13
   ]عالمة 1[                                                           المدة بسبب: آخرتكلفة بضاعة 

نسجام هذه الطريقة مع مفهوم إعدم  .أ
 القيمة العادلة 

عدم إمكانية تطبيقها في الشركات صغيرة  .ب
 ومتوسطة  الحجم

عدم إمكانية تطبيقها في الشركات كبيرة  .ج
 الحجم

ات لقطاععدم إمكانية تطبيقها في بعض ا .د
 سمنتصناعة األ الصناعية خصوصا  
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حريق في مستودعات شركة اليزن التجارية وتوفرت لديك المعلومات التالية  ندلعإ 1/17/2712بتاريخ  .12
 المستخرجة من دفاتر محالت اليزن التجارية:

 دينار  370777   مخزون أول المدة       
 دينار   1170777           مشتريات خالل الفترة      

 دينار 2170777     صافي المبيعات خالل الفترة        
 .%27معدل مجمل )هامش( الربح إلى المبيعات       

 خر المدة المحترق لدى لمحالت اليزن تبلغ:آن القيمة المقدرة لمخزون إف ،باستخدام طريقة هامش الربح
   ]عالمة 1[                                                                                             

 دينار 1170777 .ب دينار 670777 .أ
 دينار 120777 .د دينار 1260777 .ج

من العمالء الذين  دينار مقدما   670777حصل فندق العصر الذهبي مبلغ  ،2713من العام  12خالل شهر  .11
غير )قاموا بحجز إقامة في الفندق. وقد قام محاسب الفندق بإثبات المبلغ في حساب إيراد مقبوض مقدما   

وبقي ثلثي المبلغ سيتم  ،تبين أن الفندق قد اكتسب ثلث المبلغ 12/2713مكتسب(. وفي نهاية شهر 
 ]عالمة 1[  سوف يؤدي: 31/12/2713. إن قيد التسوية الذي يعده المحاسب في 2712كتسابها في العام إ
 دينار 270777لتزامات بمبلغ تخفيض اإل  .ب دينار 270777زيادة حقوق الملكية بمبلغ  .أ
 270777تخفيض حقوق الملكية بمبلغ  .د دينار 670777زيادة األصول بمبلغ  .ج

 دينار

دينار  1770777بلغ ثمن األرض  ،رض يوجد عليها مبنى قديمأشترت الشركة المتحدة قطعة إ 1/2/2712في  .16
ويستحق السداد  %12والباقي بموجب قرض بنكي بسعر فائدة سنوي يبلغ  دينار منها نقدا   670777دفع 
                  خرى المرتبطة باألرض كما يلي:نهاية العام. وبلغت التكاليف األ في

 دينار 10777           رسوم تسجيل األرض:                 
 دينار 60777تكليف هدم المبنى القديم:                        

 دينار 20777    متحصالت من بيع مخلفات المبنى القديم:    
 دينار 00777إنشاء سور حول قطعة األرض:                  

 دينار 30677     : 2712فوائد قرض شراء األرض خالل العام 

 ]عالمة 1[                                                    إن تكلفة األرض التي يتم إثباتها تبلغ: 
 دينار 1270377 .ب دينار 070777 .أ
 ال شيء مما ذكر   .د دينار 1170777 .ج
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لهذه المعدات بثالث  اإلنتاجيدر العمر ق   ،دينار 2170777شترت شركة الزيد معدات بتكلفة إ 1/1/2711في  .10
دينار. وتستخدم الشركة طريقة  270777ب  اإلنتاجيسنوات والقيمة المتبقية للمعدات في نهاية العمر 

 أينمادينار  ألقربيبلغ ) 2713هتالك للعام ن مصروف اإلإهتالك. حتساب اإلالقسط المتناقص المضاعف إل
 ]عالمة 1[                                                                                     لزم(:

 دينار 170777 .ب دينار 370777 .أ
 دينار 310112 .د دينار 330333 .ج

هتالك هذه إقررت الشركة  إذاسنوات.  1در عمرها اإلنتاجي بمدة حاسوب ق   أجهزةشترت الشركة الوطنية إ .11
 ]عالمة 1[                نه:  إف ،من طريقة القسط الثابت السنين بدال   أرقامبطريقة مجموع  األجهزة

اية نههتالك في سيخفض قيمة مجمع اإل .أ
 السنة الخامسة

هتالك سيخفض للسنة مصروف اإل .ب
 األجهزةمن عمر  األولى

 في نهاية السنة الرابعة األجهزةشطب  .ج
 كبرألى خسارة إيؤدي 

سيزيد رقم صافي الربح للسنة الخامسة  .د
 األجهزةمن عمر 

 الكيلومتراتولقد تم تقدير عدد  ،دينار 320777تحاد للنقل سيارة بمبلغ شترت شركة اإل إ 1/2/2712بتاريخ  .17
كم. وقدرت القيمة المتبقية في  1170777سنوات ب  2البالغ  اإلنتاجيالتي ستقطعها السيارة خالل عمرها 

ات )وحد لألصلستخدام الفعلي الشركة تستخدم طريقة اإل أندينار. بفرض  2777ب  اإلنتاجينهاية العمر 
ن مصروف إف ،كيلو متر 370777بلغت  2712ة المقطوعة لعام ن المسافأهتالك سياراتها و إالنشاط( في 

 ]عالمة 1[:                                                                يبلغ 2712هتالك للعام اإل
 دينار 6777 .ب دينار                          7677 .أ
 دينار 2177 .د دينار                           7777 .ج

لهذه المعدات ب  اإلنتاجيقدر العمر  ،دينار 660777شترت شركة اليوسف معدات بتكلفة إ 1/2/2713في  .27
دينار. وتستخدم الشركة طريقة  60777 ـب اإلنتاجيكما قدرت القيمة المتبقية في نهاية العمر  ،سنوات 1

