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ايتحبٌ َصف انفصم

أجب عن األسئلة التالية:
السؤال االول

( 6درجة)

 .1اذكر الطرق المختمفة والنظريات التي تناقش كيفية قياس وعرض حقوق االقمية في القوائم المالية
 .2اذكر أشكال التوحيد وناقش الدوافع االقتصادية من وراء عممية التوحيد.

 .3ناقش أهم الفروق بين طريقتي توحيد المصالح وطريقة الشراء من حيث وجود الشهرة و معالجة تكاليف
االندماج المباشرة والغير مباشرة وتقييم االصول.

( 6درجة)

السؤال الثاني:

 .1حمسز أٌ حمىو انشسكخاٌ س و ص بعًهٍت حىزٍد وحطبٍك طسٌمت حىزٍد انًصانر فً انًساسبت عٍ عًهٍت
االَدياج ولد كاَج عُاصس زمىق انًساهًٍٍ لبم انخىزٍد يباشسة كانخانً-:
انشسكت ص
1000000
700000
1700000
800000
2500000

انشسكت س
البيان
1500000
زأس انًال االسهى
500000
زأس انًال االضافً
2000000
زأس انًال انًدفىع
1000000
االزباذ انًسخدزة
3000000
اخًانً زمىق انًساهًٍٍ
انًطهوة  /اثجبد انتوحيذ ثيٍ شركخ ش وشركخ ص في انحبالد انتبنيخ-:
أ .أصدزث انشسكت س يمابم كايم أسهى انشسكت ص  10000سهى بمًٍت اسًٍت  100دٌُاز
ب .أصدزث انشسكت س يمابم كايم أسهى انشسكت ص  15000سهى بمًٍت اسًٍت  100دٌُاز
ج .أصدزث انشسكت س يمابم كايم أسهى انشسكت ص  20000سهى بمًٍت اسًٍت  100دٌُاز
انسؤال انثبنث

( 8درجة)

 .1فً  2012-1-1اشخسث شسكت زطٍٍ  %100يٍ أسهى شسكت غزة عٍ طسٌك إصداز  200000سهى يٍ أسهى
شسكت زطٍٍ انمًٍت االسًٍت نهسهى انىازد  1دٌُاز وانمًٍت انسىلٍت  5دَاٍَس ،كًا دفعج شسكت زطٍٍ يبهغ
 800000دٌُاز َمدا ًا ,كرنك دفعج شسكت زطٍٍ يبهغ  90000دٌُاز َفماث انديح يُها  50000دٌُاز َفماث يباشسة
و  40000يصازٌف اصداز االسهى وحمسز أٌ حبمى شسكت غزة لائًت كشسكت حابعت نسطٍٍ.
وفيًب يهي انًيساَيخ انعًوييخ نهشركتيٍ لجم االَذيبج يجبشرح:
انبٍاٌ

شسكت زطٍٍ

َمدٌت
ذيى يدٌُت
انبضاعت
آالث
سٍازاث
يدًىع األصىل
ذيى دائُت
زأس انًال انعادي
زأس انًال اإلضافً
أزباذ يسخدزة
يدًىع االنخزاياث وزمىق انًهكٍت

1500000
750000
650000
1300000
1200000
5400000
900000
2000000
1500000
1000000
5400000
1

شسكت غزة
انمًٍت انعادنت
انمًٍت اندفخسٌت
250000
250000
400000
450000
620000
600000
450000
400000
300000
100000
2020000
1800000
300000
300000
1200000
200000
100000
1800000
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ولد احبعج زطٍٍ طسٌمت انشساء إلثباث االسخثًاز فً انشسكت غزة
انًطهىب :
 .1حسدٌد حكهفت انشساء وحسدٌد انشهسة اٌ وخدث
 .2اثباث االسخثًاز فً دفاحس شسكت زطٍٍ وفما ًا نطسٌمت انشساء
 .3اخساء لٍد وزلت عًم انخىزٍد
 .4اعداد وزلت عًم انخىزٍد بخازٌخ 2012/1/1
يع تًُيبتي نهجًيع ثبنتوفيك

2
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