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  2005/2006امتحان نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي 

  

  -----:   الشعبة-----------:   الرقم الجامعي--------------------------: اسم الطالب
      اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة: ولالسؤال األ

  : محققة تتمثل فيأرباح وخسائر الحيازة ال. 1

  .ةفترة التغيرات السعرية الخاصرتب على االحتفاظ باألصول غير النقدية خالل ما يت -أ

      .ةقدية خالل فترة التغيرات السعرية الخاصما يترتب على االحتفاظ باألصول الن -ب

        .التغيرات السعرية الخاصةفترة النقدية أو استهالكها خالل غير األصول بيع يترتب على ما  -ج

   .ةفترة التغيرات السعرية الخاصخالل أو استهالكها  بيع األصول النقدية لىعما يترتب  -د

   -:يظهر رصيد حساب أرباح وخسائر الحيازة المكتسبة في. 2

      .  قائمة الدخل المعدلة على أساس مدخل التكلفة الجارية-أ

  .لثابتة قائمة الدخل المعدلة على أساس مدخل التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد ا-ب

  قائمة المركز المالي المعدلة على أساس مدخل التكلفة الجارية -ج

  .المعدلة على أساس مدخل التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتةمركز المالي قائمة ال -د

  : من أسباب االهتمام بالمحاسبة الدولية. 3

         توفير المعلومات المحاسبية الموحدة للشركات الدولية -أ

       م محاسبي معين على اقتصاديات الدول المختلفةمعرفة مدى تأثير تطبيق نظا -ب

         دراسة األنظمة المحاسبية المستخدمة في دول العالم المختلفة للوصول للنظام المحاسبي السليم -ج

   ال شئ مما سبق-د

   -:فيتنعكس درجة الحيطة والحذر السائدة في المجتمع على القوائم المالية  .4

   تكوين المخصصات واالحتياطيات -ب              في القوائم الماليةزيادة درجة االفصاح -أ

  ال شئ مما سبق -د     عدم المبالغة في الديون المعدومة ومخصص الديون المشكوك فيها  -ج

   :تنخفض أسعار صرف العملة المحلية مقابل العمالت األجنبية عند. 5

  خفض الفائدة المصرفية على العملة المحلية -    ب        ي للدولةزيادة االحتياطي النقد -أ

  .انخفاض معدل التضخم السائد -د                تدخل البنك المركزي لبيع العملة األجنبية -ج

   -:تقوم الشركات الدولية بالدخول في عقد أجل لشراء عملة أجنبية في حالة. 6

  . وجود التزام بالسداد المستقبلي ر الصرف للعملة األجنبية نحو االرتفاع في حالة  وجود مؤشرات أو دالئل على اتجاه أسعا-أ

  على اتجاه أسعار صرف العملة األجنبية نحو االنخفاض في حالة وجود التزام بالسداد المستقبلي وجود مؤشرات أو دالئل . ب

. عملية تحصيل مستقبلي بها في حالة وجود رتفاعصرف العملة األجنبية نحو االوجود مؤشرات أو دالئل على اتجاه أسعار . ج

  عملية تحصيل مستقبلي بها وجود مؤشرات أو دالئل على اتجاه أسعار صرف العملة األجنبية نحو االنخفاض في حالة وجود . د

  

  

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  ــير رأفـت مط.أ: المدرس 

  دوليــةمحاسـبة : المساق 

   ـانــتاعــسـ: الـزمن 
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  : مجموعة فيتعالج فروق ترجمة قائمة المركز المالي باقفالها ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحد لل. 7

         . غير المتداولة–طريقة البنود المتداولة  -أ

  طريقة البنود النقدية وغير النقدية +  الطريقة الزمنية -ب

    طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة +  طريقة سعر الصرف الجاري -ج

  الطريقة الزمنية +  طريقة سعر الصرف الجاري -د

  : السعر التاريخي في جميع طرق الترجمة هي التي يتم ترجمتها بالبنود. 8

   الملكية حقوق -ب        مخزون آخر المدة +  األصول الثابتة -أ

  االلتزامات طويلة األجل +  األصول الثابتة -د        حقوق الملكية +  األصول الثابتة -ج

 الترجمـة يجـب     قرووغير المتداولة فإن ف   ة  عند ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية بطريقة البنود المتداول         . 9

