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اجب عن االسئمة التالية

(  20درجة)

ششمح تاسٗط اىثشاصٝيٞيح ذأسسد عاً  2011تشأسَاه ٍقذاسٓ ٍ 3ي ُ٘ٞلاير تشاصٝيٗ R ٜتراسٝخ  2014/1/1قاٍد اىششمح اىقاتضح
ٗ 2015اىر ٜاسسيرٖا ىينْذٝح اىقاتضح
اىنْذٝح تاالسرذ٘ار عي ٚتاسٗط اىٞشاصٝيٞح ٗماّد اىق٘ائٌ اىَاىٞح ىثاسٗط تاىشٝاه اىثشاصٝي ٜىعاً
ماىراى-:ٜ
قبئًخ انًزكش انًبني
2015
2014
االصىل
5,000,000
5,000,000
االخ ٍٗعذاخ
2,500,000
2,000,000
ٍجَع إالك
1,050,000
1,155,000
ٍخضُٗ سيعٜ
2,710,1000
2,550,000
ٍذُْ٘ٝ
1,000,000
500,000
اىْقذٝح
7,260,000
7,205,000
اجًبني االصىل
االنزشايبد وحقىق انًالك
3,000,000
3,000,000
سأط اىَاه – اسٌٖ عادٝح
1,660,000
1,505,000
استاح ٍذرجضج
2,500,000
2,500,000
قشض اىسْذاخ
200,000
100,000
دائُْ٘ ذجاسُ٘ٝ
7,260,000
اجًبني االنزشايبد وحقىق انًالك 7,205,000
قائَح اىذخو
اىَثٞعاخ
ذنيفح اىثضاعح اىَثاعح
ٍجَو اىشتخ اىرشغٞيٜ
ٍصشٗفاخ تٞعٞح ٗاداسٝح
ٍصاسٝف ٍرْ٘عح
صاف ٜاىذخو قثو اىضشٝثح
ضشٝثح اىذخو
صاف ٜاىذخو

قائَح االستاح اىَذرجضج
استاح ٍذرجضج اٗه اىَذج
صاف ٜاىذخو
ذ٘صٝعاخ االستاح
سصٞذ 12/31

35,000,000
()28,150,000
6,850,000
()2,440,000
()2,000,000
2,410,000
()1,045,000
1,365,000

1,505,000
1,365,000
()1,210,000
1,660,000

وقذ كبَذ أسعبر انصزف نهزيبل انجزاسيهي يقبثم انذوالر انكُذي كبنزبني-:
 1دٗالس مْذٛ
 1دٗالس مْذٛ
 1.91لاير تشاصٝيٜ
 2.5لاير تشاصٝي2014/12/31 ٜ
2011/1/1
 1.8لاير تشاصٝيٜ
2015/12/15
 2لاير تشاصٝيٜ
2014/1/1
 1.86لاير تشاصٝيٜ
 1.94لاير تشاصٝيٍ ٜر٘سظ 2015
2014/10/1
 1.82لاير تشاصٝيٜ
 1.95لاير تشاصٝي2015/12/31 ٜ
ٍر٘سظ 2014
ذٌ اصذاس اىسْذاخ تقَٞح ٍ 2.5ي ُ٘ٞلاير تشاصٝيٗ ٜششاء االالخ ٗاىَعذاخ ترنيفح ٍ 5ي ُ٘ٞلاير تشاصٝي ٜتراسٝخ  2011/1/1عيَا اُ
االالخ ٗاىَعذاخ ذسرٖيل تطشٝقح اىقسظ اىثاتد عي 10 ٚسْ٘اخ.
اىششمح ذسرخذً طشٝقح اى٘اسد اٗال صادس اٗال ف ٜذسعٞش اىَخضُٗ ٍٗخضُٗ اخش اىَذج ىعاً  2014ذٌ اىذص٘ه عي ٔٞذذذٝذاً فٜ
ٍٗ 2014/10/1خضُٗ اخش اىَذج ىعاً  2015ذٌ اىذص٘ه عي ٔٞذذذٝذاً ف.2015/12/15 ٜ
ضَِ اىَصشٗفاخ اىثٞعٞح ٗاالداسٝح ٍا قَٞرٔ ٍ 500,000صشٗف اسرٖالك االالخ ٗاىَعذاخ ىعاً .2015
ذٌ االعالُ عِ ذ٘صٝع االستاح ٗدفعٖا ٍِ قثو اىششمح ف2015/12/31 ٜ
انًطهىة  /رزجًخ انقىائى انًبنيخ نشزكخ ثبروص عهًب ً ثأٌ انعًهخ انىظيفيخ نهب هي انذوالر انكُذي ( انطزيقخ انشيُيخ).
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بدأت شركة الجنوب اعمالها في  2017/1/1برأسمال مقداره  130000جنيو عربي قدم عمى شكل االت ومعدات قدرت بقيمة

 100000والباقي اودد نقداًا.

