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  2004/2005امتحان نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي 

  

  -----:   الشعبة-----------:   الرقم الجامعي--------------------------: اسم الطالب
  ) درجة15     (-:أمام العبارة الخاطئة) X(أمام العبارة الصحيحة وعالمة (/) ضع عالمة : ولالسؤال األ

  

  .ترجمة القوائم المالية من أهم المشاكل المحاسبية للشركات الدوليةتعد   (    )  .1

  .العملة الوظيفية هي العملة المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة األم والتي تنفذ بها وظائفها المالية  (    )  .2

  .لتشريعات والقوانينمن خصائص الشركات الدولية أنها تتعامل مع عمالت مختلفة وتخضع لنفس ا  (    )  .3

آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيـة يمكـن اسـتخدام            ) 21(وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم        (    )  .4

  . غير النقدية وطريقة سعر الصرف الجاري-طريقتين في الترجمة هي طريقة البنود النقدية

  .ية بيان نتيجة األعمال والمركز المالي بشكل صادق وعادلمن أهداف ترجمة القوائم المالية األجنب  (    )  .5

  .تقفل فروق ترجمة قائمة الدخل في ظل الطريقة الزمنية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة  (    )  .6

 سعر الـصرف     غير المتداولة يتم ترجمة رقم صافي الربح في قائمة الدخل باستخدام           -في طريقة البنود المتداولة     (    )  .7

  .الجاري

  .من مزايا الطريقة الزمنية في الترجمة أنها تؤدي إلى حدوث نتائج تتفق مع الحقائق االقتصادية  (    )  .8

  .تؤدي الترجمة في ظل طريقة سعر الصرف الجاري إلى تذبذب قيمة األصول الثابتة  (    )  .9

ن االحتفاظ باألصول غير النقدية خالل فتـرة التغيـرات الـسعرية            أرباح الحيازة المكتسبة تتمثل فيما يترتب ع        (    )  .10

  .العامة

  . غير النقدية إلى تشويه دالالت النسب والمؤشرات المالية-تؤدي الترجمة في ظل طريقة البنود النقدية  (    )  .11

لخاصة بكمية ثابتـة مـن الـسلع        يقوم مقياس فيشر لألرقام القياسية على إيجاد متوسط التغيرات في األسعار وا             (    )  .12

  .والخدمات تعادل سنة المقارنة

في ظل طرق الترجمة األربعة يتم االعتراف بأرباح وخسائر الترجمة المحققة وغير المحققة وتحمل على قائمـة                   (    )  .13

  .المركز المالي الموحد للمجموعة

  .ية في طرق الترجمة األربعةتترجم حقوق الملكية باستخدام أسعار الصرف التاريخ  (    )  .14

  . غير المتداولة أنها ال تعكس القيمة الحقيقية لرأس المال العامل-من عيوب الترجمة في طريقة البنود المتداولة  (    )  .15

  
  ) درجة20(         اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة : ثانيالسؤال ال

 دينار ويقدر عمرها اإلنتاجي بعشر سـنوات وتـستهلك          100000ارة بمبلغ    اشترت إحدى الشركات سي    1/1/2004في  . 1

فـي  % 120،  1/1/2004فـي   % 100بطريقة القسط الثابت، وكان الرقم القياسي الخاص لهـذا النـوع مـن الـسيارات                

قفل في حـساب    ، ونتيجة لتعديل السيارات وفق مدخل التكلفة الجارية فإن أرباح الحيازة المحققة التي تظهر وت              31/12/2004

   -: هي31/12/2004األرباح والخسائر في 

   ال شئ مما سبق - د     دينار 2000 -ج     دينار 1000 -ب     دينار 20000 -أ

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  ــيررأفـت مط. أ: المدرس 

  دوليــةمحاسـبة : المساق 

   ـانــتاعــسـ: الـزمن 
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 30 دينار للوحدة، وبتكلفة متغيرة      40يقوم فرع إحدى الشركات الدولية متعددة الجنسيات بإنتاج منتج الكتروني بتكلفة كلية             . 2

 دينار للوحدة، ويرغب هذا الفرع بتحويل هذا المنتج إلى فـرع آخـر لـنفس                50السوق الخارجي بـ    دينار للوحدة ويباع في     

   -:فإن أفضل سعر تحويل للشركة ككل هو% 49الشركة يقع في دولة معدل الضريبة على دخل الشركات بها 

  سبق ال شئ مما -    د   دينار للوحدة 50 -ج     دينار للوحدة 30 -ب     دينار للوحدة 40 -أ