  : التقرير عنها في

   قائمة الدخل للشركات التابعة األجنبية-ب        حقوق المساهمين للشركة التابعة األجنبية-أ

   قائمة الدخل الموحدة المجموعة-د           قائمة الدخل للشركة األم-ج

  : ريقة البنود النقدية وغير النقدية تتمثل فيالفرق بين طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة وط. 10

  اإليرادات المقدمة+  ترجمة المخزون آخر المدة-ب      حقوق الملكية+  ترجمة المخزون آخر المدة-أ

   ترجمة حقوق الملكية-د        اإليرادات المستحقة+  ترجمة المخزون-ج

  : في فترات االنكماش االقتصادي فإن. 11

  الربح يحدث عندما يكون صافي المركز النقدي سالبا -ب          زة االلتزامات النقدية حيا الربح يحدث نتيجة -أ

   الخسارة تحدث نتيجة حيازة األصول النقدية-د          دث نتيجة حيازة األصول النقدية الربح يح-ج

ل على أربـاح الـشركات      عند تحويل سلع من شركة تابعة أجنبية إلى شركة أم وفق مدخل التكلفة وكانت ضريبة الدخ               . 12

 دينار والتكلفة المتغيرة للوحدة     20في دولة الشركة األم وكانت التكلفة الكلية للوحدة         % 40في دولة الشركة التابعة،     % 20

  :  دينار فإن من األفضل للشركة أن يتم تحويل15

   بالتكلفة الكلية للوحدات المحولة-ب         بالتكلفة المتغيرة للوحدات المحولة-أ

  % 20هامش ربح +  بالتكلفة المتغيرة -د        % 5هامش ربح +  بالتكلفة الكلية -ج

  : يتم تسجيل خسائر الحيازة المكتسبة. 13

  . بجعل حساب األصل مدينًا بها وحساب أرباح وخسائر الحيازة المكتسبة دائنًا بها-أ

  . ئنًا بها بجعل حساب األصل مدينًا بها وحساب أرباح وخسائر الحيازة المحققة دا-ب

  . بجعل حساب أرباح وخسائر الحيازة المكتسبة مدينًا بها وحساب أرباح وخسائر الحيازة المحققة دائنًا بها-ج

  .نًا بهاالمكتسبة مدينًا بها وحساب أرباح وخسائر الحيازة ائدبجعل حساب األصل  -د
   -:ركات ظهرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى الش31/12/2005في . 14

تـأمين  .  م 5000مالية طويلـة األجـل،      .  استثمارات في أ   25000 مخزون آخر المدة،     30000 نقدية،   20000 مدينون،   30000

  .  رواتب مستحقة10000مقدم، 

 فإذا كانت الشركة تتبع طريقة البنود النقدية وغير النقدية في الترجمة فإن إجمالي القيم التي ستترجم بـسعر الـصرف الجـاري فـي                       

  :  هي31/12/2005

  120000 -د    85000 -ج      105000 -ب       90000 -أ
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 والمترجمـة إلـى     31/12/2005شركة تابعة أجنبية ترتبط بعمليات مع الشركة األم وقد كانت بعض أرصـدة حـساباتها فـي                  . 15

  : الدوالرات على النحو التالي
  .  سيارات30000 إيجار مقدم، 5000 مخزون آخر المدة، 13000ون،  مدين20000حسابات مترابطة، / مدينون10000 -:باألسعار الجارية

 إيجـار مقـدم،     6000 مخزون آخـر المـدة،       15000 مدينون،   22000حسابات مترابطة،   / مدينون 10000 -:باألسعار التاريخية 

  .  سيارات35000

اإلجمالي الذي يجب أن يدخل في الميزانيـة العموميـة          فإذا كانت الترجمة تتم وفقًا لطريقة البنود المتداولة وغير المتداولة فإن المبلغ             

  :  للمفردات السابقة هو31/12/2005في ) بالدوالر(الموحدة 

   دوالر83000 -د     دوالر 78000 -ج     دوالر 73000 -ب     دوالر 68000 -أ

    : الثانيالسؤال 

 اإلنتاجي بعشر سنوات وتستهلك بطريقة القـسط   دينار ويقدر عمرها150000 اشترت إحدى الشركات سيارة بمبلغ     1/1/2004 في   -أ

