
Lebanese Association of Certified Public Accountants - IFRS 

December 2017 Exam 

Page 1 of 13 
 

 

 %( 45أختر الجواب املناسب )

    

 االفتراضات املحاسبية األساسية التي تستخدمها املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية تشمل جميع األجوبة أدناه باستثناء:  1

 االستمرارية .أ 

 الدورية .ب 

 أساس االستحقاق .ج 

 األهمية النسبية  .د 

كانت قد باعتها للعمالء  مستحقة (gift certificate) قسيمة شراء 2000 ، تبين ملحالت سو أن لديها2015كانون األول  31في  2

ما هو مبلغ اإليرادات  في املئة من مبيعاتها. 60تعمل محالت سو بهامش ربح إجمالي يبلغ  .لكّل منها€  50مقابل  2015خالل عام 

  ؟2015ول كانون األ  31يجب تأجيله في التي  املستحقةاملذكورة  بقسائم الشراءاملتعلقة 

 0€ .أ 

 40,000€ .ب 

 60,000€ .ج 

 100,000€ .د 

 :2015للعام  Aceنورد أدناه املعلومات املتوافرة عن شركة  3
 

 1,150,000$املدفوعات املتعلقة بالشراء                       

 75,000زيادة في الحسابات الدائنة                          

 30,000        تراجع في مخزون البضائع                   
 

 ؟ 2015كم بلغت تكاليف البضائع املباعة لعام 
 

 1,255,000$ .أ 

 1,195,000$ .ب 

 1,105,000$ .ج 

 1,045,000$  .د 

 :بالنظر إلى بنود بيان الدخل التالية 4
 

 الدخل من العمليات

 الضرائب على الدخل اقتطاع الدخل قبل

 الدخل من العمليات املستمرة

 الدخل من العمليات املتوقفة

 الدخل صافي
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 أرباح السهم الواحد املطلوب اإلفصاح عنها؟ما هو عدد مبالغ 

 5 .أ 

 4 .ب 

 3 .ج 

 2 .د 

 اإليداع باألمانة طريقة تسويق متخصصة حيث:  5

 يشتري الشاري باألمانة البضائع لبيعها ويدفع سعرها بعد بيعها .أ 

 يحتفظ الشاري باألمانة )الوكيل( بحق امتالك املنتج  .ب 

 ائع مقدًما وُيدفع له بعد بيع البضائع يدفع الشاري باألمانة ثمن البض .ج 

 يحتفظ الشاري باألمانة باملنتج لكن يبقى حق امتالكها للجهة املصّنعة  .د 

 باالستناد إلى ما يلي:  6

 

 800,000$الدخل الصافي                                                       

 4.25                   األرباح املحققة عن كل سهم                      

 2.00األرباح/ األسهم العادية                                                 

 160,000            عالقة     املتوسط املرّجح لعدد األسهم العادية ال

 

 ما هو مبلغ أرباح األسهم املمتازة؟ 

 480,000$ .أ 

 320,000$ .ب 

 160,000$ .ج 

 120,000$ .د 

 : 2015كانون األول  31بما يلي للسنة املنتهية في  Transformersأفادت شركة  7

 120,000$                                                       الدخل الصافي

 20,000                          أرباح األسهم املمتازة املصرح عنها

 4,000                        أرباح األسهم العادية املصرح عنها

 2,000           خسارة غير متحققة، بعد خصم الضريبة

 160,000                                                األرباح غير املوّزعة

 80,000                              أسهم عادية -أسهم رأس املال

 مجّمع الدخل الشامل اآلخر

 10,000                                   رصيد أول املّدة                   

 تسجيله؟   Transformersما هو رصيد آخر املدة ملجّمع الدخل الشامل اآلخر الذي يجب على شركة 
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 12,000$ .أ 

 10,000$ .ب 

 8,000$ .ج 

 2,000$ .د 

 Murphyنورد أدناه املعلومات املتوافرة عن شركة  8

 

    8,000    $                            2014انون األول ك 31مخصصات الديون املشكوك بإمكانية تحصيلها في 

