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 محاسبة شركات األشخاص
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جراءات تكوين –األول  الفصل  شركات األشخاص طبيعة وا 

 

 ظلل بالكامل الدائرة التى تعبر عن إجابتك المناسبة فقط

 )صح(اإلقتصادى متعدد المالك.      بالشركة بصفة عامة أنها الكيانيقصد  -1
 )صح(الهدف من قيام شركات األموال بالدرجة األولى هو هدف إستثمارى.    -2
 )صح(الهدف من قيام شركات األشخاص بالدرجة األولى هو اإلستفادة من الثقة المتبادلة بين الشركاء.    -3
ستثمارها.    األشخاص تقوم شركات  -4  األموال     )خطأ(على أساس تجميع األموال وا 
 األموال     .         )خطأ(األشخاصتعد الشركات المساهمة نوع من أنواع شركات  -5
 األموال     .         )خطأ(األشخاصتعد الشركات التوصية باألسهم نوع من أنواع شركات  -6
      )صح(تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة نوع من أنواع شركات األموال.          -7
 شخصان أو أكثر     )خطأ(.  فقطص عقد يلتزم بمقتضاه شخصان يقصد بشركات األشخا -8
 يحق  )خطأ(     للشريك المتضامن إدارة الشركة.ال يحق  -9

 غير محدودة   )خطأ(محدودة  الشريك المتضامن مسؤول عن ديون وتعهدات الشركة مسؤولية تضامنية  -11

   )صح(إدارة الشركة.      الموصىللشريك ال يحق  - 11
    (صح)   بقدر حصته فى رأس المال فقط.مسؤول عن ديون وتعهدات الشركة  الموصىالشريك  - 12
    )صح(  ال يجوز التنازل عن حصة الشريك المتضامن إال بموافقة باقى الشركاء.  – 13
   )صح(  وفاة أو إفالس أحد الشركاء يؤدى إلى إنقضاء الشركة ما لم ينص العقد على خالف ذلك.  – 14
    )صح(الشركة ذات كيان وشخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية الشركة.      – 15
 األشخاص(     خطأ.         )األموالنوع من أنواع شركات  التضامنتعد الشركات  - 16
 (     صح.         )األشخاصنوع من أنواع شركات  التوصية البسيطةتعد شركات  - 17
 (    صح.         )األشخاصنوع من أنواع شركات  المحاصةتعد شركات  - 18
 (    صح)   يمكن أن تسدد حصة الشريك من رأس المال فى شكل أصول غير نقدية. – 19
 يمكن     )خطأ(  أن تسدد حصة الشريك من رأس المال فى شكل أصول وخصوم منشأة قائمة.ال يمكن  – 21
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 إختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية

  هو  المدينالطرف فيكون ألف ج نقدا فى شركة تضامن  111إستثمر أحمد وعمر مبلغ  -1
                                                                                                                                  ألف حـ/النقدية 51 -ب                       النقديةألف حـ/ 111 -أ 
 ألف حـ/رأس المال 111 -د                     األصولألف حـ/ 111 -ج
 

 ألف ج نقدا فى شركة تضامن فيكون الطرف الدائن هو   111مبلغ  على وطهإستثمر  -2
                                                                                                                                  ألف حـ/النقدية 51 -ب                       ألف حـ/النقدية 111 -أ 
 ألف حـ/رأس المال 111 -د                     األصولألف حـ/ 111 -ج
 

 هو   المدينج فى شركة تضامن فيكون الطرف ألف  311مبلغ أراضى ب أحد الشركاءقدم  -3
                                                                                                                                  ألف حـ/النقدية 311 -ب                       رأس المالألف حـ/ 311 -أ 
 األصولألف حـ/ 311 -د                        األراضىألف حـ/ 311 -ج
 

 ألف ج فى شركة تضامن فيكون الطرف الدائن هو   511مبلغ عقارات ب قدم أحد الشركاء -4
                                                                                                                                  ألف حـ/رأس المال 511 -ب                       العقاراتألف حـ/ 511 -أ 
 األراضىألف حـ/ 511 -د                       األصولألف حـ/ 511 -ج
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شركات األشخاص توزيع األرباح فى – ثانىال الفصل

 

