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I- ( 45)  إختر الجواب املناسب%  

ستخدم الشركة عملياتها في بداية العام، ويُ بدأت . اعالم متخصصةعدد من املنتجات، بما في ذلك  ريدر الندتنتج شركة  .1

ُ:واحد علم املتخصصلكلفة تصنيع التكاليف املعيارية  فيما يلي.  ) Standard cost system) نظام التكاليف املعيارية

 

ُ$1.00ُ ُُُ(الواحد للمتُر$2ُبسعر  متُر 0.5املباشرة )املواد 

ُ$8.50ُ ُ$ للساعة الواحدة(  8.50 بسعرساعة  1) ةاملباشُر كلفة العمال

ُ

ُالتالية: فيلاكتالب 2006م خالل عام عل 35,000أنتجت الشركة وباعت 

ُ$17،280ُُُُُ( متر 18,000املواد املباشرة )

ُ$374،400ُُُُساعة(  36,000)كلفة العمال املباشرة  

ُ

ُ؟2006للشركة لعام (   material usage variance) املواد ستخدام نحراف ااما هو 

ُالئم$ م 1000     -أ

ُالئمم$ غير  1000     -ب

ُالئمم$500ُُ     -ج

ُ الئمم$ غير  500     -د

 ال ش يء مما سبق     -ه

 

$ سنويا لكل موقع. ويتم شراء اللوازم  24،000تدفع الشركة إيجار . بيروتالقهوة سلسلة من املقاهي في دير مقهى ي .2

املوظفين  اما رواتب$ شهريا  3000دير  كل متجر رواتب ملدفع يتم ( حسب الحاجة. ......)املناديل والحقائب، والتوابل

ُ؟تكلفة اإليجارما هو نوع الساعة. بالنسبة لعدد املحالت التجارية، ب فهياآلخرين 

ُالتكلفة الثابتة     -أ

ُالتكلفة املتغيرة     -ب

ُالتكلفة املختلطة     -ج

ُ     Inadvertent cost ةالتكلفة غير املتعمد     -د

 ال ش يء مما سبق     -ه

 

إجمالي  بتقديُر بارسوُن قام، 2006. في بداية عام (التكلفة زائد هامش ربح)تستخدم شركة بارسون استراتيجية تسعير  .3

ـــ$100،000ُُ بـــ املباشرةالتكاليف غير  التقديرات هذه ساعة عمل مباشرة. واستنادا إلى  50،000 على ان يتم العمل بـ

  حسوبةامل
ً
تم استخدامها على مدار العام. في نهاية السنة، بلغ قد باشرة املمعدل تكاليف غير  فان بارسوُن من قبلمسبقا

ـــ$ وتم ا 120،000املتكبدة  غير املباشرةإجمالي التكاليف  ساعة عمل مباشرة. بناء على هذه املعلومات  60،000 لعمل بـ

ُوحدها،



 المحاسبة االدارية –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

2016 االولامتحانات كانون   

 

2 

 

ُ.2006تم تسعير املنتجات بدقة لعام  -أُ

ُ.2006عام مسعرة بشكل مبالغ به في كانت املنتجات  -بُ

ُ.2006لعام مسعرة بشكل اقل من قيمتها كانت املنتجات  -جُ

ُ.2006املنتجات لعام  املبالغة في كلفةتم  -دُ

 لتحديد.لليس هناك معلومات كافية  -هُ

 

يفترض بان جميع العمليات التي . وجرت العمليات التالية خالل السنة )2006 كانون الثاني 1شركة دالتون العمل في ت بدأ .4

ُ.(يةتمت كانت نقد

ُ.املساهمينرأس املال من ك$5,000ُُ تم الحصول على .( 1

ُ$ُ.4,000ُ للتصنيع املباشر بقيمةخام مواد .( تم شراء 2

ُباشرة.امل$ من املواد الخام  3,500ل استعمتم ا.( 3

ُنتاجاإُلعمال ل $2,500ُدفع تم .( 4

ُتكاليف صناعية غير مباشرة $1,500ُُدفع تم .( 5

ُقيد الصنعوحدة من املخزون  2,000 م انجازتبدأ العمل ُو.( 6

ُا.$ لكل منه 8بقيمة  وحدة  1,500 تم بيع.( 7

 .اداريةُو بيعية كمصاريف$2,500ُُ تم تكبد.( 8

 

ُالتالي:ك 2006 كانون االوُل 31كما في  الظاهر في بيان الوضع املالي املخزون من املواد الخام  تبلغ قيمة

