جبيــــعـخ فــــهظـــطٍٍ

رقى انًظبقACNA4320 :
اطى انًظبق :انًحبطجخ انذونٍخ
تبرٌخ االيتحبٌ2010/05/22 :
عذد األطئهخ ()4
سيٍ االيتحبٌ :طبعتٍٍ
اطتخذاو اَنخ انحبطجخ (َعى)

االيتحبٌ انُهبئً
انفصم انذراطً انثبًَ
2010-2012
يجًىع انذرجبد50:

اطى انًحبضز:أ .جهــــبد انصهٍجـــــً
رقى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهٍــــــخ :إدارح انًبل واألعًبل
انقظــــى /انتخصص :يحبطجـــخ
اطتخذاو انًعبجى أو انقىايٍض(ال)

أجت عٍ جًٍع األطئهخ
( 15درجـــخ)

انظؤال األول:

فً  2011/07/01وافمج ششوت تًىر نٍىا اإليبراتٍخ عٍى بٍع وٍّت حّىس ألحذ انًظتىردٌٍ انهىنُذٌٍٍ ٔظٍش ِبٍغ  1,200,000دوالر
أيزٌكً ،ولذ حُ شحٓ اٌىٍّت فً  . 2011/08/10وحُ االحفبق عٍى لٍبَ انًظتىرد انهىنُذي بسذاد لٍّت اٌصفمت عٍى دفعخٍٓ ،لٍّت اٌذفعت
األوٌى  700,000دوالر أيزٌكً حسذد فً حبسٌخ  ،2011/12/01بٍّٕب لٍّت اٌذفعت اٌثبٍٔت  500,000دوالر أيزٌكً وحسذد فً حبسٌخ
 . 2012/03/10ولذ حُ حٕفٍز االحفبق عٍّب ً بؤْ أسعبس صشف انذوالر األيزٌكً ِمببً ولً ِٓ انذرهى اإليبراتً و انٍىرو وبٔج عٍى إٌحى
اٌخبًٌ:
اٌخبسٌخ

انذوالر األيزٌكً يقبثم انذرهى إيبراتً

انذوالر األيزٌكً يقبثم انٍىرو
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انًطهىة :اجشاء لٍىد اٌٍىٍِت اٌلصِت فً دفبحش وً ِٓ اٌّصذس واٌّسخىسد بٕب ًء عٍى أسعبس اٌصشف اٌّىضحت فً اٌجذوي.

( 13درجــخ)

انظؤال انثبًَ:

فً  2013 /00/01لبِج شزكخ أحذٌخ إٌطبنٍخ تذعى (تهٍبَى شىس) ببٍع وشحٓ بضبعت لٍّخهب ٌ 600,000ىرو ٌٍّسخىسد اٌخىٔسً
(جهىد انهٍثى) ،عٍّب ً بؤْ جهىد انهٍثى وافك عٍى سذاد ِبٍغ  2,000,000دٌُبر تىَظً فً حبسٌخ ٔ 2014/04/01ظٍشاً ٌٍصفمت.
 أسعبس اٌصشف اٌفىسي ٌـ انذٌُبر انتىَظً انىاحذ يقبثم انٍىرو وبٔج عٍى إٌحى اٌخبًٌ :
2013/09/01
2013/12/31
2014/04/01





€0.30
€0.28
€0.27

فً  2013/00/01لبِج شزكخ تهٍبَى شىس بششاء عمذ خٍبساث عٍّت أجٕبٍت بعلوة .)0.003 * 200000000( € 6,000
اٌمٍّت اٌضٍِٕت ٌعمذ اٌخٍبس فً حبسٌخ  2013/12/31هً .)0.002 * 200000000( € 4,000
عمذ اٌخٍبس ٌعطً تهٍبَى شىس اٌحك ٌخبٍع  200000000دٌُبر تىَظً بسعش ِّبسست (حٕفٍز) ٌ €0.30ىً دٌٕبس حىٔسً فً حبسٌخ
. 2014/04/01
ِعذي اٌفبئذة اٌسٕىي  %9أي .% 0.75

