رقى انًسبقACNA 2307 :
اسى انًسبق :يحبسبت يتوسطت
تبريخ االيتحبٌ2018/11/29 :
عذد األسئهت) (:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعت
استخذاو اآلنت انحبسبت(َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انٍصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
2019-2018

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت اإلدارة
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

السؤال االول  10 ( :درجات )
قرر الشركاء أ  ،ب ،ج الذين يقتسمون االرباح والخسائر بنسبة  3:4:2عمى التوالي تصفية شركتهم فاذا عممت
ان ميزانية الشركة في تاريخ التصفية كانت كاالتي :
الخصوم

االصول
اصول متداول

دائنون

 1000بنك

2500

 3000مدينون

1200

قرض الشريب (ب )

( )1000م .ديون مشكوك فيها

500

حساب جاري الشريك (ب )

 500اوراق قبض
 1500بضاعة
 800حساب جاري ( ب )

 1500راس مال الشريك (أ )

 1200حساب جاري( ج )

 2000راس مال الشريك ( ب )

اصول ثابتة

 3500راس مال الشريك (ج )

 5000مباني
( ) 1000مجمع استهالك مباني

 1800احتياطي عام

 4000االت
() 3000مجمع اهتالك االت
 3000اثاث
( ) 2000مجمع اهتالك اثاث
 13000المجموع

 13000المجموع

فاذا عممت ان المبالغ المتحصل عميها من جميع اصول الشركة بمغت  1300دينار عدا النقدية طبعا  ،وان مصروف
التصفية  300دينار :
المطموب :
- 1اثبات قيود التصفية اليومية الالزمة لعممية التصفية وذلك بفرض ان الشريكين (أ و ج ) موسران وان الشريك ب
معسر .
 - 2اعداد حساب التصفية وحساب البنك وتسوية حساب جاري الشركاء وراس مال الشركاء واجراء جميع القيود
الالزمة لإلقفال .
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السؤال الثاني 10( :درجات )
حصمت احدى شركات المساهمة عمى تصريح بإصدار  5مميون سهم عادي بقيمة اسمية  1دينار لمسهم  ،وتم طرح 4
مميون سهم لالكتتاب عمى النحو التالي :
 خصص  %30من االسهم المطروحة لممؤسسين الذين سددوا قيمتها دفعة واحدة طرحت بقية االسهم لالكتتاب العام وطمبت قيمتها عمى قسطين  ،القسط االول  %60عند االكتتاب والقسطالثاني بعد شهرين  ،وتم تغطية االكتتاب بالكامل وسددت جميع االقساط في مواعيدها .
وفي وقت الحق اصدرت الشركة االسهم الباقية حسب تصريح االصدار ( مميون سهم) بسعر اصدار  2.2دينار
لمسهم عمى ان يتم السداد عمى ثالثة اقساط بنسبة  3:3:2عمى ان يتم سداد عالوة االصدار بالكامل مع القسط
االول  ،وقد تم تحصيل ثمث القسط الثالث مقدما مع القسط الثاني  ،وقد تمت تغطية االكتتاب بالكامل واصدار
االسهم .
المطموب  :اجراء قيود اليومية الالزمة في دفاتر الشركة إلثبات ما سبق .

السؤال الثالث ( 10درجات )
فيما يمي البيانات المستخرجة من دفاتر احدى الشركات لعام : 2014
م .نقل مشتريات  3100دينار  ،فوائد مدينة  4900دينار  ،م .اهالك اثاث مكتبي  2700دينار ،ايراد استثمار في اوراق
مالية  9100دينار  ،خسائر حريق  13700دينار  ،م .دعاية واعالن  6700دينار  ،مكاسب بيع اسهم  7400دينار ،
خسائر رأسمالية  4300دينار  ،خصم مسموح به  2200دينار ،ايراد فوائد سندات  5050دينار .
فاذا عممت ان صافي الربح من النشاط التشغيمي لعام  2014بمغ  260000دينار وان الشركة تخضع لمضريبة بمعدل
 ، %20وان عدد االسهم العادية المصدرة لمشركة  700000سهم .

المطموب  :اعداد القسم الخاص بالنشاط غير التشغيمي ( االيرادات والمصروفات االخرى ) من قائمة الدخل وصوال الى
صافي الربح من العمميات المستمرة وعائد السهم من ذلك الربح .
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