
 المحاسبة االدارية  -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

 2015كانون االول امتحانات 

 

 13 من  1 صفحة 
 

 (44إختر الجواب المناسب )%

 
المتوقعة لألشهر السبعة األخيرة من السنة مع طريقة  Johnsen Incبيانات حول مبيعات شركة جونسن  نورد أدناه -1

 )نمط( التحصيل المتوقعة: 
 المبيعات المتوقعة

 دوالر 700,000  حزيران
 600,000  تّموز
 650,000  آب
 800,000  أيلول

 850,000  تشرين األول
 900,000  تشرين الثاني
 840,000  كانون األول

 
 أنواع المبيعات
 %30  مبيعات نقدية

 %70  مبيعات بالحساب/آجلة
 

 % غير قابلة للتحصيل(5) المبيعات بالحساب/ اآلجلة فيالتحصيل )نمط(  طريقة
 %20  شهر البيعخالل 

 %50 خالل الشهر األول بعد البيع
 %25 خالل الشهر الثاني بعد البيع

 
/ اآلجلة لشهر حسابالعلى التحصيالت من المبيعات و الداخلة النقدية  المقبوضات شركة جونسن لجهةموازنة  أما توقعات

 أيلول فهي كالتالي: 
 

 635,000$ -أ 
 684,500$ -ب 
 807,000$ -ج 
 827,000$ -د 
 

ل وتحصّ  .على الحسابمبيعات الشركة دوالر. جميع  20منتًجا واحًدا سعر الوحدة منه  Tidwell تيدويلتبيع شركة  -2
لفترة للتحصيالت النقدية ا ادناه جدوليبين ال% في الشهر التالي. 40% من قيمة المبيعات في شهر البيع و60الشركة 

 الفترة المذكورة: التالية عنكانون الثاني إلى آذار من العام المقبل المقبوضات  الممتدة من
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 2015كانون االول امتحانات 

 

 13 من  2 صفحة 
 

 المقبوضات النقدية 
 آذار شباط كانون الثاني 

   32,000$ مقبوضات كانون األول
  36,000$ 54,000 من مبيعات كانون الثاني

 44,000$ 66,000  من مبيعات شباط
 72,000   من مبيعات آذار

 
 خر  عن الشركة ما يلي:األمعلومات ال تتضمن
  من مبيعات الشهر التالي30نسبة بيتم الحفاظ على المخزون % . 
 مدفوعاتها أن يبلغ مجموع توقع تو  . ألف دوالر 15 أدنى يبلغ ترغب شركة تيدويل بالحفاظ على رصيد نقدي

ألف دوالر.   12 البالغ هالكستحساب اإل هذا المجموع شمليال , و دوالر 106,500في شهر كانون الثاني 
 . (multiples of 1000$) دوالر 1000مضاعفة قروض مطلوبة وتكون أي 

  دوالر.  24,900لعام السابق إلى رصيد نقدي قدره من اكانون األول  31بتاريخ الميزانية العمومية شير تو 
 

شهر كانون الثاني للحفاظ على الرصيد النقدي األدنى في التمويل المطلوب بغض النظر عن ضرائب الدخل, إن 
 للشركة, 

 8,000$ -أ

 10,600$ -ب 
 11,000$ -ج 
 23,000$ -د 

 

 ألف وحدة:  20 بعد بيعنورد أدناه تكاليف البيع والتكاليف اإلدارية لشركة توت في شهر آب,  -3
 التكاليف       

 المجموع بالوحدة 
 372,000$ 18.60$ التكاليف المتغيرة

 85,000 4.25 المرحليةالتكاليف 
 176,000     8.80 التكاليف الثابتة

مجموع تكاليف البيع 
 والتكاليف اإلدارية

$31.65 $633,000 

 
تعتمد التكاليف المرحلية على عدد و % من المبيعات. 6.2تمثل التكاليف المتغّيرة عموالت البيع المدفوعة بمعّدل 

 قررموظًفا لكن  17 في الشركة كان عدد موظفي البيع ,ي شهر آبالشركة. ف من قبلموظفي البيع المستخدمين 
ومن المتوقع أن يبقى منصب كّل منهما خالًيا ألشهر آب.  31ابتداًء من  قبل األوان,ن اثنان أن يتقاعدا اموظف

 . ألف وحدة في الشهر 30ألف إلى  15عديدة. لم يتغير مجموع التكاليف الثابتة في الشركة بل بقي ضمن هامش 
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 2015كانون االول امتحانات 