 400,000                                                                           2015املبيعات باالئتمان في العام 

 9,000                          2015الحسابات املدينة املعتبرة عديمة القيمة واملشطوبة في خالل العام 

ات ر أن هناك حاجة إلى مخصص، تقرّ 2016كانون الثاني  مطلعفي  املدينة ومتوسط دورانهاالحسابات  في ضوء مراجعةغير أنه 

له يسجت Murphyلشركة . ما هو املبلغ الذي ينبغي 2015كانون األول  31للحسابات املشكوك في تحصيلها في  $5,500بقيمة 

 ؟2015 كانون األول  31لسنة املنتهية في " لةماملعدو  بوصفه "مصروفات الديون 

 4,500$ .أ 

 5,500$ .ب 

 6,500$ .ج 

 13,500$ .د 

9 jl  تملك شركةKeck 450  للوحدة الواحدة. 42بسعر  2015كانون الثاني  1وحدة من املنتج )أ( قيد التصّرف في $ 

 املنتج )أ(:  شراءنورد أدناه معلومات               

 كلفة الوحدة عدد الوحدات          التاريخ        

 44$ 600 10       كانون الثاني  

  18 750 46 

  28 300 48 

 31تكلفة املخزون في  بناء عليه، تكون  .جاهزة( أ)وحدة من املنتج  600 وجود 2015 كانون الثاني 31في  يظهر الجرد املادي  

 على أساس قاعدة  2015 كانون الثاني
ً
 صادر أوال

ً
 : FIFO الوارد اوال

 

 25,500$ .أ 

 26,700$ .ب 

 28,200$ .ج 

 24,600$ .د 

 أو األدنى كلفة؟ ق قالقابلة للتح الصافيةلى القيمة إاملخزون جردات  تشير ألي سبب 10

 

 لإلبالغ عن خسارة في حال حصول تراجع في اإلفادة/ املنفعة املستقبلية .أ 
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 ألغراض االعتدال .ب 

 املنفعة املستقبلية أدنى من التكلفة األصليةلإلبالغ عن خسارة في حال حصول تراجع في اإلفادة/     .ج 

 السماح باإلقرار باألرباح املستقبلية  .د 

 

 ان املنتجات الزراعية هي 11

 .بيولوجيةصول أحصادها من  -أ 

 .هانتاجإ ةتقدر في وقت الحصاد بتكلف -ب 

 .يتم تقييمها في كل فترة مالية بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع -ج 

 يما يتعلق باملنتجات الزراعيةجميع الخيارات صحيحة ف -د 

$،  4الوحدة إنتاج دوالرا. تبلغ التكلفة املقدرة إلكمال  18دوالرا لكل وحدة. وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة  25تبيع شركة هادي منتج مقابل  12

كلفة أو صافي القيمة القابلة للمنتج، بتطبيق مبدأ الت اظهارهوحدة التي يجب لل$. ما هو املبلغ  6 الوحدة والتكلفة املقدرة لبيع

 للتحقق ايهما أقل؟

 

 .20$ -أ 

 .15$ -ب 

 .18$ -ج 

 .19$ -د 

 وبناء ثم هدمت املبنى واستخدمت العقار كموقف للسيارات،  13
ً
املعالجة املحاسبية املناسبة لتكلفة  تكون إذا اشترت شركة ارضا

 :على معتمدةاملبنى 

  جمعة لرأرض والبناءأهمية التكلفة املخصصة للمبنى فيما يتعلق بالتكاليف امل -أ 
ً
 معا

 .املبنى قبل هدمه إلقتناءاملدة الزمنية  -ب 

 .االستخدام املتوخى في املستقبل ملوقف السيارات -ج 

 .نية اإلدارة للتملك عند اقتناء املبنى -د 

 عند احتساب مبلغ تكلفة الفائدة املراد رسملتها، يشير مفهوم "الفائدة املمكن تجنبها" إلى  14

 

 .لفائدة املتكبدة بالفعلا. إجمالي تكلفة ا

 .ب. تكلفة رأس املال مقابل حقوق امللكية

لم تكن النفقات املتعلقة بتشييد األصول  فيما لو ج. ذلك الجزء من إجمالي تكلفة الفائدة الذي لم يكن قد تم تكبده 

 .قد أجريت

 هايلعالجزء من متوسط النفقات املتراكمة التي لم يتم تكبد أي تكاليف فوائد ذلك د. 

