جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق ACNA 2307 :
اسى انًسبق  :يحبسبت يتىسطت 1
تبريخ االيتحبٌ 2016/12/3 :
عذد األسئهت )2(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتبٌ
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

السؤال األول :

االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
2012-2012

اسى انًحبضر :أ .ريضبٌ انهُذي
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :كهيت اإلدارة
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

( 20درجة)

(أ  ،ب  ،ج) شركاء في شركة تضامن يقتسمون األرباح والخسائر بنسبة  1 : 2 : 3بالترتيب وقد قرر الشريك (ج) االنفصال عن الشركة بتاريخ
 2315/9/33وفيما يلي ميزانية الشركة في تاريخ االنفصال :
الميزانية في 2314/9/33
الخصوم
األصول
14333
4333
12333
1333
9333

أصول ثابتة
مدينون
بضاعة
جاري (ج)
بنك

43333

إجمالي األصول

35333
3533
1533
43333

رأس مال الشركاء:
 15333الشريك (أ)
 12333الشريك (ب)
 0333الشريك (ج)
دائنون
جاري (أ)
إجمالي الخصوم

 وقد تم إعادة تقويم أصول وخصوم الشركة كما يلي  :األصول الثابتة  11333دينار  ،المدينون  3633دينار  ،البضاعة  13333دينار قدرت الشهر  3333دينار وقرر الشركاء عدم إثباتها في الدفاتر وتعويض الشريك (ج) من خالل بنك الشركة تم االتفاق على أن يقتسم الشريكان ( أ ،ب ) األرباح والخسائر بعد انفصال الشريك (ج) بالتساويالمطلوب  - 1 /إجراء القيود الالزمة لتسوية حقوق الشريك (ج) قبل االنفصال
 - 2تصوير حـ /إعادة التقدير وإجراء قيد إقفال نتيجة إعادة التقدير
 - 3إعداد مذكرة وإثبات تعويض الشريك (ج) عن الشهرة
 - 4إجراء القيد الالزم إلثبات انفصال الشريك (ج) وسداد حصته نقدا من بنك الشركة
 - 5تصوير ميزانية الشركة بعد انفصال الشريك (ج) مياشرة

السؤال الثاني :

( 10درجات)

حدثت العمليات التالية خالل عام  : 2315قام المؤسسون إلحدى شركات المساهمة العامة بإيداع مبلغ  15333دينار لتغطية مصاريف التأسيس وقد

بلغت تلك المصاريف كما يلي:
 5533دينار
 1533دينار
 533دينار

 1333دينار
 2333دينار

مصاريف دراسة الجدوى االقتصادية
مصاريف قانونية

قرطاسيه ومطبوعات
مصاريف دعاية وإعالن

رسوم تسجيل الشركة

وبعد التأسيس قرر مجلس اإلدارة في جلسته األولى تسديد قيمة المبلغ المودع للمؤسسين من أموال الشركة علما بأن مصاريف التأسيس تطفأ خالل
 3سنوات ابتداء من عام 2315

المطلوب/إجراء قيود اليومية الالزمة في دفاتر الشركة لعام 2315

