
 المحاسبة االداریة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

 2019 كانون األول  امتحانات
 

 %)40متعددة (إجابات ذات أسئلة  .أ 
تضمین بعض النسب المالیة في تقریرها السنوي للمساهمین في نهایة العام. نورد أدناه بعض   Lowellقّررت شركة .1

 المعلومات المتعلقة بالسنة المالیة األخیرة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Lowellیوًما، یكون معدل دوران الذمم المدینة باألیام في شركة  365هو على اعتبار أن عدد أیام السنة 
 یوما 26.1 -أ 
 یوما 33.2 -ب 
 یوما 36.5 -ج 
 یوما  39.8 -د 

 
دوالر في نهایة السنة. 47,000 دوالر في بدایة السنة و  Cornwall 68,000 بلغ صافي الذمم المدینة لدى شركة  .2

 . Cornwallنورد أدناه بیان الدخل المختصر لشركة 
 دوالر 

  900,000 المبیعات
 527,000 تكلفة البضائع المباعة
 175,000 المصاریف التشغیلیة

 198,000 الدخل التشغیلي
 79,000 ضریبة الدخل
 119,000 صافي الدخل

  
 
 

 10,000 $ النقد
 20,000 الذمم المدینة (رصید نهایة السنة)
 24,000 الذمم المدینة (رصید أول السنة) 

 30,000 المخزون (رصید نهایة السنة) 
 26,000 المخزون (رصید أول السنة)

 25,000 یوًما) 90أوراق دفع (مستحقة بعد 
 35,000 سنوات) 10سندات دین (مستحقة بعد 

 220,000 االئتمان (على الحساب) للسنةصافي مبیعات 
 140,000 تكلفة البضاعة المباعة
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 : Cornwallشركة الذمم المدینة لدى یوًما، یكون الوقت المستغرق  365هو على اعتبار أن عدد أیام السنة       
 أیام 8 -أ 
 یوًما 13 -ب 
 یوًما 19 -ج 
 یوًما   23 -د 

 
في التقاریر المالیة للشركة العائدة للعامین   Arnoldتم تضمین المعلومات الواردة أدناه المتعلقة باألسهم العادیة لشركة  .3

 الماضیین.
  1السنة  2السنة  

كانون  31سعر السوق للسهم الواحد في 
 األول

 دوالر 50 دوالر 60

 10 10 القیمة اإلسمیة للسهم
 3 3 حصة السهم من االرباح
 1 1 أنصبة األرباح لكل سهم

كانون  31في القیمة الدفتریة للسهم الواحد 
 األول

36 34 

 :Arnoldأن یعتبر المستثمرون أن األسهم العادیة لشركة  من المرّجحاستناًدا إلى معلومات السعر/ األرباح، 
 .2في نهایة السنة  مضخمة -أ 
 . 2في قرارات االستثمار المتخذة من قبل اإلدارة في السنة  ديتشیر إلى تر  -ب 
 . 1مقارنًة بالسنة  2تشیر إلى اتجاه إیجابي لجهة فرص النمو في السنة  -ج 
 . 1مقارنًة بالسنة  2تشیر إلى تراجع في فرص النمو في السنة  -د 

 
في  ،Devlinدوالرات. دفعت شركة  10سهًما صادًرا بلغت القیمة اإلسمیة لكّل سهم  Devlin 250,000 تملك شركة .4

دوالر. بلغ  4.80بلغت  علمًا أن ربحیة السهم الواحددوالر للسهم الواحد  3.50أنصبة أرباح نقدیة بقیمة  ،السنة الحالیة
 دوالر للسهم الواحد.  Devlin 34سعر السوق ألسهم شركة 

 :Devlinفي شركة Price/earnings ratio) بناًء على ما تقّدم، تكون نسبة السعر الى األرباح (
 2.08 -أ 
 2.85 -ب 
 7.08 -ج 
 9.71 -د 
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دوالر. نورد  96,000دوالر، ودخال صافیا بلغ  198,000حققت شركة بیتشوود في السنة المنتهیة للتو دخال تشغیلیا بلغ  .5
 أدناه معلومات مالیة إضافیة. 

