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السؤال االول  6 ( :درجات )
ضع اشارة ( ) او ( ) امام العبارات التالية ومن ثم انقل رمز االجابة الى الجدول رقم (  )1المرفق في دفتر االجابة .
- 1لكي تتصف المعمومات المحاسبية بالموضوعية يجب ان تتوفر فيها خاصية القابمية لمتحقق وعدم التحيز واالمانة
في العرض .
- 2ال تعتبر المعمومات المحاسبية مالئمة اذا توفرت في الوقت المناسب واعطت قيمة تنبئية .
- 3الشركاء في شركة التضامن مسئولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة
ومسئوليتهم محدودة في ذلك و ال يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة الشركة .
- 4الشركة المساهمة العامة هي الشركة التي تكون مسئولية المساهمين بها غير محدودة بمقدار مساهمة كل منهم
برأسمال الشركة .
- 5الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي يقسم رأسمالها الى اسهم تطرح لالكتتاب العام .
- 6يتم اعادة تقويم اصول وخصوم الشركة في حاالت انضمام شريك وذلك بهدف الحفاظ عمى حقوق الشركاء قبل وبعد
انضمام الشريك الجديد .

السؤال الثاني 16 :درجة )
(أ) و(ب) شريكان في شركة تضامن يقتسمان االرباح بينهما بنسبة  2:3عمى الترتيب  ،وقد نص عقد الشركة عمى احتساب فائدة
عمى راس المال بنسبة  %8سنويا وفائدة عمى مسحوبات الشركاء بنسبة  %6وفائدة عمى قرض الشريك بنسبة  % 12وفيما يمي
بعض البيانات في : 2017/12/31
 -1راسمال الشريك (أ)  15000دوالر  ،وراسمال الشريك ب  10000دوالرر .
 -2بمغت مسحوبات الشريك (أ)  3000دوالر بمتوسط سحب 4شهور  ،وبمغت مسحوبات الشريك (ب)  2400دوالر بتاريخ /1
. 2017/6
 -3يتقاضى الشريك (ب) مكافاة سنوية نظير االدارة قيمتها  3500دوالر استمم منها  2000دوالر خالل العام .
 -4قدم الشريك (أ) قرضا لمشركة في  2017/5/1بقيمة  5000دوالر
 -5في  2017/1/1كان رصيد جاري الشريك (ب) دائن ب  700دوالر .
 -6بمغت االرباح الصافية في نهاية العام وقبل تنفيذ كل ما سبق  9596دوالر
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المطموب :
 -1اجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات واقفال ما سبق
 -2تصوير كل من ح  /توزيع االرباح والخسائر وح /جاري الشركاء

السؤال الثالث ( 8درجات )
أ و ب شريكان في شركة تضامن يقتسمان االرباح والخسائر بنسبة  3:3بالترتيب وفيما يمي ميزانية الشركة في -12-31
2015
 4700االت

 7900راس مال الشريك (أ)

 5500بضاعة

 7900راس مال الشريك (ب)

 3600مدينون

 900جاري الشريك (أ)

 3800بنك

 3100دائنون

 3200اثاث
20800

 1000جاري الشريك (ب)
20800

وقد وافق الشريكان عمى انضمام الشريك ج في نفس التاريخ مقابل حصوله عمى  %20من االرباح او الخسائر وذلك
بتقديم حصة جديدة بمبمغ  6000دوالر نقدا في بنك الشركة فاذا عممت ان .

-1يعاد تقدير اآلالت بقيمة  5100دوالر والبضاعة  6200دوالر والمدينون الجيدة  3300دوالر :

-2تقدر شهرة لمشركة بقيمة  2400دوالر  ،تم االتفاق عمى اثباتها في دفاتر الشركة واضافتها لمحسابات الجارية لمشركاء
المطموب :

 -1اجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات اعادة التقدير واثبات الشهرة وتصوير حساب اعادة التقدير .
 -2اجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات انضمام الشريك (ج ) وتصوير الميزانية بعد االنضمام .
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