
24/03/2021كليح العلىم االلرصاديح والرجاريح و علىم الرسيير             تاذٌح      

 ذخصص    ذذليك  هحاسثي      02هاسرر                      

  قياس محاسبةالشركات المعمقة امتحان الرقابة في  

 اختر االجابة عه سؤاليه فقط على ان يكىن الثالث مىهما ا
  السؤال االول  : 8 ًماط    اليك هعطياخ الشركريي  الذاهجح  و الوذهجح 

الميوح السىليح 

 للسهن 

الميوح االسويح 

 للسهن 

عذد 

 االسهن

فارق الرميين  االصىل تالمين   الذيىى 

 الذفرريح

 

 300  الشركح الذاهجح  1.200.000 200.000 100.000 4500 200 

240 150 4000 110.000  50.000  الشركح 800.000 

 الوذهجح 

:حساب  الوطلىب   

عالوج االصذار            -السيادج في راش الوال  -عذد االسهن الىاجة اصذارها  -هعادل الرثادل     -حمىق الولكيح                 

اثثاخ ليذ االًذهاج         -الشهرج               

  التمريه الثاوي : 08 وقاط : هي خالل هعطياخ الجذول الرالي  الوطلىب :

هع ذثثيد ًسة الوساهوح على الوخطط اعذاد هخطط الرواتط تيي الشركح االم و الشركاخ الفرعيح -               

ذحذيذ ًسة السيطرج للشركح االم و الشركاخ الفرعيح .  - -                

  الوساهواخ الوجوىع 

 هثاشرج  عير هثاشرج 

%70     70   %                      А M 

%60   60   %                      B M 

%50   50  %                      C M 

%53   

 28   %  

25      %    D                  D  

      А            D M 

%39  24  %  

15    %  

     D    B            E   

      C           E M 

%40   40  %        C            F  M 

 Аعي طريك   Dفي   D   يعٌي   هساهوح  الشركح    D       А        D    علوا : اى  الرهس:      

      اى اسهن  الشركح C  ذركىى هي 80 %   اسهن عاديح و 20 % اسهن هورازج  .  و اى اسهن M كلها عاديح  

 

 

 السؤال الثالث  23  نقطة 

لٌن الموائم المالٌة للشركتٌن فً نهاٌة السنة .ا. و  Fللشركة الفرعة    066سهم بمٌمة اسمٌة   0666تمتلن الشركة  االم    

 مٌزانٌة الشركة االم

 االصول المٌمة الخصوم  المٌمة
000660666 

.0060666  

0660666 

 
0660666 

 
26..16111 

 

 راس المال  
 احتٌاطات  

 نتٌجة  
 

  الدٌون 
 

 المجموع  

0660666 

0660666 

0060666 

.0660666  

0660666 

 
26..16111      

 التثبٌتات المادٌة  
  Fثببٌتات مالٌة مساهمات فً 

 المخزون 
  الذمم 

 النمدٌات
 

 المجموع 

           

 

 



Fمٌزانٌة الشركة الفرعٌة    

 االصول المٌمة الخصوم  المٌمة
  0660666  

  0060666  

  06.666    

  0660666   

 
264116111 

 راس المال  
 احتٌاطات  

 نتٌجة  
   الدٌون 

 
وع  مالمج  

0660666 

0060666 

0060666 

 0660666  

 
264116111  

 التثبٌتات المادٌة  
  المخزون 

 الذمم   
 النمدٌات

 
 المجموع 

   

ول حسابات النتائج  للشركة  االم جد  

 ااالعباء المٌمة االٌرادات المٌمة

1.400.000 

760666 

060666 

 
 
 
 

1.500.000 

 المبٌعات  *
 اٌرادات  مالٌة  ** 

 اٌرادات اخرى 

950.000 

350.000 

560666 

060666 

30.000 

100.000 

 
1.500.000 

      

 المشترٌات 
 اعباء االستغالل 

 ااعباء مالٌة
 اعباء استثنائٌة 

 ضرٌبة على االرباح
 النتٌجة 

  
 المجموع 

 

Fحساب النتائج   للشركة الفرعٌة    
 ااالعباء المٌمة االٌرادات المٌمة

700.000 

  20.000 

   15.000 

   
 
 
 

 735.000 

 المبٌعات   
 اٌرادات  مالٌة    

 اٌرادات اخرى 

350.000 

   264.000 

    32.000 

   14.000 

   15.000  
   60.000 

 
735.000    

 المشترٌات *
 اعباء االستغالل 

 ااعباء مالٌة
 اعباء استثنائٌة 

 ضرٌبة على االرباح
 النتٌجة 

  
 المجموع 

     
 *علما ان

الذمم   هً دٌون  لدي  الشركة لفرعٌة     0660666مبلغ      

لشركة االم     امن      0060666بلغت المشترٌات  بٌن  الطرفٌن         

    0660666   لدي الشركة التابعة   اخر المدة   مخزون بلغ   

الشركة االم   رٌاتتمن  مش  الشركة التابعة   060666  لدى الشركة التابعة مبلغ  المدة مخزون اول   غبل     

       F  020222بلغت توزٌعات ارباح من  الشركة الفرعٌة      
       هامش الربح  المطبق بين الشركتين هو    21 %

 

 . المىائن الواليح الوجوعح للشركح االم  وإعذادالوطلىب :   اجراء جويع ليىد الرسىيح  
 

  ك ـــــــــــٌـــــــــــتوفــــــــبال 

 