 ]عالمة 1[           يبلغ: 2712هتالك للعام ن مصروف اإلإهتالك. حتساب اإلالسنين إل أرقاممجموع 
 دينار 110777 .ب دينار 160777 .أ
 دينار 100777 .د دينار 100677 .ج

 ،دينار على الحساب 270777حسان بمبلغ إلى العميل إباعت شركة الميزان تجارية بضاعة  1/7/2713في  .21
دينار.  170177. ويبلغ سعر البيع النقدي لهذه البضاعة 1/3/2712ستالم كامل المبلغ في إيتم  أنعلى 

يرادالمبيعات  إيرادمبلغ  إن عتراف بهما في قائمة الدخل لشركة الميزان عن العام الفوائد الذي يتم اإل وا 
 ]عالمة 1[                                                                                يبلغ: 2713
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 إيراد فوائد إيراد المبيعات 
 صفر دينار 270777 .أ
 دينار 777 دينار 170177 .ب
 دينار 677 دينار  170177 .ج
 دينار 377 دينار  170177 .د

وكيلها   إلى (ص)وحدة من الصنف  1777 إرسالقامت الشركة العربية التجارية المتحدة  1/17/2712في  .22
يتقاضى الوكيل مازن  أندينار للوحدة على  27تفاق على بيع البضاعة بسعر مازن برسم البيع. وقد تم اإل 

وحدة بالسعر المحدد  177ن الوكيل مازن باع أتبين  31/12/2712من قيمة المبيعات. وفي  %11نسبة 
يداعوقد قام مازن بخصم العمولة  ،دةمن قبل الشركة العربية التجارية المتح دينار( في  13677الباقي ) وا 

بية المبيعات الذي تعترف به الشركة العر  إيرادمبلغ  إناب الشركة العربية التجارية المتحدة  لدى البنك. حس
 ]عالمة 1[                                                يبلغ: 2712التجارية المتحدة خالل العام 

 دينار 100777 .ب دينار 270777 .أ
 دينار 130677 .د دينار 160777 .ج

وفيما  1/1/2712تحاد طريقة البيع بالتقسيط في المحاسبة عن مبيعاتها والتي بدأت في إل اتستخدم شركة  .23
 : 2712عن السنة المالية تحاد إل ايلي المعلومات المتعلقة بشركة 

 دينار 107770777      مبيعات التقسيط:                 
 دينار  6770777مبيعات نقدية:                          

 دينار  0770777                : تكلفة مبيعات التقسيط
 دينار 1770777                 :تكلفة المبيعات النقدية

 دينار  2770777       :  تحصيالت من مبيعات التقسيط
 ؟31/12/2712في تحاد إل اما هو الربح المؤجل والذي يظهر في قائمة المركز المالي المعدة من شركة 

 ]عالمة 1[                                                                                            
 دينار 2270777 .ب دينار       1270777 .أ
 ال شيء مما ذكر .د دينار   3770777 .ج

لي ار المحاسبة الدو لمعي الناتج من تقديم الخدمات وفقا   باإليرادعتراف من التالية ليست من شروط اإل أي .22
 ]عالمة 1[:                                                                "باإليرادعتراف ( "اإل81رقم )

 نتهاء من تقديم الخدمة بشكل كاملتم اإل  .ب بشكل موثوق اإليراديمكن قياس مبلغ  .أ
المنافع المتعلقة بتقديم ن أمن المحتمل  .ج

 لى مقدم الخدمةإخدمة سوف تتدفق ال
و أن قياس التكاليف التي تم تكبدها يمك .د

سيتم تكبدها في سبيل تقديم الخدمة 
 بشكل موثوق
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       فيما يلي بعض الشروط المحتملة التي قد تمنع إمكانية إعداد القوائم المالية الموحدة: .21
 .تابعة مملوكة بالكامل لشركة أخرىكانت الشركة القابضة هي نفسها شركة  إذا (8)
 .كة التابعةختالف طبيعة نشاط الشركة القابضة عن نشاط الشر إ (2)
من الشركات القابضة الوسيطة تعد قوائم مالية موحدة تتفق  أي أوكانت الشركة القابضة النهائية  إذا (3)

 .ومتطلبات المعايير الدولية
 .أدوات حقوق الملكية للشركة القابضة غير متداولة في سوق عام )بورصة( أووات الدين كانت أد إذا (4)
لبياناتها المالية الموحدة لدى هيئة  ،ليست قيد عملية إيداع أو ،لم تقم الشركة القابضة بإيداع إذا (5)

 هيئة تنظيمية. أي أومالية  أوراق
كانت الشركة التابعة تعمل في ظل قيود صارمة طويلة األمد بشكل يضعف من قدرتها على تحويل  إذا (6)

 .للشركة القابضة األموال
( أعاله( أربعة شروط فقط يجب توافرها مجتمعة )من الشروط 20د معيار المحاسبة الدولي رقم )وقد حد  

 ]عالمة 1[                                حتى تعفى من إعداد قوائم مالية موحدة هذه الشروط هي: 
 (1( و )2( و )3( و )1) .ب (6( و )2( و )2( و )1) .أ
 (6( و )3( و )2( و )1) .د (1( و )2( و )3( و )2) .ج

 ( 27 - 26استخدم البيانات التالية في اإلجابة على األسئلة من )
دينار نقدا . وقد نتج عن  200,000من أسهم الشركة )ص( بسعر  %75شترت الشركة العالمية إ 1/1/2713في 

طريقة  الميةالع تبعت الشركةا  قة قابضة وتابعة بين الشركتين. و شراء الشركة العالمية ألسهم الشركة )ص( عال
 ستثمار.ت طريقة الملكية لمعالجة حساب اإلكما استخدم ،الشراء إلثبات عملية شراء أسهم الشركة التابعة )ص(