 لدفع تكاليف إنشاء أصول مؤهلة لرسملة الفائدة، ي  15
ً
استثمار األموال الزائدة غير الالزمة لدفع  مكنعندما تقترض الشركة أمواال

 . وينبغي أن تكون الفوائد املكتسبة من هذه االستثمارات املؤقتةمنتجة للفائدة بشكل مؤقت في أوراق مالية نشاءتكاليف اال
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 .ءنشاتكلفة الفائدة املتكبدة أثناء أعمال االمقابل منزلة ا. 

 .ؤهاإنشاؤ ب. تستخدم لزيادة تكلفة األصول التي يجري 

 .ج. مضروبا بمعدل فائدة مناسب لتحديد مقدار الفائدة املراد رسملتها

 .د. معترف بها كإيرادات للفترة

 بناء املمتلكات واملنشآت واملعدات؟ أي مما يلي هو النهج املوص ى به ملعالجة الفائدة املتكبدة في تمويل 16

 .ا. رسملة الفائدة الفعلية املتكبدة التي تم تكبدها أثناء اإلنشاء فقط

 العقد. فيب. تحميل تكاليف األموال املستخدمة سواء كانت محددة أم ال 

 .ج. ال ترسمل أي فائدة أثناء اإلنشاء

مضروبا بالكلفة املقدرة للمصرف املركزي فائدة األساس ي د. رسملة تكاليف الفوائد بطريقة تكون مساوية ملعدل ال

 لالصل الذي يتم إنشاؤه.

 عندما يتم تسجيل االصل الذي تم الحصول عليه من خالل املنح الحكومية باستخدام طريقة رأس املال، 17

 .يتم زيادة االصول وحقوق امللكية بالقيمة العادلة لالصل -أ 

 .القيمة العادلة لالصليتم زيادة املوجودات واملطلوبات ب -ب 

 .يتم زيادة األصول وحقوق امللكية بكلفة األصل -ج 

  .يتم زيادة املوجودات واملطلوبات بكلفة األصل -د 

    Depletion expenseنفقات االستنفاذ للموارد الطبيعية    18

 .عادة جزء من تكلفة البضائع املباعة يه -أ 

 االستنفاذتكاليف املعدات امللموسة في قاعدة  -ب 

 .تنفاذبعد تكاليف التطوير غير امللموسة من قاعدة االسيست -ج 

 فاذ.من قاعدة االستن  restoration costsباستثناء تكاليف إعادة املوقع  -د 

 أي من التكاليف التالية يجب رسملتها في السنة املتكبدة؟ 19

       Research and development costs تكاليف البحث والتطوير                                            -أ 

 Costs to internally generate goodwill الشهرة داخليا                                       إنشاءتكاليف  -ب 

     Organizational costs                                       للشركة تاسيس التكاليف لتنظيم -ج 

     Costs to successfully defend a patent                      تكاليف الدفاع عن براءة اختراع بنجاح   -د 

 أي من الحاالت التالية يؤدي إلى تسجيل إيرادات غير مكتسبة؟ 20

 .توفير االئتمان التجاري للعمالء -أ 

 .بيع املخزون -ب 

 .بيع اشتراكات املجالت -ج 

 .نتجاتتوفير ضمانات )كفاالت( للم -د 
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% اذا تم تسديد الفاتورة خالل 1)حسم نقدي  1/15مع شروط $  9500 بقيمة مخزون على الحساب  هيدرا ايلول، اشترت 1في   21

ايلول. على افتراض أن هيدرا تستخدم  18دوالر. تم دفع ثمن الشراء في  200رسوم الشحن  بلغت. FOB، 30يوم(  صافي  15

