رلى انًسبقACNA4320 :
اسى انًسبق :انًحبسجخ انذونيخ
ربريخ االيزحبٌ2012/04/15 :
عذد األسئهخ ()3
زيٍ االيزحبٌ :سبعخ
اسزخذاو اآلنخ انحبسجخ (َعى)

جبيــــعـخ فــــهســـطيٍ
االيزحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي انثبَي
2012-2012
يجًىع انذرجبد15:

اسى انًحبضر:أ .جهــــبد انصهيجـــــي
رلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـــــخ :إدارح انًبل واألعًبل
انمســــى /انزخصص :يحبسجـــخ
اسزخذاو انًعبجى أو انمىاييس(ال)

أجت عٍ جًيع األسئهخ

( 5درجبد)

انسؤال األول:

في يناير  4235اشترت شركة رياح البحرينية  %57من أسهم شركة قولدن ستايل بمبلغ  360,000دينار بحريني
علما ً بأن اجمالي مبلغ حقوق الملكية في تاريخ الشراء لشركة قولدن ستايل هو  1,000,000دينار بحريني.
الجدول التالي يوضح صافي األرباح (الخسائر) و التوزيعات النقدية بالدينار البحريني لشركة قولدن ستايل
لسنتين على التوالي  4235و .4236
انسُت
صافٍ األرباح (انخسائر)
انخىزَعاث انُقذَت

2013
90,000
28,000

2014
)(40,000
15,000

انًطهىة :قى بإعذاد قُىد انُىيُت انالزيت نشركت ريبح انجحريُيخ يٍ حارَخ انشراء حخً  2014نحساب اسخثًارها فٍ
شركت لىنذٌ سزبيم بطرَقت انًهكُت انجسئُت.

( 5درجبد)
انسؤال انثبَي:
فٍ  2015/07/10حى انخعاقذ بٍُ شركخ خضبر األردٌ وإحذي انشركبد انسعىديخ عهً أٌ حصذر شركخ خضبر األردٌ
كًُت يٍ أحذ يُخجاحها يقابم  120,000يىرو  /وحى شحٍ انبضاعت انًخعاقذ عهُها فٍ َىو  2015/07/20وحى ححصُم
قًُت انصفقت بعذ سزخ أشهر يٍ حارَخت أٌ فٍ .2016/01/20
انًطهىة :اجراء قُىد انُىيُت انالزيت فٍ دفاحر كم يٍ انًصذر وانًسخىرد ارا عهًج اٌ سعر انصرف كاٌ عهً انُحى
انخانٍ :
انخارَخ:
2015/07/10
2015/07/20
2015/12/31
2016/01/20

انذَُار األردٍَ يقابم انُىرو
0.82
0.80
0.84
0.83

1

انرَال انسعىدٌ يقابم انُىرو
4.24
4.20
4.22
4.19

( 5درجبد)

انسؤال انثبنث:
فٍ  2012/10/01قايج شركخ يبفزى األيريكيخ ببُع وشحٍ بضاعت نهًسزىرد انصيُي شىنيٍ.
سعر انبُع هى  150,000دوالر أيريكي.
شىنٍُ وافق عهً سذاد يبهغ  1,000,000يىاٌ صيُي فٍ حارَخ .2013/02/01
سعر انفائذة انسُىٌ  % 12أٌ  % 1شهرَا .


أسعار انصرف انفىرٌ نـ انُىاٌ انصٍُُ كاَج عهً انُحى انخانٍ :
2012/10/01
2012/12/31
2013/02/01





$0.15
$0.13
$0.11

َافخى دخهج فٍ عقذ صرف آجم بخارَخ .2012/10/01
انعقذ َُص عهً أٌ َبُع َافخى يبهغ َ 100000000ىاٌ صٍُُ بسعر صرف آجم  $ 0.14نهُىاٌ انصٍُُ انىاحذ
فٍ حارَخ .2013/02/01
سعر انصرف اِجم بخارَخ  2012/12/31نهعقىد انًشابهت انًسخحقت فٍ  2013/02/01هى .$0.115

يهخص أسعبر انصرف:
انزبريخ
2012/10/01
2012/12/31
2013/02/01

سعر انصرف انفىري
$0.15
$0.13

سعر انصرف اآلجم
$ 0.14
$0.115
$0.11

انًطهىة :اجراء قُىد انُىيُت انالزيت فٍ دفاحر شركخ يبفزى يخضًُا انقُىد انخاصت بًعانجت عقذ انصرف اِجم وفق
ًَظ ححىط انقًُت انعادنت:

اَزهذ األسئهخ ،يع رًُيبري ثبنزىفيك وانُجبح
2