فيما بلغت القيمة العادلة لصافي  1170777شركة )ص( بتاريخ التملك  أصولوقد بلغت القيمة الدفترية لصافي 
 ولاألص. ويعود الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لصافي 2270777الشركة )ص( بذلك التاريخ  أصول

 للشركة )ص( للبنود التالية:
 خرىأمعلومات  العادلةالقيمة  القيمة الدفترية البند

 2713تم بيعها بالكامل خالل العام  دينار 310777 دينار 270777 البضاعة

 دينار 1210777 دينار 1770777 المعدات
العمر المتبقي لهذه المعدات بتاريخ 

 سنوات 1التملك هو 

 أرباحكما وزعت خالل العام  ،2713دينار كصافي ربح خالل العام  1770777وقد حققت الشركة )ص( مبلغ 
ندماج خالل العام ني في قيمة الشهرة الناتجة عن اإل نه لم يكن هنالك تدأ دينار. علما   270777نقدية بواقع 

2713 . 

الشهرة الناتجة عن شراء الشركة العالمية للشركة )ص( والتي تظهر في القوائم المالية الموحدة في  إن .26
 ]عالمة 1[                                                                        تبلغ: 31/12/2713
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 دينار 610777 .ب دينار 310777 .أ
 ال شيء مما ذكر .د دينار 270777 .ج

ة ستثمار في الشركاإل أرباحن مقدار إف ،عند إعداد القوائم المالية المنفصلة للشركة العالمية )القابضة( .20
 ]عالمة 1[                                                  يبلغ:     2713)ص( عن العام  التابعة

 دينار 020777 .ب دينار 010777 .أ
 دينار 370777 .د دينار 070777 .ج

ركة ستثمار في الشن رصيد حساب اإلإف ،عند إعداد القوائم المالية المنفصلة للشركة العالمية )القابضة( .21
 ]عالمة 1[                                                     يبلغ: 31/12/2713التابعة )ص( في 

 دينار 2070777 .ب دينار 2210777 .أ
 دينار 2200177 .د دينار 2220777 .ج

وقيمتها  2770777كان لدى الشركة القابضة معدات قيمتها الدفترية  ،31/12/2713نه في أعلى فرض  .27
ن قيمة المعدات التي تظهر في القوائم إف ،القوائم المالية الموحدة إعداد. عند 2270777العادلة بذلك التاريخ 
 ]عالمة 1[                                                                     المالية الموحدة تبلغ:

 دينار 3160777 .ب دينار 3360777 .أ
 ال شيء مما ذكر .د دينار 2170777 .ج

 ،دينار 170777)ص( بسعر التابعةقامت الشركة القابضة )س( ببيع بضاعة إلى الشركة  11/1/2713في  .37
من  %17دينار. وتمتلك الشركة )س(  670777وقد كانت تكلفة هذه البضاعة على الشركة القابضة )س( 

من البضاعة المشتراة  %01ببيع  2713الشركة التابعة )ص(. وقد قامت الشركة التابعة خالل العام  أسهم
إن مقدار مخزون البضاعة الذي سيظهر في الميزانية الموحدة المعدة في  من الشركة القابضة.

 : الشركة التابعة )ص( سيبلغ إلىعن البضاعة المباعة من الشركة القابضة )س(  31/12/2713
 ]عالمة 1[                                                                                           

 دينار 270777 .ب دينار 120777 .أ
 دينار 160777 .د دينار 110770 .ج

 ]عالمة 1[                                                           األجور المباشرة تعتبر ضمن: إن .31
 تكلفة التحويل التكلفة األولية التكاليف الصناعية 

 ال ال نعم .أ
 نعم نعم نعم .ب
 ال  نعم  نعم  .ج
 نعم نعم ال .د
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دينار. فإذا كانت تكلفة التحويل  6777دينار منها تكلفة مواد  17777بلغت التكلفة األولية في شركة الجمال  .32
 ]عالمة 1[                                           اإلضافية تبلغ:ن تكاليف الصنع إدينار ف 0777تبلغ 

 دينار 1777 .ب دينار 2777 .أ
 دينار 3777 .د دينار 0777 .ج

 :أشهروالتكلفة الكلية لثالثة  اإلنتاجفيما يلي بيانات حجم  .33
 التكلفة الكلية وحدات اإلنتاج الشهر

 دينار 0230767 2170777 1
 دينار 1130167 1270777 2
 دينار 0660167 2170777 3

  وحدة في الشهر القادم تبلغ:  2070777 إلنتاجن التكلفة المتوقعة إف ،وأدناهنشاط  أعلىستخدام طريقة إب
 ]عالمة 1[                                                                                             

 دينار 6110177 .ب دينار 6120177 .أ
 دينار   0120767 .د دينار 0270117 .ج

 : فيما يلي مجموعة من التكاليف .32

 التكلفة
 نتاجحجم اإل 

 وحدة( 2777)     
 نتاجحجم اإل       
 وحدة( 2177)     

 7777 1777 )س(

 1777 1777 )ص(

 17777 1777 )ع( 

 7677 1777 )ط( 

 ]عالمة 1[                                                 عاله تعتبر تكاليف متغيرة: أأي من التكاليف 
 التكلفة )ص( .ب التكلفة )س( .أ
 التكلفة )ط( .د التكلفة )ع( .ج

 وحدة: 1770777وذلك إلنتاج  2713فيما يلي بيانات التكاليف للشركة الصناعية المتخصصة للعام  .31