 كانون األول 31 كانون الثاني  1 
 دوالر 77,000 دوالر 95,000 % سندات دین7

 10(قیمة السهم اإلسمیة  عادیةأسهم 
 دوالرات)

300,000 300,000 

 28,000 12,000 احتیاطي السترداد السندات
 206,000 155,000 أرباح محتفظ بها/ غیر موّزعة

 
. بناء على ما تقدم، بلغ العائد على حقوق المساهمین للسنة متداولةأخرى  اسهمأیة   Beechwoodلیس لدى شركة 

 المنتهیة في الشركة: 
 %19.2 -أ 
 % 19.9 -ب 
 % 32.0 -ج 
 %  39.5 -د 

 
 40دوالر، وهامش ربح إجمالي بلغ  7,000,000مبیعات صافیة بلغت  LMOفي السنة المالیة المنصرمة، حققت شركة  .6

 في المئة. بناء على ما تقدم، ما هي كلفة البضائع المباعة في الشركة؟  10في المئة وهامش ربح صافي بلغ 
 دوالر 4,200,000 -أ 
 دوالر 6,300,000 -ب 
 دوالر 2,800,000 -ج 
 دوالر  700,000 -د 

 
دوالر للسنة الحالیة. إذا بلغ  2,000,000دوالر وبلغ معدل أصولها  BDU  500,000بلغ الدخل الصافي في شركة  .7

 مّرة، یكون هامش الربح لدیها:  1.25معدل دوران أصول الشركة 
 0.25 -أ 
 0.31 -ب 
 0.36 -ج 
 0.2 -د 
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 باستثناء:جمیع المخاطر الواردة أدناه هي مخاطر متعّلقة باالستثمارات األجنبیة  .8
 الخطر السیاسي -أ 
 العملة األجنبیة سعر صرف خطر تقّلب -ب 
 خطر معدل الفائدة -ج 
 احتمال تأمیم األعمال من قبل البلد األجنبي -د 

 
في المئة. وبلغت آخر  9معدل نمو سنوي ألنصبة األرباح في المستقبل المنظور یبلغ  Hatch Sausageتتوّقع شركة  .9

دوالًرا للسهم. باستخدام  36دوالرات للسهم الواحد. یمكن إصدار أسهم عادیة جدیدة بسعر  3.00انصبة أرباح تم دفعها 
 ؟)retained earnings( / غیر الموزعة نموذج النمو الثابت، ما هي تكلفة رأس المال التقریبیة لألرباح المحتفظ بها

 % 9.08 -أ 
 % 17.33 -ب 
 % 18.08 -ج 
 % 19.88 -د 

 
 .  Fortuneنورد أدناه معلومات مختارة من أحدث البیانات المالیة لشركة   .10

 دوالر 10,000 أوراق متداولة
 60,000 ذمم مدینة

 25,000 مخزون البضاعة
 5,000 مخزون اللوازم

 40,000 ذمم دائنة
 10,000 قصیرة األجلدیون مستحقة 

 5,000 ذمم مستحقة
 

 ؟ العاملبناء على ما تقدم، كم یبلغ صافي رأس المال 
 دوالر 35,000 -أ 
 دوالر 45,000 -ب 
 دوالر 50,000 -ج 
 دوالر  80,000 -د 
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 أي من الجمل التالیة المتعلقة بالعرض والطلب صحیح؟ (یجوز اختیار أكثر من جملة واحدة)  .11
I.  التحوالت في منحنى الطلب وسعر التوازن وكمیة التوازن.هناك عالقة مباشرة بین 
II. .إذا رافقت الزیادة في العرض زیادة في الطلب فسیؤدي ذلك إلى زیادة في سعر وكمیة التوازن 
III. .یظهر الطلب المرن الكلي في الرسم البیاني كخط عمودي، بینما یظهر الطلب غیر المرن الكلي كخط أفقي 
IV.  مرنة أو مرنة نسبًیا1، اذا تخطت للسعر بالنسبة لطلباتعتبر مرونة ، 

 I -أ 
 IIو  I -ب 
 IVو  I -ج 
 IVو  III و IIو  I -د 

 
 من الجمل التالیة المتعلقة بالعرض والطلب صحیحة (یمكن اختیار أكثر من جملة واحدة)؟ أي  .12

