جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقACNA 2307 :
اسى انًسبق :يحبسبت يتىسطت
تبريخ االيتحبٌ2019/01/17 :
عذد األسئهت) 4 (:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتبٌ
استخذاو اآلنت انحبسبت(َعى)

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت اإلدارة
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي األول
2019-2018

السؤال االول  10 ( :درجات )
اختر االجابة الصحيحة من العبارات التالية ومن ثم انقل رمز االجابة الى الجدول رقم ( )1المرفق في دفتر االجابة .
- 1لكي تتصف المعمومات المحاسبية بالمالءمة يجب ان تتوفر فيها الخصائص التالية :
أ  -التوقيت المناسب

ج -عدم التحيز

ب -القيمة المرتجعة

د -أ و ب معا

- 2اذا كانت صافي االصول في بداية الفترة  65000دينار وصافي االصول في نهاية الفترة  82000دينار والمسحوبات
خالل العام  30000دينار واالستثمارات خالل العام  32000دينار فان الدخل االقتصادي يكون :
أ 15000)-( -

ب15000 -

- 3يتكون صافي الربح التشغيمي من :

أ -مجمل الربح – المصروفات التشغيمية

د 13000)-( -

ج 47000-

ب -صافي المبيعات – تكمفة البضاعة المباعة

ج -مجمل الربح – تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع ج -صافي الربح التشغيمي – المصروفات التسويقية

- 4تظهر نتائج العمميات االستثنائية في قائمة الدخل ضمن :
أ  -النشاط التشغيمي بالصافي

ج -العمميات غير المستمرة بالصافي

ب -النشاط غير التشغيمي قبل الضريبة
د -العمميات غير المستمرة باالجمالي

- 5تظهر النقدية المقيدة لسداد توزيعات االرباح المستحقة بعد شهرين في قائمة المركز المالي ضمن :
أ  -النقدية في االصول المتداولة
ج -االستثمار طويل االجل

- 6يتكون راس المال االضافي من :

ب -االستثمار قصير االجل
د -االصول االخرى

أ  -عالوة االصدار لالسهم العادية واالسهم الممتازة

ج -راس المال االضافي الناتج عن عمميات التحويل الى اسهم

ب -راس المال االضافي لالسهم العادية
د -أ و ج معا

- 7اذا كانت صافي المبيعات  110000والمدينين اول المدة  40000واخر المدة  30000فان التدفقات النقدية من
العمميات التشغيمية ( المتحصالت من العمالء ) حسب الطريقة المباشرة هي :

ب 120000 -تدفقات نقدية داخمة

أ  100000 -تدفقات نقدية داخمة

د –  120000تدفقات نقدية خارجة

ج –  100000تدفقات نقدية خارجة

- 8بمغ رصيد االرباح المحتجزة اول المدة  933000دينار  ،ورصيد االرباح المحتجزة اخر العام  1124000دينار وصافي
ربح العام  785000دينار فان توزيعات االرباح تكون :
ا 594000 -تدفقات نقدية داخمة

ج 594000 -تدفقات نقدية خارجة

- 9تتمثل االستثمارات طويمة االجل في :

ب 191000 -تدفقات نقدية داخمة

د 1272000 -تدفقات نقدية خارجة

أ -استثمارات في اوراق مالية متاحة لمبيع والمتاجرة

ب -استثمارات لتوسعات رأسمالية

ج -استثمارات في شركات تابعة (ال تجمع قوائمها المالية)

د -ب و ج معا
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 - 10أ و ب شريكان في شركة تضامن يقتسمان االرباح بينهما بنسبة  2:3وقد وافقا عمى انضمام الشريك ج معهم

عمى ان يتقسما االرباح بعد االنضمام بنسبة  3:3:4وقد كانت شهرة الشركة في تاريخ االنضمام  3500دينار وقد تم
االتفاق عمى عدم اثبات الشهرة في الدفاتر وان يعوض الشريك ج الشركاء القدامى مقابل الشهرة المبمغ التالي :

