رقى انًسبق ACNA 2307 :
اسى انًسبق  :يحبسبت يتوسطت 1
تبريخ االيتحبٌ 2017/11 /30 :
عذد األسئهت )3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعة واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

السؤال األول :

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
2018 - 2017

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

( 4درجات)

 .1عند انفصال شريك عن شركة تضامن واالتفاق على تحويل رأسمالو إلى قرض فإنو يجعل :
أ – حساب قرض الشريك المنفصل دائن ب
ج – رأس مال الشريك المنفصل مدين د

– حساب قرض الشريك المنفصل مدين
– (أ  +ج)

 .2الشريك المعسر في شركة التضامن ىو الذي:
أ – يكون رصيد رأسمالو عند التصفية مدين ويستطيع سداده من أموالو الخاصة
ب – يكون رصيد رأسمالو عند التصفية مدين وال يستطيع سداده من أموالو الخاصة
ج – يكون رصيد رأسمالو عند التصفية دائن ويستطيع سداده من أموالو الخاصة
د – يكون رصيد رأسمالو عند التصفية دائن وال يستطيع سداده من أموالو الخاصة
 .3تعالج فوائد أموال شركة المساىمة 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 – بإضافتها الى حسابات المؤسسين
 .4في حالة انفصال شريك عن شركة التضامن مع وجود شهرة واالتفاق على اثباتها في الدفاتر فإنو:
أ – يقوم باقي الشركاء بتعويض الشريك المنفصل عن حقو في الشهرة خارج الشركة
ب – يقوم باقي الشركاء بتعويض الشريك المنفصل عن حقو في الشهرة في بنك الشركة
ج – يتم تعلية رأس مال جميع الشركاء بحصصهم في الشهرة التي تم إثباتها الدفاتر
د – ال شيء مما سبق

السؤال الثاني :

( 12درجة)

(أ) و (ب) شريكان في شركة تضامن يقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي وقد اتفقا بتاريخ  2016/12/31على تصفية الشركة وكانت ميزانيتها
في تاريخ التصفية كما يلي:
28000
20000

أصول ثابتة

رأس المال

بضاعة

( 20000أ)

 18000مدينون
16000
6000

( )2000مخصص ديون م .فيها
بنك

36000

( 16000ب)

24000

دائنون

10000
70000

قرض (أ)

70000
وقد تمت تصفية الشركة على النحو التالي :
 .1تم بيع األصول الثابتة بمبلغ  14000دينار وبيع جزء من البضاعة بمبلغ  9000دينار
 .2تم تحصيل مبلغ  13000دينار من المدينين
 .3أخذ الشريك (ب) باقي البضاعة وقدرت بمبلغ  4000دينار
 .4تنازل الدائنون عن  2000دينار
 .5بلغت مصاريف التصفية  4000دينار
المطلوب  /تصوير الحسابات الالزمة للتصفية علما بأن الشريكين موسران

السؤال الثالث :
أوال:

( 6درجات)

قررت إحدى شركات المساىمة العامة إصدار  2مليون سهم عادي جديد (القيمة االسمية للسهم  1دينار) وقد طرحت األسهم لالكتتاب بسعر
 1.8دينار للسهم على أن يتم التسديد على قسطين  :األول بنسبة  %60من القيمة االسمية لألسهم المصدرة  ،باإلضافة إلى عالوة اإلصدار
بالكامل  ،والثاني بعد شهرين بباقي القيمة االسمية  ،وقد تمت تغطية االكتتاب بالكامل وإصدار األسهم
المطلوب  /إجراء قيود اليومية الالزمة في دفاتر الشركة والمتعلقة باألسهم الجديدة

ثانيا:

( 3درجات)
طرحت احدى الشركات  5مليون سهم لالكتتاب (القيمة االسمية للسهم  1دينار) وبلغت حصة المؤسسين  %25من األسهم المطروحة لالكتتاب تسدد

دفعة واحدة ،وتم طرح باقي االسهم لالكتتاب العام على أن يسدد  %40من قيمتها االسمية عند االكتتاب والباقي على قسطين متساويين ،وقد قام بعض
المساىمين بسداد مبلغ  200000دينار من قيمة القسط الثالث مقدما عند سداد القسط الثاني ،وقد تم تغطية االكتتاب وجميع األقساط بالكامل

المطلوب  /استنتج القيم التالية:

قيمة المبالغ المحصلة عند االكتتاب ىي  ..............دينار
قيمة المبالغ المحصلة في القسط الثاني ىي  ................دينار

قيمة المطالبة بالقسط الثالث ىي  ...................دينار

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