ُ$    0      -أ

ُ$1,875    -ب

ُ$3,500ُ    -ج

ُ$4,000      -د

 ال ش يء مما سبق   -ه 

 

مربع من  متُر 5،000قسم املالبس حتل يالدوات املنزلية. ُوحذية؛ اُلاملالبس؛  -ينقسم متجر كول إلى ثالثة أقسام رئيسية  .5

مربع. لعام  متُر 3،500حتل يمربع، وقسم الدوات املنزلية  متُر 1500حتل ياملخزن بأكمله، في حين أن قسم الحذية 

من تكلفة املرافق يجب أن تخصص لقسم الدوات املنزلية  ما القيمة التي$.5,000ُُاملرافق مصاريف ، بلغ مجموع 2006

ُالعامة ؟

ُ$1,667     -أ

ُ$750ُ    -ب

ُ$2,500ُ    -ج
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ُ$1,750      -د

 ال ش يء مما سبق     -ه

 

$ لكل  5 املتغيرةالتكاليف تبلغ قيمة . زبوُنكل من $40ُُالشركة قبض تجوالت سياحية.   بتنظيم نارةرحالت املتقوم  .6

       هي الرافعة التشغيليةفي السنة، ما  زبوُن 500الشركة لديها  $ سنويا. إذا كان 5,000هي فالتكاليف الثابتة اما  زبوُن

                   operating leverage)    (للشركة؟ 

1.4ُ      -أ

3.5ُ    -ب

8.0ُ     -ج

1.3ُ      -د

 ال ش يء مما سبق      -ه

 

ُ:كالتالي متوقعةمبيعات  شركة سبيسالي بيعاتم وازنةم تظهُر .7

ُإجمالي املبيعاتُُُ الشهر

ُ$30،000ُ ُُكانون االوُل

ُ$40،000ُ ُُُشباط

ُ$35،000ُ ُُُآذار

ُ$30،000ُ ُُُنيسان

ُ

مبيعات االئتمان على النحو  تحصيلاالئتمان(. يتم بمبيعات ا  حساب )ال٪ من مبيعاتها  على 80 تكوُن تتوقع الشركة أن

 ذمم املدينةلل وقوفامل املتوقع الرصيد و قيمة. ما هه٪ في الشهر الذ  يلي70و  به  بيعالذ  تم الشهُرال خالل٪ 30التالي: 

ُالفصل االول ؟في نهاية 

ُ$19,600ُ  -ُأ

ُ$24,500ُ ُ-ب

ُ$16,800ُ -ج

ُ$22,800ُ -د

 ال ش يء مما سبقُ -ه
ُ

.  التكلفة العادية وتوزع التكاليف غير املباشرة باالعتماد على كلفة اجور العمال نظامتستخدم شركة اورتيغرن  .8

. قامت الشركة بتصنيع 2006لعام  ساعة 100,000$ لعمل 400,000تكاليفها غير املباشرة بقيمة قدرت الشركة 

لوحدات: . تكبدت الشركة هذه التكاليف النتاج ا2006وحدة خالل العام  80,000وحدة وبيع  100,000

$ تكاليف غير مباشرة فعلية. تقام عمال االنتاج 410,000$ كلفة عمال االنتاج، 350,000$ مواد اولية، 500,000
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. مبالغة او تقليل في التكاليف غير املباشرةفي نهاية السنة قامت الشركة بتعديل ال  . ساعة عمل فعلية 95,000بـــ 

 د اجراء كل التعديالت؟بع 2006ة املباعة لعام ما هو كلفة البضاع

ُ$1,014,000ُ -أُ

ُ$984,000ُ -بُ

ُ$998,000ُ -جُ

ُ$1,004,000ُ -دُ

 ال ش يء مما سبق -هُ

ُ
 

 كالتالي: يةعاصنالجيرتس املتوقعة لشركة املبيعات  وازنةمفي  2007الثالث من عام  فصلاملبيعات للتظهر  .9

ُإجمالي املبيعاتُُ الشهر

ُ$50،000ُ ُُتموُز

ُ$55،000ُ ُُآب

ُ$60،500ُ ُُايلوُل
ُ

 تحصيلها. ومن املتوقع أن مبيعات االئتمان سيتم ) على الحساب( االئتمانب٪ من مبيعاتها 75 تكوُن تتوقع الشركة أن

