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** إجابة السؤال األول في النموذج الخاص **

السؤال األول :

( 03درجة)

يف  0213/1/1اشرتت الشركة القابضة (س)  %02من صايف أصول الشركة التابعة (ص) خبصم شراء قيمته  11ألف دينار

وفيما يلي بعض البياانت اخلاصة ابلشركة التابعة (ص) عند عملية الش راء :

 .1تنقص القيمة السوقية للمخزون عن قيمته الدفرتية مببلغ  22ألف دينار بينما تنقص القيمة السوقية لآلالت عن قيمتها الدفرتية
مببلغ  02ألف دينار (العمر املتبقي لآلالت  4سنوات)  ،يف حني تزيد القيمة السوقية لألراضي عن القيمة الدفرتية مببلغ 02

ألف دينار
 .0بلغت حقوق املسامهني يف الشركة (ص) كما يلي  :رأس مال األسهم  1222ألف دينار  ،األرابح احملتجزة  322ألف دينار
وقد حدثت العمليات التالية خالل العام : 0213
 .1مت بيع املخزون لدى الشركة التابعة (ص) ابلكامل خالل العام

 .0أعلنت الشركة التابعة (ص) عن توزيعات أرابح خالل العام بقيمة  022ألف دينار دفعت منها  102ألف دينار
 .3أعلنت الشركة القابضة (س) عن توزيعات أرابح خالل العام بقيمة  422ألف دينار وكان قد بلغ رصيد األرابح احملتجزة لديها يف
بداية العام  302ألف دينار

وفيما يلي قائمة الدخل اخلاصة بكل من الشركتني لعام 0213
قائمة الدخل عن السنة املنتهية يف ( 0213/10/31ابأللف دينار)
البيان

الشركة (س) الشركة (ص )

املبيعات

2422

3222

أرابح االستثمارات يف التابعة

؟؟

-----

تكلفة املبيعات

()4322

()0022

مصاريف التشغيل

()232

()042

صايف الربح

؟؟

202

فإذا علمت أن الشهرة يتم إطفاؤها خالل  2سنوات

املطلوب /

أوال  :استنتاج قيمة كل من فروقات إعادة التقومي والشهرة

اثنيا  :اجراء القيود احملاسبية الالزمة يف دفاتر الشركة القابضة (س) واملتعلقة حبصتها يف أرابح الشركة التابعة (ص)
اثلثا  :اجراء قيود التسوية واالستبعاد الالزمة يف اوراق العمل إلعداد القوائم املالية املوحدة لعام 0213

رابعا  :إعداد قائمة الدخل واألرابح احملتجزة ا ملوحدة لعام 0213

** إجابة السؤالين الثاني والثالث في كراسة اإلجابة **

السؤال الثاني :

( 21درجة)

متتلك الشركة (س)  %57من الشركة (ص)  ،ويف  1111 /1 /1ابعت الشركة القابضة (س) للشركة التابعة (ص) آالت تكلفتها 01111
أي
دينار بثمن بيع  10111دينار مبكسب قيمته  0011دينار  ،وقد قدر العمر اإلنتاجي لآلالت بتاريخ البيع  0سنوات  ،علما أبنه مل تكن ّ
من الشركتني متتلك آالت أخرى
املطلـوب/
 .1إثبات قيد اليومية الالزم يف دفاتر الشركة القابضة (س) لتسوية حصتها يف أرابح التابعة لعام ( 1111العام التايل للبيع )

 .2إجراء قيود التسوية واالستبعاد املطلوبة يف أوراق العمل وبيان األثر على كل من قائميت الدخل واملركز املايل املوحدة لعام ( 1111العام
التايل للبيع) يف حدود البياانت املتاحة

السؤال الثالث :
أوال :

( 21درجة)