 ظلل بالكامل الدائرة التى تعبر عن إجابتك المناسبة فقط

 )صح(.     بين الشركاءات األشخاص على إقتسام األرباح والخسائر شركتقوم  -1
 تؤثر   ()خطأ          المسحوبات وفوائدها على الحسابات الجارية للشركاء.ال تؤثر  -2
 )صح(قد يسمح عقد الشركة للشركاء بسحب مبالغ نقدية أو أصول غير نقدية خالل حياة الشركة.   -3
 نهاية   (الفترة.   )خطأبداية لمسحوبات فى افائدة يتم إقفال حـ/  -4
    (التأمين على حياة الشركاء على حساباتهم الجارية.          )صحؤثر ي -5
 إلتزامات )خصوم(   ()خطأ  الشركة.   أصول تعتبر القروض من  -6
تاريخ سداد قيمة القرض وفوائده.  األرباح والخسائر فى نهاية العام بغض النظر عنرض فى حـ/تقفل فائدة الق -7

    ()صح
 تؤثر   (الشركاء على حساباتهم الجارية.          )خطأالفائدة على رأس مال ال تؤثر  -8
    (من خصائص شركات األشخاص أن يقوم أحد الشركاء بإدارة الشركة مقابل مرتب أو مكافأة.   )صح -9

 )صح(   الحسابات الجارية للشركاء.          على  توزيع األرباح والخسائريؤثر  -11

 )صح(   رباح والخسائر يتم إستخدام نسبة رأس المال.  فى حالة عدم وجود نسبة لتوزيع األ -11

 (   خطأ)التوزيع المحددة فى العقد.  رأس المال بغض النظر عن نسبة يتم توزيع األرباح والخسائر وفقا لنسبة -12

 

 إختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية

 يتم إقفال حـ/ المسحوبات فى نهاية الفترة فى  -1
 حـ/رأس المال -د              التوزيعحـ/ -ج             حـ/النقدية -ب         جارى الشريكحـ/ -أ 
 

 المسحوبات فى نهاية الفترة فى فائدة يتم إقفال حـ/  -2
 حـ/رأس المال -د              التوزيعحـ/ -ج             حـ/النقدية -ب         جارى الشريكحـ/ -أ 
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  بالقيد التالىالنقدية المسحوبات  إثباتيتم  -3
              دائن حـ/النقديةالمسحوبات مدين، /حـ -ب                مدين، حـ/النقدية دائن حـ/جارى الشريك -أ 
 المسحوبات مدين، حـ/جارى الشريك دائنحـ/ -د                 مدين، حـ/المسحوبات دائن التوزيعحـ/ -ج
 

 بالقيد التالى  البضاعة بالتكلفة مسحوبات يتم إثبات -4
              دائن المشترياتالمسحوبات مدين، حـ//حـ -ب              دائن لمسحوباتامدين، حـ/ حـ/جارى الشريك -أ 
 مدين، حـ/جارى الشريك دائن المبيعاتحـ/ -د                    التوزيع مدين، حـ/المسحوبات دائنحـ/ -ج
 

 يتم إثبات مسحوبات البضاعة بسعر البيع بالقيد التالى  -5
حـ/المسحوبات مدين، حـ/المشتريات دائن               -ب                  دائن المبيعاتمدين، حـ/ النقديةحـ/ -أ 
 المسحوبات مدين، حـ/جارى الشريك دائنحـ/ -د             ات دائنالمبيعمدين، حـ/ لمسحوباتحـ/ا -ج
 

 يتم إثبات فائدة المسحوبات بالقيد التالى  -6
دائن               المسحوبات مدين، حـ/التوزيعحـ/ -ب                النقدية مدين، حـ/فائدة المسحوبات دائنحـ/ -أ 
 مدين، حـ/جارى الشريك دائن التوزيعحـ/ -د               دائن التوزيعمدين، حـ/ لمسحوباتافائدة حـ/ -ج
 

% فإن فائدة المسحوبات 11 المسحوباتعلى فائدة ج ومعدل ال6111سحب الشريك عامر مبلغ  1/4فى  -7
 تكون

 ج451 -د               ج611 -ج               ج6611 -ب           ج6111 -أ 
 

 % فإن فائدة المسحوبات تكون11فائدة ج بمعدل 5111مبلغ  أحمدسحب الشريك  1/7فى  -8
 ج451 -د               ج111 -ج               ج251 -ب           ج511 -أ 
 

