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أجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول  03 ( :درجة )
يف  1أكتوبر  ، 1111قامت شركة االسكندرية للوجه البحري باالستحواذ على  %01من
أسهم شركة قنا للوجه القبلي مقابل إصدار  111.111سهم بقيمة امسية  1جنيه
مصري للسهم وقيمة سوقية  1..1جنيه مصري للسهم  .وقد بلغت تكلفة اإلصدار
 11111جنيه مصري  .فيما يلي القوائم املالية للشركتني للسنة املالية املنتهية يف 01
نوفمرب  ( 1111مجيع املبالغ باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك ) :

امليزانية
االسكندرية

قنا

للوجه البحري

للوجه القبلي

1311/11/03

1311/11/03

األصول
األصول غري املتداولة

.11

141

أصول ثابتة

011

-

استثمارات يف شركات تابعة

1.111

141

( شركة قنا للوجه القبلي )
األصول املتداولة
املخزون

01

181

العمالء

51

81

النقدية

.1

41

101

011
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1.181

االلتزامات وحقوق امللكية

411

حقوق امللكية
رأس املال (" 1جنيه مصري /سهم " )

011

41

احتياطي قانوني

111

01

(قيمة عالوة اصدار أسهم)
111

181

أرباح مرحلة

.11

181

االلتزامات غري املتداولة

411

.1

االلتزامات املتداولة

101

111

إمجالي حقوق امللكية وااللتزامات

1.181

411

قائمة الدخل
االسكندرية

قنا

للوجه البحري

للوجه القبلي

1311/11/03

1311/11/03

املبيعات

1.101

.18

تكلفة املبيعات

()044

()410

جممل الربح

010

181

مصروفات توزيع

()148

()41

مصروفات إدارية

()101

()84

أرباح النشاط

108

110

أعباء التمويل

()18

()11
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عائد من استثمارات يف شركات تابعة

18

-

صايف الربح قبل الضريبة

118

144

ضرائب الدخل

()110

()14

صايف ربح العام

111

51

التغري يف األرباح احملتجزة ( ضمن قائمة التغري يف حقوق امللكية ) :
االسكندرية

قنا

للوجه البحري

للوجه القبلي

1311/11/03

1311/11/03

الرصيد يف  01نوفمرب 1111

111

111

صايف أرباح السنة املالية املنتهية يف

111

51

 01نوفمرب 1111
التوزيعات النقدية

()11

()01

111

181

املعلومات التالية تتعلق بإعداد القوائم املالية اجملمعة للمجموعة :
أ -بلغت القيمة العادلة لألصول الثابتة لشركة قنا للوجه القبلي يف تاريخ االستحواذ
مبلغ  111111جنيه مصري  ،وبلفت صايف قيمتها البيعية املتوقعة  101111جنيه مصري
 .نظرا المتام عملية االستحواذ بالقرب من نهاية السنة املالية فال جيب إجراء قيود
الهالك األصول الثابتة يف امليزانية اجملمعة وعلى أن يتم اعتبار القيمة الدفرتية
لألصول الثابتة لشركة قنا للوجع القبلي يف تاريخ االستحواذ متثل قيمتها يف نهاية
السنة املالية  .وقد كانت مجيع األصول وااللتزامات األخرى مثبتة بقيمتها العادلة يف
تاريخ االستحواذ .
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ب -مت حتميل بند " املصروفات اإلدارية " بقائمة الدخل لشركة االسكندرية للوجه
البحري بقيمة  11.111جنيه مصري تكلفة إصدار األسهم املصدرة يف عملية االستحواذ
ج -قامت شركة قنا للوجه القبلي يف  1نوفمرب  1111بتوزيع أرباح بواقع  .1.جنيه
مصري عن كل سهم وال توجد أية توزيعات أرباح أخرى حتى نهاية السنة يف  01نوفمرب
. 1111
د -ليس هناك معامالت بني الشركتني خالل السنة املالية وتثبت شركة " قنا للوجه
القبلي " أرباحها على مدار السنة بشكل متساوي ومل تقم الشركة بإصدار أية أسهم
منذ تاريخ اقتنائها.
هـ -تتبع شركة االسكندرية للوجه البحري سياسة توزيع األرباح قبل تاريخ االستحواذ
باعتبارها اخنفاض يف تكلفة االستثمار يف الشركات التابعة .
و -تقيس شركة االسكندرية للوجه البحري حقوق األقلية يف املنشأة املشرتاة على
أساس نسبة مساهمتهم يف صايف األصول .

