
 االداریة المحاسبة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

 استثنائیةدورة  – 2020شباط  امتحانات
 

 %)46متعددة (إجابات ذات أسئلة  .أ 
ارفاق بعض النسب المالیة في تقریرها السنوي للمساهمین في نهایة العام. نورد   Broomall Corporation قررت شركة

 أدناه بعض المعلومات المختارة المتعلقة بالسنة المالیة األخیرة: 
 10,000$  النقد •  
 20,000  الذمم المدینة •  
 8,000  المصاریف المدفوعة مقّدما (مسبقا) •  
 30,000  المخزون •  
  المالیة المتاحة للبیع األوراق •  
 9,000  بالتكلفة -    
 12,000  القیمة العادلة في نهایة السنة-    
 15,000  الذمم الدائنة •  
 25,000  یوًما) 90أوراق الدفع (مستحقة بعد  •  
 35,000  سنوات)  10سندات دین للدفع (مستحقة بعد  •  
 220,000  صافي مبیعات االئتمان (على الحساب) للعام •  
 140,000  المباعة البضاعةتكلفة  •  

 
 في نهایة السنة هو:  Broomallرأس المال العامل لشركة  .1

A. $40,000 
B. $37,000 
C. $28,000 
D. $10,000 

 
 كل من العناصر التالیة تتأثر عندما یتم شراء البضاعة عن طریق االئتمان (بالدین) باستثناء:  .2

A. إجمالي األصول المتداولة 
B. العامل صافي رأس المال 
C. إجمالي اإللتزامات المتداولة 
D. نسبة التداول 
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 .Grimaldi Incنورد أدناه األرصدة اإلفتتاحیة والختامیة لبعض حسابات شركة 
 كانون األول/ دیسمبر 31 كانون الثاني/ ینایر 1        
 62,000  $ 48,000  $ النقد  
 35,000 42,000 األوراق المالیة المتداولة  
 47,000 68,000 المدینةالذمم   
 138,000 125,000 المخزون  
 424,000 325,000 التجهیزات والمعدات  
 84,000 32,000 الذمم الدائنة  
 11,000 14,000 اإللتزامات المستحقة  
 77,000 95,000 %7  للدفعسندات   
 

 هي: في نهایة السنة Grimaldiنسبة السیولة الحادة أو معدل التداول السریع لشركة  .3
A. 0.83 
B. 1.02  
C. 1.15 
D. 1.52 

 
 : Saharaنورد أدناه موجًزا عن بیان الدخل لشركة 

 15,000,000$ المبیعات  
 9,000,000 تكلفة المبیعات  
 3,000,000 المصاریف التشغیلیة  
 800,000 أعباء الفوائد  
        880,000                       الضرائب  
 1,320,000  $ صافي الدخل  
 

  هي:  Saharaاستنادا إلى المعلومات الواردة أعاله، درجة الرافعة المالیة  لشركة  .4
A. 0.96 
B. 1.36 
C. 1.61 
D. 2.27 
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 : Boutwellنورد أدناه معلومات مستخرجة من البیانات المالیة لشركة 
 640,000$ أصول متداولة  
 990,000 إجمالي األصول  
 130,000 اإللتزامات طویلة األجل  
 مرة  3.2 التداولنسبة   
 

 نسبة الدین إلى حقوق الملكیة هي: .5
A. 0.50   1إلى 
B. 0.37   1إلى 
C. 0.33   1إلى 
D. 0.13   1إلى 

 
إرفاق بعض النسب المالیة في تقریرها السنوي للمساهمین في نهایة العام. نورد أدناه بعض المعلومات   Lowellقررت شركة 

 المتعلقة بالسنة المالیة  األخیرة:

 10,000 $     النقد • 

 20,000 الذمم المدینة (آخر السنة)  • 
 24,000  الذمم المدینة (بدایة السنة)  • 
 30,000  المخزون (نهایة السنة)  • 
 26,000 المخزون (بدایة السنة) • 
 25,000 یوًما)  90أوراق الدفع (مستحقة بعد  • 
 35,000 سنوات)  10سندات دین للدفع (مستحقة بعد  • 
 220,000 بیعات االئتمان (على الحساب) للسنةصافي م • 
 140,000 تكلفة البضاعة المباعة • 

