رقى انًسبق ACNA 2307 :
اسى انًسبق  :يحبسبت يتوسطت 1
تبريخ االيتحبٌ 2016/12/3 :
عذد األسئهت )3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
6112 - 6112

السؤال األول :

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل :

اسى انًحبضر :ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :ادارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص :يحبسبت
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

( 4درجات)

 .1في حالة انضمام شريك لشركة التضامن مع وجود شهرة واالتفاق على اثباتها في الدفاتر فإنه :
أ – يقوم الشريك الجديد بتعويض الشركاء القدامى خارج الشركة
ب – يقوم الشريك الجديد بتعويض الشركاء القدامى في بنك الشركة
ج – يتم تعلية رأس مال الشركاء القدامى بحصصهم في الشهرة التي تم إثباتها
د – ال شيء مما سبق
 .6عند انفصال شريك عن شركة تضامن واالتفاق على تحويل رأسماله إلى قرض فإنه يجعل :
أ – حساب قرض الشريك المنفصل مدين

ب – حساب رأس مال الشريك المنفصل مدين

ج – رأس مال الشريك المنفصل دائن

د – (أ  +ج)

 .3الشريك المعسر في شركة التضامن هو الذي :
أ – يكون رصيد رأسماله عند التصفية مدين
ب – ال يوجد لديه اموال خاصة لسداد رأسماله المدين
ج – يقوم باقي الشركاء الموسرين بتغطية رأسماله المدين
د – جميع ما سبق
 .4تعالج فوائد أموال شركة المساهمة العامة المودعة في البنوك خالل الفترة من تاريخ التأسيس وحتى البدء في االنتاج :
أ – كمصاريف تشغيلية تحمل على دخل الفترة
ب – بتخفيضها من المصاريف االيرادية المؤجلة
ج – بتخفيضها من رأس مال الشركة
د – باضافتها الى حسابات المؤسسين

السؤال الثاني :

( 12درجة)

محمد واحمد ومحمود شركاء في شركة تضامن يقتسمون االرباح والخسائر بينهم بنسبة  %50: %50 :%05وقد اتفقوا على تصفية
الشركة وكانت ميزانيتها في تاريخ التصفية كما يلي :
0555

راس المال :

اثاث

05555

االت

 50555محمد

0555

سيارة نقل

 05555احمد

0555
05555
0055
0055
0555

بضاعة

 00555مدينون
( ) 0555م .ديون مشكوك فيها
بنك

جاري محمد

00555
0555
0555
5555

 05555محمود
دائنون
قرض احمد

جاري محمود

خسائر مرحلة
05555

05555

 -0بلغت مصاريف التصفية  0555دينار
 -5تم بيع االثاث بمبلغ  0055دينار  ،واآلالت بملغ  00555دينار والسيارة بمبلغ  0055دينار  ،والبضاعة بمبلغ  05555دينار .
 -0تم تحصيل مبلغ  05055دينار من المدينين
 -0تنازل احد الدائنين عن  055دينار

المطلوب  :تصوير الحسابات الالزمة للتصفية

السؤال الثالث :

( 9درجات)

استلمت شركة الراجح المساهمة العامة موافقة الجهات الرسمية على اصدار  0مليون سهم عادي بقيمة اسمية  0دينار للسهم  ،وقد تم طرح
 0.0مليون سهم لالكتتاب خصصت كما يلي :
-

 0.0مليون سهم تخصص للمؤسسين وتدفع قيمتها مرة واحدة نقدا

-

 5مليون سهم تخصص للمساهمين وتسدد على قسطين القسط االول  % 05وتدفع قيمته فورا عند االكتتاب والقسط الثاني تدفع
قيمته بعد ثالث اشهر من االكتتاب .

-

وقد تم تغطية االكتتاب بالكامل وسددت جميع االقساط في موعدها

وفي منتصف العام التالي قررت الشركة طرح باقي االسهم التي تمت الموافقة عليها من الجهات الرسمية ليصل عدد االسهم العادية الى  0مليون
سهم  ،وبناءا عليه تم طرح  0.0مليون سهم جديد لالكتتاب العام بسعر  0.0دينار للسهم الواحد تم سدادها دفعة واحدة .

المطلوب  :اجراء قيود اليومية الالزمة في دفاتر الشركة الثبات ما سبق .

مع تمنيات مدرسي المساق للجميع بالتوفيق والنجاح