املطلوب :
أ  -إعداد القوائم املالية اجملمعة وقائمة الـدخل وحركـة األربـاح املرحلـة للشـركة األم
فقط مـن قائمـة الـتغري يف حقـوق امللكيـة جملموعـة االسـكندرية للوجـه البحـري عـن
السنة املالية املنتهي يف  01نوفمرب . 1111
ب  -اشرح كيف ميكن حتديد القيمة العادلة عندما يكون مثن االستحواذ املـدفو يف
شكل أسهم غري مدرجة بسوق األوراق وال يوجد هلا قيمة عادلة معلنة .

السؤال الثاني :
 -1ناقش يف ضوء معيار احملاسبة املصري ( " )10األدوات املالية  :االعرتاف والقياس "
تعريف االستثمارات املالية احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مع بيان األحوال اليت ال
يسمح فيها للمنشأة بتبويب أصوهلا املالية ضمن هذا التصنيف .
8
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 -1ناقش يف ضوء معيار احملاسبة املصري ( " )10األدوات املالية  :االعرتاف والقياس "
احلاال ت اليت يسمح فيها بإعادة تبويب األصول املالية بني جمموعات األصول املالية مع
توضيح شروط إعادة التبويب  ،إن وجدت  ،وكذلك املعاجلة احملاسبية لعملية املناقلة
يف األحوال اليت يسمح هلا باملناقلة .
استخدم رمز اجملموعات أعاله لإلجابة ( األفقي – الرأسي ) مع اختصار إجابتك على
احلاالت اليت يسمح فيها باملناقلة فقط .
 -0يف  1يناير  1111قامت شركة بيت التمويل املصري بشراء أسهم شركة مقيمة
بالواليات املتحدة األمريكية بتكلفة  1مليون دوالر أمريكي مبوبة على أنها استثمارات
مالية متاحة للبيع  .كان سعر التحويل يف تاريخ الشراء  0جنيه مصري للدوالر
لتصبح قيمة االستثمار بالقوائم املالية مبلغ  0مليون جنيه مصري  .يف نفس الوقت
ولغرض التحوط من تغريات سعر الصرف وأثرها على قيمة االستثمار قامت الشركة
بالدخول يف عقد صرف أجل لبيع  1مليون دوالر أمريكي مقابل شراء جنيه مصري .
بافرتاض توافق مجيع شروط حماسبة التحوط – حتوط القيمة العادلة  ،كانت أسعار
الصرف كالتالي يف  01ديسمرب : 1111
القيمة العادلة لالستثمار  1مليون دوالر أمريكي .
سعر التحويل  0.1جنيه مصري للدوالر األمريكي .