ايلول كحسابات مستحقة  1ما هو املبلغ املسجل في  نظام الجرد املستمر للمخزون والطريقة الصافية لحساب خصومات الشراء،

 الدفع عن هذا الشراء؟

 .9,405$ -أ 

 .9,605$ -ب 

 .9,700$ -ج 

 .9,500$ -د 

شباط قامت الشركة باقترض مبلغ  25شباط. في  28يستحق دين لشركة بوريست والبالغ قيمته مليون دوالر في    22

دات لتسديد القرض البالغ مليون دوالر أمريكي وقامت بتسديد سنوات( واستخدمت العائ 5دوالر أمريكي )سند مدته  800،000

الباقي من النقد املختلف املوجود في الشركة. ما هو مقدار الدين الذي يجب تصنيفه على أنه طويل األجل في البيانات املالية في 

   كانون االول؟ 31

 .1,000,000$ -أ 

 .0$ -ب 

 .800,000$ -ج 

 .200,000$ -د 

للسهم بمبلغ إجمالي قدره €  20اسهم تفضيلية بقيمة   1،000و €  5م عادي بقيمة اسمية سه 1،000تصدر شركة هيرو  23

يورو. ما هو  28يورو، وكانت األسهم التفضيلية تباع بمبلغ  36وفي تاريخ اإلصدار، كانت األسهم العادية تباع بمبلغ €.  60،000

 يلية؟رأسهم التفضلهيرو للمركز املالي شركة املبلغ املسجل في بيان 

 31,000€ -أ 

 36,000€ -ب 

 26,250€ -ج 

 28,750€ -د 

 االستثمارات في استثمارات الدين التجارية بطريقة ظهار ا عمومايتم               24

 .التكلفة املطفأة -أ 

 .القيمة االسمية -ب 

 .القيمة العادلة -ج 

 قيمة االستحقاق. -د 

 باعتماد املعايير الدولية للتقارير املالية، ان خيار القيمة العادلة 25

 .ب أن تطبق على جميع الصكوك واالدوات التي تمتلكها الشركةيج  -أ 

 .قد يتم اختيارها كطريقة تقييم من قبل الشركة في أي وقت خالل أول سنتين من امللكية  -ب 

 .بالغ عن جميع املكاسب والخسائر في الدخلاإل   -ج 

 .كل هذه الخيارات املذكورة اعاله صحيحة  -د 
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٪ من االسهم العادية القائمة في الشركة املستثمر فيها؟50٪ و 20ندما تمتلك الشركة ما بين أي من العبارات التالية تنطبق ع  26  

 .يجب على املستثمر دائما استخدام طريقة حقوق امللكية لحساب استثماراته  -أ 

ر الظروف على أنه غير قادر يجب على املستثمر استخدام طريقة حقوق امللكية لحساب استثماراته ما لم تشي  -ب 

 .على ممارسة "تأثير جوهري" على الشركة املستثمر فيها

يجب على املستثمر استخدام طريقة القيمة العادلة ما لم يكن قادرا على إثبات القدرة على ممارسة "تأثير هام"   -ج 

 .على الشركة املستثمر فيها

 .لة لحساب استثمارهيجب على املستثمر دائما استخدام طريقة القيمة العاد  -د 

 

 وفقا لطريقة حقوق امللكية في محاسبة االستثمارات، يقوم املستثمر باالعتراف بحصته في االرباح في الفترة التي:  27

 .يبيع املستثمر االستثمار -أ 

 .تعلن الشرکة املستثمر فیھا عن توزیعات أرباح -ب 

 .تقوم الشركة املستثمر فيها بتوزيع أرباح -ج 

 رباح من قبل الشركة املستثمر فيها في بياناتها املاليةيتم االفصاح عن اال  -د 

ودفعت تكاليف الوساطة  102اشترت كيرن السندات بسعر  دوالر. 400،000اشترت شركة كيرن سندات بقيمة أسمية قدرها  28

