
    املالية واحملاسبة قسهو العلوو املالية و احملاسبية      كلية العلوو االقتصادية و التجارية وعلوو التسيري   1جامعة احلاج خلضر باتية

                                                                                                                                  مقياس "معايري احملاسبة الدولية"                         السداسي الثاىي                      LMD 2                      0202-0201حماسبة    السية الثاىية مالية و 

 

 د. مسري بن براح                                                                                                                                            

ساعة  واحدة               جوان  امتخان الدورة العادية            

 ن( 27) في الخانة المناسبة ×ضع عالمة     األول ووو امل

 ؛التنسيق المحاسبيترويج عممية التوافق المحاسبي و في ساهم االمم المتحدة لم ت -1
 ؛0221سنة  IASCجنة المعايير المحاسبية الدولية نشأت ل -0
 ؛يوضح كيفية اعداد القوائم المالية االطار المفاهيمي )التصوري( معيار محاسبي دولي -3
 ؛في لندن 1773سنة  IFRSFoundationالدولية  تقرير الماليمعايير التأسست مؤسسة  -4
 ؛Trustees األمناء مجمس أعضاء تعيين و يتولى ،0221 سنة تأسس ،Monitory Boardالرقابة  مجمس -5
 ؛0212سنة  IASCجنة المعايير المحاسبية الدولية حل محل ل IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية  -6
 .IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية  أعضاء تعيين يتولى ،Monitory Boardالرقابة  مجمس -7

 7 6 5 4 3 0 1 العبارة
        صحيح

        خطأ
 ن( ) ثاىيال ووو امل

أذكر ، هناك صفة يؤدي حذفها أو شطبها إلى تأثير سمبي عمى القرارات المتخذةالمالية من الصفات النوعية الجوهرية لممعمومة  -
 ن( 24) (.ال يتعدى سطر الصفة المعنية و ما هي الصفة النوعية الجوهرية لممعمومة التي ترتبط بها )جواب مباشر دون شرح

 : الجواب
 
   

 ن(23) .)أجوبة مباشرة دون شرحها( المالية المدعمة لممعمومةأذكر دون شرحها الصفات المساندة أو  -
 : الجواب

 
 
 

 ن( ) ثالثال ووو امل

، كذلك في االطار التصوري  هناك اعتبار نجده IAS 21طبقا لممعيار الدولي رقم  االعتبارات العامة المتعمقة بالقوائم المالية من بين -
 ن( 24)(. ال يتعدى سطر في االطار التصوري )دون شرح، جواب مباشر ماذا يمثلو  IAS 21اذكر االعتبار في 

  : الجواب
 
 

 ن( 20) ؟IAS 21لممعيار الدولي رقم في قائمة المركز المالي )الميزانية( طبقا  ة األجلالقصير و طويمة المؤونات أين تصنف ال -

 : الجواب

 



    املالية واحملاسبة قسهو العلوو املالية و احملاسبية      كلية العلوو االقتصادية و التجارية وعلوو التسيري   1جامعة احلاج خلضر باتية

                                                                                                                                  مقياس "معايري احملاسبة الدولية"                         السداسي الثاىي                      LMD 2                      0202-0201حماسبة    السية الثاىية مالية و 

 

 د. مسري بن براح                                                                                                                                            

ساعة  واحدة               جوان  امتخان الدورة العادية            

 االجابة الينوذجية

 ن( 27) في الخانة المناسبة ×ضع عالمة     األول ووو امل

 ؛ترويج عممية التوافق المحاسبي و التنسيق المحاسبيفي ساهم االمم المتحدة لم ت -1
 ؛0221سنة  IASCجنة المعايير المحاسبية الدولية نشأت ل -0
 يوضح كيفية اعداد القوائم المالية؛ االطار المفاهيمي )التصوري( معيار محاسبي دولي -3
 ؛في لندن 1773سنة  IFRSFoundationالدولية  تقرير الماليمعايير التأسست مؤسسة  -4
 ؛Trustees األمناء مجمس أعضاء تعيين و يتولى ،0221 سنة تأسس ،Monitory Boardالرقابة  مجمس -5
 ؛0212سنة  IASCجنة المعايير المحاسبية الدولية حل محل ل IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية  -6
 .IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية  أعضاء تعيين يتولى ،Monitory Boardالرقابة  مجمس -7

 7 6 5 4 3 0 1 العبارة
        صحيح

 × × × × × × × خطأ

 

 ن( ) ثاىيال ووو امل

من الصفات النوعية الجوهرية لممعمومة المالية هناك صفة يؤدي حذفها أو شطبها إلى تأثير سمبي عمى القرارات المتخذة، أذكر  -
 ن( 24) الصفة المعنية و ما هي الصفة النوعية الجوهرية لممعمومة التي ترتبط بها )جواب مباشر دون شرح ال يتعدى سطر(.

  ن( 20) و ترتبط بصفة المالءمةن(  20) األهمية النسبية  : الجواب
 ن(23) أذكر دون شرحها الصفات المساندة أو المدعمة لممعمومة المالية )أجوبة مباشرة دون شرحها(. -
 لكل عنصر( 0,75) .قابمية الفهم؛ التوقيت المناسب؛ قابمية التحقق؛ قابمية المقارنة   : الجواب

 

 ن( ) ثالثال ووو امل

هناك اعتبار نجده كذلك في االطار التصوري،  IAS 21طبقا لممعيار الدولي رقم  االعتبارات العامة المتعمقة بالقوائم المالية من بين -
 ن( 24)و ماذا يمثل في االطار التصوري )دون شرح، جواب مباشر ال يتعدى سطر(.  IAS 21اذكر االعتبار في 

 .ن(20) في االطار المفاهيمي األساسية التي ينبني عميها اعداد القوائم المالية الفرضيةو هي ن(  20) فرضية االستمراريةاالعتبار العام هو  : الجواب
 

 ن( 20؟ )IAS 21في قائمة المركز المالي )الميزانية( طبقا لممعيار الدولي رقم  ة األجلالقصير و طويمة المؤونات أين تصنف ال -

 : الجواب
 ن(10) ؛المطلوبات أو الخصوم غير المتداولة أو غير الجاريةضمن  األجل طويلةالمؤونات ال 

 ن(10) .المطلوبات أو الخصوم الجارية أو المتداولةضمن  األجل ةالقصيرمؤونات ال 


