
 المحاسبة االدارية  -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

2019امتحانات تموز   
 

Page 1 of 10 
 

 %(40أسئلة متعددة اإلجابات ) .أ 
ماليين دوالر، ومصاريفها اإلدارية ومصاريف البيع  3ماليين دوالر، وتكلفة بضائعها المباعة  5شركة البلغت مبيعات  .1

%، كم تبلغ نسبة هامش الربح اإلجمالي 25معدل ضريبة الدخل مليون دوالر خالل السنة المالية الماضية. إذا كان 
 للشركة؟

 %20 .أ
 %30 .ب
 %40 .ج
 %50 .د

 
تنتج شركة معدات التنس خطين من أحذية التنس، أحدهما للهواة واآلخر للمحترفين. نورد أدناه بيان دخل الشركة الخاص  .2

 بأحذية التنس.
 المجموع هواة محترفون

 1,300,000$  750,000$ 550,000$مبيعاتال
675,000 400,000 275,000 التكاليفالمتغيرة

400,000 300,000 100,000 التكاليفالثابتةالمباشرة
150,000 112,500 37,500التكاليفالثابتةالمخصصة

75,000 $ (62,500) $ 137,500$ الدخلالتشغيلي
يظهرخسارة،تدرسالشركةإمكانيةالتوقفعنتصنيعهذاالنوعمناألحذية.بناًءعلىبماأنخطأحذيةالتنسالخاصبالهواة

 البياناتالمقدمة،هليجبعلىالشركةوقفتصنيعخطأحذيةالتنسالخاصبالهواة؟
 دوالر.50،000كال،ألنالدخلالتشغيليسينخفضبمقدار .أ
 الر.دو350،000كال،ألنالدخلالتشغيليسينخفضبمقدار .ب
 دوالر.25،000نعم،ألنالدخلالتشغيليسيزيدبمقدار .ج
 دوالر.62،500نعم،ألنالدخلالتشغيليسيزيدبمقدار .د

 
سهماعاديا قائًما ودخال صافيا قدره   50,000,000دوالر. وتمتلك الشركة  36سعر سهم الشركة العادي  يبلغ .3

دوالر. في نهاية السنة المالية أعلنت الشركة عن توزيع أنصبة أرباح لألسهم العادية بقيمة دوالر واحد  200،000،000
 للسهم الواحد. ما هي نسبة السعر إلى األرباح؟

 4 .أ
 9 .ب
 12 .ج
 36 .د
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 نورد أدناه أرصدة الحسابات الخاصة بالشركة:  .4
 160,000$ النقد

 50,000 المعدات
 35,000 المخزون

 25,000 الذممالمدينة
 10,000 األجورالمستحقة

 30,000 ديونطويلةاألجل
 5,000 الذممالدائنة


لشركة؟لهذهاماهوصافيرأسالمالالعامل

 180,000$ .أ
 205,000$ .ب
 220,000$ .ج
 $225,000 .د


سنوات وبقيمة خردة بلغت صفر. بلغت تكلفة هذه  5اإلنتاجي بقامت شركة بتركيب قطعة من المعدات وتم تحديد العمر  .5

دوالر. تم بيع القطعة القديمة التي تبلغ قيمتها الدفترية  150،000تحقق توفيرا سنويا بقيمة دوالر وس 500،000القطعة 
أس المال العامل. يرات في ر ال تتوقع الشركة تغدوالر. و  20،000دوالر وعمرها اإلنتاجي المتبقي عامين بمبلغ  50،000

 %. بناء على ما سبق، يبلغ إجمالي االستثمار المبدئي للقطعة الجديدة: 40بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي 
 

 450,000$ .أ
 468,000$ .ب
 500,000$ .ج
 550,000$ .د

 
دوالر، وهامش ربح إجمالي بنسبة  7،000،000مبيعات صافية قدرها  LMOفي السنة المالية الماضية، حققت شركة  .6

 %. ما هي تكلفة البضاعة المباعة؟10وهامش ربح صافي بنسبة %، 40
 4,200,000$ .أ
 6,300,000$ .ب
 2,800,000$ .ج
 700,000$ .د
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% من األسهم الممتازة  8دوالر للسهم الواحد، كما وباعت  100سهم بقيمة اسمية بلغت  1000ببيع  Coxقامت شركة  .7
 Coxدوالرات للسهم الواحد. تدفع شركة  5دوالر للسهم الواحد. وبلغت تكاليف إصدار األسهم  92بسعر إصدار بلغ 
بالنسبة لشركة  Cost of preferred stock capitalلممتازة الرأسمالية %. ما هي تكلفة األسهم  40الضرائب بمعدل 