املطلوب :
بيان أثر تغريات القيمة العادلة لالستثمار وتغريات سعر العمالت على القوائم املالية
لشركة بيت التمويل املصري يف  01ديسمرب . 1111
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السؤال الثالث :
 -1يف ضوء معيار احملاسبة املصري رقم ( " )10أثار التغريات يف أسعار صرف العمالت
األجنبية " ناقش ما يلي :
( أ ) عوامل حتديد عملة التعامل للمنشأة ؟
(ب) حتديد عملة التعامل لشركة الشروق الدولة ( شركة مساهمة مصرية )
وشركاتها التابعة مع توضيح السبب إذا عرفت ما يلي :
 -1شركة روسية ( شركة تابعة لشركة الشروق للمباني – شركة مساهمة مصرية)
تقيم يف روسيا وتعمل يف جمال بناء العقارات  ،وتقوم الشركة بتسعري وحتصيل مثن
بيع العقارات بالدوالر األمريكي علما بأن العملة احمللية لدولة روسيا هي الروبل
الروسي؟
 -1شركة اجنليزية تقيم باجنلرتا ( شركة تابعة لشركة الشروق للمباني – شركة
مساهمة مصرية) تعمل يف استخراج وبيع مشتقات البرتول واليت يتم تداوهلا وحتديد
أسعارها عامليا بالدوالر األمريكي  .تقوم الشركة بتحصيل مبيعاتها بالدوالر األمريكي
 .حوالي  %41من مصروفات الشركة النقدية بالدوالر األمريكي و  %11باجلنية
االسرتليين .
 -0شركة أملانية تقيم بأملانيا ( شركة تابعة لشركة الشروق للمباني – شركة
مساهمة مصرية ) تعمل يف صناعة السيارات ومعظم إيراداتها وتكاليفها والتدفقات
النقدية بالشركة تتم بعملة اليورو إال أن رأمسال الشركة دفع بالدوالر األمريكي .
 -4شركة الشروق للمباني ( شركة تابعة لشركة الشروق الدولية – شركة
مساهمة مصرية) تتداول اسهمها يف األسواق املصرية واألجنبية تقيم يف مصر وتعمل يف
بناء العقارات  ،ويتم التسعري والبيع باجلنيه املصري واليت متثل حوالي  %41من إمجالي
إيراداتها والباقي من توزيعات األرباح من الشركات التابعة كال حسب عملة التعامل
اخلاصة بها .
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 -1يف ضوء معيار احملاسبة املصري رقم ( " )11االستثمارات يف شركات شقشقة " :
( أ ) ناقش املعاجلة احملاسبية لطريقة حقوق امللكية ؟
(ب) يف ضوء املعاجلة احملاسبية – أجب على األسئلة التالية :
 -1متتلك شركة البحر األمحر  %11من أسهم شركة شقيقة  .باعت الشركة
الشقيقة بضاعة بتكلفة  0111جنيه مصري لشركة البحر األمحر بسعر بيع 1111
جنيه مصري  ،ومل تبا حتى تاريخ امليزانية يف  01ديسمرب  . 1111حققت الشركة
الشقيقة صايف ربح  11ألف جنيه يف السنة املالية املنتهية يف  01ديسمرب . 1111
املطلوب  :حتديد نصيب شركة البحر األمحر يف القوائم املالية اجملمعة من ربح
الشركة شقيقة يف السنة املالية املنتهية يف  01ديسمرب . 1111
 -1يف  1يناير  1111باعت شركة الشرق األقصى للزجاج ( شركة مملوكة بالكامل
لشركة الشرق األقصى القابضة ) بضاعة ( عبوات زجاجية ) لشركة املشروبات الغازية
( شركة شقيقة لشركة الشرق األقصى القابضة بنسبة ملكية  ) %01وبهامش ربح
قيمته مليون جنيه مصري  .وتعترب العبوات الزجاجية أصول ثابتة بالنسبة لشركة
املشروبات الغازية والعمل االنتاجي هلا  4سنوات .
املطلوب  :حتديد نصيب ربح شركة الشرق األقصى القابضة من تلك املعاملة يف
القوائم املالية اجملمعة يف نهاية السنة املالية  01ديسمرب . 1111

السؤال الرابع :
أوال  :اشرح مفهوم كل من التقديرات احملاسبية والسياسات احملاسبية واألخطاء .
ثانيا  :بالنسبة ملا يلي ويف ضوء معيار احملاسبة املصري رقم ( )1حدد ما الذي يعترب
تغري يف السياسات احملاسبية وما الذي يعترب تغري يف التقديرات احملاسبية أو أخطاء
حماسبية وما هو غري ذلك موضحا القيود احملاسبية وبيان كيفية توصلك لألرقام
كلما أمكن ذلك .
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 -1الشركة ( أ ) لديها جمموعة من األصول الثابتة كانت تقوم بإهالكها بطريقة
القسط املتناقص وكانت قيمة تلك األصول  0مليون جنيه واملعدل املستخدم  %11ويف
نهاية السنة الثالثة كانت القيمة الدفرتية لتلك األصول  01.1111جنيه ( 0111111
تكلفة وجممع إهالك  ) 1518111قامت الشركة بتغيري طريقة إهالك األصول الثابتة
إىل طريقة القسط الثابت وبنسبة  %11وقد قام حماسب الشركة باحتساب فرق
اإلهالك عن تلك السنوات بقيمة قدرها  11.1111جنيه  .واملطلوب حتديد تلك
املعاجلة وأثرها على القوائم املالية يف السنة الرابعة مع بيان ما تستند إليه من مربرات
-1

الشركة ( ) كان لديها مبنى يستخدم لألعمال اإلدارية ومدرج ضمن بند

األصول الثابتة ومثبت بالتكلفة وكانت تقوم باستخدام طريقة القسط الثابت يف
إهالكه ثم قامت بإخالء هذا املبنى وقامت بتأجريه يف ظل معيار االستثمار العقاري
وقامت باثباته بالقيمة العادلة .
 -0الشرطة (ك) متتلك جمموعة من اآلالت تكلفتها  0مليون جنيه وجممع إهالكها 1.1
مليون جنيه قامت ببيع تلك اآلالت مببلغ  1.4مليون جنيه ألحدى شركات التأجري التمويلي
ثم اعادت استئجارها مببلغ مليون جنيه يف السنة ملدة ثالث سنوات .