 يجب ان يكون املبلغ املسجل كتكلفة استثمار الدين: $. 6000بقيمة 

 

 .406,000$ -أ 

 .414,000$ -ب 

 .408,000$ -ج 

 .400,000$ -د 

مع مكافأة  2015آذار  30دوالر أمريكي في  850،000أبرمت شركة مارل لإلنشاءات عقدا مع عميل لبناء مستودع بمبلغ   29

دوالر  10،000. ويتم تخفيض املكافأة بمقدار 2015تموز  31دوالر أمريكي إذا تم االنتهاء من املبنى بحلول  50،000أداء بقيمة 

تأجيل إتمامها. عادة ما تشمل مارل هذه مكافآت االنتهاء في عقودها، وبناء على الخبرة السابقة تقدر نتائج أمريكي كل أسبوع يتم 

 :االنتهاء من االعمال كالتالي

منجز في      احتمال 

 %65 2015تموز  31

 %25 2015آب  7

 %5 2015آب  14

 %5 2015آب  21
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 سعر الصفقة لهذه املعاملة هوان    

 895,000$ -أ 

 850,000$ -ب 

 552,500$ -ج 

 585,000$ -د 

$. في ذلك التاريخ دفعت  90,000سنوات بإيجار الشهري بقيمة  10، استأجرت شركة بسام املكاتب ملدة 2016كانون االول  1في   30

 الشركة للمالك املبالغ التالية:

 90,000$ عربون لاليجار

 90,000 إيجار الشهر األول 

 90,000 إيجار الشهر االخير

 495,000 تركيب جدران ومكاتب جديدة

 $765,000 

. ما هو املبلغ الذي يجب أن تسجله شركة بسام على 2016دوالر على مصاريف اإليجار في عام  765،000تم تحميل كامل مبلغ 

 ؟2016كانون االول  31النفقات للسنة املنتهية في 

 90,000$ -أ 

 94,125$ -ب 

 184,125$ -ج 

 495,000$ -د 

 

 % ( 15صح او خطأ )

 

 ان التغير في السياسة املحاسبية هو تغير يحدث نتيجة معلومات جديدة او خبرة إضافية. 1

 

ائع التي كانت موجودة عند تحدث األخطاء في البيانات املالية نتيجة أخطاء حسابية )رياضية( او سهو او سوء استخدام للوق 2

 البيانات املالية.اعداد 

 

ميع التغيرات في امللكية خالل فترة معينة باستثناء ما ينتج عن التوزيعات للمالكين.يتضمن بيان الدخل الشامل  ج  3  

 

 منها التكاليف البيعية املقدرة 4
ً
في  يسجل املخزون من املنتوجات الزراعية كالقمح والليمون ... ألخ بالقيمة العادلة مطروحا

 للمعايير الدولية  موسم الحصاد
ً
  .يةالتقارير املال إلعدادوفقا

 

ينتج عن تطبيق قاعدة التكلفة او القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل بعدم ثبات الن الشركة ممكن ان تقيم مخزونها   5
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 بسعر التكلفة في سنة معينة وتقيمه بالقيمة القابلة للتحقق في السنة املقبلة.

 

 ا لغاءلإلعقد شراء غير قابل  بإبرام ، قامت شركة دايزي 2015في أواخر عام  6
ً
 بان سعر العقد حاليا

ً
من سعر السوق. على علما

 للمعايير الدولية للتقارير 2016الشراء في أوائل عام تنفيذ عملية تتوقع شركة دايزي ان تتكبد خسائر عندما يتم 
ً
. وفقا

 .2015املالية، يجب على شركة دايزي االعتراف بااللتزام والخسارة املقابلة في عام 

 

 تحسينات في األراض ي.كت الخاصة بالتحسينات املحلية مثل أضواء الشوارع واملجاري ديراالتق ر يجب ان تعتب 7

 

عتراف بها كإيرادات على مدى ال ل منحة حكومية كإيرادات مؤجلة ويتم االمن خ ىاملقتن الصلليمكن تسجيل القيمة العادلة  8