I.  المتممةعندما یزداد الطلب یزداد سعر المنتجات . 
II.  إلى أنه عندما ینخفض سعر المنتج، سیقوم المستهلكون بشراء منتًجا بدیًال.  االستبدالیشیر تأثیر 
III. .ینص قانون تناقص المنفعة الحدیة على أن المستهلكین لن یشتروا مزیًدا من المنتج إال إذا انخفض سعره 
IV. الزیادة في الكمیة المعروضة دون تغییر في الطلب تؤدي إلى انخفاض في السعر 

 IIو  I  -أ 
 IIIو  IIو  I -ب 
 IVو  IIIو  I -ج 
 IVو III و IIو  I -د 

 
(هامش التكلفة  دوالر، وبلغ هامش مساهمة الوحدة 100دوالر والتكالیف المتغیرة  8,000إذا بلغت التكالیف الثابتة   .13

 دوالر.  34,000دوالر، كم من الوحدات یجب بیعها لتحقیق دخل تشغیلي قدره  200 المتغیرة)
 130 -أ 
 140 -ب 
 210 -ج 
 260 -د 

 
 یتناول نموذج إدارة مخاطر الشركات:   .14

 الخطر المالي -أ 
 الخطر التشغیلي -ب 
 خطر اإللتزام -ج 
 كل ما سبق  -د 
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 یتناول إطار عمل تحدید المخاطر:   .15
 المخاطر الخارجیة حصًرا -أ 
 المخاطر الداخلیة والخارجیة مًعا -ب 
 المخاطر الداخلیة حصًرا -ج 
 أولویات المخاطر  -د 

 
 طریقة االسترداد في الموازنة الرأسمالیة غیر صحیحة؟أي من الجمل التالیة المتعلقة باستخدام   .16

 طریقةاالسترداد:
 لإلستثمار (عتبة الربحیة) تمثل نقطة التعادل -أ 
 تعطي قیاسا تقریبیا لسیولة المشروع -ب 
 تأخذ في االعتبار القیمة الزمنیة للنقود -ج 
 تعطي قیاًسا تقریبًیا لمخاطر المشروع -د 

 
دوالر وتبلغ  900,000الرأسمالیة حیث یبلغ إجمالي االستثمار الرأسمالي األولي ما هي فترة االسترداد لمشروع الموازنة  .17

 سنوات؟ 8دوالر سنوًیا لمدة 150,000 صافي التدفقات النقدیة السنویة المتوقعة 
 سنوات 3 -أ 
 سنوات 5 -ب 
 سنوات  6 -ج 
 سنوات  7 -د 

 
 المخصوم؟أي من الجمل التالیة تقارن بدقة بین طریقة االسترداد وطریقة االسترداد   .18

 توفر كلتا الطریقتین مقاییس بسیطة لربحیة المشروع؛ -أ 
 تستخدم طریقة االسترداد المخصوم القیم الحالیة لصافي التدفقات النقدیة الواردة؛ أما طریقة االسترداد فال تستخدم تلك التدفقات. -ب 
 ما طریقة االسترداد فال تتجاهل تلك التدفقات.تتجاهل طریقة االسترداد المخصوم التدفقات النقدیة بعد انتهاء فترة اإلسترداد؛ أ -ج 
 تمّیز كلتا الطریقتین بین أنواع التدفقات النقدیة. -د 

 
ما هي الطریقة األنسب لمقارنة صافي القیم الحالیة إلثنین من المشاریع اإلستثماریة الرأسمالیة الحصریة عندما تختلف   .19

 التدفقات النقدیة؟
 (sensitivity analysis)تحلیل الحساسیة  -أ 
 (expected value approach)طریقة القیمة المتوقعة  -ب 
 (capital asset pricing model)نموذج تقییم األصول الرأسمالیة  -ج 
 )computer simulationالمحاكاة الحاسوبیة ( -د 

Page 6 of 10 
 



 المحاسبة االداریة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

 2019 كانون األول  امتحانات
 

 (NPV)وطریقة القیمة الحالیة الصافیة   (IRR)كل ما یلي یندرج ضمن أوجه التشابه بین طریقة معدل العائد الداخلي  .20
 :باستثناء