 دينار  2770777 مواد مباشرة
 دينار  1770777 أجور مباشرة 

 دينار  2770777 مصاريف صنع إضافية 
 دينار  1170777  ةوبيعيمصاريف إدارية 
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دينار  1770777 دينار من مصاريف الصنع اإلضافية و 1770777ستثناء إمتغيرة ب جميع التكاليف أعاله
 حيث تمثالن تكاليف ثابتة.  ،اإلدارية والبيعية المصاريفمن 

وبيع  إلنتاجذا كانت الشركة تخطط إناعية( للشركة في العام القادم )صناعية وغير ص التكاليفإن إجمالي 
 ]عالمة 1[                                                                    تبلغ:  وحدة 1170777

 دينار 6170777 .ب دينار 6710777 .أ
 دينار 0110777 .د دينار 1270777 .ج

 ( 31 - 36استخدم البيانات التالية في اإلجابة على األسئلة من )
 :  2713فيما يلي بعض البيانات الخاصة بالشركة العالمية إلنتاج األلبسة عن العام 

 المبلغ )بالدينار( البيان
 1170777 المبيعات

 370777 مشتريات مواد خام 
 170777 إضافيةمصاريف صنع 

 1177 مصاريف بيعية وتسويقية
 210777 مجمل الربح

 270777 األجور المباشرة 
 7177 مصاريف إدارية

 خر المدة كما يلي: آوقد بلغت أرصدة المخزون أول و 

 31/12/2713 1/1/2713 البيان

 دينار 2777 دينار 6777 مواد خام

 دينار 1777 دينار 0777 إنتاج تحت التشغيل

 ؟؟؟ دينار دينار 17777 إنتاج تام الصنع

 ]عالمة 1[                                                                  إن التكلفة األولية تبلغ: .36
 دينار 070777 .ب دينار 020777 .أ
 دينار 1270777 .د دينار 770777 .ج

 ]عالمة 1[                                  تبلغ: 2713إن تكلفة البضاعة التامة الصنع خالل العام  .30
 دينار 1270777 .ب دينار 1220777 .أ
 مما ذكر شيءال  .د دينار 1110777 .ج
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 ]عالمة 1[                                           :31/12/2713 اإلنتاج تام الصنع في رصيد إن .31
 دينار 60777 .ب دينار 10777 .أ
 مما ذكر شيءال  .د دينار 20777 .ج

فيما يلي بعض البيانات عن تكاليف اإلنتاج وتكاليف البيع لطاولة الخشبية الواحدة والتي تنتجها شركة  .37
                                                                             األثاث الحديث:

 التكلفة للطاولة الواحدة البيان
 37 مواد مباشرة 

 27 أجور مباشرة

 21 متغيرة –تكلفة صناعية غير مباشرة 

 31 ثابتة –تكلفة صناعية غير مباشرة 

 1 متغيرة – مصاريف نقل مبيعات

دارية  17 ثابتة – مصروفات تسويقية وا 

 121 المجموع

طاولة بسعر  17لشراء  بطلبيةدينار، وقد تقدم أحد العمالء  167ويبلغ سعر البيع الحالي للطاولة الواحدة 
لعميل. ا طلبيهدينار للطاولة الواحدة، علما  أنه يوجد لدى الشركة طاقة إنتاجية فائضة تزيد عن مقدار  117

 ]عالمة 1[  فإن أثر قبول الطلبية على الدخل التشغيلي للمنشأة هو: ،مدخل التكاليف المتغيرة ستخدامإب
 دينار 77تخفيض للدخل التشغيلي  بمقدار  .ب دينار 777تخفيض للدخل التشغيلي  بمقدار  .أ
 دينار 1017زيادة الدخل التشغيلي بمقدار  .د دينار 1177زيادة الدخل التشغيلي بمقدار  .ج

 فيما يلي بعض البيانات عن تكاليف اإلنتاج والبيع للوحدة الواحدة والتي تنتجها وتبيعها الشركة العصرية: .27
 الواحدةالتكلفة للوحدة  البيان

 دينار 27 مواد مباشرة 

 دينار 12 أجور مباشرة

 دينار 1 متغيرة –تكلفة صناعية غير مباشرة 

 دينار 17 ثابتة –تكلفة صناعية غير مباشرة 

 دينار 1 مصاريف بيعية متغيرة

دارية   دينار 17 ثابتة –مصروفات تسويقية وا 

سعر بيع الوحدة المتوقع حسب المدخل  إن، دينار 23( على التكلفة الكلية Mark up) وتبلغ العالوة المقدرة
 ]عالمة 1[                                                                              الكلي يبلغ: 

 دينار 11 .ب دينار 03 .أ
 دينار 07 .د دينار 13 .ج
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 ( 23 - 21األسئلة من ) استخدم البيانات التالية في اإلجابة على
 فيما يلي البيانات التشغيلية للشهر السابق للشركة العالمية والتي تنتج منتجا  واحدا :

  دينار/ وحدة 127 سعر البيع
 7 مخزون أول المدة
 وحدة 2277 الوحدات المنتجة
 وحدة 2777 الوحدات المباعة

  التكاليف المتغيرة لكل وحدة 
 دينار 37 مواد أولية

 دينار 27 أجور مباشرة
 دينار 12 مصاريف صناعية غير مباشرة متغيرة

 دينار 1 التكلفة البيعية واإلدارية
  التكاليف الثابتة

 دينار 070177 تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
  دينار 170777 التكاليف البيعة واإلدارية

 ]عالمة 1[                                       للمدخل المتغير يبلغ: الوحدة وفقا   إنتاجن تكلفة إ .21
 دينار 12 .ب دينار 10 .أ
 دينار 126 .د دينار 176 .ج

 ]عالمة 1[                                                للمدخل الكلي يبلغ: إن مجمل الربح وفقا   .22
 دينار 1360777 .ب دينار 1630177 .أ
 دينار   1120277 .د دينار 1160777 .ج