 بالقيد التالى على حياة الشركاء  سداد أقساط التأمينيتم إثبات  -9
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب               حـ/التأمين على حياة الشركاء مدين، حـ/النقدية دائن -أ 
 التوزيع مدين، حـ/جارى الشريك دائنحـ/ -د          حياة الشركاء مدين، حـ/المسحوبات دائنالتأمين على حـ/ -ج
 



6 
 

  فى التأمين على حياة الشركاء  حساب إقفاليتم  -11
 التوزيع مدينحـ/ -د          حـ/المسحوبات دائن -ج         حـ/جارى الشركاء مدين -ب        حـ/النقدية دائن -أ 
 

 بالقيد التالى  قرض الشريكيتم إثبات  -11
الشريك دائن              قرض حـ/النقدية مدين، حـ/ -ب                   حـ/قرض الشريك مدين، حـ/النقدية دائن -أ 
 دائن مدين، حـ/قرض الشريك حـ/التوزيع -د              دائنقرض الشريك مدين، حـ/المسحوبات حـ/ -ج
 

 بالقيد التالى  قرض الشريك فائدة يتم إثبات -12
قرض دائن              فائدة الحـ/النقدية مدين، حـ/ -ب                           دائنقرض مدين، حـ/النقدية فائدة الحـ/ -أ 
 دائن مدين، حـ/قرض الشريك حـ/التوزيع -د              دائن فائدة قرض مستحقةقرض مدين، حـ/فائدة الحـ/ -ج
 

  فى  فائدة القرض إقفاليتم  -13
 التوزيع مدينحـ/ -د          حـ/قرض الشريك دائن -ج      مدين األرباح والخسائرحـ/ -ب     حـ/النقدية دائن -أ 
 

  فى  قرض الشريك عند سداده إقفاليتم  -14
 التوزيع مدينحـ/ -د          حـ/المسحوبات دائن -جمدين          جارى الشريكحـ/ -ب        حـ/النقدية دائن -أ 
 

 تكون القرض فى نهاية العام% فإن فائدة 11فائدة آالف ج بمعدل 11مبلغ  حسامالشريك  إقترض 1/7فى  -15
 ج1511 -د                 ج1111 -ج                ج251 -ب            ج511 -أ 
 

 بالقيد التالى الشريك  رأس ماليتم إثبات فائدة  -16
دائن               النقدية مدين، حـ/التوزيعحـ/ -ب                           دائنمدين، حـ/النقدية  التوزيعحـ/ -أ 
 الشريك دائن فائدة رأس مالحـ/التوزيع مدين، حـ/ -د           مدين، حـ/التوزيع دائن رأس مال الشريكحـ/فائدة  -ج
 

  فى  رأس مال الشريكفائدة  إقفاليتم  -17
 التوزيع مدينحـ/ -د          حـ/جارى الشريك دائن -جحـ/األرباح والخسائر مدين       -ب     حـ/النقدية دائن -أ 
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 فى نهاية العامرأس مال الشريك % فإن فائدة 5فائدة ألف ج بمعدل  61الشريك حمزة بلغ رأس مال  1/9فى  -18
 تكون

 ج3111 -د                 ج1111 -ج                ج6111 -ب            ج611 -أ 
 

 بالقيد التالى الشريك مرتبه مقابل اإلدارة  إستالميتم إثبات  -19
دائن               النقدية مدين، حـ/مرتب الشريكحـ/ -ب                        حـ/مرتب الشريك مدين، حـ/النقدية دائن -أ 
 الشريك دائن مرتبحـ/التوزيع مدين، حـ/ -د                       دائنمدين، حـ/التوزيع  مرتب الشريكحـ/ -ج
 

 القيد الشريك مرتبه مقابل اإلدارة أو جزء منه يكون  إستالم فى حالة عدم -21
دائن               الشريكالنقدية مدين، حـ/مرتب حـ/ -ب                         حـ/مرتب الشريك مدين، حـ/النقدية دائن -أ 
 الشريك دائن جارىحـ/التوزيع مدين، حـ/ -د                  حـ/مرتب الشريك مدين، حـ/جارى الشريك دائن -ج
 