 حساب التدفقات النقدیة التشغیلیة اإلضافیة. IRRو  NPVیتطلب كل من -أ 
 حساب معدل الخصم أو معدل الحدي. IRRوNPV یتطلب كل من  -ب 
 حساب االستثمار األولي. IRRو NPVیتطلب كل من  -ج 
 لتصنیف المشاریع المستقلة. IRRو NPV یمكن استخدام كل من -د 

 
  مسائل .ب 

 %)18( 1المسألة 
للسفریات متخصصة في تنظیم الرحالت الجویة بین لوس أنجلوس ولندن. توفر الشركة الحجوزات للمسافرین على الخطوط وكالة خوري 

تدفع عمولة قدرها   Unitedدوالر لكل تذكرة سفر ذهابا وٕایابا. لغایة الشهر األخیر، كانت شركة  900بسعر  Unitedالجویة المتحدة 
خوري. تبلغ . تشكل هذه العمولة مصدر اإلیرادات الوحید لشركة خوريفي المئة من سعر التذكرة المدفوع من قبل كل مسافر لشركة  10

ر شهرًیا (مصاریف رواتب وٕایجارات وما إلى ذلك)، أما تكالیفها المتغیرة، مثل عموالت دوال 14,000 التكالیف الثابتة لشركة خوري
 دوالًرا أمریكًیا لكل تذكرة سفر یتم شراؤها للراكب الواحد. 20المبیعات والمكافآت، فتبلغ 

 
عن اعادة جدولة المدفوعات لجمیع وكالء السفر. یشیر الجدول إلى أن الشركة سوف تدفع لوكالء  United Airlinesأعلنت شركة 

دوالر  500دوالًرا، أي أن أي تذكرة سفر تكلف أكثر من  50في المئة لكل تذكرة على أال تتخطى العمولة مبلغ  10السفرعمولة قدرها 
من أن یؤثر جدول الدفع الجدید  خوريعر التذكرة. یخشى مدراء شركة دوالر فقط بغّض النظر عن س 50توجب دفع عمولة بقیمة 

 على نقطة التعادل والربحیة. Unitedالمعتمد من شركة 
 المطلوب: 

%، من 10بیعها كل شهر في ظل نظام العمولة القدیم البالغ  خورياحتسب عدد التذاكر ذهاًبا وٕایاًبا التي یجب على شركة  .1
 أجل: 
 تحقیق نقطة التعادل -أ 
 دوالر؟ 7,000كسب دخل تشغیلي قدره  -ب 

 
(اعتماد سقف للعمولة)على إجاباتك على الجزء (أ) والجزء (ب) من  Unitedكیف تؤثر إعادة جدولة المدفوعات الجدید لشركة  .2

 أعاله؟  1السؤال 
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 %)12( 2المسألة 
 

 أدناه Motors Coشركة تظهر البیانات المالیة 
 

 Motors Coشركة 
 كانون االول ( ن ) 31العمومیة كما في المیزانیة 

 االصول
   االصول المتداولة

   100,000$ النقدیة
  200,000   اوراق مالیة متداولة

  300,000   المخزون
 600,000   $  مجموع االصول المتداولة

   االصول غیر المتداولة
 500,000       االصول الثابتة
 1,100,000$  مجموع االصول

 االلتزامات وحقوق المساهمین
  200,000$ االلتزامات المتداولة 

  100,000  االلتزامات طویلة االجل
 300,000   $  مجموع االلتزامات
   حقوق المساهمین

  100,000$ سهم 100,000$، 1االسهم العادیة،  القیمة االسمیة للسهم 
  50,000 االسهم الممتازة (التفضیلیة)

  500,000   االسهم العادیةعالوة على 
  150,000   االرباح المستبقاة

 800,000       مجموع حقوق المساهمین
 1,100,000$  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمین
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  Motors Coشركة  
 كانون االول (ن) 31بیان الدخل للسنة المنتهیة في 

 10,000,000$ صافي المبیعات
 6,000,000     كلفة البضاعة المباعة
 1,000,000     المصاریف التشغیلیة

