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اجب عن األسئهة انتبنية :
انسؤال األول  )5( :عالمبت
ػرف اىَصطيذاخ اىراىٍح:
 )1اىرنيفح اىجارٌح  )2اىرقٌ اىقٍاسً ىألسؼار )3اىشرماخ ٍرؼذدج اىجْسٍاخ
 )4اىؼَيح اىىظٍفٍح )5اىؼَيح اىىطٍْح
(  )7عالمة
انسؤال انثبني:
أجب عن االسئهة انتبنية:
ٍ .1ا هً وظائف ٍْظَح اىرجارج اىؼاىٍَح (ارمر ارتؼح فقظ)
ٍ .2اهً اّىاع اسؼار اىصرف ػْذ ذذذٌذ ذناىٍف ػقذ اىصرف؟
 .3ارمر تاخرصار االجراءاخ اىَذاسثٍح ىؼالج االثار اىسيثٍح ىيقٍاس اىَذاسةي اىرارٌخً فً
ظو فرراخ اىرضخٌ.
 .4ارمر ثالثح فقظ ٍِ ٍزاٌا ٍذاسثح ودذج اىْقذ اىثاترح.
انسؤال انثبنث )11 ( :عالمة
ذؼاقذخ شرمح ٍصرٌح ػيى شذِ تضاػح قٍَرها  82000لاير سؼىدي إىى شرمح سؼىدٌح ترارٌخ
 2017/11/15ػيى اُ ٌرٌ اىسذاد تاىرٌاه اىسؼىدي فً  ،2018/1/15وتفرض أُ اسؼار صرف
اىجٍْح ٍقاتو اىرٌاه اىسؼىدي ماّد ػيى اىْذى اىراىً:
2018/1/15
2017/12/31
2017/1/15
 4.72جٍْح/لاير
 4.68جٍْح/لاير
 4.70جٍْح/لاير
تافرراض اسرخذاً طرٌقح اىَؼاٍيح اىَزدوجح ،اىَطيىب:
 .1اثثاخ اىؼَيٍاخ اىساتقح تذفاذر اىشرمح اىَصرٌح.
 .2اثثاخ اىؼَيٍاخ اىساتقح تذفاذر اىشرمح اىسؼىدٌح.
انسؤال انرابع  )14 ( :عالمة
هفرػها فً أٍرٌنا فً
ذسيَد اىشرمح اىؼرتٍح ٍرؼذدج اىجْسٍح وٍقرها االردُ اىقىائٌ اىَاىٍح
 ،2017/12/31وفٍَا ٌيً اىَؼيىٍاخ اىرً ذضَْرها ذيل اىقىائٌ تاىذوالر االٍرٌنً.
قبئمة اندخم كمب في 2017/12/31
ببندوالر االمريكي
اٌراد اىَثٍؼاخ
196000
ذنيفح اىثضاػح اىَثاػح
ٍ 64800خزوُ اوه اىَذج
 144200صافً اىَشررٌاخ
ٍ 57100 151900خزوُ اخر اىَذج
ٍجَو اىرتخ
44100
ٍصروفاخ اىرشغٍو
ٍ 18300صروفاخ ذسىٌقٍح
ٍ 16800 35100صروفاخ ادارٌح
صافً اىرتخ
9000
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قبئمة انمركز انمبني كمب في 2017/12/31
ببندوالر االمريكي
االصول
انخصوو
اىرزاٍاخ ٍرذاوىح
اصىه ٍرذاوىح
دائٍِْ
36900
ّقذٌح
9600
اوراق دفغ
54200
ٍ 36400ذٌٍِْ
ٍصروفاخ ٍسرذقح
12400 103500
ٍ 57100خزوُ سيؼً
دقىق اىَينٍح
اصىه ثاترح
 100000راس ٍاه
 86800اراضً
ارتاح ٍذرجزج
 28600سٍاراخ تاىصافً 15000 115000
218500

تأُ :
ػيَا ٓ
 ذٌ شراء االراضً فً  2013/4/1واىسٍاراخ فً 2015/6/1
 ذٌ اصذار االسهٌ اىؼادٌح فً 2010/7/1
 ٍِ %60 االرتاح اىَذرجزج ٍِ ػاً  2016و ٍِ %40ػاً .2017
ٌ رضَِ تْذ اىَصروفاخ اىرسىٌقٍح  3000دٌْار اسرهالك سٍاراخ.
وماّد اسؼار صرف اىذوالر ٍقاتو اىذٌْار مَا ٌيً:
سؼر اىصرف
اىرارٌخ
0.68
2010/7/1
0.73
2013/4/1
0.69
2015/6/1
0.72
2016/12/31
0.70
2017/12/31
ٍرىسظ ػاً 0.71 2016
ٍرىسظ ػاً 0.72 2017
اىَطيىب:
ذرجَح اىقىائٌ اىَاىٍح تطرٌقح اىثْىد اىَرذاوىح وغٍر اىَرذاوىح.
انسؤال انخبمس  )13 ( :عالمة
بفرض أن شركة القدس بدأت اعمالها في  2017/1/1براس مال نقدي  200000دينار ،وفي نفس

التاريخ قامت بشراء محل قيمته  60000دينار ،وخالل عام  2017بمغت مبيعات الشركة 180000
دينار  ،ومصروفات التشغيل  20000دينار ،وقد كانت قائمة الدخل لعام  2017كما يمي:
قائَح اىذخو ىشرمح اىقذس فً 2017/12/31
اىَثٍؼاخ
180000
ذنيفح اىثضاػح اىَثاػح
100000
ٍجَو رتخ
80000
ٌطرح ٍصروفاخ اىرشغٍو
20000
صافً اىرتخ
60000
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كما كانت قائمة المركز المالي في بداية ونهاية  2017كما يمي:
قائَح اىَرمز اىَاىً
اىثٍاُ
2017/12/31
االصول
اىْقذٌح
160000
اىَخزوُ
40000
اىَذو
60000
اجمبني االصول
260000
انخصوو
راس اىَاه
200000
ارتاح ٍذرجزج
60000
اجمبني انخصوو
260000
وكانت االرقام القياسية كما بالجدول:
2017/1/1
100

2017/1/1
140000
60000
200000
200000
200000

متوسط عام 2017/12/31 2017
120

180

المطموب:
اعداد القوائم المالية لشركة القدس عمى اساس مدخل محاسبة القوة الشرائية.
انتهت االسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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