 

    

 



 االجابة الىمىذجية
 الجواب االول      8  نقاط

الدٌون      -حساب حموق االللٌة   =  صافً  االصول   = اجمالً االصول                  -0  

ن 600               006660666=       0660666   -  000660666الدامجة                                                  

.ن6 0.             0060666=           060666    -   0660666المدمجة                                                  

 

ن 0                                                                  0/0=        066/  006معادل التبادل                -0  

600                                         00066=      0/0×      0666عدد االسهم الواجب اصدارها             -0   

600                                                   0060666=    066×    0066   الزٌادة فً راس المال         -0  

      600      0060666=   006×    0666او     0060666=     066  ×       0066حصص المساهمات          -0

ن 0                                              0060666=        0060666 -  0060666عالوة االصدار            -0  

600                                             0060666=      0060666    -  0060666لارق الشراء   =           0  

600                                                0660666  =          0060666-   0060666الشهرة     =        -0  

           =0060666  -   (0060666+0060666     =   )0660666                                              600                       

المٌود       

  ن0                                                                         0060666من ح /حصص ص  المساهمات     

   0060666الى ح/ راس المال                                        

      0060666     ح/  عالوة اصدار                                    

066666من ح   الشهرة     

0060666ح/ االصول        

ن 0                                                   060666الى ح/ الدٌون                                                  

0060666الى /  حصص المساهمات                                   

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

 االجابة عن السؤال الثاني 

                                                     M 
                                50%         

                                          60 %            70 %           
                    

                         C                         B                А     

 
       ى  4  =     4   ×  1            40%     % 25        40%      %30                               

              
                       F                          E                D      

ًسثح السيطرج     

ير هثاشرج غ   هثاشرج  

            0.5 %60    70   %                     А M 

            0.5 %70   60   %                     B M 

ى1.           %62.5  50         ÷80%      =62.5                     C M 

ى1.              %65  

40   %  

25      %     D                D  

      А          D M 

ى1.            %70 40 %     

30 %  

      

   D     B          E 

  

      C           E M 

    



 

   االجابة السؤال الثالث   

 1-قيىد االستيعاد 

0.5                                                                800000  هي ح/  راش الوال                      

  600.000   الي             سٌذاخ الوساهح                                            

200.000حمىق االلليح                                                                     

0.5                                                                   140.000 هي ح/ االحرياطاخ                    

105.000الى             احرياطاخ  هجوعح                                               

35.000      حمىق االلليح                                                                 

0.5                                                                          60.000هي ح/ الٌريجح                      

45.000الى         ًريجح هجوعح                                                         

15.000      حمىق االلليح                                                                

 قيىد المعالجة 

0ن                       0060666من ح/ المبٌعات                                                       0660666من ح/ الدٌون         

   0060666الى ح/  المشترٌات                                               0660666الى ح/      الذمم                     

 عمليات  2 مخزون اخرالمدة          

0ن                        060666من ح/  بضاعة مستهلكة                                         060666محمعة         من / نتٌجة    

   060666                 الى ح/ نتٌجة اجمالٌة                                 060666     مخزون   بضاعة                  

 مخزون اول المدة 

         ن   0                           0666من ح/ نتٌجة اجمالٌة                                          0666من ح/ احتٌاطات              

    0666بضاعة مستهلة                  ح/ال                             0666نتٌجة مجمعة                             

 الغاء توزيع االرباح 

ن 0                                    06666من ح/  اٌرادات مالٌة                                  06666من ح/  نتٌجة مجمعة         

060666     اجمالٌة الى ح/     نتٌجة                               06666الى ح/احتٌاطات                           

لىاالص  

ن000 المجموع  العناصر االم التابعة المحموع المدٌن  الدائن 

التثبٌتات المادٌة  0660666 0660666 0660666   0660666
  

 سندات مساهمة 066666 - 0660666  066666 6

 مخزون 0060666 0060666 0060666   060666 066666

 ذمم 066666 0060666 0060666  066666 0060666

0660666   0660666  0660666  نفدٌات 066666 

 000060666  المجموع       

 الخصوم

 000 المجموع

 ن
 العناصر االم التابعة المحموع المدٌن  الدائن

راس المال  000660666 0660666 006660666 066666  000660666  

000666 0600666 
06666 

0666 

0060666 
اطات  ٌاحت  0060666 0060666 0660666  

0000666 0666 
000666 

060666 

06666 

 نتٌجة 0660666 06666 0060666



 060666 

 حموق االللٌة      0060666 0060666

 الدٌون 0660666 0660666 0660666 066666  0660666

ن 000   2.150.000  المجموع     

 

 

ن 000  االجمالً   االم التابعة االجمالً المدٌن الدائن 

االٌرادات  000660666 066666  0060666  000060666
 العادٌة

االٌرادات  060666 060666  06666  060666
 المالٌة

االٌرادات  060666 000666    000666
 االستثنائٌة

 المجموع      269.56111

006000666  0060666 

  
0666 

 المشترٌات 0060666 0060666  060666

 اعباء تشعٌلٌة 0060666 0000666    0000666

 اعباء مالٌة 060666 000666    000666

 اهباء اخري 060666 000666    000666

 الضرٌبٌة 060666 000666  0666   000666

 المجموع      2837111

       

2486111 060666 

060666 
 النتٌجة  0660666 060666  0666

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