 ]عالمة 1[                                                 ن هامش مساهمة الوحدة الواحدة يبلغ:إ .23
 دينار 11 .ب دينار 13 .أ
 دينار 32.71 .د دينار 36 .ج

 ]عالمة 1[  فيما يتعلق بكل من المدخل الكلي والمدخل المتغير للتكاليف: صحيحةمن العبارات التالية  أي .22
تعامل مصاريف الصنع اإلضافية بنفس  .أ

 للمدخلين الطريقة وفقا  
 خر المدة عن مخزون أولآإذا زاد مخزون  .ب

الكلي للمدخل  ن صافي الربح وفقا  إف ،المدة
 غيرللمدخل المت كبر من صافي الربح وفقا  أيكون 
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 ا  قل وفقأالتكاليف الصناعية المتغيرة  .ج
 يللمدخل الكل للمدخل المتغير عنها وفقا  

خر المدة عن آنخفاض مخزون إفي حال  .د
ن صافي الربح سيكون إف ،مخزون أول المدة

 للمدخلين وفقا   متساويا  

وذلك باستخدام مدخل التكلفة الكلية أو  دينارا   270777حققت شركة صافي دخل مقداره  2713خالل عام  .21
دينار/وحدة.  2 وذلك باستخدام مدخل التكلفة المتغيرة. إن التكلفة الثابتة للوحدة الواحدة تبلغ دينارا   320777

 ،ولم يكن هناك إنتاج تام الصنع في بداية العام ،2713وحدة خالل عام  170777فإذا قامت الشركة بإنتاج 
 ]عالمة 1[                                              :2713فما عدد الوحدات المباعة خالل عام 

 وحدة             170777 .ب وحدة             10777 .أ
 لإلجابةالمعلومات المتوافرة غير كافية  .د وحدة                         60777 .ج

 على السؤال

 ]عالمة 1[                       في أي من الصناعات التالية يمكن تطبيق نظام المراحل اإلنتاجية:   .26
 صناعة األثاث .ب صناعة أفالم السينما .أ
 سمنتصناعة األ .د صناعة الكتب .ج

، إلنتاجاتستخدم الشركة الماسية ساعات العمل المباشر كأساس وحيد لتحميل تكاليف الصنع اإلضافية على  .20
                                                       :2713وفيما يلي بيانات تخص العام 

 الفعلي ة المقدرة 
 3770777 2770777 ( الصنع اإلضافية المقدرةأعباءمصاريف )

 70177 170777 ساعات العمل المباشر 

 :فيةاإلضان مصاريف الصنع إف اإلنتاجة مع المحملة على الفعلي   اإلضافيةعند مقارنة مصاريف الصنع 
  ]عالمة 1[                                                                                               

 دينار 170777محملة بأقل مما يجب ب  .ب دينار 170777محملة بأكثر مما يجب ب  .أ
 دينار 20777مما يجب ب  بأكثرمحملة  .د دينار 10777مما يجب ب  بأقلمحملة  .ج

 ( 50 - 48استخدم البيانات التالية في اإلجابة على األسئلة من )

لي بيانات وفيما ي ،أوال  ينتج  أوال  الوارد تستخدم الشركة الوطنية لصناعة الدهانات نظام محاسبة المراحل وطريقة 
بأن المواد تضاف في بداية  علما   ،الوحدات وتكاليف التحويل التي تخص المرحلة اإلنتاجية )أ( ألحد األشهر

 نتظام خالل عملية اإلنتاج.إالتحويل )التشكيل( فتضاف ب وأما اإلنتاجيةالعملية 
وحدات جديدة دخلت  ،%60 وحدة بنسبة إتمام 20,000ول المدة أوحدات تحت التشغيل  بيانات الوحدات: -

وحدة، وحدات تحت التشغيل آخر  72,000وحدات تامة محولة  ،وحدة 60,000المرحلة 
 . %50وحدة بمستوى إتمام  8,000المدة 
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دينار وتكاليف تحويل بقيمة  260777أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل أول المدة تتضمن تكلفة مواد بقيمة  علما  
وتكلفة التحويل المضافة خالل الفترة  ،دينار 1170777ن تكلفة المواد المضافة خالل الفترة أو  ،دينار 160177

 .دينار 1270777تبلغ 

 ]عالمة 1[:                                                الوحدات المكافئة من المواد تبلغإن عدد  .21
 وحدة 020777 .ب وحدة 670777 .أ
 وحدة 170777 .د وحدة 610777 .ج

 ]عالمة 1[                                                 إن تكلفة الوحدة المكافئة من المواد تبلغ: .27
 دينار/ وحدة 2.71 .ب دينار/ وحدة 2.2 .أ
 دينار/ وحدة 2.22 .د وحدة دينار/ 2.1 .ج

 ]عالمة 1[                                               تكلفة الوحدة المكافئة من التحويل تبلغ: إن .17
 وحدة /دينار 1.101 .ب وحدة دينار/ 1.11 .أ
 دينار/ وحدة 2.131 .د دينار/ وحدة 1.660 .ج

 ]عالمة 1[          يقوم المدقق الخارجي بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمنشأة تحت التدقيق لهدف: .11

إبداء الرأي المستقل والمحايد على قوة  .أ
 نظام الرقابة الداخلية

 اكتشاف الغش والخطأ .ب

توفير تأكيد مطلق حول عدالة البيانات  .د وبرنامج التدقيق وضع خطة .ج
 المالية

 ]عالمة 1[                                  وجود هيكل تنظيمي جيد في المنشأة هو من عناصر: إن .12
 األنشطة الرقابية .ب البيئة الرقابية .أ
 المتابعة والمراقبة .د تحليل المخاطر .ج

 ]عالمة 1[                                                                    تحليل المخاطر هو: إن .13
العملية التي فيها وضع السياسات  .أ

