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Question One:

(5 Marks)

The Islamic national bank received a markup order to buy inventory stock of cars. The bank bought the cars
for $200000 in cash. Then, the bank resold it to the mark up client with a markup rate of 15%. Record the
bank journal entries given that the agreed settlement method is as follows:
1- All settlements for 12 payments
2- All receivable in a single payment 12 months later
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Question Two:
ولع البنن االسالمً الفلسطٌنً عمد مضاربة فً  2012مع شركة العلمً لالستٌراد والتصدٌر لشراء صفمة مالبس نسائٌة
ورجالٌة من الصٌن ,بحٌث ٌكون البنن هو رب المال والشركة هً رب العمل ,وكانت شروط العمد كما ٌلً:
ٌمنح البنن االسالمً لشركة العلمً مبلغ  $25000على سبٌل المضاربة لشراء صفمة مالبس فمط من الصٌن1. .
توزع االرباح مناصفة بٌن البن والشركة.

2.

ٌستودع البنن مبلغ تموٌل المضاربة فً الحساب الجاري لشركة العلمً وتستمر المضاربة مدة سنة كاملة3. .
البٌع نمدا فمط ,اما البٌع االجل فتتحمل مسؤولٌته شركة العلمً (المضارب)4. .
تتعهد الشركة بشراء المالبس المتبمٌة عند انتهاء المضاربة بسعر التكلفة5. .
تم شراء  1000لطعة من المالبس الجاهزة ,أي بتكلفة  $25للمطعة6. .
تتحمل شركة العلمً أي خسائر ناتجة عن تمصٌرها بسعر التكلفة للمطعة7. .
فً نهاٌة السنة ,لدمت شركة العلمً للبنن االسالمً كشف ٌضم ملخص العملٌات التجارٌة الخاصة بمشروع 8.
المضاربة كما ٌلً:
تاريخ البيع

الكمية
المباعة

المبلغ $

البيان

2012/02/28
2012/04/30
2012/06/30
2012/08/31
2012/10/30
2012/12/31
المجموع

400
200
150
100
100
50
1000

12000
7000
6000
3000
2000
1250
31250

بٌعت نمدا
بٌعت نمدا
بٌعت بكمبٌالة تستحك فً  2012/10/30تم تحصٌلها بالكامل

بٌعت نمدا
بٌعت نمدا بسعر الل من التكلفة بسبب تلف فً المالبس المستوردة ,تمصٌر من مسؤولٌة المضارب .
لم تبع ألنها تالفة بسبب تمصٌر المضاربٌ .شترٌها المضارب عند سعر التكلفة وٌدفع ثمنها نمدا للبنن.
سلم المضارب المبلغ بالكامل نمدا للبنن فً نهاٌة سنة المضاربة حسب االتفاق

المطلوب:
عمل لٌود الٌومٌة فً دفاتر البنن1. .
حساب ارباح كل من المضارب والبنن وعمل لٌد اغالق االرباح للبنن.
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Question Three:
ولع البنن االسالمً الفلسطٌنً عمد مشاركة متنالصة فً  2012مع شركة الزمردة لبناء مشروع منتجع سٌاحً,
وكانت شروط العمد كما ٌلً:
ٌغطً البنن كامل تكالٌف بناء المنتجع السٌاحً بحٌث ٌدفع للمماول مبلغ  $500000على لسطٌن متساوٌٌن ٌتم اٌداعهما فً 1.
الحساب الجاري للمماول .اول لسط بمٌمة  $250000فً  2012/02/01والمسط الثانً بنفس المبلغ بتارٌخ .2012/07/01
تمدم شركة الزمردة مولع سٌاحً بحري بمٌمة  $300000لبناء المنتجع علٌها2. .
تستلم شركة الزمردة ادارة المنتجع فور اكتمال بنائه3. .
توزع صافً ارباح المنتجع سنوٌا بنسبة  %30للبنن و  %70لشركة الزمردة4. .
تسدد شركة الزمردة ما نسبته  %90من ارباحها السنوٌة للبنن ممابل شراء حصتها فً المشروع عند المٌمة السولٌة العادلة لها5. .
صافً االرباح السنوٌة للمنتجع السٌاحً كانت كما ٌلً6. :
السنة
6
5
4
3
2
1
الربح
200000
300000
250000
150000
200000
200000

المطلوب:
اعداد جدول ٌوضح سٌر العملٌة مالٌة .
حساب فترة مشاركة للبنن فً المشروع .
اعداد المٌود المحاسبٌة لالزمة فً دفاتر البنن مع حساب صافً ارباح عملٌة المشاركة واغاللها فً نهاٌتها .
جدول سير العملية.
المسدد
ربح
ربح البنن
الربح
مساهمة
مساهمة
رأسمال
السنة
للبنن
الشرٌن
السنوي
الشرٌن
البنن
المشروع
1
2
3
4
5
6
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