غير قابل  ي فهُوالباقاما  بيع ال٪ في الشهر الذ  يلي 75، و الذ  تم البيع به شهُرال٪ في 20    : على النحو التالي

تحصيله في شهر الذ  سوف يتم  ةاملتوقع ةالنقدياملتحصالت مبلغ  لبيع. ما هُولشطب في الشهر التالي ويللتحصيل 

ُ؟آب

ُ$ُ  50,125     -أ

ُ$  36,375   -ب

ُ$ 52،000    -ج

ُ$ 22,000     -د

 مما سبقال ش يء       -ه

 

عمال لور كأج$50،000ُُ$ للمواد املباشرة و  20,000دفع بشركة أوفرتون قامت خالل السنة الولى من العمليات،  .11

االدارية ُو البيعية بلغت قيمة املصاريف$.12،000ُُ بقيمة اإلنتاج  معملاإليجار واملرافق على  قيمةاإلنتاج. بلغت 

ا. ما هو مقدار $ لكل منه 6،50 وحدة بقيمة 18,000وحدة وباعت  20،000الشركة انتجت $.6,000ُُوالعمومية 

ُلسنة الولى؟في االدخل الصافي للشركة 

ُ$ُ 37,200      -أ

ُ$ُ 43,200    -ب

ُ$37،800    -ج

ُ$42،000     -د

 ال ش يء مما سبق   -ه
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، بدأت 2006خالل عام  . 2006كانون االول  1العمل في  قوارببدأت  شركة بشعيني املخصصة لصناعة ال .11

 الثالثة: قواربالعمل  لجميع ال تكلفةالشركة العمل على ثالثة قوارب. وفيما يلي بيانات 

ُ

303ُقارب # ُُ 202قارب # ُُ 101قارب # 

ُ$  6,500    ُُ$ُ 7,500ُُ$ُ 6,000  ُاملواد املباشرة

ُ$ 5,500    ُُ$ُ 5,000ُُ$ُ 4,500  ُالعمل املباشر

550ُُ      500ُُُ 450ُُُ    ُساعات العمل 

ُ

ساعات العمل املباشر. تحسب الشركة معدل التكاليف غير اساس على  التكاليف غير املباشرة الشركة  توزع

ُ$.8,000ُ، تقرر أن النفقات العامة الفعلية كان 2006$. في نهاية عام  5 بقيمةمسبقا  املباشرة 

ُ

ـــ 101قارب # تم بيع ال. 303رقم قارب ُو 101قارب رقم تصنيع الشركة  نهت، أ2006وخالل عام  $ في  18،000بـــ

إلى التدوير ؟ )2006كانون االول  31 كما في تامة الصنع الالسلع من املخزون  قيمة. ما هو 2006 كانون االوُل 1

ُأقرب دوالر(

ُ$15,000ُ   -أ

ُ$14,750ُ   -ب

ُ$14،933    -ج

ُ$14,667    -د

 ال ش يء مما سبق   -ه

  

ُإذا كنت تبحث في ربحية الشركة، أ  من النسب التالية التي ستستخدمها؟ .12

ُ            Return on Investment                       العائد على االستثمار    -أ 

Marginُُ               نسبة الربح التشغيلي        -ب

ُ      Turnover اصول التشغيل       دورانمعدل     -ج

ُ      Return on Equity          العائد على حقوق املساهمين    -د

 سبقكل ما     -ه

 

 بقيمةمنتج شركة "افضل"  تبيع .13
ً
نقطة تبلغ $.40ُُ  للوحدة تبلغ تغيرة املتكلفة ال علما بان$ لكل وحدة  60 ا

إذا الشركة  الذ  ستجنيهمقدار الربح ما هو  $ في إجمالي املبيعات.  120،000للشركة )عتبة الربحية( التعادل 

ُوحدة؟ 5,000 باعت
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ُ $( 20000)    -أ

ُ$60,000ُ    -ب

ُ$100،000ُ    -ج

ُ$120،000ُ    -د

 ال ش يء مما سبق    -ه
 

$  12 بقيمة عمالة مباشرةتكلفة و  ملواد املباشرة من ا$ لكل وحدة  5 بقيمةنتاج تكلفة اشركة ماغنوس  تحملت .14

