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 السؤال األول 

 : 2018فيما يلي البيانات املستخرجة من إحدى الشركات لعام 

 ل. س  11000 الزيادة في حساب الذمم الدائنة   ل. س  84000 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 

 ل. س  7000 املتحصالت النقدية من بيع األصول  ل. س  8000 مصروف االهتالك 

 ل. س  28000 املدفوعات النقدية لشراء األصول  ل. س  10000 الزيادة في حساب الذمم املدينة 

 ل. س  30000 املدفوعات النقدية لشراء استثمارات طويلة األجل ل. س  9000 النقص في املخزون 

 ل. س  12000 إصدار سندات نقدا   ل. س  27000 توزيعات أرباح نقدية  

 املطلوب إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير املباشرة  

 السؤال الثاني 

 طرح عليك أثناء تحضيرك لالمتحان مع بعض زمالئك األسئلة التالية: 

  150000ل. س واملصاريف التشغيلية    1050000ل. س وتكلفة املبيعات    1500000إذا بلغت إيرادات املبيعات إلحدى الشركات   .1

 و مبلغ مجمل الربح؟  ل. س فما ه

ل. س فما هي تكلفة البضاعة    20000ل. س ومخزون آخر املدة    50000ل. س ومشتريات الفترة    10000إذا بلغ مخزون أول املدة   .2

 ل. س فما هي قيمة املبيعات؟   60000املتاحة للبيع؟ وإذا كان مجمل الربح يساوي 

سنوات القيمة املتبقية له في نهاية   5ل. س عمره اإلنتاجي    32000ه  اشترت الشركة في بداية العام جهاز لفحص الجودة تكلفت .3

لها   اإلنتاجي  سيصبح    2000العمر  وكيف  السنوات  أرقام  مجموع  طريقة  باستخدام  السنوي  االهتالك  عبء  هو  فما  ل.س 

 االهتالك فيما لو تم شراء الجهاز في بداية الشهر العاشر؟

ل. س    2000الناقالت مقابل قطعة أرض، القيمة الدفترية االجمالية للناقالت  قامت احدى شركات النقل بمبادلة عدد من   .4

ل.   500ل. س وتلتزم الشركة بسداد مبلغ    3300ل. س( والقيمة العادلة لها    18000ل. س ومخصص اهتالك    20000)تكلفة  

 س فما هو القيد الالزم إثباته على فرض أن لعملية املبادلة جوهر اقتصادي

ل.  40000ساعة فإذا علمت أن قيمة النفاية في نهاية العمر املقدر لها هو  10000ل. س، العمر املقدر لها  800000آلة تكلفتها  .5

 ساعة فما هو مصروف االهتالك الخاص باآللة لذلك العام؟   1100س وأن عدد ساعات استخدام اآللة خالل العام 

ل. س والقيمة قيد   19000العادلة له مطروحا منها تكاليف البيع  ل. س، القيمة    25000إذا بلغت القيمة الدفترية ألصل ما   .6

 ل. س فما هو مبلغ الخسارة الناتجة عن تدني قيمة األصل )إن وجدت(؟   15000االستخدام 

ل. س وفي نهاية السنة األولى تم إعادة تقويم األرض وبلغت القيمة    500000قامت إحدى الشركات بشراء قطعة أرض بمبلغ   .7

فما هو   ل. س  460000ل. س، في نهاية السنة الثانية تم إعادة تقويم األرض وبلغت القيمة العادلة لها    530000ها  العادلة ل

 مبلغ الربح أو الخسارة الذي يجب االعتراف به في نهاية السنة الثانية؟ 
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