 

 13 من  3 صفحة 
 

ألف وحدة في الشهر.  24% وتتوقع أن يزيد ذلك حجم المبيعات إلى 10تخطط شركة توت لخفض سعر البيع بنسبة 
إذا طّبقت شركة توت هذا التخفيض في سعر البيع, يكون مجموع تكاليف البيع والتكاليف اإلدارية المتوقعة لشهر 

 أيلول: 
 652,760$ -أ 
 679,760$ -ب 
 714,960$ -ج 
 759,600$ -د



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

 جدول التكاليف المتوقع للبضائع المصّنعة:  ال يشملهاأي من المكّونات المبينة أدناه  -4
 آخر المدة البضاعة قيد الصنع  مخزون -أ 
  اول المدة الجاهزة مخزون البضاعة -ب 
 مواد الخام المستخدمةكلفة ال -ج 
 الصناعية غير المباشرة األعباء -د 

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

ل التي تنتج منتًجا واحًدا, احتسب معدّ  Valley Corporationإنطالًقا من بيانات الميزانية الواردة أدناه الخاصة بشركة  -5
 . المحددة مسبقاً  الصناعية غير المباشرة من االعباء المتغيرةالصناعية  االعباءتحميل 
 

 11,000     الوحدات الواجب إنتاجها 
 10,000     الوحدات الواجب بيعها
         $   

 1,000   اإلنتاج معالمواد غير المباشرة, المتغيرة 
 10,000   العاملة غير المباشرة, المتغيرة مع اإلنتاجاليد 

 20,000 راتب المشرف على المصنع المدفوع بغض النظر عن اإلنتاج
 30,000    حساب إهالك مبنى المصنع وتجهيزاته

 12,000  الخدمات العامة/ المرافق المطلوبة لتشغيل آالت المصنع
 2,000     اإلنارة األمنية في المصنع

 5,000    البيع والتكاليف اإلدارية والعامةتكاليف 
 

 2.09$ -أ 
 2.30$ -ب 
 4.73$ -ج 
 5.20$ -د 



------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 13 من  4 صفحة 
 

 من العام: ألشهر الستة األخيرة ا في أن تحقق المبيعات الواردة أدناه Bootrstrapع شركة بوتستراب تتوقّ  -6
460,000$ تّموز

500,000آب

 525,000أيلول
500,000 تشرين األول

480,000تشرينالثاني

 450,000كانوناألول


 أدناه:  ةالتحصيل المبين طريقة )نمط(الشركة إلى  ويخضع رصيدهي نقدية.  Bootstrap% من مبيعات 20
 

 %40      نسبة الرصيد المحصلة في شهر البيع
 %30    الرصيد المحصلة في الشهر األول بعد البيعنسبة 

 %25    نسبة الرصيد المحصلة في الشهر الثاني بعد البيع
  %5       نسبة الرصيد غير القابل للتحصيل

 
 كانون األول؟ 31على ضوء ما سبق, ماذا يكون الرصيد المتوّقع لصافي حسابات الذمم المدينة في 

 279,300$ -أ 
 294,000$ -ب 
 360,000$ -ج 
 367,500$ -د 
     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
إلى أن مزّود الشركة بالمواد الخام,  التغّيرفي أسعار المواد الخام. وقد أشار تحليل هذا غير مؤات  تغّيرتعاني شركة من  -7

 تتخذ إجراءات من أجل:على االدارة أن المواد بشكل مفاجئ. في هذه الحالة,  هذه هو الوحيد المتوافر, قد رفع سعرو 
 إجراء تقييم سلبي ألداء مدير المشتريات - أ
 إجراء تقييم سلبي ألداء مدير اإلنتاج - ب
 المواد الخام سعرتغيير معيار  - ت
 تكاليف المواد المرتفعة  بما يعّوضالمواد  هذه الطلب من مدير اإلنتاج تخفيض استخدام - ث



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

أّيهما  الموازنة% من 10للتحقيق في أي متغّيرات يفوق حجمها ألف دوالر أو  الكلفة/المنفعةتعتمد شركة مارتن سياسة  -8
 إلى ما يلي:  الفعلية تائج الشهر السابقأكبر. وتشير ن

 
 الفعلية     الموازنة  

 89,000$    100,000$  المواد الخام
 54,000     50,000   اليد العاملة المباشرة
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 13 من  5 صفحة 
 