  مرتب الشريك مقابل اإلدارة فى  إقفاليتم  -21
 حـ/التوزيع مدين -د          حـ/جارى الشريك دائن -جحـ/األرباح والخسائر مدين       -ب      حـ/النقدية دائن -أ 

 

 على الشركاء بالقيد التالى توزيع األرباح والخسائر يتم إثبات  -22
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب                    حـ/جارى الشركاء مدين، حـ/النقدية دائن -أ 
 حـ/التوزيع مدين، حـ/جارى الشركاء دائن -د                 األرباح والخسائر مدين، حـ/التوزيع دائنحـ/ -ج
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 زيادة وتخفيض رأس المال – ثالثال الفصل

 ظلل بالكامل الدائرة التى تعبر عن إجابتك المناسبة فقط

 يمكن   ()خطأ.     زيادة رأس مال الشركة اءشركللال يمكن  -1

 مال من خالل أرصدة الحسابات الجارية الدائنة  )صح(اليمكن ألحد الشركاء سداد قيمة الزيادة فى رأس  -2
 يمكنمال من خالل أرصدة الحسابات الجارية الدائنة  )خطأ(  الألحد الشركاء سداد قيمة الزيادة فى رأس ال يمكن  -3
 الدائنة     )خطأ(المدينة  مال من خالل أرصدة الحسابات الجارية اليمكن ألحد الشركاء سداد قيمة الزيادة فى رأس  -4
 )صح(   ض الشريكيمكن ألحد الشركاء سداد قيمة الزيادة فى رأس المال من خالل قر  -5
 يمكن ألحد الشركاء سداد قيمة الزيادة فى رأس المال من خالل أرباح إعادة التقدير  )صح( -6
 ات  )صح(حلة واإلحتياطالزيادة فى رأس المال من خالل األرباح المر  يمكن ألحد الشركاء سداد قيمة -7
    يمكن   إستخدام رأس المال فى سداد أرصدة الحسابات الجارية المدينة للشريك   )خطأ( يمكنال  -8
    يمكن)خطأ(      إستخدام رأس المال فى تغطية خسائر إعادة التقدير يمكنال  -9

    يمكن)خطأ(      المرحلةأرصدة الخسائر إستخدام رأس المال فى إقفال  يمكنال  -11
 

 إختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية

 القيد مال نقدا يكون الفى حالة سداد أحد الشركاء قيمة الزيادة فى رأس  -1
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب                    مدين، حـ/النقدية دائن حـ/جارى الشريك -أ 
 دائن رأس مال الشريكمدين، حـ/ النقديةحـ/ -د                دائن النقديةمدين، حـ/ رأس مال الشريكحـ/ -ج
 
 القيد مال عينيا يكون الفى حالة سداد أحد الشركاء قيمة الزيادة فى رأس  -2
دائن              رأس مال الشريك  مدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب         دائن الشريكرأس مال حـ/حـ/األصول المقدمة مدين،  -أ 
 دائنالنقدية مدين، حـ/ صول المقدمةحـ/األ -د                  رأس مال الشريك مدين، حـ/النقدية دائنحـ/ -ج
 
 
 القيد مال من خالل أرصدة الحسابات الجارية الدائنة يكون الفى حالة سداد أحد الشركاء قيمة الزيادة فى رأس  -3
مدين، حـ/ رأس مال الشريك دائن               جارى الشريكحـ/ -ب              مدين، حـ/رأس مال الشريك دائن النقديةحـ/ -أ 
 دائنالنقدية مدين، حـ/ صول المقدمةحـ/األ -د              رأس مال الشريك مدين، حـ/النقدية دائنحـ/ -ج
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 القيد يكون  قرض الشريكفى حالة سداد أحد الشركاء قيمة الزيادة فى رأس المال من خالل  -4
الشريك دائن               قرضحـ/جارى الشريك مدين، حـ/  -ب                مدين، حـ/رأس مال الشريك دائن النقديةحـ/ -أ 
 دائنالنقدية مدين، حـ/الشريك  قرض حـ/ -د         دائن مال الشريكرأس الشريك مدين، حـ/ قرضحـ/ -ج
 