ُيجاُر. تدفع الشركة ا لكل وحدة 
ً
ُ 10,000 بقيمة  ا

ً
وحدة  5,000. إذا كانت الشركة تنتج ملصنع االنتاج $ سنويا

ُ؟لشركة ل تكلفة السلع املباعة كم تبلغ وحدة خالل السنة،  4,200وتبيع 

ُ$89,700ُ      -أ

ُ$81,400ُ    -ب

ُ$   95,000     -ج

ُ$101,000ُ      -د

 ال ش يء مما سبق      -ه
 

شركة الترغب  ٪.25  ( Contribution marginهامش املساهمة     )  –التكلفة املتغيرة شركة الكوت هامش  ىلد .15

ُربح بتحقيق
ً
 ايرادات كم يجب ان تبلغ قيمة . $120,000ُثابتة بقيمة تكاليف  لدى الشركة $.50،000ُُ بقيمة  ا

 ؟لتحقيق هذا الهدفاملبيعات  الشركة من
ُ

ُ$680،000ُ    -أ

ُ$480،000ُ   -ب

ُ$200،000ُ   -ج

ُ$100،000ُ     -د

 ال ش يء مما سبق     -ه

ُ

$ للمواد املستخدمة  120،000خالل العام، دفعت الشركة  . 2005كانون الثاني  1عملها في بدأت الشركة املاس ي  .16

$. بلغت  80,000أجور لعمال اإلنتاج. بلغ إجمالي قيمة اإليجار واملرافق للمصنع ك$300،000ُُفي عملية اإلنتاج و 

 كم تبلغا. $ لكل منه 5 بقيمةوحدة  210،000  عيوحدة وب 250،000 تم تصنيع $.150،000ُُ بيع التكاليف 

ُ؟لكل وحدة نتاج اإُلتكلفة 

ُ$   5.00      -أ

ُ$   2.60    -ب

ُ$   2.38     -ج

ُ$   2.00      -د

 ال ش يء مما سبق     -ه
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ُ:لشركة كالتالي بيان الدخلب املعلومات املتعلقة فيما يلي .17

ُ

ُ$10،000ُ ُ(5*ُ$2000ُُ)           ُُإيرادات املبيعات

ُ(2,500) ُ$(1،25ُ*  2000)باعة امل للبضاعة املتغيرةف اليتكال

ُ(000,4) ُُُباعةامل الثابتة للبضاعة الكلفة

ُ$3,500ُ ُُُُُاإلجمالي الربح هامش

ُ(1,000) ُُُُُاالستهالك

ُ(000,1) ُ$(0،50ُ*  2000)           ُ  ُُوازمل

ُ$1،500ُ ُُُُُصافي الدخل

ُ

ُالتكلفة املتغيرة )هامش املساهمة(وحدة، ماذا سيكون هامش  2،500 لتبلغبيعات زيادة امل تتمإذا 

 – (contribution margin ) ُللشركة؟

ُ$6,500    -أ

ُ$9,375   -ب

ُ$8,125ُ   -ج

ُ$7,125     -د

ُال ش يء مما سبق   -ه

 

ُ:2006 التكاليف لعام عن التاليةاملعلومات  غولد وول  قدمت شركة .18

ُ$25,000ُ ُنتاجاإُلعمال الجور املدفوعة ل

ُ$10,000ُ ُصيانة املصنعالجور املدفوعة ل

ُ$50,000ُ ُنتاجاإُلاملواد الخام املستخدمة في 

ُ$15,000ُ ُُُاملواد غير املباشرة

ُ$8,000ُ ُُُصنعاملرافق م

ُ$12،000ُ ُُ    ُمركز االنتاجإيجار 

ُ$40،000ُ ُُُعموالت املبيعات

ُ

 ؟2006للشركة لعام      Company Overheadقيمة التكاليف الصناعية غير املباشرة ما هو 

ُ$ُ  120،000    -أ

ُ$90,000ُ-  ب

ُ$45،000     -ج
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ُ$20،000ُ    -د

ُال ش يء مما سبق    -ه

 

 عمُرال يبلغ    $.42,340ُتكلفة الشاحنة تبلغ جديدة.  شاحنةشراء  للتوصيل في احتمال دان شركة  تدرس .19

ُ $.5,000ُُ الخردةسنوات وقيمة  4 للشاحنةنتايي اإُل
 
 يتطلب الشاحنة باستخدام طريقة القسط الثابت. ستهلكت

املتوقع أن تزيد نتيجة شراء الشاحنة فانه من الجديدة.  هستثمارات٪ على جميع ا8لعائد  اعدل ملحد ادنى  دان 

ُاملبيعات واملصروفات  تتم . $ سنويا  2,500 بقيمة  النفقات تزيد$، وكذلك  15،000 بمبلغاملبيعات 
ً
هل  . نقدا

