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 (3232مارس  34) في محاسبة الشركاتالدورة العادية امتحان 
 (ال مدونة الحسابات)ال يسمح باستعم

 
 المناسبة لكل شركة اجابةاال; ضع 2الموضوع 

 
 شركة التضامن عنصرال الرقم

SNC 

الشركة ذات المسؤولية 

 SARL المحدودة

 شركة المساىمة

SPA 

  المبمغ األدنى لرأس المال االاجمالي 22

 
 

  

 

 

    العدد األقصى لمشركاء  23

 

    العدد األدنى لمشركاء 24

 

    االاجمالي المبمغ األقصى لرأس المال 25

 

المساىمة المادية )العينية(  أدنى 26

 القانونية عند االكتتاب 

   

أدنى المساىمة المالية )العينية(  27

 القانونية عند االكتتاب

   

الميمة القانونية األقصى لدفع  28

 المساىمات 
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  2الموضوع 
رأسماليا مقسم الى  ،مساىمة مادية و مالية ب شركاء 29بين  28/22/3229بتاريخ  SPAتأسست شركة 

في أي ، مباشرة هبعد، و التأسيس بنفس تاريخ المطموباألدنى القانوني  اكتتبوا في رأس المال و دفعوا سيم، 30222
 : المعمومات اآلتيةخالليا عمى ركة ميزانية افتتاحية تحصمنا من ، أعد محاسب الش29/22/3229

 المبالغ اجانب األصول
 5202220222 منشآت تقنية، معدات و ادوات صناعية -326
 5202220222 بنوك الحسابات الاجارية" - 623

 المبالغ اجانب الخصوم
 23202220222 )رصيد دائن( رأس المال الصادر المكتتب غير المطموب -2222
 9202220222 )رصيد دائن( رأس المال الصادر المكتتب المطموب و المدفوع -222
 (23202220222) (أي سالب )رصيد مدين المطموبرأس المال المكتتب غير  -:22
 0ينمتساوي اجزأينباقي المساىمة )غير المطموب( قسم الى  -
 29/25/32290بتاريخ بنكا و قد سدده كل الشركاء  27/25/3229طمبت الشركة الاجزء األول بتاريخ  -
ما عدا  :22/23/322و قد سدده الشركاء بنكا بتاريخ  :26/23/322طمبت الشركة الاجزء الثاني بتاريخ  -

 0كميا مساىمة مالية سيم 422الذي يمتمك  الشريك "فاروق"
الى الشريك الاجديد  :32/26/322في  "فاروق"بعد نفاذ االاجراءات القانونية، باعت الشركة مساىمة الشريك  -

 ؛بنكا  DA 4302220222" بقيمة وليد"
 DA TTC 920:32 مصاريف متابعة الممف الى وكيميا المحامي بقيمة :32/26/322في سددت بنكا  -

(TVA 2:%(  ؛عند الترصيد "فاروق"الشريك يتحمميا سوف التي 
 ؛)%:DA (TVA 2 490222فوائد تأخير بقيمة  احتسبت :33/26/322في  -
 بنكا0 "فاروق"رصدت العممية مع الشريك  :36/26/322في  -

 : المطموب
 ،االاجماليةو  و المادية، ،الماليةو ، و غير المطموبة ،رأس مال الشركة المطموبةالمساىمة في ما ىي قيمة 

 ن( 29) ؟و القيمة االسمية لمسيم الواحد

 بالتوفيق
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 االاجابة النموذاجية
 اإلاجابة المناسبة لكل شركة; 2الموضوع

 شركة التضامن العنصر الرقم
SNC 

الشركة ذات المسؤولية 
 SARLالمحدودة 

 شركة المساىمة

ماليين في االدخار  6 غير محدد غير محدد المال اإلاجماليرأس لالمبمغ األدنى  22
 ني ومميون في غيابوالعم

 غير محدد 62 غير محدد العدد األقصى لمشركاء 23
 28 23 23 العدد األدنى لمشركاء 24
 غير محدد غير محدد غير محدد المبمغ األقصى لرأس المال اإلاجمالي 25
 ()العينية أدنى المساىمة المادية 26

 القانونية عند االكتتاب
 %222كميا %222كميا %222كميا

أدنى المساىمة المالية ) العينية (  27
 القانونية عند االكتتاب

 %36 %32 غير محددة

المينة القانونية األقصى لدفع  28
 المساىمات

 سنوات 26 سنوات 26 غير محددة

 
  3الموضوع
 والمالية والمادية والقيمة االسمية لمسيم الواحد; و غير المطموبة مال الشركة المطموبة  قيمة رأس

  9202220222=222قيمة رأس المال المطموبة= رصيد حساب DA   
  23202220222= :22أو  2222قيمة رأس المال غير المطموبة= رصيد حساب DA0 
 27202220222=  0,75 ÷23202220222منو،  %86مطموبة تمثل  = غير قيمة المساىمة المالية DA0 
 مساىمة مالية  – 9202220222األدنى المالي=  - قيمة المساىمة المادية=  األدنى المطموب والمدفوع (

 DA0 5202220222( =5202220222= 23202220222  %86مساىمة غير مطموبة  – 27202220222
 32202220222= 5202220222+ 27202220222= المالية+ المادية= رأس المال اإلاجمالية قيمة DA0 
  32202220222عدد األسيم =  ÷القيمة االسمية لمسيم الواحد رأس المال اإلاجماليDA ÷ 30222  = سيم

2220222 DA 0لمسيم الواحد 
 