 
 ينبغي على الشركة:

 ال في متغيرات تكلفة المواد وال في متغيرات اليد العاملةأال تحقق  .أ
 فقطمتغيرات تكلفة المواد أن تحقق في  .ب
 متغيرات اليد العاملة فقطأن تحقق في  .ت
 متغيرات تكلفة المواد واليد العاملة على حد سواء أن تحقق في  .ث

  

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

آالف دوالر  3خسارة  تبينالبيانات المالية للشركة  للتو للبناء. وصلت  .SBL Incكريستوفر أكيرز هو مدير عام شركة  -9
 معلومات نورد أدناه آالف دوالر. 6أرباًحا قدرها  ينتجأن  الموازنةفي  جديد الذي كان متوقًعا لهفي مشروع بناء الملعب ال

  لمواد المطلوبة في المشروع:والقيم الفعلية ذات الصلة با الموازنةفي  الواردةعن القيم 
 

  الموازنة     الفعلية   
  2,850    3,000  عدد الحزم -الطوب
 8.00$    7.90$  كلفة الحزمة -الطوب

 
  :SBLفيما يتعّلق بمشروع الملعب لشركة  صحيحةأي جملة من الجمل الواردة أدناه 

 دوالر 285بمقدار  مالئماً كان انحراف السعر  - أ
 دوالر 300بمقدار مالئمًا  كان انحراف السعر - ب
 دوالر 1,185بمقدار مالئم كان انحراف الفعالية غير  - ت
 دوالر 900بمقدار  مالئمالمرنة غير  الموازنةكان انحراف  - ث

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

تكاليف للعام المقبل المعلومات التالية حول  موازنتهاطاوالت للكمبيوتر وقد أدخلت في   Adamتصّنع شركة آدم   -10
  الصناعة غير المباشرة

 األقسام اإلدارية التشغيلية          المساعدةاألقسام اإلدارية                   
 المجموع  صنيعالت لياآلالتشغيل  األنظمة الصيانة 

تكاليف غير موازنة ال
 955,000$ 300,000$ 200,000$ 95,000$ 360,000$ المباشرة 

      :المؤّمن المساعدةنسبة 
 %100 %40 %50 %10  من قسم الصيانة
 %100 %50 %45  %5 من قسم األنظمة
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 13 من  6 صفحة 
 

الكلفة على أقسام اإلنتاج, تكون  المساعدةإذا استخدمت شركة آدم الطريقة المباشرة لتوزيع تكاليف األقسام اإلدارية 
 )رقم مقّرب( التي ينبغي على قسم التشغيل اآللي أن يوزعها على منتجاته: الصناعية غير المباشرة

 418,000$ -أ
 422,750$ -ب
 442,053$ -ج
 445,000$ -د

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

وقد سجلت التكاليف  ,المرّجح المتوسطنظام تكاليف على أساس  Oster Manufacturingتستخدم شركة  -11
 والنشاط التالي في شهر تشرين األول: 

 40,000$ المواد
 32,500 كلفة التحويل

 72,500$ أول المدة  بضاعة  مجموع مخزون
  

 700,000$ المواد
      617,500 كلفة التحويل

 1,317,500$ تشرين األول -مجموع تكاليف اإلنتاج
  

 وحدة  60,000 اإلنتاج الجاهز
 وحدة  20,000 تشرين األول 31, قيد الصنعالبضائع مخزون 

  

وقد اإلنتاج.  ي جميع مراحلد فموحّ بشكل التحويل  وتدخل كلفةيتم إدخال جميع المواد في بداية عملية التصنيع, 
إلى أن مخزون آخر المدة الخاص بالبضائع تحت التشغيل كامل بنسبة  ال المصنعمحادثات مع عمّ أشارت ال

 . كمعدل متوّسط ٪ 25
توزيع تكاليف التصنيع في شهر تشرين األول في  ينبغي كيف ,أنه لم يحصل أي تلف في البضائع افتراضعلى 
 ؟ اوستر شركة

 

 قيد الصنعالبضاعة         الجاهزاإلنتاج   
 347,500$   1,042,500$ أ. 
 222,500$   1,095,000$ ب. 
 235,000$   1,155,000$ ج. 
 106,923$   1,283,077$ د. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ان هذه العملية  قام صاحب سلسلة من محالت  البقالة بشراء كمية كبيرة من املانغا - 12
ً
ودفع ثمنها نقدا