ُ(.تجاهل الضرائب)؟ ةالجديد الشاحنةشراء دان على شركة  يجب 

ُ.رغوبد الفعلي أكبر من املائنعم، لن الع     -أ

ُ.رغوباملالفعلي أكبر من  دائال، لن الع    -ب

ُ.رغوباملالفعلي أقل من  ائدنعم، لن الع     -ج

ُ.رغوباملأقل ثم ي الفعل ائدال، لن الع     - د

ُال ش يء مما سبق      -ه

 

 $10،000ُ يوجد$ ُو 12تكلفة إنتاج كل وحدة   تبلغ  .وحدة$ لكل  20 ج منتج يباع بقيمة اآبكو بانت شركةتقوم  .21

$. ما قيمة إجمالي  30،000 بقيمة في إجمالي التكاليف. ان الشركة ترغب في الحصول على ربحثابتة  تكاليف

ُ؟غوباملُر ربحال تحقيقالشركة من أجل  هاتحتاج التياملبيعات 

ُ$25,000ُ     -أ

ُ$75,000ُ   -ب

ُ$100،000ُ    -ج

ُ$125،000ُ     -د

ُال ش يء مما سبق    -ه
 

مشتريات لل وازنة إلى إعداد م تحتاج السيدة روز . اتسياُرال في أنظمة صوتية  تقوم شركة ليسين اب ببيع وتركيب .21

ُ:الرابع  لفصللشركة لاملتوقعة لبيعات امل وازنة م نبين أدناه. الى بعض املعلومات 2007 الخير من عام  فصللل

ُكانون االوُلُتشرين الثانيُتشرين االوُل

ُ$104،000ُُ$98،000ُُ ُ$90،000ُ ُُ  ملقدرةمبيعات ا
ُ

يجب ان يكون قيمة املخزون في آخر كل شهر ٪ من املبيعات. 80تكلفة الشركة البضاعة املباعة  ان تكوُن روُزتتوقع 

 روُز هتحتاجالتي املخزون  ما قيمةلشهر املقبل. وبناء على هذه املعلومات، لالبضاعة املباعة تكلفة  % من  20بمعدل 

ُ؟تشرين الثانيلشهر  ئهشراالى 

ُ$78,400ُ      -أ

ُ$98,040ُ    -ب

ُ$80,640    -ج
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ُ$79,360     -د

ُال ش يء مما سبق     -ه
ُ

: تكاليف كالتالي ها$ وتكاليف 100،000 بقيمة  الشركة لوكا مبيعات قدرت$،  250 الوحدة  بيعإذا بلغ سعر  .22

االدارية ُو يةالبيع املصاريفوقيمة $،  10،000 بقيمةثابتة ال صناعية$ وتكاليف ال 40,000 ةتغيُراملصناعية ال

شركة لل مان$. ما هو هامش اُل 10،000االدارية الثابتة بمبلغ ُو يةالبيع املصاريفوقيمة ا$20،000ُُ املتغيرة بقيمة

 ؟(في عدد الوحدات)

400ُ     -أ

200ُ   -ب

ُ  100    -ج

0ُ     -د

ُال ش يء مما سبق    -ه

 

مصانع من كهربائي والذ  يعد مكون رئيس ي  فتاحم شراءتقوم الشركة ب كهربائي.  مذياعبصنع   شركة تااُلتقوم  .23

ُ فتاحامكانية تصنيع هذا املالشركة تدرس   .وحدة$ لكل  8 بقيمة فتاحامل. يتم شراء أخرُى
ً
وأجرت دراسة  داخليا

ُ:املتوقعة تكاليف اإلنتاج السنوية املدرجة ادناه قيمة التكاليفتمثل لتحديد التكاليف املترتبة على ذلك. 