خـزون أول   دينار، وم80000 دينار، وكانت المشتريات خالل العام   30000بلغ مخزون آخر المدة لدى إحدى الشركات        . 3

ع الشركة طريقة الوارد أخيرا صادر أوالً في تقييم المخزون وكانت األرقام القياسية العامة لألسعار                دينار، وتتب  20000المدة  

ة في   الدخل المعدلة بوحدة النقد الثابت     فإن تكلفة المبيعات التي ستظهر في قائمة      . هاية المدة في ن % 150في بداية المدة،    % 100

   -:نهاية المدة هي

   دينار84000 - دينار         د90000 -ج     دينار 42000 -ب     دينار 36000 -أ

   -: األردنية ظهرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى الشركات31/12/2004في . 4

وتبين أن   دينار   70000 عملة أجنبية    – دينار، وحساب دائنين عقود صرف آجلة        70000حساب مدينين عمالت أجنبية بمبلغ      

 دوالر  100000 بتصدير بضاعة إلحدى الشركات األمريكية بمبلـغ         1/11/2004هذه األرصدة ناشئة عن قيام الشركة في        

يع قيمة الصفقة من العملة األجنبية ألحد البنوك على أن يتم التسليم واالستالم             وقيامها في نفس التاريخ بإبرام عقد صرف آجل لب        

 دينـار، وسـعر     0.7 هـو    1/11/2004فإذا كان سعر صرف الدوالر األمريكي في        .  تاريخ تسوية الصفقة   1/2/2005في  

يات األرصـدة   يترتب على تسو  .  دينار 0.71 1/2/2005سعر الصرف في    و دينار،   0.72  هو 31/12/2004الصرف في   

   -:31/12/2004 والدائنة بعملة أجنبية في المدينة

  .  دينار2000 تحميل حساب األرباح والخسائر بأرباح صرف بقيمة -أ

  .  دينار2000 تحميل حساب األرباح والخسائر بخسائر صرف بقيمة -ب

  . دينار72000 ليصبح  دينار2000 تعديل رصيد مدينين عمالت أجنبية بمبلغ -ج

  يع ما سبق جم-د

 دينار فإن السعر    1000 وقبل التسويات    31/12/2004في التمرين السابق إذا كان رصيد حساب خصم عقد الصرف في            . 5

   -: تاريخ إبرام عقد الصرف اآلجل هو1/11/2004اآلجل للدوالر في 

   ال شئ مما سبق-  د      دينار 0.70 -ج     دينار 0.69 -ب     دينار 0.71 -أ

 دينار  10000 دينار مدينون،    30000 ظهرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى الشركات          31/12/2004في  . 6

 2000 مصروف إيجار مقدم،     5000ارات في أوراق مالية طويلة األجل،        استثم 15000 مخزون آخر المدة،     20000ية،  نقد

ر النقدية لترجمة قوائمها المالية فإن إجمالي القيم التي          غي – فإذا كانت الشركة تتبع طريقة البنود النقدية         .دينار رواتب مستحقة  

   -: هي31/12/2004ستترجم باستخدام سعر الصرف الجاري في 

  .دينار57000 -    د   دينار 42000 -ج     دينار 82000 -ب     دينار 62000 -أ

 بلغ إجمالي 31/12/2004وفي  دينار 200000 بدأت إحدى الشركات الدولية التابعة أعمالها برأس مال          1/1/2004في  . 7

وقـد  .  دينـار 50000 دينار، وقد حققت الشركة صافي أرباح بقيمة      250000 دينار، وإجمالي التزاماتها     500000أصولها  

فعند ترجمة هـذه الـشركة      .  شيكل 6.5 بلغ   31/12/2004 شيكل للدينار، وفي     6 1/1/2004كان سعر صرف الدينار في      

   -:وبطريقة سعر الصرف الجاري فإن فروق ترجمة قائمة المركز المالي ستظهر بقيمةلعناصر قائمة المركز المالي 

 -د                 شيكل 100000 -ج            شيكل 125000 -    ب   شيكل 375000 -أ

  شيكل250000
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رنـسي، وتـم    فرنـك ف 300000 باعت شركة أرامكو السعودية مواد بترولية إلى شركة فرنسية بقيمة       1/12/2004في  . 8

 ارتبطت شركة أرامكو مع البنك األهلـي الـسعودي          1/12/2004، وفي   1/3/2005االتفاق على أن يتم تحصيل قيمتها في        

 ريال سعودي وكانت أسعار الصرف الفورية في        1500بعقد صرف آجل لبيع قيمة الصفقة من الفرنكات وبعالوة عقد صرف            

 ريال فـإن    0.51  هي 1/3/2005 ريال للفرنك وفي     0.52 هي   31/12/2004 ريال للفرنك، في     0.5هي   1/12/2004