انًطهىة :اجشاء لٍىد اٌٍىٍِت اٌلصِت فً دفبحش شزكخ تهٍبَى شىس ٌحسبة انتشاو انشزكخ واٌمٍىد اٌخبصت بّعبٌجت عقذ انخٍبراد إرا
عٍّج أْ تهٍبَى شىس قررت أن تختار قياس القيمة العادلة لاللتزام المذكوربواسطة الرجوع إلى التغيرات في سعر الصرف الفوري.
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(15درجـــخ)
انظؤال انثبنث:
حسٍّج شزكخ (طٍفظتً كى) انتزكٍخ اٌمىائُ اٌّبٌٍت بفشعهب اٌخبسجً ببٌٍّّىت اٌّخحذة فً  2005/12/31وفٍّب ًٌٍ أسعبس اٌصشف
واٌّعٍىِبث اٌخً حضّٕخهب حٍه اٌمىائُ بعٍّت اٌجٍٕه اإلسخٍشًٌٍٕ:

2112/10/10
2112/02/10

سعر صرف الجنيه اإلستيرليني
مقابل الليرة التركية
 39.6ليرة
 3967ليرة

التاريخ

2111/10/10

 3966ليرة

2111/02/10
2112/10/10

 3966ليرة
 3966ليرة

2112/02/10

 3966ليرة

2113/02/10
متوسط مرجح عام 6666
متوسط مرجح عام 6666

 3976ليرة
 3966ليرة
 3976ليرة

قبئًخ انًزكش انًبنً 2005
(األسلبَ بآالف اٌجٍٕه االسخٍشًٌٍٕ)
إلتزامات متداولة

أصول ثابتة
22,000

أراضي

20,000

حسابات دائنين

10,000

مباني

10,000

أوراق دفع

5,000

أثاث ومعدات مكتبية

7,000

سحب على مكشوف

3,000

سيارات

3,000

مصروفات مستحقة

أصول طويلة األجل

5,000

ايراد محصل مقدما

40,000

3.0333

160,000

أصول متداولة

115,000

رأس المال العامل

100,000

نقدية

155,000

إجمالي اإلستثمار

35,000

حسابات مدينين

80,000

10,000

استثمارات ِبٌٍت

14,000

احتياطات

6,000

مخزون سلعي

16,000

أرباح محتجزة

4,000

مصروفات مقدمة

110,000

5,000

ايرادات مستحقة

45,000
155,000
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حقوق الملكية
رأس المال المصدر والمدفوع

قروض طويلة األجل

قبئًخ انذخم
يٍ  2005/01/01حتى 2005/12/31
(األسلبَ بآالف اٌجٍٕه االسخٍشًٌٍٕ)
اٌزاد انًجٍعبد

100,000

( ــ ) يصزوفبد انتشغٍم

(ـــ ) تكهفخ انًجٍعبد

10,000

يصزوفبد تظىٌقٍخ

7,000

يخشوٌ أول انًذح

12,800

يصزوفبد إدارٌخ

50,000

( )+صبفً انًشتزٌبد

7,200

يصزوفبد تًىٌهٍخ

()2,000

( ـــ ) يخشوٌ آخز انًذح

()30,000

()55,000
يجًم انزثح

45,000


15,000

صبفً رثح انتشغٍم

3,000

اٌزاداد اطتثًبراد يبنٍخ

18,000

صبفً انذخم

االٌضبحبد انًتًًخ نهقىائى انًبنٍخ نهشزكخ:

 -1حظهش األصىي اٌثببخت بصبفً لٍّخهب اٌذفخشٌت (اٌخىٍفت اٌخبسٌخٍت ِطشوحب ً ِٕهب ِجّع ِخصص االهلن ،ولذ حُ ششاء األساضً فً
 ، 2003 /01/01وّب حُ البِت اٌّببًٔ فً  2003/12/31ـ وحُ ششاء األثبد واٌسٍبساث فً . 2004/01/01
 -2حخضّٓ االسخثّبساث اٌّبٌٍت  % 65اسخثّبساث فً ششوبث حببعت حُ اٌحصىي عٍٍهب فً . 2004/01/01
 -3حُ اصذاس األسهُ اٌعبدٌت واٌّّخبصة فً . 2002/01/01
 -4حُ حىىٌٓ االحخٍبطبث عٍى ِذاساٌعبٍِٓ اٌسببمٍٓ األخٍشٌٓ ببٌخسبوي.
 -5حخضّٓ األسببح اٌّحخجضة  ِٓ % 45أسببح عبَ  2004واٌببلً ِٓ أسببح عبَ .2005
 -6حُ ابشاَ عمذ لشض بّبٍغ ٍٍِ 45ىْ جٍٕه اسخٍشًٌٍٕ ٌّذة  7سٕىاث ِع أحذ اٌبٕىن بخبسٌخ  2004/01/01بّعذي فبئذة  % 8سٕىٌبً.
ٌ -7خضّٓ بٕذ اٌّصشوفبث اٌخسىٌمٍت  800,000جٍٕه اسخٍشًٌٍٕ اسخهلن ِببًٔ.
ٌ -8خضّٓ بٕذ اٌّصشوفبث االداسٌت  600,000جٍٕه اسخٍشًٌٍٕ اسخهلن أثبد ،و  200,0000جٍٕه اسخٍشًٌٍٕ اسخهلن سٍبساث.
انًطهىة :حشجّت لبئّت اٌّشوض اٌّبًٌ ولبئّت اٌذخً اٌسببمخٍٓ وفك طزٌقخ طعز انصزف انجبري.
( 7درجبد)
انظؤال انزاثع:
بذأث ششوت عُجز كى ٔشبطهب فً  2001/12/31ولذ بٍغج لٍّت أسهُ سأط ِبي اٌششوت اٌّصذسة ِبٍغ  200000000لاير  ،ولبِج بششاء
أساضً حىٍفخهب  1,000,000لاير ،وخلي اٌعبَ اٌخبًٌ حممج اٌششوت اٌشاداث ِبٍعبث بّمذاس  3,000,000لاير ،وبٍغج حىٍفت اٌبضبعت
اٌّببعت  1,500,000لاير ،وّب وبٍغج ِصشوفبث اٌخشغًٍ  500,000لاير .فٍّب ًٌٍ اٌمىائُ اٌّبٌٍت عٍى أسبط اٌخىٍفت اٌخبسٌخٍت:
قبئًخ انذخم عهى أطبص انتكهفخ انتبرٌخٍخ:
اٌشاداث اٌّبٍعبث
3,000,000
( ) -حىٍفت اٌبضبعت اٌّببعت
1,500,000
يجًم انزثح
1,500,000
(ِ )-صشوفبث اٌخشغًٍ
500,000
صبفً انذخم
1,000,000

قبئًخ انًزكش انًبنً عهى أطبص انتكهفخ انتبرٌخٍخ:
2001
األصىل
2002
إٌمذٌت
1,000,000
600,000
ِ 1,400,000خضوْ
 1,000,000أساضً
1,000,000
2,000,000
 3,000,000جًهخ األصىل
االنتشايبد وحقىق انًظبهًٍٍ
200000000
1,000,000
3,000,000

سأط ِبي األسهُ
األسببح اٌّحخجضة
جملة المساهمين

200000000
--2,000,000

انًطهىة :اعذاد اٌمىائُ اٌّبٌٍت عٍى أطبص انتكهفخ انجبرٌخ ،إرا عٍّج أْ أسلبَ اٌخىٍفت اٌجبسٌت ٌمبئّخً اٌذخً واٌّشوض اٌّبًٌ وبٌخبًٌ:
تكهفخ انجضبعخ انًجبعخ  1,900,00لاير ،انًخشوٌ  2,000,000لاير ،األراضً  1200,000لاير ،رأص يبل األطهى  2,000,000لاير.
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أخهج األسئٍتِ ،ع حٍّٕبحً ببٌخىفٍك وإٌجبح