 القيد فى حالة سداد أحد الشركاء قيمة الزيادة فى رأس المال من خالل أرباح إعادة التقدير يكون  -5
دائن               النقديةحـ/جارى الشريك مدين، حـ/  -ب            دائن رأس مال الشركاءمدين، حـ/ إعادة التقديرحـ/ -أ 
 دائنالنقدية مدين، حـ/ إعادة التقدير حـ/ -د                   دائن اءكالشر  مدين، حـ/رأس مالالنقدية حـ/ -ج
 

 القيد فى حالة سداد أحد الشركاء قيمة الزيادة فى رأس المال من خالل األرباح المرحلة واإلحتياطات يكون  -6
دائن              النقدية مدين، حـ/  اإلحتياطاتحـ/ -ب           دائن   الشركاء مدين، حـ/رأس مال  األرباح المرحلةحـ/ -أ 
 دائنالنقدية مدين، حـ/الشريك  جارى حـ/ -د                       مدين، حـ/رأس مال الشريك دائن النقديةحـ/ -ج
 

 القيد فى حالة سداد أحد الشركاء قيمة التخفيض فى رأس المال نقدا يكون  -7
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب                    حـ/رأس مال الشريك مدين، حـ/النقدية دائن -أ 
 حـ/النقدية مدين، حـ/رأس مال الشريك دائن -د                حـ/رأس مال الشريك مدين، حـ/جارى الشريك دائن -ج
 

 القيد فى حالة إستخدام رأس المال فى سداد أرصدة الحسابات الجارية المدينة للشريك يكون  -8
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب                    مدين، حـ/النقدية دائن حـ/جارى الشريك -أ 
 حـ/النقدية مدين، حـ/رأس مال الشريك دائن -د                الشريك مدين، حـ/جارى الشريك دائنحـ/رأس مال  -ج
 

 القيد فى حالة إستخدام رأس المال فى تغطية خسائر إعادة التقدير يكون  -9
دائن               النقديةحـ/جارى الشريك مدين، حـ/  -ب            حـ/إعادة التقدير مدين، حـ/رأس مال الشركاء دائن -أ 
 دائنالنقدية مدين، حـ/ إعادة التقدير حـ/ -د           دائن إعادة التقديرحـ/ رأس مال الشركاء مدين، حـ/ -ج
 

 القيد المرحلة يكون فى حالة إستخدام رأس المال فى إقفال أرصدة الخسائر  -11
دائن              النقدية مدين، حـ/  الخسائر المرحلةحـ/ -ب        دائن   المرحلة  الخسائرمدين، حـ/ رأس مال الشركاء حـ/  -أ 
 دائنالنقدية مدين، حـ/الشريك  جارى حـ/ -د             مدين، حـ/رأس مال الشريك دائن الخسائر المرحلةحـ/ -ج
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 211ألف( ثم إتفق الشركاء على زيادة رأس المال إلى  51ألف، عمر  51ألف )كريم  111شركة رأس مالها  -11
 ألف، فإن رأس مال الشركاء بعد اإلتفاق سيكون 

    ألف 51 عمرألف،  51 كريم -بألف                                      111ألف، عمر  111 كريم -أ
     ألف 151 عمرألف،  51 كريم -د                                      ألف 51 عمرألف،  151 كريم -ج
 

ألف( ثم إتفق الشركاء على تخفيض رأس المال إلى  51ألف، محمد  111ألف )أحمد  151شركة رأس مالها  -12
 ألف، فإن رأس مال الشركاء بعد اإلتفاق سيكون  91
    ألف 61 محمدلف، أ 31 أحمد -ب                                        ألف 31ألف، محمد  61أحمد  -أ 
     ألف 91لف، محمد أ 51أحمد  -د                                        ألف 31لف، محمد أ 51أحمد  -ج
 

 إنضمام شريك جديد إلى شركة األشخاص – رابعال الفصل

 المناسبة فقطظلل بالكامل الدائرة التى تعبر عن إجابتك 

 يمكن   ()خطأ.     الشركاء القدامى بشركة األشخاص إنضمام شريك جديد إلىال يمكن  -1

شركة األشخاص إال بشراء حصة من رأس مال الشركاء القدامى       للشريك الجديد اإلنضمام إلى ال يجوز -2
 يجوز ()خطأ