  : الثابت وقد كانت األرقام المقياسية الخاصة لهذا النوع من السيارات على النحو التالي

   31/12/2005في % 200، 31/12/2004في % 150، 1/1/2004في % 100

فة الجارية لتعديل حساب السيارة ومـصروف اسـتهالكها         ن قيام الشركة باستخدام مدخل التكل      إثبات القيود الالزمة والناتجة ع     :المطلوب

  .  فقط2005وجمع استهالكها عن عام 

  : ل وااللتزامات النقدية كما يلي كانت عناصر األصو1/1/2005في ) 1:  فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات-ب

  .  بنك سحب على المكشوف5000،  دائنون20000 مصاريف مستحقة، 5000 مدينون، 90000 نقدية، 30000

  : ل وااللتزامات النقدية كما يلي كانت عناصر األصو31/12/2005في ) 2

  . د. أ6500 دائنون، 20000 مصروفات مستحقة، 10000ق، . أ5000 مدينون، 80000 نقدية، 48000

  %. 140بلغ  31/12/2005، في %120بلغ  1/1/2005فإذا علمت أن الرقم القياسي العام لألسعار في 

  .  العناصر النقديةئر القوة الشرائية لصافيسب أو خسا حساب مكا:المطلوب

شـراء   دينار تم    90000 دينار وبلغت المشتريات خالل العام       20000 كان مخزون أول المدة في إحدى الشركات         1/1/2005 في   -ج

 دينار وتتبع الشركة    32000 مبلغ   31/12/2005 المدة في     كما بلغ مخزون آخر    1/8/2005 والباقي في    1/2/2005منها في   % 50

  .طريقة الوارد أخيرا صادر أوالً

ريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة مع العلم بأن األرقـام          مخزون آخر المدة وفق مدخل التكلفة التا       تعديل تكلفة البضاعة المباعة و     :بالمطلو

  : ليالقياسية العامة لألسعار كانت على النحو التا

فــي % 200، 1/8/2005فــي% 150 ،المتوســط خــالل العــام% 145 ،1/2/2005فــي% 120، 1/1/2005فــي % 100

31/12/2005 .  

                                       :ثالثالسؤال ال

 يـورو  2000000 باعت إحدى الشركات المصرية للصناعات المعدنية بضاعة إلحدى الشركات الفرنسية بمبلـغ  1/10/2005في   -أ

، وفـي تـاريخ     1/4/2005، والثانية فـي     1/12/2005على أن تقوم الشركة الفرنسية بسداد المبلغ على دفعتين متساويتين األولى في             

 7.6 يورو لبنك مصر الوطني وبسعر صرف آجـل          1000000 دخلت الشركة المصرية في عقد صرف آجل لبيع مبلغ           1/10/2005

 وقد تم تنفيذ جميع االتفاقيات كما وقعت وكانـت حركـة            1/4/2006وتسلم قيمتها في تاريخ     جنيه لكل يورو على أن يتم تسليمها للبنك         

  أسعار الصرف لليورو مقابل الجنيه المصري على النحو التالي 

   جنيه7.8=  يورو 1  1/10/2005في 

   جنيه7.7=  يورو 1  1/12/2005في 

   جنيه7.75=  يورو 1  31/12/2005في 

   جنيه7.45=  يورو 1  1/4/2005في 

   إثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة المصرية:المطلوب 
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 فيما يلي األرصدة اإلجمالية لحسابات إحدى الشركات التابعة األمريكية والمملوكـة بالكامـل إلحـدى الـشركات المـصرية فـي                      -ب

  . األم المصرية والتي تمثل السنة األولى من عمليات الشركة بعد تأسيسها من قبل الشركة 31/12/2005

، إجمالي األصول الثابتة غير الملموسـة        دوالر 300000الملموسة   دوالر، إجمالي األصول الثابتة      500000إجمالي األصول المتداولة    

إجمـالي  ،  200000قصيرة األجل   ، إجمالي االلتزامات    700000، إجمالي المصاريف    900000 دوالر، إجمالي اإليرادات     100000

  . 410000حقوق الملكية ، 40000، إجمالي المخصصات 50000ة األجل االلتزامات طويل

  .  جنيهات6يساوي  31/12/2005 جنيهات وفي 5 يساوي 1/1/2005وقد كانت أسعار الصرف للدوالر مقابل الجنيه المصري في 