ا700 -دينار لمشريك أ

ب 700 -دينار لمشريك أ و350دينار لمشريك ب

ج 350 -دينار لمشريك ب

السؤال الثاني (  15درجة )
فيما يمي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات لعام : 2017
إيراد استثمارات  3300دينار  ،م .إهالك اآلالت  12000دينار  ،فوائد مدينة  2100دينار  ،خسائر زلزال  21000دينار
 ،خسارة بيع اصول طولة االجل  6300دينار  ،م .ايجار  5500دينار .
 وكانت الشركة قد تحولت بداية العام  2017من طريقة القسط المتناقص إلهالك اآلالت إلى طريقة القسط الثابتوقد بمغ اإلهالك المتراكم لمسنوات السابقة  24000دينار (قسط متناقص)  16000 ،دينار (قسط ثابت) .
 وقد قررت الشركة في منتصف العام ايقاف احد الخطوط االنتاجية وتصفيته بالكامل وفيما يمي النتائج الخاصة بهذاالخط قبل الضريبة :
 بمغت الخسائر الحقيقية لهذا الخط من بداية العام حتى تاريخ قرار االيقاف  35000دينار بمغت المكاسب الحقيقية عن تصفية الخط حتى نهاية العام  75000دينار بمغت الخسائر المقدرة إلكمال التصفية خالل العام المقبل 20000فإذا عممت أن صافي الربح من النشاط التشغيمي لعام  2017بمغ  280000دينار  ،وأن الشركة تخضع لمضريبة بمعدل
 ، %30وعدد األسهم العادية المصدرة لمشركة مميون سهم .
المطمـوب  /استكمال قائمة الدخل وذلك بإعداد القسم الخاص بالنشاط غير التشغيمي (اإليرادات والمصروفات األخرى) والقسم
الخاص بالعمميات غير المستمرة وصوال إلى صافي الربح العام واحتساب عائد السهم من ربح العمميات المستمرة
ومن صافي الربح العام
السؤال الثالث(  10درجات )
أ) في  2015-1-1اتفق مروان وعرفات عمى انضمام صائب لشركة التضامن القائمة بينهما عمى ان يدفع مبمغ 14000
دوالر لهما مناصفة مقابل تنازل كل منهما عن ثمث حصته في راس مال الشركة  ،وتبمغ حصة كل شريك  21000دوالر ،
عمى ان يكون له ثمث رأسمال الشركة واالرباح والخسائر بعد االنضمام .
المطموب  :اثبات انضمام الشريك صائب لمشركة وبيان االثر عمى المركز المالي لمشركاء .
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ب) شركة مساهمة عامة لديها  2مميون سهم عادي ( قيمة اسمية  1دينار لمسهم العادي )  ،ولديها  10000سهم ممتاز (
قيمة اسمية لمسهم الممتاز  20دينار )  ،ولديها عالوة اصدار اسهم ممتازة بقيمة  50000دينار  ،ولديها ارباح محتجزة
مجنبة بقيمة  35000دينار  ،وارباح محتجزة متاحة لمتوزيع بقيمة  65000دينار .
وقد قررت بتاريخ  2017/9/1اصدار  900000سهم عادي جديد بسعر اصدار  2.5لمسهم سددت دفعة واحدة .
المطموب :

 - 1اجراء قيد اليومية الالزم إلثبات االسهم الجديدة المصدرة بتاريخ 2017/9/1
- 2عرض حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي في نهاية العام

السؤال الرابع (15درجة )
أ) فيما يمي قائمة الدخل إلحدى الشركات لعام 2015
كمي

البيان
مجمل الربح

210000

( )-مصاريف تشغيمية تتضمن م .اهالك ب  28000دينار

() 94000

صافي الربح التشغيمي

116000

+مكاسب بيع اصول ثابتة

8200

( )-خسائر بيع استثمارات

()5200

صافي ربح العام قبل الضريبة

119000

ضريبة الدخل

() 9000

صافي الربح بعد الضريبة

110000
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وقد تم استنتاج التغيرات في االصول والخصوم التالية :
 3600دينار زيادة في المدينين  5400 ،دينار نقص في المخزون  1800 ،دينار زيادة في المصروفات
المستحقة  4800 ،دينار نقص في الدائنين .
المطموب :
 -1اعداد القسم الخاص بالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية لعام  2015بالطريقة غير المباشرة
 -2استنتاج المدفوعات النقدية لممصروفات التشغيمية .
 -3بافتراض ان هناك ضريبة دخل مستحقة وان التغير فيها كان بالنقص  5000دينار فما هي المدفوعات النقدية
لمضريبة خالل العام .
ب) باعت احدى المنشآت اصول ثابتة مجمع اهالكها  15000دينار بمكسب  1500دينار  ،فاذا عممت ان قيمة
اصولها الثابتة اول المدة  56000دينار واصولها الثابتة اخر المدة  28000دينار  ،وان هناك اصول جديدة
تم شراؤها بقيمة  12000دينار فما هو التدفق النقدي الداخل لمنشاط االستثماري من بيع االصول الثابتة ؟
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