متتلك الشركة (س)  %51من صايف أصول الشركة (ص)  ،وقد ابعت الشركة القابضة (س) للشركة التابعة (ص) خالل عام  1111بضاعة
مببلغ  011ألف دينار هبامش ربح  ، %11وقد ابعت الشركة (ص)  %01من تلك البضاعة لطرف خارجي خالل عام 1111
 -بلغت امل بيعات خالل عام  1111للشركتني  071 :ألف دينار (س)  011 ،ألف دينار (ص)

 بلغت تكلفة املبيعات خالل عام  1111للشركتني  011 :ألف دينار (س)  071 ،ألف دينار (ص) بلغ خمزون آخر عام  1111لدى الشركتني  101 :ألف دينار (س)  101 ،ألف دينار (ص)املطلوب /

 .1احتساب قيمة الربح غري احملقق من بيع البضاعة لعام 1111
 .1إجراء قيد اليومية يف دفاتر الشركة (س) الالزم لتعديل حصتها يف أرابح الشركة (ص) لعام 1111

 .0إجراء قيدي التسوية واالستبعاد يف أوراق العمل املتعلقان بكل من املبيعات  ،والربح غري احملقق لعام  ، 1111وبيان األثر على قائميت
الدخل واملركز املايل املوحدة لعام ( 1111يف حدود البياانت املتاحة )

اثنيا :

متتلك الشركة (س)  %01من الشركة (ص)  ،ويف  1111 /1 /1اشرتت الشركة القابضة (س) من السوق املايل سندات كانت مصدرة سابقا

من الشركة التابعة (ص) وفيما يلي بعض البياانت املتعلقة ابلسندات املشرتاة :
 تستحق السندات بعد  0سنوات من اتريخ الشراء

 حصة السندات املش رتاة من عالوة اإلصدار غري املطفأة  1111دينار
 القيمة االمسية للسندات  01111دينار

 املبلغ الذي دفعته الشركة (س) مقابل ش راء السندات  00111دينار
 قيمة الفوائد اليت حصلتها الشركة (س) عن عام  1111مبلغ  0011دينار

فإذا علمت أن الشركة (ص) حققت صايف ربح خالل عام  1111قيمته  111111دينار
املطلوب /

 .1احتساب قيمة كل من  :عالوة/خصم االستثمار يف السندات  -مكاسب /خسائر تبادل السندات
 .1حساب قيمة حصة الشركة (س) يف أرابح الشركة (ص) لعام  1111بعد التعديل مبكاسب /خسائر تبادل السندات

 .0إجراء قيد التسوية واالستبعاد يف أوراق العمل املتعلق بفوائد السندات ورصيد العالوة /اخلصم غري املطفأ لعامي 1110 ، 1111
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
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منوذج اإلجابة اخلاص ابلسؤال األول
أوال  :استنتاج فروقات إعادة التقومي والشهرة
اثلثا  :قيود التسوية واالستبعاد الالزمة يف أوراق العمل
دائن

مدين

استبعاد حقوق املسامهني واالستثمارات عند الشراء يف (ص )

اثنيا  :القيود احملاسبية الالزمة يف دفاتر الشركة القابضة (س):
 -قيد إثبات حصة (س) يف أرابح (ص )

استبعاد حصة (س) يف أرابح (ص)

 قيد إثبات توزيعات األرابحأثر فروقات إعادة التقومي على األرابح

أثر فروقات إعادة التقومي :

استبعاد توزيعات األرابح املستحقة

استبعاد حصة األقلية يف أرابح (ص)

رابعا  :إعداد قائمة الدخل واألرابح احملتجزة املوحدة لعام : 0213
قائمة الدخل واألرابح احملتجزة املوحدة عن السنة املنتهية يف 0213 /10/31
التسوايت
الشركة (س) الشركة (ص)
البيــان
دائن
مدين
املبيعات
أرابح االستثمارات يف التابعة
تكلفة املبيعات
مصاريف التشغيل
حصة األقلية يف أرابح (ص)

صايف الربح
أرابح حمتجزة أول العام
توزيعات األرابح خالل العام

أرابح حمتجزة آخر العام

قائمة الدخل
املوحدة