  الشركة فى صورة نقدية أو عينية.    )صح(قد تكون مساهمة الشريك المنضم الجديد فى رأس مال  -3
  قد يقترن بإنضمام شريك جديد تعديل حصص الشركاء القدامى فى رأس المال بالزيادة أو بالتخفيض.    )صح( -4
.     تقدير إعادةكأرباح المستحقة على بعض العمالء وتبين إستحالة تحصيلها تعتبر ديون معدومة وتعالج  لغالمبا -5

 كخسائر   ()خطأ

حساب المدينين.      بزيادةغ المستحقة على بعض العمالء وتبين إستحالة تحصيلها تعتبر ديون معدومة وتعالج لالمبا -6
 بتخفيض   ()خطأ

 فواتير المبيعات اآلجلة التى لم تقيد تعالج كأرباح إعادة تقدير.  )صح( -7

 إعادة تقدير.  )صح( فواتير المبيعات اآلجلة التى قيدت مرتين تعالج كخسائر -8

 إذا تم زيادة رصيد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها تعالج كخسائر إعادة تقدير.  )صح( -9
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 إذا تم تخفيض رصيد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها تعالج كأرباح إعادة تقدير.  )صح( -11

 عادة تقدير.  )صح(البضاعة التالفة تستبعد قيمتها من الرصيد الدفترى وتعالج كخسائر إ -11

الرصيد الدفترى وتعالج  اف إلىالبضاعة المشتراه ولم تصل إلى مخازن الشركة تعامل كبضاعة بالطريق وتض -12
 كأرباح إعادة تقدير.  )صح(

البضاعة الموجودة بمخازن الشركة وليست ملكًا لها تعامل كبضاعة أمانة للغير وتستبعد قيمتها من الرصيد  -12
 وتعالج كخسائر إعادة تقدير.  )صح(الدفترى 

وتضاف البضاعة المملوكة للشركة ولكنها موجودة فى حيازة الغير بصفة أمانة تعامل كبضاعة أمانة لدى الغير  -13
 إلى الرصيد الدفترى وتعالج كأرباح إعادة تقدير.  )صح(

 يوجد   ()خطأفرق بين المصروف اإليرادى والمصروف الرأسمالى.   ال يوجد محاسبيًا  -14

للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية لألصل فى الفترة المحاسبية الحالية فقط وتسجل المصروف اإليرادى يتم إنفاقه  -15
 الدخل   (.  )خطأالميزانيةكمصروفات تحمل على قائمة 

وتسجل كأـصول محاسبية ات فتر عدة  لإلستفادة منهلألصل  ليزيد العمر اإلنتاجىيتم إنفاقه اإليرادى  المصروف -16
 الرأسمالى   (.  )خطأالميزانيةقائمة ثابتة ب

 كخسائرإعادة تقدير.  )خطأ(  كأرباح فواتير المشتريات اآلجلة التى لم تقيد تعالج  -17

 (  صحإعادة تقدير.  )كأرباح فواتير المشتريات اآلجلة التى قيدت مرتين تعالج  -18

تكون القيمة الحالية ألوراق القبض أقل من القيمة اإلسمية ويعالج الفرق يتم تكوين مخصص اجيو عندما  -19
 إعادة تقدير.  )صح(   كخسائر

يتم تكوين مخصص هبوط أسعار أوراق مالية عندما تكون القيمة السوقية لألوراق المالية أقل من التكلفة ويعالج  -21
 إعادة تقدير.  )صح(   الفرق كخسائر

عندما تكون القيمة السوقية لمخزون البضاعة أقل من التكلفة بضاعة يتم تكوين مخصص هبوط أسعار مخزون  -21
 إعادة تقدير.  )صح(   ويعالج الفرق كخسائر
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من حق الشركاء ليس اإلحتياطى العام هو أرباح سبق حجزها عن التوزيع فى سنوات سابقة قبل اإلنضمام وهو  -22
    (القدامى فقط  )خطأ

 .  )صح(  اإلحتياطى العام ال يسدد مقابل حصة فىيسدد أو يمكن للشريك المنضم الجديد أن  -23

 )صح(   تحقيق أرباح غير عادية. الشركة علىشهرة المحل هى أصل ثابت معنوى غير ملموس يعبر عن قدرة  -24