 سوف تؤثر سلبا  على اي من التالي؟

 Working capital راس املال العامل                 –أ 

 Current ratio نسبة السيولة املتداولة     -ب

   Quick or acid test ratio نسبة السيولة السريعة   –ج 

  Price earnings ratio معدل ربحية السهم           –د 

 

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

 في شركة صحارى  ( income statement) فيما ادناه ملخص لقائمة الدخل  - 13

 Sales $15,000,000 املبيعات

 Cost of sales 9,000,000 كلفة املبيعات

 Operating expenses 3,000,000 املصاريف التشغيلية

 Interest expense 800,000 مصاريف الفائدة

 Taxes        880,000 الضرائب

 Net income $  1,320,000 الدخل الصافي

 

 باالعتماد على ما ورد اعاله، فان درجة الرافعة املالية هي:

 

 0.96 –أ 

 1.36 –ب 

 1.61 -ج 

 2.27  -د 

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

توصل الى نفس القرار لالستثمار    capital budgeting techniquesاي من ادوات املوازنة الرأسمالية  - 14

  net present  value method صافي القيمة الحالية طريقةبالنسبة الى مشروع على 

 Discounted Payback فترة االسترداد املخصومة     –أ  

 Internal Rate of Return معدل العائد الداخلي       –ب  

 Profitability Index مؤشر الربحية                    –ج  

 Accounting Rate of Return معدل العائد املحاسبي       –د  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 13 من  8 صفحة 
 

معدات بقيمة ثماني سنوات ويتطلب استثمارا في ل املشروع يمتد .بدراسة مشروع تقوم شركة المار 

 قيمةاي في ذلك الحين  معداتلل عندها  وال يكون نهاية العام الثامن، في سوف ينتهي املشروع  $. 2,400,000

 . سوف يحقق املشروع (no salvage value  )ال يوجد خردة
ً
 كالتالي: دخل تشغيلي صافيسنويا

Sales  3,000,000$ المبيعات 

Less variable expenses  1,800,000   ينزل:االعباءالمتغيرة 

Contribution margin  1,200,000   هامشالتكاليفالمتغيرة 

Less: fixed expenses ينزل:االعباءالثابتة  

Advertising, salaries, and  االعالنات،الرواتب  
other fixed out-of-pocket costs 700,000$ واالعباءالنثريةاالخرى 

Depreciation  300,000   االستهالك 

Total fixed expenses  1,000,000   مجموعاالعباءالثابتة 

Net operating income  200,000   $ صافيالدخلالتشغيلي 

  

% 12 املعتمد في الشركة يبلغ معدل الخصم  
 

 :cash inflow للمشروع الواردة الصافيةالسنوية النقدية تبلغ التدفقات  – 15

 دوالر اميركي 250,000 –أ 

 دوالر اميركي 300,000 –ب 

 دوالر اميركي 500,000 –ج 

 دوالر اميركي 560,000 –د 

 

تبلغ فترة االسترداد للمشروع – 16  

 سنوات 6,2   –أ 

 سنوات 4,8 –ب 

 سنوات 8,4 –ج 

 سنوات 2,6     -د

  

 يبلغ معدل العائد للمشروع:   - 17

 %8,6   –أ 

 % 8,5 –ب 

 % 8,4 –ج 

 %     8,3-د

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

  

 

 

 



 المحاسبة االدارية  -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

 2015كانون االول امتحانات 

 

 13 من  9 صفحة 
 

 لشركة ميكا من بيان مركزها املالي كالتالي: " املطلوبات وحقوق املساهمين "ظهر ت – 18

كانون الثاني 1   كانون االول  31   

 Accounts payable $  32,000 $  84,000 الذمم الدائنة

 Accrued liabilities 14,000 11,000 املطلوبات املستحقة

% سندات مستحقة 7  7% bonds payable 95,000 77,000 

$ للسهم(10اسهم عادية )  Common stock ($10 par value) 300,000 300,000 

 Reserve for bond retirement 12,000 28,000 احتياطي سداد السهم

 Retained earnings 155,000 206,000 االرباح املحتجزة

 Total liabilities and shareholders’ equity $608,000 $706,000 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

  

 ا كالتالي:كلشركة مي (debt/equity ratio) /الحقوق الدينتبلغ نسبة  

 %25,1   –أ 

 % 25,6 –ب 

 % 32.2 –ج 

 %33.9    -د

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

$ 14 املتغيرة$ للوحدة. تبلغ قيمة التكاليف 20وحدة  من منتجاتها بسعر  100,000قامت شركة كاري ببيع 

