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أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول :

أوال :

( 10درجات)

فيما يمي بعض العمميات التي حدثت في احدى شركات المساىمة خالل عام : 2013
في  2013/1/1اصدرت الشركة  100000سيم عادي (القيمة االسمية  10دينار لمسيم) بسعر اصدار  12دينار لمسيم
في  2013/4/1قامت الشركة بإعادة شراء  10000سيم من أسيميا المصدرة في  2013/1/1بسعر  13دينار لمسيم
في  2013/7/1تم بيع (اعادة اصدار)  3000سيم من أسيم الخزينة بسعر  14دينار لمسيم

في  2013/11/1تم بيع (اعادة اصدار)  5000سيم من أسيم الخزينة بسعر  12.2دينار لمسيم
في  2013/12/31تم الغاء أسيم الخزينة المتبقية

المطموب  /اجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمميات السابقة  ،عمما بأن الشركة تتبع طريقة التكمفة في المحاسبة عن عمميات
أسيم الخزينة

ثانيا :

( 5درجات)

تمتمك الشركة (س)  %35من أسيم الشركة (ص) بقيمة  640000دينار  ،وقد بمغت صافي أرباح الشركة (ص) لعام  2013مبمغ

 200000دينار  ،وقد أعمنت الشركة (ص) عن توزيعات أرباح  80000دينار  ،سددت منيا  50000دينار نقدا عن االعالن
المطموب  – 1 /اجراء القيود المحاسبية الالزمة في دفاتر الشركة (س)
 – 2بيان األثر عمى قائمة المركز المالي لمشركة (س)

ثالثا :

( 7درجات)

تنتج احدى المنشآت المنتج (س) وتبيعو بفترة ضمان لمدة سنتين  ،وتقدر المنشأة أن  %10من الوحدات المباعة
تحتاج الى صيانة في نفس سنة البيع  ،وأن  %15من الوحدات المباعة تحتاج الى صيانة في السنة التالية لسنة
البيع  ،وقد قامت المنشأة ببيع  5000وحدة من المنتج (س) خالل عام  2012بسعر  600دينار لموحدة  ،وتقدر

تكاليف الصيانة لموحدة  30دينار  ،وقد بمغت تكاليف الصيانة الفعمية خالل عام  2012مبمغ  13800دينار  ،فإذا
عممت أن المنشأة تعالج التزام تكاليف الضمان كمصروفات محتممة

المطموب  – 1 /اجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمميات السابقة

 – 2تصوير حساب االلتزامات المقدرة لمضمان  ،وبيان األثر عمى المركز المالي في 2012/12/31
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السؤال الثاني:
أوال :

( 17درجة)

في  2011/1/1اشترت احدى الشركات  1000سند كاستثمارات متاحة لمبيع  ،القيمة االسمية لمسند  100دينار بفائدة  %8سنويا
تحصل في  12/31من كل عام  ،وتستحق السندات بعد

 3سنوات  ،وبمغ سعر الفائدة السائد في السوق بتاريخ الشراء

%10

سنويا  ،فإذا عممت أن (معامل القيمة الحالية لدفعة دورية مدتيا  3سنوات عند معدل خصم  ، 2.4869 = %10ومعامل القيمة

الحالية لدفعة واحدة بعد  3سنوات عند معدل خصم )0.75131 = %10

المطموب  – 1 /احتساب قيمة شراء السندات واجراء القيد المحاسبي الالزم إلثبات شراء السندات
 – 2اعداد جدول اطفاء عالوة  /خصم الشراء بطريقة معدل الفائدة الحقيقي

 – 3اجراء القيد المحاسبي الالزم إلثبات تحصيل الفائدة واطفاء عالوة  /خصم الشراء في 2011/12/31
 – 4اجراء القيد المحاسبي الالزم إلثبات بيع  700سند بتاريخ  2012/12/31بمبمغ  72100دينار

 – 5اجراء قيد التسوية الالزم لتقييم السندات المتبقية في  ، 2012/12/31وبيان األثر عمى المركز المالي
 – 6اجراء القيد المحاسبي الالزم الثبات ارجاع السندات المتبقية في تاريخ االستحقاق

ثانيا :

( 7درجات)