 يمكن للشريك المنضم الجديد أن يسدد أو ال يسدد مقابل حصة فى الشهرة.  )صح(   -25

 

 إختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية

 رأس مال الشركة بعد اإلنضماميكون القدامى الشركاء  الشريك الجديد حصة من رأس مال شراءفى حالة  -1
              أكبر من رأس مال الشركة قبل اإلنضمام -بمساويا لرأس مال الشركة قبل اإلنضمام                       -أ 
 ال شىء مما سبق -د                   أصغر من رأس مال الشركة قبل اإلنضمام -ج

 القيد فى حالة شراء الشريك الجديد حصة من رأس مال الشركاء القدامى يكون  -2
دائن               النقديةحـ/جارى الشريك مدين، حـ/  -ب           دائن القدامى حـ/إعادة التقدير مدين، حـ/رأس مال الشركاء -أ 
 ال شىء مما سبق -د             دائن الجديد رأس مال الشريك مدين، حـ/القدامى حـ/ رأس مال الشركاء  -ج
 

 القيد يكون  الجديد فى رأس مال الشركة فى صورة نقدية المنضم مساهمة الشريكفى حالة  -3
دائن               النقديةمدين، حـ/ الجديد حـ/جارى الشريك  -ب           دائن القدامى مدين، حـ/رأس مال الشركاءحـ/البنك  -أ 
 ال شىء مما سبق -د             دائن الجديد رأس مال الشريك مدين، حـ/حـ/ البنك  -ج
 

 القيد فى حالة مساهمة الشريك المنضم الجديد فى رأس مال الشركة فى صورة عينية يكون  -4
              مدين، حـ/ النقدية دائن األصل العينىحـ/ -ب         دائن القدامى مدين، حـ/رأس مال الشركاء العينى األصلحـ/ -أ 
 ال شىء مما سبق -د                 حـ/ البنك مدين، حـ/ رأس مال الشريك الجديد دائن -ج
 

 القيد فى حالة ما لم يسدد الشريك المنضم الجديد مقابل حصة فى اإلحتياطى العام يكون  -5
              دائن جارى الشركاء القدامىمدين، حـ/ اإلحتياطى العام حـ/ -ب             مال دائنالمدين، حـ/رأس حـ/النقدية  -أ 
 ال شىء مما سبق -د                 مدين، حـ/ رأس مال الشريك الجديد دائن حـ/اإلحتياطى العام -ج
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 القيد فى حالة ما سدد الشريك المنضم الجديد مقابل حصة فى اإلحتياطى العام يكون  -6
حـ/اإلحتياطى العام مدين، حـ/ جارى الشركاء القدامى دائن               -ب             دائنمال المدين، حـ/رأس حـ/النقدية  -أ 
 ال شىء مما سبق -د                 دائن جارى الشركاء القدامىمدين، حـ/  البنكحـ/ -ج
 

 

 شريك من شركة األشخاص لإنفصا – خامسال الفصل

 ظلل بالكامل الدائرة التى تعبر عن إجابتك المناسبة فقط

 يمكن   ()خطأ.     أحد الشركاء من شركة األشخاص إنفصالال يمكن  -1

 يمكن   ()خطأ.     إال بسبب الوفاة فقطأحد الشركاء من شركة األشخاص  إنفصالال يمكن  -2

    ()صح وبنصيبه فى خسائر إعادة التقدير  وفوائدهاٌيعد الشريك المنفصل مدينًا للشركة بمسحوباته  -3

 تقوم الشركة بسداد مستحقات الشريك المنفصل بشكل كلى أو جزئى  )صح(    -4

 )صح(     تحسب الفائدة على حصة الشريك المنفصل فى رأس المال من بداية العام حتى تاريخ اإلنفصال. -5

أو على أساس فعلى  ُيحسب نصيب الشريك المنفصل فى أرباح الشركة من بداية العام حتى تاريخ اإلنفصال -6
 .  )صح(   أساس تقديرى

      فائدة رأس المال هىعقب اإلنفصال تظهر حسابات مستحقة للشريك المنفصل ضمن األصول فى قائمة الميزانية  -7
              )صح(          ، مكافأة اإلدارة، األرباح

