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السؤال األول :

( 11درجة)

(أ) و (ب) شريكان يف شركة تضامن  ،رأمسال الشريك (أ)  60111دينار ورأمسال الشريك (ب)  10111دينار ويقتسمان األرابح واخلسائر بينهما
بنسبة  1 : 6على الرتتيب  ،وقد نص عقد الشركة على احتساب فائدة على رأس املال بنسبة  % 2سنواي وفائدة على مسحوابت الشركاء بنسبة %8

سنواي وفائدة على قرض الشريك  %11سنواي وفيما يلي بعض البياانت يف : 6111 /16/11
 .1بلغت مسحوابت الشريك (أ)  1011دينار مبتوسط تواريخ سحب  1شهور

 .6بلغت مسحوابت الشريك (ب)  1111دينار ومتوسط تواريخ السحب 6111/0 /1
 .1يتقاض ى الشريك (ب) مرتب شهري  601دينار نظري اإلدارة استلم منه  6011دينار خالل العام
 .2قدم الشريك (أ) قرضا للشركة بتاريخ  6111 /2/1مببلغ  8111دينار
 .0بلغت األرابح يف هناية العام وقبل تنفيذ ما كل سبق  17771دينار
 .2بلغ أرصدة احلساابت اجلارية للشريكني قبل تنفيذ ما سبق كما يلي  :الشريك (أ) مدين  011دينار  ،الشريك (ب) دائن  621دينار

املطلوب /

 .1اجراء قيود اليومية الالزمة الثبات واقفال كل ما يتعلق مبا سبق

 .6تصوير كل من حـ /توزيع األرابح واخلسائر و حـ /جاري الشركاء
 .1بيان أثر ما سبق على قائمة املركز املايل للشركة

السؤال الثاين :

( 7درجات)

(أ) و (ب) شريكان يف شركة تضامن يقتسمان األرابح واخلسائر ابلتساوي وقد اتفقا على تصفية الشركة وكانت ميزانيتها يف اتريخ التصفية كما يلي :
0111
رأس املال
أاثث
10111
( 16111أ)
بضاعة
61111
( 0111ب)
 2011مدينون
2111
(  )011خمصص ديون م .فيها
1011
7111
011
دائنون
بنك
جاري (ب)

68111

68111
وقد متت تصفية الشركة على النحو التايل :

 .1مت بيع األاثث مببلغ  6111دينار والبضاعة مببلغ  7111دينار
 .6مت حتصيل مبلغ  2111دينار من صايف املدينني
 .1تنازل الدائنون عن  011دينار

 .2بلغت مصاريف التصفية  1011دينار
املطلوب  /تصوير احلساابت الالزمة للتصفية

مع متنيايت للجميع ابلتوفيق والنجاح

