جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق ACNA 2307 :
اسى انًسبق  :يحبسبت يتوسطت 1
تبريخ االيتحبٌ 2017/10/26 :
عذد األسئهت )3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعة واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

السؤال األول :

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

االيتحبٌ انُصفي األول
انفصم انذراسي األول
2018 - 2017

( 4درجات)

 .1يقصد بها قدرة المعلومات على مساعدة متخذي القرارات في تصحيح التوقعات السابقة :
أ – التوقيت المناسب ب

– القيمة التنبؤية ج

– القيمة المرتجعة د

– القابلية للتحقق

 .2يقصد بمبدأ التحفظ في المحاسبة :
أ – أن تتحفظ الشركة على ممتلكاتها وحساباتها
ب – االعتراف بالخسائر المحتملة وعدم االعتراف بالمكاسب المحتملة
ج – االعتراف بالمكاسب المحتملة وعدم االعتراف بالخسائر المحتملة
بأي من المكاسب أو الخسائر المحتملة
د – عدم االعتراف ّ
 .3يقصد بموضوعية المعلومات المحاسبية :
أ – االبتعاد عن التقديرات الشخصية
ب – االعتماد على األدلة الموثوق بها
ج – أن تتصف المعلومات بالقابلية للتحقق
د – جميع ما سبق
 .4يقصد بفرض االستمرارية في المحاسبة :
أ – االستمرار في تطبيق نفس الطرق المحاسبية من فترة ألخرى
ب – أن تبقى المنشأة تمارس نشاطها االقتصادي إلى اجل غير معلوم
ج – االستمرار في استخدام نفس وحدة النقد في القياس المحاسبي
د – للمنشأة شخصية مستقلة عن مالكها

السؤال الثاني :

( 18درجة)

(أ) و (ب) شريكان في شركة تضامن يقتسمان األرباح والخسائر بينهما بنسبة حصتيهما في رأس المال  ،وقد نص عقد الشركة على احتساب فائدة
على رأس المال بنسبة  %6سنويا ،وفائدة على مسحوبات الشركاء بنسبة  %8سنويا ،وفائدة على قرض الشريك  %10سنويا ،وفيما يلي بعض
البيانات في : 2016/12/31
 .1رأسمال الشريك (أ)  40000دينار ورأسمال الشريك (ب)  30000دينار
 .2بلغت مسحوبات الشريك (أ)  3000دينار بمتوسط تواريخ سحب  4شهور
 .3يتقاضى الشريك (ب) مرتب شهري  300دينار نظير اإلدارة استلم منه  3000دينار خالل العام
 .4قدم الشريك (أ) قرضا للشركة بتاريخ  2016/8/1بمبلغ  7200دينار
 .5بلغت األرباح في نهاية العام وقبل تنفيذ كل ما سبق  22020دينار
 .6بلغت أرصدة الحسابات الجارية للشريكين قبل تنفيذ ما سبق كما يلي  :الشريك (أ) دائن  380دينار  ،الشريك (ب) مدين  1400دينار
المطلوب  - 1 /إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات وإقفال كل ما سبق
 - 2تصوير كل من حـ /توزيع األرباح والخسائر و حـ /جاري الشركاء

(  11درجة)
( 7درجات)

السؤال الثالث :

( 12درجة)

(أ) و (ب) شريكان في شركة تضامن يقتسمان األرباح والخسائر بنسبة  2 : 3بالترتيب وفيما يلي ميزانية الشركة في : 2016/12/31
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وقد وافق الشريكان على انضمام الشريك (ج) في نفس التاريخ  ،وذلك من خالل تقديم حصة جديدة قيمتها  4000دينار تدفع في بنك الشركة
باإلضافة إلى شراء ربع حصة الشريك (أ) مقابل دفع مبلغ  3000دينار له مباشرة خارج الشركة فإذا علمت :
 .1يعاد تقدير األثاث بقيمة  4000دينار ،والبضاعة  14400دينار ،والمدينون  8400دينار

 .2تقدر شهرة الشركة بمبلغ  5000دينار ،وتم االتفاق على عدم إثباتها في دفاتر الشركة ،على أن يقوم الشريك (ج) بتعويض الشركاء القدامى مباشرة
خارج الشركة

المطلوب /

 .3يتم توزيع األرباح والخسائر بين الشركاء (أ ،ب ،ج) بعد االنضمام بنسبة  2 : 3 : 3بالترتيب

 .1تصوير حساب إعادة التقدير ،واجراء قيد اقفال نتيجة إعادة التقدير

( 4درجات)

 .2اجراء قيد اليومية الالزم الثبات انضمام الشريك (ج)

(درجتان)

 .3إعداد مذكرة تسوية وتعويض حصص الشركاء في الشهرة
 .4تصوير الميزانية بعد انضمام الشريك (ج) مباشرة

(درجتان)

( 4درجات)

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