وفي نهاية العام اعد محاسب الشركة القوائم المالية التالية -:
قبئًخ انذخم نعبو 2017
160000
المبيعات
100000
المشتريات
40000
مخزون اخر المدة
)60000
تكمفة البضاعة المباعة (
100000
مجمل الربح
()25000
مصاريف تسويقية وبيعية
)10000
مصروف االهالك (
65000
صافي الربح
45000
يطرح التوزيعات
20000
ارباح محتجزة اخر المدة
انًيشاَيخ انعًىييخ في 2018/12/31
االلتزامات وحقوق المالك:

األصول
نقدية في البنك

30000

دائنون

18000

مدينون

40000

أوراق دفع

32000

مخزون سمعي

40000

اجمالي االلتزامات

50000

آالت ومعدات

100000

رأس المال – أسهم عادية

130000

مجمع اإلهالك

()10000
200000

أرباح محتجزة

20000

اجمالي االلتزامات وحقوق المالك:

200000

إجمالي األصول

 .1بمغ صافي المركز النقدي بداية العام 30000
 .2تستهمك اآلالت والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت وأن عمرها االفتراضي  10سنوات.
 .3تتبع الشركة طريقة الوارد اوال صادر اوال ومخزون اخر المدة من مشتريات العام وال يوجد مخزون اول المدة كون
الشركة تأسست هذا العام

 .4كان الرقم القياسي العام لالسعار في بداية العام  100وخالل العام  125كما بمغ في نهاية العام 150
 .5استنتجت ادارة الشركة وجود حالة من التضخم الجامح وقررت اعداد قوائم مالي باستخدام نموذج التكمفة التاريخية
المعدلة اتسجاماً مع المعيار المحاسبي الدولي . 29

المطموب

 .1حساب مكاسب أو خسائر القوة الشرائية لمعناصر النقدية

 .2إعداد قائمة الدخل وفق نموذج التكمفة التاريخية المعدلة .

 .3إعداد الميزانية العمومية وفقا لنموذج التكمفة التاريخية المعدلة.
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 .1ف 2015/1/1 ٜقاٍد ادذ ٙاىششماخ تششاء اىح تقَٞح  200,000لاير ٗقذس اىعَش االّراج ٜىٖا تـ 10
سْ٘اخٗ ،ذسرخذً اىششمح طشٝقح اىقسظ اىثاتد ف ٜاالٕالك ٗال ٘ٝجذ ىٖا قَٞح مخشدج ّٖاٝح عَشٕا االّراج.ٜ
%100
اىشقٌ اىقٞاس ٜاىخاص تٖزا اىْ٘ع ٍِ االالخ ف2015/1/1 ٜ
%120
اىشقٌ اىقٞاس ٜاىخاص تٖزا اىْ٘ع ٍِ االالخ ف2015/12/31 ٜ
ٗقذ قشسخ اىششمح اسرخذاً طشٝقح اىرنيفح اىجاسٝح ف ٜاىَذاسثح عِ اىرغٞش ف ٜاىَسر٘ ٙاىعاً ىالسعاس
انًطهىة :رسجيم انقيىد في دفزز يىييخ انشزكخ وانخبصخ ثًعبنجخ انزغيز في انقيًخ انجبريخ نهذِ االنخ
ويصزوف ويجًع االهالك نهب.
 .2ذْاٗه ٍعٞاس االتالغ اىَاى )IFRS 8 Operating Segments ( 8 ٜاىَرطيثاخ اى٘اجة عي ٚاىششماخ
االفصاح عْٖا تخص٘ص اىقطاعاخ اىرشغٞيٞح ،ارمش ٍا ذعشفٔ عِ ٕزا اىَ٘ض٘ع ٍع اىرشمٞض عي ٚاىْقاط
اىراىٞح-:
أ ّ -طاق اىَعٞاس ٗاىششماخ اىرٝ ٜجة عي ٔٞاالىرضاً ترطثٞقٔ
ب  -مٞفٞح ذذذٝذ اىقطاعاخ اىرشغٞيٞح ف ٜاىششمح ٗاىَذخو اىَرثع.
ج  -اىششٗط اىرٝ ٜجة اُ ٝسر٘فٖٞا اىقطاع اىرشغٞي ٜدر ٚذصثخ اىششمح ٍيضٍح تاالفصخ عِ تٞاّاخ ٍاىٞح ىٔ
تشنو ٍْفصو.
د ٍ -رطيثاخ االفصاح اىخاصح تاىَعٞاس
 .3ذْاٗه ٍعٞاس اىَعٞاس اىَذاسث ٜاىذٗى IAS 34 Interim Financial Reporting 34 ٜاىَثادئ االساسٞح
ىالعرشاف ٗاىقٞاط ىيثٞاّاخ اىَاىٞح اىَشديٞح ارمش ٍا ذعشفٔ عِ ٕزا اىَ٘ض٘ع ٍع اىرشمٞض عي ٚاىْقاط اىراىٞح-:
أ  -ذعشٝف اىفرشج اىَشديٞح
ب  -ذذذٝذ ٍا ارا ماُ اىَعٞاس ٝيضً اىششماخ ترطثٞقٔ ٗمٞفٞح االىضاً ٗاىجٖاخ االخش ٙاىر ٜذعَو عي ٚرىل
ج  -ذذذٝذ مٞفٞح قٞاً اىششماخ تعشض ق٘ائَٖا اىَشديٞح ٍٗذر٘ٝاخ اىرقشٝش ارا قشسخ اىششمح اعذاد ٗعشض
ق٘ائٌ ٍاىٞح عي ٚاساط ستع سْ٘.ٛ
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