في  2013/2/1أعمنت احدى الشركات عن توزيعات أرباح بقيمة  400000دينار لكل من حممة األسيم الممتازة وحممة األسيم

العادية  ،وقد بمغ رأس مال األسيم الممتازة ( 500000 )%10دينار  ،ورأس مال األسيم العادية  2000000دينار  ،فإذا عممت أن
األسيم الممتازة مجمعة ومشاركة في األرباح بالكامل  ،وأن حممة األسيم الممتازة لم يحصموا عمى توزيعات لعامي 2012 ، 2011

المطموب  – 1 /بيان كيفية توزيع األرباح بين كل من حممة األسيم الممتازة وحممة األسيم العادية

 – 2بفرض أن توزيعات األرباح المعمنة ىي لحممة األسيم المسجمين في  2013/3/1مقابل اذونات دفع تستحق السداد
في  2013/12/1بفائدة  %4سنويا فما ىي القيود المحاسبية الالزمة إلثبات كل من االعالن عن توزيعات األرباح
في  ، 2013/2/1وسداد اذونات الدفع في 2013/12/1
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السؤال الثالث :
أوال :

( 7درجات)

أصدرت احدى الشركات  10000شيادة حق شراء أسيم بقيمة  15000دينار  ،وتعطي ىذه الشيادة حامميا حق شراء سيم عادي

من أسيم الشركة بسعر  12دينار لمسيم خالل  6شيور من تاريخ اصدار تمك الشيادات (القيمة االسمية لمسيم  10دينار)  ،وقد

تم ممارسة حق الشراء لـ  %80من تمك الشيادات خالل الفترة المحددة عندما كانت القيمة السوقية لمسيم  14دينار

المطموب  - 1 /اجراء قيود اليومية الالزمة الثبات كل من  :اصدار شيادات حق شراء األسيم
الشيادات المتبقية (التي لم تمارس حقوق شرائيا)

– ممارسة حق الشراء – الغاء

 – 2ىل حقق حممة تمك الشيادات الذين مارسوا حق الشراء مكاسب او خسائر ؟ وما ىي قيمتيا ؟

ثانيا :

( 7درجات)

في  2011/1/1حصمت احدى شركات البترول عمى حق التنقيب عن البترول في منطقة صحراوية مقابل مبمغ 1000000

دينار  ،وبمغت تكاليف االستكشاف لآلبار المكتشفة بالموقع  800000دينار  ،وتكاليف التطوير غير الممموسة لحفر وتجييز

اآلبار  350000دينار  ،وفي  2011/4/1تم شراء آالت ومعدات الستخراج الخام يمكن نقميا لمواقع اخرى بمبمغ 750000

دينار عمرىا االنتاجي  5سنوات تنتيي بقيمة خردة  50000دينار وتستيمك قسط ثابت  ،وقدر الخبراء كمية البترول المتوقع
استخراجيا من تمك اآلبار  4300000برميل  ،وقد تم استخراج  800000برميل خالل عام 2011

المطموب  – 1 /قياس تكمفة المورد الطبيعي (آبار البترول)  ،واجراء القيد المحاسبي الالزم إلثبات ذلك
 – 2حساب واثبات مصروف استنفاد المورد الطبيعي لسنة 2011

السؤال الرابع :

(خاص لمطمبة الذين لم يتقدموا لالختبار النصفي)

( 5درجات)

في  2011/1/1اشترت احدى الشركات قطعة أرض وعمييا مباني قديمة غير صالحة لالستخدام بمبمغ

الشركة بإزالة المباني القديمة حيث بمغت تكاليف اال زالة  6500دينار وقد باعت جزء من المخمفات بمبمغ

الشركة مبمغ  2000دينار رسوم تسجيل قطعة األرض ومبمغ
الجديد الذي تنوي الشركة اقامتو عمى األرض

 120000دينار  ،وقامت
 500دينار كما دفعت

 4000دينار لممكتب اليندسي اتعاب المخططات الخاصة بالمبنى

المطموب  /تحديد التكمفة الصافية لؤلرض  ،واجراء القيد المحاسبي الالزم إلثبات اقتناء األرض
انتيت األسئمة
مع تمنياتي لمجميع بالتوفيق والنجاح
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