هى فائدة عقب اإلنفصال تظهر حسابات مستحقة على لشريك المنفصل ضمن الخصوم فى قائمة الميزانية  -8
 )صح(   القرض          ، المسحوبات
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 إختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية

 ألسباب أخرى دون الوفاة مثل  يتم إنفصال الشريك -1
              إعساره أو إفالسه أو الحجز عليهحـ/ -ب                                         الرغبة الشخصية للشريك -أ 
 ما سبقكل  -د                                               بواقع حكم قضائى -ج

 

 القيد يكون الشركة حصة الشريك المنفصل بدون وفاة فى رأس المال فى حالة سداد  -2
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب                       مدين، حـ/النقدية دائن حـ/جارى الشريك -أ 
 حـ/النقدية مدين، حـ/رأس مال الشريك دائن -د        دائنالشريك المنفصل  مدين، حـ/ حـ/رأس مال الشريك -ج

 

 القيد فى حالة سداد الشركة حصة الشريك المنفصل بسبب الوفاة فى رأس المال يكون  -3
 دائنالورثة حـ/رأس مال الشريك المنفصل مدين، حـ/  -ب                 مدين، حـ/النقدية دائن حـ/جارى الشريك -أ 
 دائن المنفصل مدين، حـ/رأس مال الشريكحـ/النقدية  -د             رأس مال الشريك مدين، حـ/النقدية دائنحـ/ -ج

 

 القيد فى رأس المال يكون  صتهحالفائدة على للشريك المنفصل بدون وفاة سداد الشركة  عند -4
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب                    مدين، حـ/النقدية دائن حـ/جارى الشريك -أ 
 مال دائنالرأس فائدة حـ/النقدية مدين، حـ/ -د      مدين، حـ/ الشريك المنفصل دائنمال الرأس فائدة حـ/ -ج

 

 القيد فى رأس المال يكون  تهالفائدة على حصللشريك المنفصل بسبب الوفاة سداد الشركة  عند -5
 دائنالورثة مدين، حـ/  فائدة رأس المالحـ/ -ب                       مدين، حـ/النقدية دائن فائدة رأس المالحـ/ -أ 
 دائن الشريكجارى حـ/النقدية مدين، حـ/ -د                      رأس مال الشريك مدين، حـ/النقدية دائنحـ/ -ج

 

 القيد عند إقفال رصيد حساب األرباح والخسائر يكون  -6
 مدين، حـ/ الورثة دائن النقديةحـ/ -ب            حـ/األرباح والخسائر مدين، حـ/ توزيع األرباح والخسائر دائن -أ 
 دائناألرباح والخسائر حـ/النقدية مدين، حـ/ -د                        التوزيع مدين، حـ/األرباح والخسائر دائنحـ/ -ج
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  الطرف المدين هو حسابيكون على الشركاء األرباح والخسائر  توزيععند  -7
 حـ/النقدية  -د               جارى الشركاء -ج        األرباح والخسائرتوزيع  -ب      األرباح والخسائر  -أ 

 القيد عند السداد الكلى لحقوق الشريك المنفصل بدون وفاة يكون  -8
دائن               التوزيعمدين، حـ/ نقديةحـ/ال -ب                    مدين، حـ/النقدية دائن حـ/جارى الشريك -أ 
  ال شىء مما سبق -د                 دائن البنكمدين، حـ/  المنفصلالشريك حـ/ -ج

 

 القيد بسبب الوفاة يكون  السداد الكلى لحقوق الشريك المنفصلعند  -9
 دائن البنكمدين، حـ/  الورثةحـ/ -ب                                          مدين، حـ/النقدية دائن التوزيعحـ/ -أ 
 ال شىء مما سبق -د                                الشريك مدين، حـ/النقدية دائنرأس مال حـ/ -ج

 مثلعقب اإلنفصال تظهر حسابات مستحقة للشريك المنفصل ضمن األصول فى قائمة الميزانية  -11
 ما سبقكل  -د                    األرباح -ج              مكافأة اإلدارة -ب            مالالفائدة رأس  -أ 
 

 عقب اإلنفصال تظهر حسابات مستحقة على لشريك المنفصل ضمن الخصوم فى قائمة الميزانية مثل -11
 ما سبقم ال شىء -د                    كل ما سبق -جالقرض           -ب            فائدة المسحوبات -أ 
 


