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(  01درجات )
السؤال االول:
في  0101/4/0اشترت الشركة العالمية  %01من اسهم الشركة االهلية وقبل الشراء مباشره
ظهرت ميزانيه الشركتين على النحو التالي:
البيـــــــــــــــــــان
النقدية
دمم مدينه
بضاعه
استثمارات طويله االجل
مباني
معدات
مجموع االصول
دمم دائنه
راس المال
راس المال االضافي
االرباح المحتجزه
مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

الشركة العالمية
00111
00111
01111
01111
0111
01111
001111
01111
001111
01111
01111
001111

شـــــــــــركة االهلية
القيمه السوقيــــة
القيمه الدفتـــرية
4111
0111
00111
0111
00111
00111
011111
01111
01111
0111
01111
011111

411
0111
00111
00111
04111
40111
010111
00111

اذا علمت ان الشركة العالمية قد دفعت فيي سيبيل الشيراء مبلي  00111دينيار نقيدا ,كميا اصيدرت
 01111سهم بقيمية اسيميه دينيار وسيوقية  0.0دينيار للسيهم  .لقيد نيتع عين الشيراء عققية قابضيه
وتابعه بين الشركة العالمية والشركة االهلية وقامت الشركة س باثبات ذلك بطريقة الشراء.
المطلوب:
 -0اثبات قيود شراء اسهم الشركة االهلية في دفاتر الشركة العالمية.
 -0اعداد ميزانيه الشركة العالمية بعد الشراء مباشره.
(  01درجات )
السؤال الثاني :
تمتلك الشركة س  %01من اسهم الشركة ص  ,وفي  0110/0/0باعت القابضة س بضياعه اليي
التابعه ص بسعر  01111دينيار  ,وقيد بلتيت تكل ية البضياعه المباعيه عليي الشيركة س 41111
دينييار  ,وخييقل السيينه المالييية  0110تييم بي ي  %00ميين تلييك البضيياعه الطييرا خارجييية بسييعر
 40111دينار ,اما في العام  0112فقد باعت الشركة ص  %00من البضاعه المشيترا الطيرا
خارجية بسعر  00111دينار ,وتم فيي العيام  0101بيي بياقي البضياعه الطيرا خارجيية بسيعر
 01111دينييار ,حققييت الشييركة التابعييه ص صييافي رب ي لقعييوام  0101 , 0112 ,0110علييي
التوالي  01111 ,011111 ,01111دينار ولم تعلن عن ايه توزيعات ارباح.
المطلوب:
 -0احتساب حصة القابضه برب التابعه لقعوام 0101 ,0112 ,0110

 -0احتساب حصة الحقوق غير المسيطر عليها برب التابعه لقعوام 0101 ,0112 ,0110
 -0اثباث قييود اوراق العميل فيي نهايية االعيوام  0101 , 0112 ,0110وبييان اثير ميا سيب
علي اعداد القوائم المالية الموحد لقعوام . 0101 , 0112 , 0110
(  00درجة )
السؤال الثالث :
في  0112/0/0اشترت الشركة س  %00من أسهم الشركة ص بسعر  000111دينار كما دفعت
مبل  00111دينار عمولة شراء ومصاريف مختل ة إلتمام الص قة  ,وقيد نيتع عين ذليك عين ذليك
عققة قابضه وتابعه بين الشركتين  .وقد اتبعت الشركة س طريقية الشيراء إلثبيات االسيتثمار فيي
الشركة التابعة ص وقد ظهرت ميزانيه الشركتين القابضة والتابعة بعد الشراء مباشره على النحو
التالي:
ميزانيه الشركتين س  ,ص كما هي في 011/0/0
شركة ص
البيــــــــــــان
النقدية
دمم مدينه
بضاعة
آالت بالصافي
أراضي
االستثمار في الشركة التابعة ص
مجموع األصول
دمم دائنة
قرض بنك
حقوق الملكية
رأس المال
رأس المال اإلضافي
أرباح محتجزه
مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

شركة س
00111
002111
004111
001111
000011
000111
0159511
000111
004011

قيمة دفترية
00111
00111
002111
20111
00111
------000111
00011
00011

001111
001111
00111
0159511

004111
00111
00111
000111

قيمة سوقية
00111
00111
010111
04011
00111
005511
00011
00011

وفيما يلي المعلومات اإلضافية المتعلقة بالشركة التابعة:
 العمر المتبقي لآلالت الموجود لدى الشركة التابعة ص بتاريخ التملك  0112/0/0هي 0سنوات.
 تم خقل العام  0112بي  %00من البضاعة التي كانت موجود لدى الشركة التابعة عندالتملك وتم بي الباقي خقل العام .0101
 بقيت األراضي لدى الشركة التابعة لما بعد العام 0101 الشهر الناتجة عن تملك القابضة ألسهم التابعة فتبين عند مراجعة قيمتها في نهاية العام 0112ونهاية العام  0101وجود انخ اض في قيمتها يعادل في كل عام  %01من قيمتها
عند التملك.
وفي  0112/00/00ظهرت القوائم المالية للشركة القابضة س والشركة ص علي النحو
التالي:
قائمة الدخل عن ال تر المالية المنتهية في 0112/00/00
الشركة س
البيان
0141111
المبيعات
()040111
يطرح تكل ة المبيعات
020111
مجمل الرب
()00011
يطرح مصاريف إدارية وبيعيه