واإلجراءات لتحقيق أهداف الرقابة 
 الداخلية

عملية تحديد وتنظيم المعلومات في  .ب
 الوقت المناسب

العملية التي يتم بموجبها تقييم قوة نظام  .ج
 الرقابة الداخلية 

العملية التي تهدف إلى تحديد األحداث  .د
التي يمكن أن تؤثر على تحقيق المنشأة 

 ألهدافها
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ولوجود  ،تقوم الشركة الوطنية بإعداد مذكرة التسوية البنكية بشكل شهري لمطابقة المقبوضات والمدفوعات .12
ات للتحقق من صحة هذه تستخدم هذه التسوي ،على المتحصالتضعف في عملية اإلجراءات الرقابية 

 ]عالمة 1[                             ن إعداد مذكرة التسوية البنكية يعتبر من إجراءات:إ المتحصالت.
 كتشافية  الرقابة اإل  .ب الرقابة الوقائية .أ
 كتشافية والتعويضية معا  بة اإل الرقا .د الرقابة التعويضية    .ج

 ]عالمة 1[                              من التالية ليس من مكونات )عناصر( نظام الرقابة الداخلية: أي .11

 لجان التدقيق .ب البيئة الرقابية .أ
 المتابعة والمراقبة .د تقييم المخاطر .ج

 ]عالمة 1[                              الداخلية الجيد يتطلب الفصل بين الوظائف التالية:إن نظام الرقابة  .16

الموافقة على شطب الديون المعدومة  .أ
 الذمم الدائنة  أستاذومطابقة 

الموافقة على مردودات المبيعات ومسموحاتها  .ب
عداد  التسوية البنكية وا 

يداعإعداد التسوية البنكية  .ج  النقد لدى وا 
 البنك

لذمم ا أستاذإثبات المدفوعات النقدية ومطابقة  .د
 المدينة

 أي من الحاالت التالية تمثل نقطة قوة في الرقابة الداخلية على دورة المشتريات والذمم الدائنة والمدفوعات: .10
 ]عالمة 1[                                                                                              

ستالم  المرقمة تصدر تقارير  اإل أن .أ
 بشكل عشوائي مسبقا  

 يتم دفع قيمة فواتير المشتريات نقدا   أن .ب

ة الشراء المرسل أمرتحتوي نسخة  أن .ج
على الكمية الواجب  ستالملقسم اإل

 ستالمهاإ

يتم ختم فواتير الشراء المسددة بعد  أن .د
 الدفع بما يفيد تسديدها  

 ]عالمة 1[            على المخزون السلعي:نقاط الضعف في الرقابة الداخلية من التالية تعتبر من  أي .11

أن تصرف المواد بالمخازن بموجب أوامر  .أ
 مناسبصرف كتابية وبموجب تفويض 

أن تتبع المنشأة نظام الجرد الدوري  .ب
 بالنسبة للمواد  والبضائع

أن يحتفظ موظفون مستقلون بسجالت  .ج
كمية لألصناف غير تلك السجالت 

 الموجودة لدى أمناء المستودعات

أن يجري جرد فعلي مفاجئ لمطابقة  .د
الموجود الفعلي بالمخازن مع األرصدة 

 الدفترية

 ]عالمة 1[:    التي يسعى المدقق الحصول عليها بشأن ( هو من التأكيدات )اإلثباتات(Cutoffإن القطع ) .17
 العرض واإلفصاح .ب فئات العمليات واألحداث للفترة .أ
 ال شيء مما ذكر   .د ( و )ب( معا  أاإلجابتان ) .ج



 نموذج )أ(
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المصحح 

 فقط

حقيق الة في تكانت الوظائف المختلفة داخل المنشأة فع   إذاختبار فيما التدقيق الداخلي الذي يهدف إل إن .67
 ]عالمة 1[                                        قتصادي يطلق عليه:ا  كفوء و أهدافها وتعمل بشكل 

 التدقيق المالي .ب لتزامتدقيق اإل  .أ
 تدقيق أنظمة المعلومات .د التدقيق التشغيلي .ج

لة سمه ببيانات مالية مضلإن ال يرتبط أو  ،خدماته المهنية أداءفي  وصادقا   أمينا  كون مدقق الحسابات  إن .61
 ]عالمة 1[                                                                المدقق يتحلى بـ: أنيعني 

 النزاهة .ب ستقالليةاإل .أ
 الكفاءة .د الموضوعية   .ج

الحكم المهني ورأي المدقق قد تأثر بهذه  أنتجنب المدقق للظروف التي قد يستنتج منها طرف ثالث  إن .62
 ]عالمة 1[                                                                      الظروف يطلق عليه:

 ستقاللية الفكرإ .ب ستقاللية المظهرإ .أ
 ستقاللية الحكميةاإل .د ستقاللية الذهنيةاإل .ج

 ( 61 - 63استخدم البيانات التالية في اإلجابة على األسئلة من )
ستقاللية باإل لتزامهإمن التهديدات التي قد تؤثر على  تأديته لخدمات التدقيق العديد أثناءيواجه مدقق الحسابات 

 لمثل هذه التهديدات:  أمثلةوفيما يلي  ،خرىاأل األساسية والمبادئ
 .رأي معين أصدرت إذاتهديد العميل لشركة التدقيق بالمقاضاة  (1)

 .تعمل شركة التدقيق كمحامي للعميل في قضايا ونزاعات مع الغير أن (2)

 .شركة التدقيق إيراداتمن  األكبرالمتحصل عليها من العميل الجزء  تعاباأل تشكل  أن (3)

 .التدقيق حتى وقت قريب في شركة مسؤوال  لدى العميل  المسؤولين أوحد المدراء أأن يكون  (2)

 .للعميل األسهمتأييد شركة التدقيق عملية إصدار  (1)