$(. توزع التكاليف الثابتة بطريقة منتظمة خالل العام وتبلغ 3$ وتكاليف البيع 11للوحدة )مصاريف التصنيع 

 $(292,000$ ومصاريف البيع 500,000تبلغ مصاريف التصنيع $ ) 792,000
 

 بالوحدات وباملبالغ ؟ break evenعتبة الربحية ماهي–19

 $ 2,400,000 – وحدة 131,000   –أ 

 $ 2,640,000 – وحدة 132,000 –ب 

 $ 2,800,000 – وحدة 133,000 –ج 

$ 2,840,000 – وحدة 134,000    -د
 

 دوالر  اميركي 60,000قبل الضريبة بقيمة دخل  تحقيقبيعها ل ما هو عدد الوحدات املطلوب-20

 وحدة 142,000 –أ 

 وحدة 143,000 –ب 

 وحدة 144,000 –ج 

 وحدة 145,000    -د
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 13 من  10 صفحة 
 

دوالر  اميركي اذا كانت نسبة  90,000تحقيق ربح بعد الضريبة بقيمة ل ما هو عدد الوحدات املطلوب بيعها -21

 %؟40على الدخل الضريبة 

 وحدة 155,000 –أ 

 وحدة 156,000 –ب 

 وحدة 157,000 –ج 

 وحدة 158,000    -د

 
 

باملئة  50اذا كانت كلفة العمال هي  break evenما هو عدد الوحدات املطلوبة للوصول الى عتبة الربحية  - 22

 ؟كلفة العمالباملئة في  10باملئة من التكاليف الثابتة، واذا كان هناك زيادة بنسبة  20من التكاليف املتغيرة و 

 وحدة 142,633 –أ 

 وحدة 142,423 –ب 

 وحدة 142,632 –ج 

 وحدة 152,423 -د

 

 
 

 المسائل )%56(
 

 %( 01) 1المسألة رقم 

)ب( وكذلك فان  و  (أ ) شركتيسهم ان املعلومات املدرجة ادناه هي حول العائد املتوقع واالنحراف املعياري ال 

 0,1بين السهمين يبلغ   expected correlation (ρAB)االرتباط املتوقع 

 Expected Return (r) 
 العائد المتوقع

Standard Deviation (ơ) 
 االنحراف المعياري

 %20 %14 أ

 %30 %9 ب
 

 :(portfolios)املحافظ  لكل من هذه (return and risk) العائد والخطر احتسب        املطلوب:

 باملئة السهم )ب( 40   -باملئة ألسهم )أ (   60 –أ 

 باملئة السهم )ب( 50   -باملئة ألسهم )أ (   50 –ب
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 المحاسبة االدارية  -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

 2015كانون االول امتحانات 

 

 13 من  11 صفحة 
 

 %( 11) 2المسألة رقم 

 كانوناالول)ن(التالي:31كمافيميزانيةشركةشارلبنودظهرت 
 current assets   االصول املتداولة

 4,000 $ النقد

 8,000$ سندات توظيف

 100,000$ الذمم املدينة

 120,000$ مخزون البضاعة

 
ً
 1,000$ مصاريف مدفوعة مقدما

 233,000$ مجموع االصول املتداولة

 

 

 

current liabilities املتداولة الخصوم  

 5,000 $ اوراق دفع مستحقة

 150,000$ الذمم الدائنة

 20,000$ مصاريف مستحقة

 1,000$ ضرائب دخل مستحقة

 176,000$ مجموع الخصوم املتداولة

 340,000$ االلتزامات طويلة االمد

 

 املطلوب:

  working capital)أ( قيمة رأس املال العامل     -   1    احتسب :

  current ratio نسبة السيولة املتداولة )ب(                          

 quick ratio)ج(نسبة السيولة السريعة                         
 

معدلنسبةسيولةضعيفةاذاكانسيولةجيدةامشارل،هللدىشركةعلىاالجابةالواردةاعالهباالعتماد–2

؟1،07ونسبةالسيولةالسريعة1،29تبلغالسيولةالمتداولةفيالقطاع  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاسبة االدارية  -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

 2015كانون االول امتحانات 

 

 13 من  12 صفحة 
 

 %( 35) 3المسألة رقم 

 