   -: هو1/12/2004سعر الصرف اآلجل للفرنك والذي استخدم في عقد الصرف اآلجل في 

   ال شئ مما سبق-د     ريال 0.495 -ج     ريال 0.505 - ب     ريال 0.5 -أ

لصرف اآلجل فإن الشركة السعودية سوف تحصل قيمة        في حال عدم قيام الشركة السعودية في التمرين السابق بإبرام عقد ا           . 9

   -: بمبلغ1/3/2005الصفقة بالرياالت في 

   ال شئ مما سبق-  د   ريال 153000 -ج     ريال 1560000 -ب     ريال 150000 -أ

 دينار  10تقوم إحدى الشركات التابعة األجنبية بإنتاج سلعة معينة وتحويلها إلى الشركة األم فإذا كانت تكلفة الوحدة الكلية                  . 10

يمكـن للـشركة األم     ( دينار للوحدة وتباع في السوق الخارجي للدولـة األم           12وتباع في السوق المحلي للشركة التابعة بمبلغ        

دينار للوحدة إذا قررت بيعها لشركات      2 دينار بعد تحمل الشركة التابعة تكاليف تسويقية         20بمبلغ  ) الحصول عليها من السوق   

 دينار للوحدة فإن سعر التحويل وفق سياسـة أسـعار الـسوق             25وبعدها يمكن للشركة األم أن تبيعها للمستهلك بقيمة         . أخرى

   -:الخارجية هو

   دينار 18 -د     دينار 20 -ج       دينار 12 -ب       دينار 25 -أ
  

      ) درجات10  (          -:اكتب المصطلح المناسب لكل شرح من الشروحات التالية: الثالسؤال الث

 أحد فروع المحاسبة والتي تشمل جميع المبـادئ والمعـايير والطـرق المحاسـبية المختلفـة                 ---------------------  -1

  .والمستخدمة في كل دول العالم على اختالف أنواعها

 أحد النظم االقتصادية التي تسيطر فيه الدولة على القطاعات االقتصادية بشكل كامـل وتمتلـك                ---------------------- -2

  .معظم وسائل اإلنتاج وتقوم فيه الدولة بوضع القواعد المحاسبية ومراقبة تطبيقها

 دولية مستقلة نتيجة لجهود عدد من أبـرز         - مؤسسة مهنية تأسست كهيئة مهنية محاسبية عربية       ---------------------- -3

  . دولة عربية15قادة مهنة المحاسبة من 

 يهدف إلى تمويل التنمية االقتصادية من خالل تشجيع استثمار رؤوس األمـوال بغـرض تنميـة                 --------------------- -4

  .وإعمار الدول المنضمة إليه

  .جارة العالمية وأسفرت عن التوقيع على اتفاقية الجاتس إحدى أهم جوالت منظمة الت--------------------- -5

 لجنة دولية تهدف إلى تحسين جودة ووحدة الممارسة المالية في العالم وتقوم بإصدار معايير دولية                --------------------- -6

  . للمراجعة

لمية أن تميز في إجراءاتها المحلية بين        مبدأ بموجبه ال يحق للدولة العضو في منظمة التجارة العا          --------------------- -7

  . السلع المنتجة محليا وتلك المستوردة

  . هو سعر الصرف السائد في تاريخ الميزانية العمومية--------------------- -8

لة معينـة    هي مجموعة العمليات التي بمقتضاها يتم التعبير عن مجموعة القوائم المالية المعدة بعم             --------------------- -9

  . بلغة عملة أخرى

 هي الشركات الدولية التي تركز اهتمامها نحو الدول المضيفة بحيـث تكـون حجـم عملياتهـا                  -------------------- -10

  .وأرباحها في الدول المضيفة أكبر من الدولة األم
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  ) درجة20(                                       :رابعالسؤال ال

من أسهم  % 90الشركات السعودية بإنشاء شركة تابعة في المملكة األردنية على أن تمتلك الشركة السعودية               قامت إحدى    1/1/2004في  

 استخرجت األرصدة التالية من سجالت الشركة السعودية        31/12/2004لمستثمرين أردنيين وفي    % 10الشركة التابعة األردنية والباقي     