 
 بـ:  Lowellیوًما ، یقّدر معدل دوران الذمم المدینة باألیام في شركة  365على اعتبار أن عدد أیام السنة هو  .6

A. 26.1 یوما 
B. 33.2 یوما 
C. 36.5 یوما 
D. 39.8  یوما 
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مهتمة بالتخفیف من خطر تكبد الخسائر في صرف العمالت األجنبیة على المبیعات  أي من اإلجراءات التالیة تتخذها شركة .7
 بالعملة األجنبیة؟

A.  بسعر محدد مسبًقا. الوطنیة ةالعملما یوازي بخیارات الشراء لبیع العمالت األجنبیة 
B.  بمعدل محدد مسبًقا. بما یوازي العملة الوطنیةالعمالت األجنبیة خیارات الشراء لشراء 
C. المبیعات المقومة بالعمالت األجنبیة. توسیع 
D. .تقدیم خصم على الدفع المبكر للحسابات المدینة 

 
 المخاطر؟ ال یرغب بتحمل إدارة الیة من المحتمل أن یتخذها فریقي من اإلجراءات التأ .8

A.  مقابل العمالت األجنبیة من المبیعات في بلد  لتحدید سعر صرف مبلغ معین من العملة الوطنیةشراء العقود اآلجلة
 أجنبي.

B.  الى  ،المبیعات الشهریة قیمة بموجبه دفع إیجار الشركة على حالیاً  یستند والذي  ،لمعداتاإعادة التفاوض على عقد إیجار
 تقوم بموجبه الشركة بدفع مبلغ شهري ثابت بغض النظر عن المبیعات.جدید عقد 

C. للعمالء. تخفیض معاییر منح القروض 
D. .نقل منشأة تصنیع إلى موقع بجوار نهر 

 
 أي من اإلجراءات التالیة یزید من المخاطر المالیة؟ .9

A. .عدم تحدیث البرمجیات المضادة للفیروسات 
B.  أرباح كبیرة.أنصبة اقتراض المال واستخدام النقد لدفع 
C.  األرباح للحفاظ على النقد.أنصبة إزالة 
D.  الرواتب المدفوعة لموظفي المبیعات.تخفیض عموالت المبیعات وزیادة 

 
 مستخدًما المعلومات أدناه  12إلى  10أجب على األسئلة 

 لأللمنیوم:  رایت-ألنورد أدناه بیانات خاصة لشركة 
 $75,000 التكلفة األولیة للمعدات المنوي شراؤها

 سنوات 7 العمر االفتراضي للمعدات (الحیاة االنتاجیة)
 $18,000 في نفقات التشغیل النقدیةالوفر السنوي المقدر 

 $3,000 المتوقعة في نهایة العمر االفتراضي لألصل (residual)قیمة الخردة 
 % 12 تكلفة رأس المال

 4.564        % 12القیمة الحالیة لسلسلة دفعات سنویة لدوالر واحد بمعدل 
 0.452        % للسنة السابعة12القیمة الحالیة لدوالر واحد بمعدل 
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 ان فترة االسترداد هي:  .10
A. 4.167  سنوات 
B. 4.254  سنوات 
C. 5.348  سنوات 
D. 5.741  سنوات 

 
 هو:  النقدیة القیمة الحالیة للوفر السنوي المقدر في نفقات التشغیل .11

A. $81,485 
B. $81,824 
C. $82,125 
D. $82,152 

 
 القیمة الحالیة لقیمة  الخردة المتوقعة في نهایة العمر االفتراضي لألصل:  .12

A. $1,113 
B. $1,263 
C. $1,302 
D. $1,356 

 
 : يللتدفقات النقدیة المتوقعة ه (PV )القیمة الحالیة اجمالي  .13

A. $83,508 
B. $83,591 
C. $83,614 
D. $83,748  

 
 : يلتدفقات النقدیة المتوقعة هل (NPV )صافي القیمة الحالیة اجمالي  .14

A. $8.350 
B. $8.402 
C. $8.479 
D. $8.508 
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 مستخدًما المعلومات أدناه  16و  15أجب على السؤالین 
 قامت شركة أندرسون مؤخرا بشراء معمل لتصنیع منتج جدید. تظهر البیانات أدناه تفاصیل العملیة الجدیدة:

 $ 20بقیمة وحدة  3,500 المبیعات السنویة المقدرة 
 التكالیف المقدرة: 

 $/ للوحدة 6.00 المواد المباشرة
 $/ للوحدة 1.00 العمل المباشر

 $ في السنة 12,000 مباشرة (ثابتة)  األعباء الصناعیة غیر 
 في المئة من المبیعات 30 نفقات البیع 

 $ في السنة  16,000 نفقات إداریة 
 عتبة الربحیة (نقطة التعادل) بالدوالر هي:  .15

A. $77,000 
B. $78,000 
C. $79,000 
D. $80,000 

 
 $؟ 2.04ما هو سعر المبیع للمنتج إذا بلغ ربح الوحدة  .16

A. $24.24 
B. $24.34 
C. $26.24 
D. $26.34 

 
 مستخدًما المعلومات أدناه  20إلى  17أجب على األسئلة 

 نورد أدناه معلومات خاصة بشركة فاندور 
 / لكل فترة مالیة30,000$ التكالیف الثابتة 

 $/ وحدة5 الكلفة المتغیرة
 $/ وحدة 8 المبیعسعر 

 
 وحدة هو:  12,000هامش األمان لمستوى إنتاج  .17

A. 16.7% 
B. 16.9% 
C. 17.1% 
D. 17.3  % 
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 $؟ 120,000كم یبلغ الدخل الصافي (الربح الصافي)  إذا بلغت المبیعات  .18
A. $13,500 
B. $14,000 
C. $14,500 
D. $15,000 

 
 هو:في المئة من المبیعات  10عدد الوحدات المطلوب بیعه لتحقیق دخل صاف یساوي  .19

A. 13,384 
B. 13,445 
C. 13,563 
D. 13,636 

 
ما هي عتبة الربحیة (نقطة التعادل) في عدد الوحدات إذا زادت التكالیف المتغیرة بمقدار دوالر واحد لكل وحدة وانخفض  .20

 دوالر؟ 5,000مجموع التكالیف الثابتة بمقدار 
A. 12,500 
B. 12,700 
C. 12,900 
D. 13,100 

 
االحتیاجات  ةوتلبی ،المستحقة سداد التزاماتهاالمدى القصیر لقدرة المؤسسة على  ة هي االفضل لقیاسالتالیالنسب اي من  .21

 النقدیة غیر المتوقعة ؟
A. الرافعة   Leverage 
B.                            المالءةSolvency 
C. الربحیة   Profitability  
D. السیولة   Liquidity 
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 23و  22استخدم المعلومات التالیة لألسئلة 
 كالتالي (بالمالیین): إنك هي-ونمان بیان الدخل لشركة 

 إنك-مونشركة                                  
 كانون االول  31بیان الدخل للسنة المنتهیة في                         
 
  2008 2007 

 $150 $ 180 صافي المبیعات
 100 120   تكلفة البضاعة المباعة

 50 60   الربح االجمالي
 60 33     المصاریف التشغیلیة

 )10( 27  $ الربح  الصافي (الخسارة) 
، ما هي النسبة المئویة المخصصة لتكلفة البضاعة المباعة لعام  (vertical analysis)باستخدام التحلیل العمودي  .22

 ؟2008
A. 67% 
B. 33% 
C. 100% 
D. ال شيء مما اعاله 

 
 2008لعام  الربح، ما هي النسبة المئویة المخصصة لصافي (vertical analysis)باستخدام التحلیل العمودي  .23

A. 100% 
B. 85% 
C. 15% 
D. ال شيء مما اعاله 

 
  مسائل .ب 

 %)8( 1المسألة 
 .شركة تقییم شراء جهاز جدیدترید 
 .دوالر لتغطیة مصاریف الشحن والتركیب 2000دوالر باإلضافة إلى  48000تبلغ تكلفة الجهاز  •
 .دوالر 5000في صافي رأس المال العامل قدره یتطلب شراء الجهاز زیادة  •
ل للتكالیف ستتقوم الشركة بإهالك هذا األصل وفًقا لجدول إ •  Modified Acceleration Cost) هالك نظام االسترداد الُمَعجَّ