الشركة ص
020111
()014111
20111
()00111

صافي الرب التشتيلي
أرباح االستثمار في الشركة التابعة
صافي الرب العام

البيان
أرباح محتجزه 0/0
أرباح العام
 توزيعات أرباحأرباح محتجزه في 00/00

000011
00401
011201

00111

قائمة األرباح المحتجز في 0112/00/00
قائمه األرباح المحتجز في 0112/00/00
الشركة ص
الشركة س
00111
00111
00111
011201
()00011
()002111
00011
012201

المطلوب:
 -0احتساب كل من الشهر والحقوق غير المسيطر عليها عند التملك.
 -0إعداد جدول اط اءات ال روقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ألصول الشركة
التابعة للعام  0112م بيان حصة القابضة واالقليه من تلك االط اءات.
 -0إعداد قائمه الدخل الموحد .0112
 -4إعداد قائمه األرباح المحتجز الموحد .0112
(  04درجة )
السؤال الراب :
 -0عقء  ,دمحم  ,سام شركاء في شيركة تضيامن يقتسيمون االربياح والخسيائر بنسيبة  %41, %00 ,%00عليي
التييوالي  .فييي  0100/0/0تقييرر تص ي ية الشييركة وقييد تييم تعيييين الشييريك دمحم كمصييف للشييركة وقييد ظهييرت قائمييه
المركز المالي للشركة في  0100 /0/0وقبل البدء بالتص يه علي النحو التالي:
المبل
0111
0011
00111
0111

00011

قائمة المركز المالي كما هي في 2100/0/0
المبل
المطلوبات
االصول
 0111دائنون
نقدية
 0011رواتب مستحقة الدف
بضاعه
مجموع المطلوبات
4011
 2111بالتكل ة
 0111مجم االهقك
حقوق الشركاء
 2111راس مال الشريك عقء
القيمة الدفترية لقثاث
 01011راس مال الشريك دمحم
 4011راس مال الشريك سام
04111
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء
00011
مجموع االصول

وقد تمت التص ية علي النحو التالي:
 تم تحصيل مبل  0001دينار من المدينين واعتبر الباقي دينا معدوما. بيعت كامل البضاعه بمبل 00111دينار تم بي االثاث بمبل  0001دينار تم احتساب مبل  011دينار كاتعاب للشريك دمحم مقابل قيامه باجراءات التص ية تم تسديد كامل الديون المستحقة علي الشركة تم توزي النقديه المتبقية علي الشركاء م العلم ان خسائر وارباح التص ية توزع بن سنسبة توزي االرباح والخسائر
المطلوب :اثبات قيود اليومية الخاصة بالتص ية وتصوير الحسابات القزمه.

 -0احمييد وصييال ورائييد شييركاء فييي شييركة تضييامن وييينز عقييد الشييركة بتوزي ي االربيياح
والخسييائر بييين الشييركاء بنسييبة  %,01 %01 ,%41علييي التييوالي وات ي الشييركاء علييي
انضمام محمود كشريك جديد بالشركة وحصوله علي خمس راس مال الشركة الكلي بعيد
االنضمام وخمس االرباح والخسائر علميا بيان حقيوق الشيركاء االصيليين بالشيركه وقبيل
انضمام محمود كانت علي النحو التالي.00001 ,00401 ,00001 :
المطلوب :تحديد المبل الواجب تقديمه من قبل الشريك الجديد المنظم محمود ليكون شريكا بنسبة
الخمس بالشركة.
السؤال الخامس:
 -0للمص ي مهام وواجبات واولويات تسديد عند التص يه اذكرها

(  01درجات )

 -0تمتلييك الشييركة  %01 Xميين اسييهم الشييركة  Zوفييي  0110/0/0باعييت التابعييه  Zالييي
القابضه  Xاراضي بسعر  20011دينار وقد بلتت تلك ة االراضي المباعه في دفاتر الشركة Z
عند عملية  00111دينار وفيي نهايية السينه الماليية  0112 ,0110كانيت االراضيي التيزال ليدى
الشركة  ,Xخقل العام  0101باعت الشركة االراضي الطرا خارجية بسعر  00001دينار .
وبل صافي رب الشركة التابعه علي التوالي . 01111 ,011111 ,01111
المطلوب -0 :اثبات القيود الخاصة بعملية بي االراضي في دفاتر الشركة القابضه ودفاتر
الشركة التابعه.
 -0احتساب حصة القابضه برب التابعه لقعوام .0101 ,0112 ,0110
 -0احتساب حصة الحقوق غير المسيطر عليها لقعوام 0101 ,0112 ,0110
انتهت االسئله