  .  وتحديد فروق الترجمة31/12/2005 ترجمة األرصدة السابقة بطريقة سعر الصرف الجاري في :المطلوب

                               :رابعالسؤال ال

   -: على النحو التالي1/1/2005دولية أعمالها وقد كانت الميزانية االفتتاحية لها في إحدى الشركات البدأت  1/1/2005في 

  المبالغ              1/1/2005 الميزانية العمومية في

  بيان  جزئي  كلي  بيان  جزئي  كلي

  قصيرة األجلتزامات االل      األصول المتداولة    

  دائنون  28000    نقدية  35000  

  أوراق دفع  7000    مدينون  40000  

  إجمالي االلتزامات قصيرة األجل    35000  أوراق قبض  5000  

  االلتزامات طويلة األجل      مخزون أول المدة  10000  
  قروض طويلة األجل  10000  10000  إجمالي األصول المتداولة    90000

        بتةاألصول الثا    

  حقوق المساهمين      أراضي  15000  

  رأس المال  90000  90000  مباني  30000  
        إجمالي األصول الثابتة    45000

  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين   135000  إجمالي األصول    135000

  : وقد كانت معامالت الشركة خالل العام على النحو التالي

  . دينار على الحساب10000 دينار نقدا، 40000بلغت المشتريات خالل العام  .1

 . على الحساب20000 دينار نقدا، 80000بلغت المبيعات خالل العام  .2
 .  دينار15000بلغت المصاريف النقدية خالل العام  .3
 . دينار نقدا5000 دينار دفعت نقدا، كما تم بيع جزء من األراضي بمبلغ 10000ة بمبلغ  تم شراء سيار1/7/2005في  .4
 . سنويا% 10ستهلك األصول الثابتة وفق طريقة القسط الثابت وبمعدل استهالك ت .5
 .يم المخزونأوالً صادر أوالً في تقيستخدم الشركة طريقة الوارد  دينار وت20000ن آخر المدة بمبلغ قدر مخزو .6
فـي  % 150لعـام،    وهو متوسط خالل ا    1/7/2005 في   %125 ،1/1/2005في  % 100ام لألسعار كان    الرقم القياسي الع   .7

31/12/2005.   

  . 31/12/2005ن الفترة المنتهية في القوة الشرائية للعناصر النقدية ع إعداد كشف أرباح وخسائر - أ:المطلوب

   عن الفترة المنتهية فينقد الثابتة إعداد قائمة الدخل المعدلة وفق مدخل التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة ال-ب

         31/12/2005.        

  

  مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ،،،
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  2005/2006امتحان نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي 

  

  -----:   الشعبة-----------:   الرقم الجامعي--------------------------: اسم الطالب
  : ولالسؤال األإجابة 

  

  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال

                  اإلجابة

    15  14  13  12  11  10  9   السؤالرقم

                  اإلجابة

  

  ) أ(إجابة السؤال الثاني 

  قيود اليومية              قيود اليومية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ب(إجابة السؤال الثاني 

  أرباح القوة الشرائية لاللتزامات النقدية*         خسائر القوة الشرائية األصول النقدية * 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  ــيررأفـت مط. أ: المدرس 

  دوليــةمحاسـبة : المساق 

   ـانــتاعــسـ: الـزمن 
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  ) ج (إجابة السؤال الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  31/12/2005في           )أ(إجابة السؤال الثالث 

               قيود اليومية

             1/10/2005في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               1/12/2005في 

  1/4/2006في  
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  ) ب(إجابة السؤال الثالث 

  ميزان المراجعة بالجنيه  معامل الترجمة  ميزان المراجعة بالدوالر  بيان

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  ) أ(إجابة السؤال الرابع 

   31/12/2005كشف أرباح أو خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية عن الفترة المنتهية في 
   

  القيمة بعد التعديل  معامل التعديل  القيمة قبل التعديل  بيان

  كلي  جزئي    كلي  جزئي  
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  ) ب(إجابة السؤال الرابع 

  31/12/2005قائمة الدخل المعدلة عن الفترة المنتهية في 

  القيمة بعد التعديل  معامل التعديل  القيمة قبل التعديل  بيان

  كلي  جزئي    كلي  جزئي  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  