 المطلوب تحدیدها  %)50ضریبة الدخل (
 

$ للسهم الواحد وبلغت إجمالي توزیعات األرباح  150اما المعلومات اإلضافیة المتاحة فهي الى ان سعر السهم العادي في السوق 
 $.250,000" مبلغ   1 -ن  كانون االول " 31قیمة المخزون  كما في '، كما بلغت   ن $ للسنة ' 600,000هي لالسهم العادیة 

 المطلوب:
 احتسب النسب التالیة:

            Current ratio(أ) نسبة السیولة العامة او نسبة التداول              
                           Quick ratio                                  (ب) النسبة السریعة

                      Inventory turnover(ج) معدل دوران المخزون                    
    Average age of inventory( د) متوسط فترة التخزین                     

     Debt-equity ratio(ه) نسبة الدین إلى حقوق الملكیة                
 Earnings per common share (و) ربحیة السهم العادي                      
 Dividends per common share م  العادي الواحد  ھ(ز) توزیعات األرباح للس 
 Common Dividend payout    للسهم العادي الواحد(ح) توزیعات األرباح  المدفوعة  

  
 %)15( 3المسألة 

د ما اذا كان یحدفي محاولة لت دناهأ بتجمیع التقدیرات الواردة صاحب المحل، ،Adamقام جدیدة.  آلةامكانیة شراء   Adamمحلّ یدرس 
  مجدیاً  اآللةشراء 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لم تؤخذ باالعتبار خالل وضع التقدیرات األولیة. ومن المتوقع  مزایا إضافیةلدیھا  اآللةأن  Adamمدیر اقناع الیحاول مساعد 
 دوالر سنویا. 600، إلى زیادة صافي التدفقات النقدیة بمقدار التكالیفتحقیق الوفورات من  باإلضافة الى، المزایاأن تؤدي ھذه 

 20,000$ اآللةكلفة 
 4,500 صافي التدفقات النقدیة السنویة

 4,000 قیمة الخردة                                                        
 years 5 لةلآل اإلنتاجي المتوقعالعمر 

 %11 تكلفة راس المال                                                    
 3.70      لخمس سنواتالقیمة الحالیة لسلسة دفعات للدوالر الواحد 

 0.59                    للسنة الخامسةالقیمة الحالیة للدوالر الواحد  
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 :السؤال
) استنادا إلى التقدیرات األولیة. ھل تنصح بشراء  Net Present Value of the machine(لآللة . احتسب صافي القیمة الحالیة 1

 ؟برر اجابتكاآللة
 

اإلضافیة التي اقترحھا مساعد  المزایامتضمنة  (Net Present Value of the machine)لآللة  . احتسب صافي القیمة الحالیة2
 ر اجابتك؟ برّ اآللةي ھذه الحالة ھل تنصح بشراء المدیر. ف

 
 . احتسب فترة االسترداد (بالسنوات) مع األخذ باالعتبار المزایا اإلضافیة التي اقترحھا مساعد المدیر.3

 
 %)15( 4المسألة 
معدل العائد المطلوب  دوالرات للسهم الواحد خالل العام الماضي. بلغ 5نقدیة سنویة قدرها أرباح  أنصبة ABC Corp دفعت شركة

: إنها ال تتوقع أي نمو في أرباح دوالرات للسهم الواحد بالسنة) 5( %. ال تتوقع هانیة أي تغییر في سیاسة توزیع أنصبة األرباح13
ح للسهم %. یتوقع مصباح نموا في األربا5األسهم على اإلطالق. في المقابل، یتوقع نادر أن تنمو أرباح األسهم بمعدل نمو ثابت قدره 

 % للسنوات التالیة.5% خالل السنوات الثالث المقبلة ثم بمعدل نمو طبیعي قدره 10بمعدل سنوي قدره 
 السؤال:

 . بناًء على توّقع هانیة،احتسب سعر السهم العادي الیوم.1
 . بناًء على توّقع نادر، احتسب سعرالسهم العادي الیوم.2
 . بناًء على توّقع مصباح، احتسب سعر السهم العادي الیوم. 3
 

 
 !!lعمًال موّفقاً 
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