 املعلومات عن الفصل األول من سنة )ن(، وضعت بتصرفكالفردية إلعداد املوازنة النقدية ملنشأة سوزان 

  التالية

 1-/ن31/12منشأة سوزان: امليزانية العمومية كما هي في 

 $                                            األصول  $                                             الخصوم

 أصول ثابتة 300,000 رأس املال 250,000

 استهالك األصول الثابتة ( (135,000 أرباح-نتيجة الدورة  50,000

 الثابتةصافي األصول  165,000 من مؤسسات التسليف قروض 90,000

 مخزون البضاعة 235,000 املوردون  115,000

 الزبائن 132,000 تجاه الضمان االجتماعيذمم دائنة  35,250

 أخرى ذمم مدينة  18,000 ذمم دائنة أخرى  59,750

 األموال الجاهزة 75,000 مكشوف-البنك 25,000

 املجموع 625,000  625,000

 مبيعات ومشتريات البضاعة

 فعلية                     مقدرة
$ 

 تشرين الثاني كانون األول  كانون الثاني شباط آذار

 املبيعات 200,000 220,000 250,000 270,000 350,000

 املشتريات 100,000 120,000 80,000 100,000 140,000

 
 
 و40ل املبيعات بواقع حص  ت

ً
 % خالل الشهر التالي.60% نقدا

 و25 تسدد املشتريات بواقع
ً
 % خالل الشهر الذي يليه.25و  التالي % خالل الشهر 50% نقدا

 

 تحصيل الذمم املدينة وتسديد الذمم الدائنة في ميزانية االنطالق:

 $ كانون الثاني شباط آذار

 اخرى ذمم مدينة  8,000 6,800 2,000

 ذمم دائنة  أخرى  6,750 18,000 26,650

 

 الخرى الخدمات الخارجية ا

 خالل الفصل األول من عام )ن( على النحو التالي: االخرى تقدر الخدمات الخارجية 

 كانون الثاني شباط آذار

38,000$ 28,000$ 30,000$ 

 
ً
 .على الفور  وتدفع جميع الخدمات الخارجية نقدا

 

 الرواتب واشتراكات الضمان االجتماعي



 المحاسبة االدارية  -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

 2015كانون االول امتحانات 

 

 13 من  13 صفحة 
 

الصندوق الوطني فروع  كافةن في يوجميع العاملين مسجل$ 50،000الرواتب الشهرية قبل أي اقتطاع صافي بلغ ي

 للعامل الواحد. 800رواتب العاملين ال تتخطى  ان .للضمان االجتماعي
ً
 فصليتدفع االشتراكات $ شهريا

ً
خالل  ا

 للنسب التالية النصف األول من الشهر الذي يلي انتهاء الفصل
ً
 : وفقا

  على عاتق العامل على عاتق رب العمل

 املرض واالمومة -الضمان الصحي  2% 7%

 التعويضات العائلية  6%

 عويض نهاية الخدمةت  8.5%

 في آخر الشهر.
ً
 وال تخضع هذه الرواتب ألي اقتطاع ضريبي. وتدفع الرواتب الصافية نقدا

 

 موازنة االستثمار

العائدة لألصل املنوي  املعلومات فيما يلي .تنوي املنشأة بيع أحد أصولها الثابتة في شباط وشراء بديل له في آذار

 بيعه:

 

 $40 ,000                    تكلفة الشراء                      

 $19 ,000      مجمع االستهالك لغاية تاريخ البيع        

    

 عند  من% 20وتقدر الشركة أنها ستتمكن من بيع األصل بربح 
ً
قيمته الدفترية، وأن تحصل إيراد البيع نقدا

 البيع.

 

كلفة . وأنها لن تدفع من % عن تكلفة األصل القديم املباع30األصل البديل بنسبة قيمة كلفة ويقدر أن تزيد 

 خالل شهر آذار سوى ربعها على أن يسدد الباقي في أشهر نيسان وأيار وحزيران.االصل 

 

 سليفاالقتراض من مؤسسات الت

% 6$ من أصل القرض باإلضافة الى فوائد الفصل األول بمعدل 30،000آذار مبلغ  31ستسدد الشركة في 

 
ً
 .سنويا

 

 :املطلوب

 عن الفصل األول )ن(. النقدية (إعداد موازنة املقبوضات1

 ( إعداد موازنة املدفوعات عن الفصل األول )ن(.2

 )ن(.( إعداد املوازنة النقدية عن الفصل األول 3

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