ُ

ُ$3ُ ُُُُلوحدةل   -املوادة تكلف

ُ$ 1 ُُُُلوحدةل   -تكلفة العمالة

ُ$2ُ ُُُلوحدةل   -تكلفة النفقات العامة 

ُ$5,000ُوحدة لكل دفعة(  5000تكلفة على مستوى الدفعة )

ُ$20,000ُ ُُفقاُراملتكاليف املخصصة على مستوى 
ُ

نفترض أن الشركة ل. مذياعالقادم. هناك مفتاح واحد في كل  خالل العام مذياع 15,000تتوقع الشركة أن تنتج 

ُعندها:فاتيح بدال من شراهها، امل قررت الشركة صناعةإذا ُو ستظل تعمل ضمن مجموعتها ذات الصلة

ُ$25،000ُالتكاليف بمقدار  سترتفع -ُأ

ُ$25،000ُالتكاليف بمقدار سوف تنخفض            -ب

ُ$15،000ُالتكاليف بمقدار  سترتفع           -ج

ُ$15،000ُسوف تنخفض التكاليف بمقدار             -د

ُال ش يء مما سبق           -ه
  

 :2006 في عاماالدوات. تكبدت الشركة تكاليف اإلنتاج التالية  بانتاج وبيعشركة رايلي  تقوم  .24

ُ$ لكل وحدة 15 ُُُُاملواد املباشرة

ُ$ لكل وحدة 20 ُُُةل املباشُراالعمكلفة 
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ُ$ لكل وحدة 5 ُُُ ة تغيُراملالتصنيع كلفة 

ُ$120،000ُ ُُُةثابتال التصنيعكلفة 

ُ

كانون االول  31قيمة املخزون في  ما هي. 2006خالل عام وحدة  8000 وحدة وباعت  10،000أنتجت الشركة 

ُ؟ةتغيُرامل ةتكلفالباستخدام طريقة   2006

ُ$104،000ُ         -أ

ُ$416،000ُ      -ب

ُ$320،000ُ      -ج

ُ$80،000       -د

ُال ش يء مما سبق        -ه

 

 كلفة  2006لعام  تجراملتكبد لجهزة. وقسم ل،السباكةقسم دوات، قسم لُلهارفي ثالثة أقسام:   متجرلدى  .25

ُ:2006لعام  كالتالي محرك التكلفةتحديد  تم  $.30,000ُُ بقيمة العمال  عن حوادث  تعويضكتأمين 

ُاالجهزة    ُ السباكة   ُدواتاُل      

ُ$240،000ُ ُ$775،000ُُ$535،000ُُ ُُ(دوالر) العمالة

1000ُ 8000ُُ 3000ُُ ُ(2املساحة املستخدمة )م

90،0000ُ 900،000ُ 300،000ُ ُُالبيع عمليات عدد

ُ

يجب أن تخصص لقسم السباكة؟ التي التأمين كلفة قيمةتبلغ ، كم Cost  driver نسبال محرك التكلفةباستخدام 

ُإلى أقرب دوالر( دويُر)ت ُُُُ     

ُ$15,000ُ         -أ

ُ$10,000ُ      -ب

ُ$20،930      -ج

ُ$10،355       -د

 ال ش يء مما سبق       -ه
 

 (30الى  26)من  أسئلة الخمس على  لإلجابة املعلومات الواردة ادناه استخدم 
 

ُلشركة ويست إند: ادناهتعود البيانات 

     2006ُُُ 2005ُ

ُوجوداتامل

ُ$4,000  ُُ$5,000ُ  ُُُُُالنقد

ُ$12،000ُ ُُ$10،000ُُُُُُالذمم املدينة
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ُ$8,000ُ ُُ$  12،000 ُُُُُاملخزون

ُ$22،000ُ ُُ$ُ 20،000 ُصافي املمتلكات واملعدات )بعد االستهالك(

ُ$46،000ُ ُُ$ُ 47،000 ُُُُوجوداتإجمالي امل

ُ

ُاملطلوبات وحقوق املساهمين 

ُ$6000ُُ$ 8,000  ُُُُالدائنة ذممال

ُ$6,000ُُُُ$5,000ُ ُُُُاملستحقةالرواتب 

ُ$21،000ُ ُُ$20،000ُ ُ(2025 سنةالسندات املستحقة الدفع )

ُ$10،000ُُُ$10،000ُُُ ُُ(للسهم الواحد 5رأس املال )$ 

ُ$000,3ُ ُُُ$000,4ُ                  ُُُاملستبقاة الرباح 

 $46،000ُ ُُ$47،000ُُ                املطلوبات وحقوق املساهمين إجمالي

ُ

 إلى أقرب نسبة مئوية كاملة( تدويُر؟ )الالذمم الدائنةالزيادة أو النقصان في  نسبة باستخدام التحليل الفقي، ما هُو .26

ُ٪25انخفاض بنسبة      -أ

ُ٪25زيادة بنسبة      -ب

ُ٪33ض بنسبة اانخف     -ج

ُ٪33زيادة بنسبة      -د

 ذكر اعالهال ش يء مما      -ه 

 