 -4تقوم الشركة (ن) ببناء مصنع جديد هلا وقد قامت باحلصول على قرض لتمويل
بناء املصنع وقد بلغ ما مت انفاقه حتى اآلن على املصنع مبلغ  11مليون جنيه وكانت
قيمة الفوائد املستحقة على القرض  10مليون جنيه واملبلغ الواجب رمسلته على
املصنع  11مليون جنيه  ،قامت الشركة برمسلتها مع العلم بأن القيمة العادلة
للمشرو حتى اآلن  .1مليون جنيه .
 -1الشركة (ل) تعمل يف جمال املقاوالت وقد حتملت مبلغ  1مليون جنيه خالل عام
 1111ملشرو معني وكانت التكلفة املتبقية واملقدرة إلنهاء املشرو  48مليون جنيه وقد
كانت قيمة العقد اخلاص بتلك املقاولة مبلغ  11مليون جنيه وقد أصدرت الشركة
مستخلصات قيمتها  .مليون جنيه محلتها كإيرادات مقابل مبلغ  1مليون جنيه تكلفة
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ثالثا  :وضح املعاجلات احملاسبية اآلتية مع القيود احملاسبية يف ضوء ما تستند إليه يف
ظل معايري احملاسبة املصرية :
 -1حققت إحدى الشركات خسائر ضريبية يف عام  111.قدرها  8مليون جنيه وقد
قامت الشركة بدراسة األرباح الضريبية املتوقع حتقيقها خالل  1سنوات فاتضح أنها
تصل إىل  11مليون جنيه وأن سعر الضريبة هو . %01
 -1الشركة ( أ ) قامت بإصدار  1111سند قابل للتحويل ألسهم يف أول ينار ، 1111
ومدة تلك السندات  0سنوات والقيمة االمسية للسند  1111جنيه  ،وأن سعر الفائدة
املستخدم لكل سند قابل للتحويل هو  %0سنويا وإ ،كل سهم قابل للتحويل لعدد 111
سهم عادي وأن سعر الفائدة على السندات املماثلة يف السوق وغري قابلة للتحويل هو %5
 .فإذا علمت أن القيمة احلالية للسندات يف نهاية  0سنوات هي  114400.جنيه وأن
القيمة احلالية للفوائد املستحقة على السندات هي  010.01جنيه .
فاملطلوب  :حدد طبيعة تلك األداة والقيود احملاسبية هلا مبينا كيفية توصلك
لألرقام .
 -0قامت الشركة (ص) باستالم قرض مببلغ  0مليون جنيه من احلكومة مبعدل
فائدة سنوي  %1ويتم رده بعد مخس سنوات وإن سعر الفائدة السائد يف السوق هو %1
وأن القيمة العادلة للقرض على سعر  %1هو  101104.جنيه .
واملطلوب  :إعداد قيود اليومية العامة وتوضيح رصيد القرض على مدار اخلمس سنوات
 -4إحدى الشركات تعمل يف شراء وبيع العقارات وكان لديها عقار تكلفته  .مليون
جنيه وقد قامت بتحويله الستثمار عقاري وكانت القيمة العادلة للعقار  8مليون جنيه
واملطلوب  :بيان املعاجلة احملاسبية .
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مادة احملاسبة املالية املستوى النهائي

السؤال اخلامس :
حدد التعريفات واملعاجلات احملاسبية اآلتية يف ضوء معايري احملاسبية املصرية :
 - 1حتديد متى يتم االعرتاف بالدخل واألصل .
 - 1عرف االستمرارية واحليطة واحلذر .
 - 0عرف تعليق الرمسلة ومتى تتم .
 - 4عرف فرتة استحقاق امليزة vesting period
 - 1األداه املالية املركبة واملشتقة الضمنية .
 - 0األصول املالية احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق Held to maturity
 - .أنوا التحوط hedge
 - 8قياس األصول احليوية .
 - 5عرض حقوق األقلية بالقوائم املالية اجملمعة مع مناقشة تربير ذلك .
 - 11طرق حتديد نسب االمتام بعقود االنشاءات .