 .صلال اعمر 

وعاء االستهالك.جزءا من  هاإعادة تجديد وتكاليف لموسةتشكل تكاليف التطوير غير امل  9  

مة الدفترية املتبقية للبراءة ، فإن القي)موجودة( إذا تم الحصول على براءة اختراع جديدة من خالل تعديل براءة قائمة 10

 .الجديدة االختراع راءةبيمكن إطفاؤها على مدى فترة  وجودةامل

متداولة ما لم يتم إبرام اتفاق إلعادة التمويل قبل إصدار البيانات  خصومها تصنف التزامات الديون القصيرة األجل على أن 11

 .املالية

رأوراق املالية لتكلفة املطفأة أساس ال قيمةإذا حددت الشركة أن استثمارا قد انخفضت قيمته، فإنه يخفض   12

 .عكس هذه الخسارة في القيمةنلت ،الفردية

 .ةاسترداد التكلفطريقة رة الحالية على عقد مربح في إطار طريقة نسبة اإلنجاز و يجب االعتراف بالخسارة في الفت  13

 

 .من قبل املستأجر ، يجار الذي يحتوي على خيار شراءيجب أن يتم رسملة عقد إال   14

 .إيرادات تأجيروجزء كفوائد كجزء  -بموجب طريقة التشغيل، يسجل املؤجر كل إيصال إيجار كإيرادات   15

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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I -  ( 6.5مطابقة )% 

 أربط العناوين التالية بالجمل املناسبة أدناه 
 

 نورد أدناه مجموعة من الخصائص النوعية واملبادئ واالفتراضات املحاسبية. 

)يمكن استخدام البنود )أ( إلى )ك( أكثر من  أربط الحرف املقابل لكل بند بالجملة املناسبة التي تشرح كيفية تطبيقه. 

ا( 
ً
 مّرة واحدة كما يجوز عدم استخدامها إطالق

 

 افتراض الوحدة املحاسبية/ االقتصادية املستقلة -أ 

 افتراض استمرارية املشروع -ب 

 افتراض وحدة القياس النقدي -ج 

 ض الدوريةافترا -د 

 مبدأ التكلفة التاريخية -ه 

 مبدأ االعتراف باإليرادات -و 

 باملصروفات  االعترافمبدأ  -ز 

 مبدأ اإلفصاح التام -ح 

 املالءمة  -ط 

 )العادل( التمثيل الصادق -ي 

 قابلية املقارنة  -ك 

 

 ____________________  افتراض ثبات الدوالر )ال تستخدم مبدأ الكلفة التاريخية( .1  

 ____________________هو تحقق موجب األداء العامل الرئيس ي  .2  

 ____________________عرض معلومات خالية من األخطاء .3  

 ____________________تقارير مالية سنوية   .4  

 ____________________تسجيل االستهالك السنوي   .5  

 ____________________وحدة قياس معيارية تفيد املعامالت التجارية .6  

   ________________كجزء من املعلومات الضرورية املطلوبة في العرض العادل فصاحاتاال  .7  

 ____________________فصل عمليات الوحدة وأموالها عن عمليات أصحابها وأموالهم   .8  

 ____________________ لفترة طويلةاستمرار املشروع في ممارسة نشاطه  .9  

 ____________________ودات باملبالغ املدفوعة أصال لهاتقييم املوج  .10  

 ____________________تطبيق نفس املبادئ املحاسبية كما في السنة السابقة   .11  

 ____________________تلخيص السياسات املحاسبية الهاّمة           .12  

 ____________________عرض املعلومات في أوانها وبقيمة استباقية ورجعية    .13  



Lebanese Association of Certified Public Accountants - IFRS 

December 2017 Exam 

Page 11 of 13 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II-  (10) اعداد البيانات املالية املوحدة% 