الذمم  تحصيل$، ما هو متوسط عدد اليام التي يستغرقها ل 66،000على افتراض أن صافي مبيعات االئتمان بلغت  .27

 إلى أقرب يوم كامل( دوير ؟ )ت2006املدينة في عام 

ُيوم 61     -أ

ُيوم 55   -ب

ُيوم 66     -ج

ُأيام 6     -د

ُذكر اعالهال ش يء مما      -ه

ُ

 شركة لل ه كانإذا افترضنا أن .28
ً
 بقيمةصافيدخال

ً
ُالشركة على حقوق املساهمين؟ هو عائد، ما 2006$ في عام  7000 ا

ُ٪60 -٪ 56         -أ 

ُ٪55 -٪ 50       -ب

ُ٪75 -٪ 70        -ج



 المحاسبة االدارية –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

2016 االولامتحانات كانون   

 

12 

 

ُ٪20 -٪ 15        -د

ُذكر اعالهمما ال ش يء        -ه

 

 ؟2006لعام  - - Current Ratioالسيولة املتداولة ما كان نسبة  .29

1ُ   :    1.15       -أ 

1ُ    :    1.42     -ب

1ُ    :    2.08     -ج

1ُ    :   0.82       -د

ُذكر اعالهمما ه. ال ش يء 

 

ُ؟ما هي ربحية السهم للشركة، 2006$ في عام  7000 الصافي للشركة بلغ الدخل لنفترض بان  .30

ُ$0،70     -أ

0،50ُ$ُُ    -ب

2،50ُ$ُُ    -ج

3،50ُ$ُُ    -د

ُال ش يء مما سبق     -ه

ُ

 حاالت عملية
ُ

 %(12) 1حالة رقم 

قمة الشهية"شركة 
ّ
 والتكاليف. اتإليك املعلومات املتعلقة باإليراد .هي عبارة عن سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة "الل

ُ

ُ$490,000ُاملبنى واملعدات

ُ$520,000ُاإليراد السنو  

ُ$380,000ُالتكاليف التشغيلّية النقدية السنوية

 

ركة طريقة القسط الثابت لإلستهالك.  20يقّدر العمر اإلنتايي للمبنى واملعدات ب 
ّ

الضريبة على  نسبةن إسنة. وتستخدم الش

ُ% .40الدخل 
 

 املطلوب:

 حدد فترة اإلسترداد للمشروع. -1

ُاملحاسبي للمشروع.إحتسب معدل العائد  -2

--------------------------------------------------ُ

ُ
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ُ

 %(13) 2حالة رقم 

 على أسهم شركة "20يرغب مستثمرون في تحقيق عائد بنسبة 
ً
 2لسهم ل". دفعت الشركة أنصبة أرباح G% سنويا

ً
$ سنويا

توقع أنصبة الربح أن تزيد بنسبة  ُ% 30وي 
ً
ُ.ي تلي% في السنة الت 8 ن وللسنتين التاليتي سنويا

ُالقيمة الحالية لسلسلة دفعات مبلغ كل منها $

 %32 %28 %24 %20 %18 %16 %15 %14 %12 %10 املدة

1 .9091 .8929 .8772 .8696 .8621 .8475 .8333 .8065 .7813 .7576 

2 .8264 .7972 .7695 .7561 .7432 .7182 .6944 .6504 .6104 .5739 

3 .7513 .7118 .6750 .6575 .6407 .6086 .5787 .5245 .4768 .4348 
ُ

ُتحديد سعر بيع السهم      -       املطلوب:

 

 %(30) مسألة عملية

ضعت بتصرفك البيانات التالية: ُإلعداد املوازنة النقدية ملنشأة سالي الفردية، و 

 1-/ن31/12منشاة سالي: امليزانية العمومية في 

 )$(ُالصوُل )$(ُالخصوم

 أصول ثابتة 350,000 رأس املال 400,000

ابتة )140,000( أرباح  –نتيجة الدورة  100,000
َ
 إستهالك الصول الث

ابتة 210,000 إقتراض من مؤَسسات التسليف 20,000
َ
 صافي األصول الث

 مخزون البضاعة 282,000 املوَردوُن 114,000

أعباء برسم  –املستخدمون  15,000

 الَدفع

 الَزبائن 120,000

 ذمم مدينة مختلفة 17,000 ذمم دائنة إجتماعية 42,300

 البنك  102,000 ذمم دائنة ضريبَية 3,000

 الَصندوُق 6,000 ذمم دائنة أخرُى 30,700

   مكشوف  –البنك  12,000

737,000 737,000 
ُ

 املبيعات واملشتريات:

ُمقَدرةُفعلَيةُ

انيُكانون الوُلُتشرين الثاني
َ
ُآذارُشباطُكانون الث

 180,000 230,000 370,000 300,000 250,000ُاملبيعات
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 90,000 110,000 190,000 120,000 100,000ُاملشتريات

ُ

حّصل املبيعات بواقع 
 
هر التالي لشهر البيع. تسّدد املشتريات بواقع  40% نقدا و 60ت

ّ
راء،  30% خالل الش

ّ
%  40% في شهر الش

هر 
ّ

راء و في الش
ّ

ذ  يليه. 30الّتالي لشهر الش
ّ
هر ال

ّ
ُ% خالل الش

ُ

مم األخرى 
َ
 تسديد وتحصيل الذ

انيُ
َ
ُآذارُشباطُكانون الث

4,900ُ9,700ُ10,700ُُذمم دائنة أخرُى

ذمم مدينة 

ُمختلفة

ُ17,000ُُ

ُ

 الخدمات الخارجَية 

ُتسّدد الخدمات الخارجّية فور تكّبدها، وتقّدر عن الفصل الول كما يلي:

اني
َ
ُآذارُشباطُكانون الث

85,000ُ79,000ُ92,000ُ

 

 الَرواتب واألعباء اإلجتماعية

% وتتحمل املنشأة فضال عما تقتطعه  2وتخضع إلقتطاع الضمان الَصحي بمعدل €60,000ُُتبلغ الرواتب الشهرية في املنشأة 

 الولى من % منها، تسّدد جميع  21.5من الرواتب، إشتراكات على عاتقها بمعدل 
ً
اإلشتراكات بصورة فصلَية خالل العشرين يوما

ان
ّ
اني وكانون الول، نيسان إلشتراكات كانون الث

ّ
ذ  يلي إنتهاء الفصل. )كانون الثاني إلشتراكات تشرين الّول وتشرين الث

ّ
هر ال

ّ
ي الش

ُوشباط وآذار وهكذا..(

هر  
ّ

دفع€1000ُُتخضع الّرواتب إلقتطاع ضريبّي مبلغه الش ُفي نفس مواعيد دفع إشتراكات الضمان اإلجتماعي. ي 

% مع العلم أن هؤالء املندوبين غير مسّجلين حتى تاريخه في  5باإلضافة إلى ذلك تدفع املنشأة عموالت ملندوبي املبيعات بمعّدل 

دفع الّصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي فال تخضع رواتبهم لّ  اشتراك إجتماعّي، كما ال تخضع لّ  اق
 
تطاع ضريبّي. وت

ذ  يليه،دون إدراج أسماء املندوبين في جدول الرواتب.
ّ
ُالعموالت على مبيعات كّل شهر خالل الشهر ال

 

 اإلقتراض

 في أول آذاُر
ً
 إضافيا

ً
 قرضا

ً
قرض بتصّرفها نقدا

 
اهر في امليزانّية وسيضع امل

ّ
اني رصيد القرض الظ

ّ
 ستسّدد املنشأة في بداية كانون الث

ُ€.150,000ُبمبلغ 

 

 زيادة رأس املال
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بضّم نتيجة €100,000ُُلتمويل مشروع توّسع، منها €800,000ُُستقوم سالي في أول آذار بمضاعفة رأس املال للوصول به إلى 

ُالدورة والباقي بإيداع املبلغ في الحساب الجار  للمنشأة في البنك بانتظار استخدامه.

 موازنة اإلستثمار

 وبربح تفّرغ تنو  الشركة أن تبيع 
ً
 بالكامل. وأن تشتر  في اليام الخيرة €5,000ُُفي شهر شباط نقدا

ً
 دفتريا

ً
 مستهلكا

ً
أصال ثابتا

 تبلغ تكلفته 
ً
راء.€1,000,000ُُمن شهر آذار عقارا

ّ
 عند الش

ً
ُعلى أن تدفع نصف املبلغ فورا

 

 املطلوب:

 إعداد موازنة املقبوضات عن الفصل الول )ن(. -1

 املدفوعات عن الفصل الول )ن(.إعداد موازنة  -2

ُإعداد املوازنة الّنقدية عن الفصل الول )ن(. -3

 