السؤال السادس :
ترغب الشركة (ك) يف االستحواذ على الشركة (م) وطلبت منك إجراء عملية فحص
ناف للجهالة على القوائم املالية للشركة (م) وقدمت لك القوائم املالية للشركة (م)
يف  1111/11/01األرقام املقارنة  ،كما أفادتك أن الشركة (م) بدأت نشاطها يف أول
يناير  1110وأعدت أول قوائم مالية هلا عن السنة املنتهية يف  01ديسمرب  1110وكانت
القوائم كما يلي :
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قائمة املركز املالي للشركة ( م )
األرقام باملليون جنيه
1313

1332

أصول طويلة األجل
أصول ثابتة بالصايف

111

111

استثمارات يف شركات تابعة

11

11

جممو األصول الثابتة

111

1.1

أصول متداولة
عمالء بالصايف

41

01

املخزون

01

.1

نقدية بالبنوك والصندوق

01

11

جممو األصول املتداولة

101

111

إمجالي األصول

181

151

التزامات متداولة
موردون

01

11

مصروفات مستحقة

11

11

إيرادات مؤجلة

11

.1

جممو االلتزامات املتداولة

111

111

االلتزامات طويلة األجل
قرض طويل األجل

01

41

جممو االلتزامات طويلة األجل

01

41

حقوق امللكية
111

رأس املال املصدر واملدفو

05

111

مادة احملاسبة املالية املستوى النهائي

دور نوفمرب 2102
االحتياطيات واألرباح

01

11

جممو حقوق امللكية

111

141

جممو االلتزامات وحقوق امللكية

181

151

قائمة الدخل للشركة (م)
1313

1332

اإليرادات
إيرادات بيع بضائع

111

81

إيرادات مقاوالت

011

111

إمجالي اإليرادات

411

181

تكلفة املبيعات
تكلفة البضاعة املباعة

11

41

تكلفة أعمال املقاوالت

111

111

إمجالي تكلفة النشاط

111

101

جممل الربح

111

111

املصروفات األخرى
إهالك أصول

11

11

اضمحالل عمالء

11

11

اخنفاض خمزون

11

1

فوائد قروض

4

0

مصروفات عمومية وتسويقية

51

05

إمجالي املصروفات األخرى

141

111

صايف الربح

11

11
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فإذا توافرت لديك املعلومات التالية :
 -1أن تكلفة األصول الثابتة واليت قد مت اقتناؤها يف يناير  1110واليت كانت تبلغ
 111مليون جنيه تتمثل يف تكلفة مبنى مببلغ  111مليون جنيه واآلالت واملعدات مببلغ
 11مليون جنيه وأصول أخرى مببلغ  11مليون جنيه وأن مجيع األصول تستهلك
بطريقة القسط الثابت مبعدل  %11سنويا  ،فإذا علمت أن القيمة االستخدامية لآلالت
يف عام  1118قد بلغت  11مليون جنيه بينما بلغت القيمة العادلة ناقصا مصاريف البيع
لآلالت مبلغ  18مليون جنيه وأن الشركة مل تأخذ تلك التغريات يف احلسبان .
 -1االستثمارات يف الشركات التابعة تتمثل يف استثمارات الشركة (م) يف الشركة
(س) وأن الشركة ( م) متتلك  %81من أسهم الشركة (س) وأن الشركة (س) حققت
خسائر متتالية عن السنوات  1111 ، 1115 ، 1118مبلغ  8مليون و  11مليون جنيه .
 -0بدراسة أعمار الديون والقضايا املرفوعة على عمالء اتضح أن هناك عمالء مشكوك
يف حتصيلهم قيمتهم  11مليون جنيه .
 -4اتضح أنه ضمن اإليرادات املؤجلة يف عام 1111بضاعة مت تسليمها للعمالء مببلغ
 11مليون جنيه وتكلفتها مبلغ  1مليون جنيه .
 -1أن الشركة قد قامت بالدخول يف نشاط املقاوالت يف أول يناير  1115وأن الشركة
قامت باثبات إيرادات من واقع املستخلصات املقدمة للعمالء وأن قيم العقود تبلغ 011
مليون وأن التكلفة املقدرة إلنهاء العقد يف عام  1115مبلغ  181مليون جنيه ويف عام
 1111مبلغ  81مليون جنيه .
 -0أن القسط السنوي املستحق للقرض يبلغ  11مليون جنيه .

واملطلوب :
أ  -إعداد قائميت املركز املالي وقائمة الدخل يف ضوء معايري احملاسبة املصرية يف
ظل املعلومات السابقة .
ب  -كتابة تقرير يوضح األسباب واألسانيد اليت توصلت بها لألرقام ؟
ملحوظة  :يتم اهمال األثر الضرييب ( قائمة التدفقات النقدية غري مطلوبة ) .
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