  2015كانون األول  31نورد أدناه بيانات املركز املالي لثالث شركات كما في 

 طوأرس  سقراط  هالي   

   $000  $000  $000 

        األصول 

        األصول غير املتداولة

 160  100  300   األصول املادية

   -  75  سهم في سقراط 18,000 االستثمارات بسعر التكلفة

   -  30  سهم في أرسطو 18,000 

        

 80  160  345   األصول املتداولة

   750  260  240 

        

        حقوق املالكين وااللتزامات

 60  30  250   سهم بقيمة دوالر واحد(الأسهم رأس املال )

 100  180  400   األرباح غير املوّزعة

 80  50  100   القروض غير املتداولة

   750  260  240 

  

التوالي. انخفضت قيمة الشهرة  $ على 30,000$ و  70,000كان احتياطي شركتي سقراط وأرسطو في وقت االستثمارات 

 .$ 3000التجارية املرتبطة بحيازة شركة سقراط انخفاضا كامال، ووجب تخفيض قيمة االستثمار في شركة أرسطو بمبلغ 

 

 املطلوب: 

 .2016 كانون االول  31إعداد بيان املركز املالي املوّحد للشركة كما في 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III - حصة السهم من االرباحEPS   (10 )% 

 املجمع لشركة لوس ي: حساب األرباح أو الخسائر 

  2014 

$ 

2015 

S 

    

 85,400 80,500   قبل اقتطاع الضريبة  الربح املوّحد    

 (31,600) (28,000)  ضرائب    

 8,900 6,500     حصة أرباح الشركة الزميلة    

  59,000 62,700 

    

    عائد إلى:

 58,800 55,500  أصحاب األسهم في الشركة األم    

 (3,900) (3,500)  أصحاب الحصص غير املسيطرة    

  59,000 62,700 

    

    هيكل رأس املال

  $ 

 100,000  سنت 50أسهم عادية بقيمة 

  100,000 

 :املطلوب

 (  2014)مع املقارنة بالعام  2015كانون األول  31احتساب ربحية السهم للسنة املنتهية في 

---------------------------------- 

  :ب( إصدار أسهم مجانية)

الجزء )أ( باستثناء إصدار  يبقى حساب األرباح أو الخسائر املوحد كما في الجزء )أ( وهيكل رأس املال كما هو مبين في

يخصص سهما مجانيا لكل أربعة أسهم مملوكة، فإن هذه املسألة ال يعكسها هيكل رأس  2015شباط  1أسهم مجانية في 

 املال في الجزء )أ(. 

 

 :املطلوب

 (2014)مع املقارنة بالعام  2015كانون األول  31احتساب ربحية السهم للسنة املنتهية في 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV  -     ( 13,5عقود االنشاءات)%  

 

، أبرمت جيرارد عقًدا 2012شركة جيرارد شركة محدودة املسؤولية تتعاطى تصميم حلبات السباق وبنائها. في مطلع عام 

 $. 12,000,000لعقد بمبلغ مبدئي لتم االتفاق مبدئيا على سعر ملدة أربع سنوات و 

 

وتعترف  ُيعترف باإليرادات على مدى فترة العقد تدريجيا بالتزامن مع الوفاء بالتزام األداء )أو موجب األداء( على مر الزمن. 

 .ارنة بالتكاليف اإلجمالية املتوقعةشركة جيرارد باإليرادات استنادا إلى النسبة املئوية للتكاليف املتكبدة حتى اآلن مق

 

 :نورد أدناه بعض األرقام الهامة

 2012 2013 2014 2015 

 $000 $000 $000 $000 

     

 1,150 4,200 3,000 2,750 التكاليف املتكبدة في العام

 - 1,550 7,750 7,750 التكاليف املستقبلية املتوقعة

 12,500 11,000 5,000 3,000 ستلمة حتى تاريخهشهادة أداء العمل واملبالغ النقدية امل

 

 املطلوب: 

 

شركة جيرارد لكل من السنوات األربع املنتهية في الخاصة ببّين كيف سيتم اإلفصاح عن ما ورد أعاله في البيانات املالية 

 .2015 كانون األول  31

 

 

 

 

 

 
ً
 موفقا

ً
 عمال