   -:والشركة األردنية التابعة) األم(

  أرصدة حسابات الشركة السعودية  ساباسم الح

  )ريال(

  )دينار(أرصدة حسابات الشركة األردنية 

      أرصدة مدينة

  50000  800000  مدينون

  125000  1100000  نقدية

  -  570000  بضاعة أول المدة

  95000  900000  مشتريات

  80000  -  حسابات مترابطة/ مشتريات

  30000  500000  سيارات

  3000  50000  مصروف إهالك سيارات

  10000  200000  أثاث

  1000  20000  مصروف إهالك أثاث

  -  250000  حسابات مترابطة/مدينون

  -  900000  استثمارات في الشركة التابعة

  15000  50000  مصروفات مختلفة

  409000  5340000  اإلجمالي

      حسابات دائنة 

  -  200000  دائنون

  50000  -  حسابات مترابطة/ دائنون

  5000  20000  دفعأوراق 

  3000  50000  مخصص إهالك سيارات

  1000  20000  مخصص إهالك أثاث

  200000  3000000  رأس المال

  150000  1500000  مبيعات

  -  480000  حسابات مترابطة/ مبيعات

  -  70000  أرباح محتجزة

  409000  5340000  اإلجمالي
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  :فإذا علمت أن

 دينار وتبيع الشركة طريقـة الـوارد أخيـرا          60000 األردنية التابعة بمبلغ     قدرت بضاعة آخر المدة في الشركة     . 1

  .صادر أوالً

   -:كانت أسعار صرف الدينار األردني مقابل الريال السعودي على النحو التالي. 2

   ريال 5=  دينار 1     1/1/2004في   

   ريال5.5=  دينار 1   2004المتوسط خالل عام   

    ريال6 =  دينار1     31/12/2004في   
  : المطلوب

  . بطريقة سعر الصرف الجاري31/12/2004 أو خسائر الترجمة في ترجمة حسابات الشركة األردنية التابعة للريال وتحديد أرباح. 1

  . 31/12/2004، وإثبات حصة الشركة السعودية من صافي أرباح الشركة التابعة في مة الدخل للشركة التابعة بالريالتصوير قائ. 2

  

  ) درجة15(                   :الخامسلسؤال ا

   1/1/2004 إلحدى الشركات في االفتتاحيفيما يلي أرصدة المركز المالي 

  األرصدة المدينة 

 إيـراد   24000. م. استثمارات في أ   50000 مخزون أول المدة،     180000 نقدية،   60000 أوراق قبض،    20000 مدينون،   80000

  .  شهرة محل20000 مباني، 700000  مصروفات مدفوعة مقدما،16000مستحق، 

  : األرصدة الدائنة

 50000 أرباح محتجزة، 20000 إيراد محصل مقدما،  30000 مصروفات مستحقة،    20000 أوراق دفع،    11000 دائنون،   19000

  .  رأس المال1000000قرض طويل األجل، 

  

  :فإذا علمت أن

  . ركة طريقة الوارد أوالً صادر أوالً في تقييم المخزونع الش وتتب دينار80000قدرت بضاعة آخر المدة بمبلغ ) 1

  . دينار50000 اآلجلة دينار والمشتريات 200000بلغت المشتريات النقدية خالل العام ) 2

  .  دينار100000 دينار والمبيعات اآلجلة 400000بلغت المبيعات النقدية خالل العام ) 3

  . م31/12/2004دينار دفعت في 10000 منها  دينار80000لعام المختلفة خالل ابلغت المصروفات النقدية ) 4

  .  دينار نقدا100000 جزء من المباني بمبلغ 1/7/2004باعت الشركة في ) 5

  .  دينار قدر عمرها اإلنتاجي بعشر سنوات وتستهلك بطريقة القسط الثابت20000 سيارة بمبلغ 31/12/2004  فياشترت الشركة) 6

فـي  % 150 وهو المتوسط خالل العام،      1/7/2004في  % 125،   1/1/2004في  % 100ة العامة لألسعار كانت     األرقام القياسي ) 7

31/12/2004 .  

  : المطلوب

  . 31/12/2004إعداد كشف أرباح وخسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية عن الفترة المنتهية في 
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  :إجابة السؤال الرابع

 : بالدينار وبالريال ميزان المراجعة:المطلوب األول
      

  المبلغ بالريال  معامل الترجمة  المبلغ بالدينار  البيان

        حسابات مدينة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        حسابات دائنة

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  : األردنيةقيد إثبات حصة الشركة السعودية في أرباح الشركة
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  :قائمة الدخل للشركة التابعة بالريال: المطلوب الثاني

  المبلغ بالريال  المبلغ بالدينار
  البيان

  كلي  جزئي

  معامل الترجمة

  كلي  جزئي

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  :إجابة السؤال الخامس

  م31/12/2004شرائية للعناصر النقدية عن الفترة المنتهية في كشف أرباح وخسائر القوة ال

  

  قيمة تاريخية معدلة  معامل التعديل  قيمة تاريخية  بيان

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجـاح ،،،