 .بنفسه إعدادهايقوم مدقق الحسابات بتدقيق بيانات مالية شارك في  أن (6)

 ]عالمة 1[                                       أي من األمثلة أعاله تندرج تحت تهديدات التآلف:   .63

 (2) .ب ( 2) .أ
 ( معا  6( و )2) .د (6) .ج

 ]عالمة 1[                          أي من األمثلة أعاله تندرج تحت تهديدات المصلحة الشخصية:   .62
 (2) .ب (6) .أ
 (3) .د (1) .ج
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المصحح 
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 ]عالمة 1[                                       أي من األمثلة أعاله تندرج تحت تهديدات التأييد:   .61
 (2) .ب ( 1) .أ
 ( معا  1( و )2) .د (1) .ج

 ]عالمة 1[   يجوز لمدقق الحسابات اإلفصاح عن المعلومات السرية للعميل في أي من الحاالت التالية: .66
إذا أدى اإلفصاح إلى منافع مالية  .أ

 وتجارية للعميل
 ستجابة لطلب المدقق السابق للعميلإ .ب

اإلفصاح بهدف التأثير على إذا كان هذا  .د إذا تم اإلفصاح بموافقة العميل .ج
أسعار أسهم العميل المتداولة في السوق 
المالي بما يؤدي إلى رفع السعر السوقي 

 للسهم وليس العكس

لية ستقال تخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية للحد من إمكانية وجود تهديدات لإلإابات بيقوم مدقق الحس .60
عملية  مستوىأي من التالي ال تعتبر من اإلجراءات الوقائية التي يتخذها المدقق على  ،والمبادئ األساسية

 ]عالمة 1[                                                                                  التدقيق:
ق في فريق التدقي قيام مدقق ليس عضوا   .أ

 بمراجعة العمل المنجز من فريق التدقيق
تطبيق متطلبات التطوير المهني المستمر  .ب

 للمحافظة على األداء
التناوب والتدوير في أعضاء فريق  .ج

 التدقيق
نجاز أو إعادة إخرى في أشركة تدقيق  إشراك .د

 نجاز جزء من عملية التدقيقإ

 الشركة:أي من مبادئ السلوك المهني التالية ال تنطبق على المحاسب المهني الذي يعمل داخل  .61
 ]عالمة 1[                                                                                       

 النزاهة .ب ستقالليةاإل .أ
 الكفاءة المهنية .د السرية .ج

 الوظيفي من تهديدات:   األمانيمثل القلق من  ،سب المهني الذي يعمل داخل الشركةبالنسبة للمحا .67
 ]عالمة 1[                                                                                        

 التأييد .ب المصلحة الشخصية  .أ
 المراجعة الذاتية .د التآلف .ج

 ]عالمة 1[  لقواعد السلوك المهني: لمدقق الحسابات الخارجي وفقا   مقبوال   أي من التالية ال يعتبر سلوكا   .07
قل من المدققين اآلخرين أقبول أتعاب  .أ

 بشكل معقول
لقرار  اإلفصاح عن أسرار العميل وفقا   .ب

 المحكمة
 قبول األتعاب الشرطية .د تدقيق شركة معينة ألكثر من عامين .ج
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 ]ةعالم 11[                                                                  :السؤال الثاني

 ]عالمة 17[                                                                                        أوال :

خرى تتعلق بشركة أومعلومات  31/12/2713و  31/12/2712فيما يلي قائمة المركز المالي المقارنة كما في 
 :تحاداإل 

 تحادشركة اإل 
 31/12/2713و   31/12/2712قائمة المركز المالي المقارنة كما في 

 31/12/2713 31/12/2712 البيان

  األصول

 10,200 17,700 النقدية

 25,200 22,300 الذمم المدينة 

 60,000 70,000 معدات  

 (14,000) (10,000) ةمجمع إهتالك األصول الثابت

 25,000 16,000 ستثمارات طويلة األجلإ

 106,400 116,000 إجمالي األصول

  اإللتزامات وحقوق الملكية

 14,600 11,100 الذمم الدائنة

 10,000 30,000 سندات طويلة األجل

 50,000 45,000 رأس مال األسهم العادية

 31,800 29,900 األرباح المحتجزة

 106,400 116,000 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

 
  : 2713كما توفرت لديك المعلومات اإلضافية لعام 

  و فوائد خالل العام.  أولم تكن هنالك مدفوعات عن ضرائب ، دينار  15,300بلغ صافي الربح للفترة 

 دينار.  60277هتالك خالل العام بلغ مصروف اإل 

  30177دينار بسعر  00177وقيمتها الدفترية  ،دينار 170777تم بيع معدات تكلفتها  1/1/2713في 
 . دينار نقدا  

  دينار نقدا   7777جل بمبلغ األستثمارات طويلة إتم شراء . 

  دينار خالل العام 270777جل بقيمة األتم سداد سندات طويلة. 

  سمية.اإلدينار نقدا  بالقيمة  10777تم إصدار أسهم بقيمة 

  دينار. 130277تم دفع توزيعات أرباح نقدية خالل العام بقيمة 
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 إلستخدام
المصحح 

 فقط

 المطلوب: 
 ]عالمة 2[.                                                                          1/1/2713إعداد قيد بيع المعدات في  .أ

     

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 .وذلك باستخدام الطريقة غير المباشرة 31/12/2713إعداد قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في  .ب

  ]عالمة 1[                                                                                         
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 ]عالمة 1[                                                                                            ثانيا :

الهندسية عقد مع أحد العمالء إلنشاء طريق رئيسي بقيمة  لإلنشآتوقعت الشركة المتحدة  1/1/2712في 
 وتوفرت لديك المعلومات التالية: سنوات. 3دينار، ويستغرق إنجازه مدة  207770777

  2712السنة  2713السنة  2712السنة 

 دينار 6770777 دينار 107270777 دينار 106170777
التكاليف الفعلي ة المتراكمة حتى تاريخه 

(31/12) 

 دينار 7770777 دينار 1670777 ـــــ
التكاليف المقدرة إلتمام العقد وفق 

 تقديرات  نهاية العام
 المطالبات المرسلة للعميل خالل العام  دينار 1770777 دينار 0770777 دينار 1770777
 المبالغ المستلمة من العميل خالل العام دينار 6770777 دينار 6170777 دينار 0170777
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 إلستخدام
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 المطلوب: 
 .نجازباستخدام طريقة نسبة اإل  2713و  2712عتراف به للسنوات العقد الواجب اإل إيرادتحديد  .1

                              ]عالمة 2[                                                                                         

................................................................................................................

