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  (2102-2102الفصل االول لمعام الجامعي ) نيايةامتحان  

 

 ---------------الرقم الجامعي:   -----------------------------: /ةاسم الطالب
 درجة( 01) السؤال األول:

 

عدل $ وم2,061,440$ وبسعر إصدار 2,000,000أصدرت شركة س سندات قيمتها األسمية  1/1/2010في 
 10% ومدة السندات 10كل سنة، ومعدل الفائدة السوقي الفعال  31/12% تدفع في 1005الفائدة عمى السندات 

 سنوات. 
 المطموب:

 إعداد جدول إطفاء عالوة إصدار السندات عن اربع سنوات فقط. -1

 .2010إعداد قيود اليومية الالزمة خالل  -2

 $2,130,000بسعر  1/1/2014إعداد قيد استدعاء السندات في  -3

 درجة( 01) السؤال الثاني : 
 :1/1/2112فيما يمي حقوق المساهمين في 

 $ لمسيم(.2مميون سيم، القيمة االسمية 1اسيم عادية ) 2,000,000
 عالوة إصدار اسيم عادية.  20,000

 األرباح المحتجزة.  200,000
2,220,000 

  وتاريخ 20/5. لمسيم، وتاريخ التسجيل $0.1مجمس االدارة عن توزيعات نقدية قدرىا أعمن   1/5في ،
 .10/6التوزيع 

  وتم التوزيع في 20/9% لممساىمين المسجمين في 5أعمن مجمس االدارة عن توزيع اسيم بنسبة  1/9في ،
 $. 2.5لقيمة السوقية لمسيم او  10/10

  1:2أعمن مجمس االدارة عن تجزئة األسيم بمعدل  1/12في. 

  350,000مبمغ  2012بمغ صافي الدخل عن عام.$ 

 المطموب:
 .1/1/2012حساب القيمة الدفترية لمسيم في  -1

 .2012إعداد قيود اليومية الالزمة خالل  -2

 .31/12/2012إعداد حقوق المساىمين في  -3

.31/12/2012حساب القيمة الدفترية لمسيم في  -4

 زةبغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةاإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالميالجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ارةكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 المحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 

 

 (0محاسةةةةةةةةةةةةةةةةبة متوسةةةةةةةةةةةةةةةةطة ) المسةةةةةةةةةةةةةةةةاق:
 المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرس: أ. صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالح  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبير

  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعتين الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزمن:
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 درجة( 08)  :السؤال الثالث
  :0/0/2102حقوق المساىمين في فيما يمي 

 $ لمسيم(.1مميون سيم، القيمة االسمية 2سيم عادية )ا 2,000,000
 عالوة إصدار اسيم عادية.  20,000

 األرباح المحتجزة.  200,000
2,220,000 

 
  لمسيم 1050$ لمسيم وبيعت بسعر 1000سيم ممتاز بقيمة اسميو  1000أصدرت ال ركة  1/4في $

 الواحد.
  لمسيم.1.5بسعر سيم عادي من أسيميا 100,000ا ترت ال ركة  1/5في $ 
  لمسيم. 1.6الخزينة بسعر سيم من أسيم  20,000تم بيع  1/8في 
  لمسيم. 1.4سيم من أسيم الخزينة بسعر  30000تم بيع  1/9في 
 

 المطموب:
 تسجيل قيود اليومية لمعمميات السابقة. -1

 .31/12/2112إعداد حقوق المساهمين في   -2

 .2112ل حساب متوسط المرجح لعدد االسهم العادية خال  -3

 درجة( 02) السؤال الرابع:

 :20/02/2102البيانات التالية تعود إلحدى ال ركات المساىمة في 
جح لعدد األسيم العادية $ والمتوسط المر 021111 2102صافي الربح بعد الفوائد والضرائب عن عام  -0

 سيم. 0111111

 %.21معدل ضريبة الدخل عمى ىذه ال ركة  -2

 يذه ال ركة:يوجد ضمن ىيكل رأس المال ل -2

% تم إصدارىا في السنة الماضية، قابمة لمتحويل 8$ بفائدة 0111111سندات قيمتيا األسمية  -أ 
 سيم عادي. 111111إلى 

% تم اصدارىا في السنة الماضية، قابمة 01$ بربح 011111أسيم ممتازة قيمتيا األسمية  -ب 
 سيم عادي. 011111ويل إلى حلمت

 المطموب:
 ية.حساب ربحية السيم األساس -0

 حساب ربحية السيم المخفضة لألرباح. -2

 أي من المؤ رين السابقين يتم اإلفصاح عنو في القوائم المالية؟ -2
 
 

 مع أطيب متنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح.
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