Recovery System - MACRS)  0.192=  3، السنة  0.32=  2، السنة  0.20=  1لمدة خمس سنوات (السنة  ،
 .)0.0576=  6، السنة  0.1152=  5، السنة  0.1152=  4السنة 
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دوالر سنوًیا باإلضافة إلى  30،000تتوقع الشركة أن یؤدي استخدام الجهاز إلى زیادة إیراداته قبل خصم الضرائب بمقدار  •
 .دوالر سنوًیا 10000زیادة في تكالیف التشغیل بمقدار 

 .دوالر 8000سنوات بمبلغ  5تتوّقع الشركة بیع الجهاز بعد  •
 .في المئة 40یبلغ معّدل الضریبة للشركة  •

 ؟5بعد خصم الضریبة في السنة عند التفرغ   المتاح incremental ق النقدي اإلضافيما هو التدفّ 
 

 %)20( 2المسألة 
 أدناه سیفیتيتظهر البیانات المالیة لشركة 

 شركة سیفیتي
 كانون االول ( ن ) 31المیزانیة العمومیة كما في 

 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   عالوة على االسهم العادیة

  150,000   المدورةاالرباح 
 800,000       مجموع حقوق المساهمین

 1,100,000$  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمین
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  شركة سیفیتي 
 كانون االول (ن) 31بیان الدخل للسنة المنتهیة في 

 10,000,000$ صافي المبیعات
 6,000,000     كلفة البضاعة المباعة

 4,000,000  $ الربح االجمالي
 1,000,000     االعباء التشغیلیة

 3,000,000  $ الدخل قبل الضریبة
 1,500,000    %)50ضریبة الدخل (

 1,500,000 $ صافي الدخل
 

$ للسهم الواحد وبلغت إجمالي توزیعات األرباح  150اما المعلومات اإلضافیة المتاحة فهي الى ان سعر السهم العادي في السوق 
 "  1 -نكانون االول " 31في  للسنة المنتهیة  $250,000'، كما بلغت قیمة المخزون    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 
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 %)8( 3المسألة 
 :التسعیر على أساس التكلفة لتحدید سعر البیع لمنتجها الجدید بناًء على المعلومات التالیة  Nader Products تستخدم
 وحدة  25,000 السنويالمبیعات حجم 

 في السنة  700,000$ التكالیف الثابتة
 للوحدة  200$ التكالیف المتغیرة
 3,000,000$ استثمار المصنع

 1,000,000$ رأس المال العامل
 %40 معّدل الضریبة الفعلي

  المطلوب:
في  15بنسبة  )ROI(تحدیده للمنتج الجدید لتحقیق عائد استثمار  Nader Productsما هو السعر المستهدف الذي یجب على شركة 

 المئة بعد خصم الضریبة؟
 

 %)10( 4المسألة 
 المعلومات التالیة:بفي نهایة السنة ن تقدمت  احدى المؤسسات

 $1,200,000 المبیعات
 % من سعر البیع40 التكلفة اإلفرادیة المتغیرة

 وحدة 80,000 الكمیة المباعة
 $ لكل وحدة مباعة2.25 النتیجة (ربح)

 المطلوب:
 بالقیمة والكمیة break-even point. احتساب عتبة الربحیة 1
 التعادل (عتبة الربحیة) بافتراض ان المبیعات موزعة بشكل متساو على عدد األشهر.. احتساب تاریخ نقطة 2
 

 %)8( 5المسألة 
 دوالرات على طرح األسهم 5دوالًرا للسهم الواحد، علًما أنها تتكّلف  50یمكنها إصدار أسهم بمبلغ   .Nota Coلنفترض أن شركة 

أنصبة دوالر للسهم الواحد، ومن المتوقع أن تنمو  3.50األرباح الموّزعة في نهایة السنة األولى  أنصبة . من المتوقع أن تكونالجدیدة
 في المئة سنوًیا.  5األرباح المستقبلیة بنسبة 

 المطلوب:
   احتسب التكلفة المقدرة لرأس المال الجدید.

 
 

 !!عمًال موّفقاً 
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