................................................................................................................ 

. ...............................................................................................................

 ................................................................................................................

............................... .................................................................................

 ................................................................................................................

............................................................. ...................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 ]عالمة 1.1[                .نجازاإل  باستخدام طريقة نسبة 2712تحديد مبلغ مجمل ربح العقد للعام  .2

................................................................................................................

................................................................................................................ 

............................... .................................................................................

 ................................................................................................................

............................................................. ...................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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 إلستخدام
المصحح 
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                                                                                      ]عالمة 1.1[.              ستخدام طريقة المقاولة المنتهيةبا 2712غ مجمل ربح العقد للعام تحديد مبل .3

................................................................................................................

................................................................................................................ 

............................... .................................................................................

 ................................................................................................................

............................................................. ...................................................

 ................................................................................................................

........................................................................................... .....................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 
 

 ]عالمة 11[                                                                      :الثالثالسؤال 

 ]عالمة 17[                                                                                          أوال :

 اريخيا  وتستخدم ت ،اإلنتاجية األوامرالطبية المتخصصة نظام محاسبة  األجهزةتطبق الشركة البرونزية لصناعة 
قدرت الشركة  ،2713. وفي نهاية العام اإلضافيةوحيد لتحميل تكاليف الصنع  كأساس اآلالتساعات تشغيل 
 1770777ب   اآلالتوساعات تشغيل  ،دينار 101770777بمبلغ  2712للعام القادم  اإلضافيةتكاليف الصنع 

 . آلةساعة 

تطبيق  ،(IACMAعلى شهادة ) والحاصل حديثا   ،للشركة اإلداريالمحاسب  ،قترح ساميإ ،2712وقبل بدء العام 
 لتكاليف أدقحتساب إفوائد كبيرة تتمثل بشكل رئيسي ب ( لما له منABCالنشاط ) أساسنظام التكلفة على 

 نشطةاأل د وقد حد   ،الصناعية المختلفة األنشطةدراسة على  بإجراءالمختلفة. وقد قام سامي  اإلنتاجية األوامر
 وكما يلي:  2712التالية ومحركات التكلفة لها والتكاليف المقدرة لكل منها للعام 

 تكاليف صنع إضافية مقدرة للنشاط  األساس )محرك التكلفة وحجمه المقدر( النشاط
 دينار 1170777 إعداد 1777 إعداد الماكينات 
 دينار 2170777 فحص   ةقرأ 10777 فحص ومعاينة 
 دينار  3670777 عملية نقل مواد 1777 نقل مواد   
 دينار 1770777  آلةساعة  1770777 عام المصنع 
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 إلستخدام
المصحح 

 فقط

وقد استخدم في إنتاجها مواد مباشرة  XY221منها الطلبية  ،تلقت الشركة العديد من الطلبيات 2712وخالل العام 
 21إعداد للماكينات و  27 إلىحتاجت الطلبية ا  و  ،دينار 370777وأجور مباشرة بقيمة  ،دينار 670777بقيمة 

ساعة آلة وبلغت عدد الوحدات  2777ستغرق في إنتاجها إوقد  ،عمليات نقل للمواد 17 إجراءوتم  ،قرأه فحص
 . وحدة 17المنتجة 

 
 المطلوب: 

د حد   ،اإلضافيةالتقليدي وباستخدام معدل واحد لتحميل تكاليف الصنع  األوامراستخدمت الشركة نظام  إذا .1
        ]عالمة 2[.        حتساب(. )وضح طريقة اإلXY221 األمرتكلفة الوحدة المنتجة الواحدة من وحدات 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................ ................................................................................

 ................................................................................................................

.............................................................. ..................................................

................................................................................................................

............................................................................................. ...................

................................................................................................................ 

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

حدة د تكلفة الو حد   ،اإلداريقتراح المحاسب إل وفقا   األنشطةطبقت الشركة نظام التكاليف المبني على  إذا .2
 ]عالمة 6[                       .)وضح طريقة االحتساب( .XY221 األمرالمنتجة الواحدة من وحدات 

................................................................................................................

............................................................................................................... .

................................................................................................................
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................................................................................................................ 

............................. ...................................................................................

 ................................................................................................................

...........................................................  .....................................................

................................................................................................................ 

........................................................................................ ........................

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................

..... ...........................................................................................................

 ................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 ]عالمة 1[                                                                                            ثانيا :
في تطوير وضمان تطبيق نظام الرقابة الداخلية داخل  مهما   دورا   ،كهيئة داخل الشركة ،تلعب لجان التدقيق

 الشركة. اشرح بشكل مختصر خمس من مسؤوليات لجان التدقيق. 

................................................................................................................

 ................................................................................................................

............................... .................................................................................

................................................................................................................

.............................................................. ..................................................

  ................................................................................................................ 
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................................................................................................................

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................

........ ........................................................................................................

 ................................................................................................................

......................................  ..........................................................................

................................................................................................................ 

نهاية األسئلة
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