Cox؟ 
 %8.00 .أ
 %8.25 .ب
 %8.70 .ج
 %9.20 .د

 
 9و 8إقرأ المعطيات التالية وأجب على األسئلة 

 :هي سلسلة مطاعم للوجبات السريعة. تم إعطاؤك معلومات اإليرادات والتكلفة التالية Delicious Biteشركة 
 $490,000 المباني والمعدات

 $520,000 السنويةاإليرادات 
 380,000$ تكاليف التشغيل النقدية السنوية

 
 40ضريبة الدخل وتبلغ عاًما وتستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في حساب اإلهالك.  20يبلغ العمر االنتاجي للبناء والمعدات 

 في المئة.
 

 تكون فترة االسترداد:  .8
 سنوات 3.5 .أ
 سنوات 4.24 .ب
 سنوات 5.22 .ج
 سنوات 7.07 .د


 :د المحاسبييبلغ معدل العائ .9
 %14.14 .أ
 %19.14 .ب
 %23.57 .ج
 %28.57 .د
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المجاور له،   (B)بسبب سوء إدارة سياساته االقتصادية المحلية، زيادة هائلة في التضخم مقارنة بالبلد  (A)يشهد البلد  .10
 الصرف بين البلدين؟على سعر  (A) والذي يصادف أنه شريكه التجاري الرئيسي. كيف سيؤثر التضخم المتزايد في البلد

 
 .(B)مقابلعملةالبلد(A)لنتتغيرعملةالبلد .أ
 .(B)مقابلعملةالبلد(A) ستنخفضقيمةعملةالبلد .ب
 التوجدمعلوماتكافيةلتحديدالتأثيرعلىسعرالصرف. .ج
 .(B)مقابلعملةالبلد(A)سترتفعقيمةعملةالبلد .د


 أي من الجمل أدناه يقدم تعريفا صحيحا لنقل المخاطر؟    .11

 تحملالمزيدمنالمخاطرعنقصدكوسيلةلكسبعوائدأعلى .أ
 تفريغجزءمنالمخاطرلطرفآخر .ب
 إنهاءالنشاطالذييسببخطرأوإلغائه .ج
 اتخاذخطواتلتقليلمخاطرالنشاط .د


ذا ارتفعت 15لديها بنسبة   (EBIT) الفوائد والضرائبترتفع األرباح قبل  %،10بنسبة  Raycoإذا زادت مبيعات   .12 %. وا 

تزيد بنسبة  Raycoفي (EPS) ، فإن حصة السهم من االرباح Rayco% في 10بنسبة   األرباح قبل الفوائد والضرائب
 ، على التوالي، أقرب إلى:(DFL)ودرجة الرافعة المالية  (DOL)%. بذلك، تكون درجة الرافعة التشغيلية 12

 1.20 و0.67  .أ
 0.83و 0.67  .ب
 1.2 و 1.50  .ج
 0.83 و 1.50  .د

 
لضمان تسجيل  transfer pricing تحويلال أسعار تقوم السلطات الضريبية ومدققو الحسابات بمراقبة ممارسات  .13

 المعامالت:
 المتعارفعليهاوفقاللمبادئالمحاسبية .أ
 at arm’s lengthعلىأساستجاريصرف .ب
 بتكلفةالشركة .ج
 IFRSلتقاريرالماليةلمعاييرالدوليةلوفقال .د
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في بلد يبلغ فيه معدل الضريبة على الشركات  Aلنفترض أن شركة لديها ثالث شركات تابعة أجنبية: تقع الشركة التابعة   .14
في بلد  C%، وتقع الشركة التابعة 30في بلد يبلغ فيه معدل الضريبة على الشركات  B%، بينما تقع الشركة التابعة 40

%. إذا سمحت القوانين ذات الصلة، كيف تحّسن الشركة أرباحها المجمعة بعد  35يبلغ فيه معدل الضريبة على الشركات
 ؟transfer pricing خصم الضرائب باستخدام سعر التحويل

 BمنالشركةالتابعةAبتخفيضالسعرالذيتتقاضاهالشركةالتابعة .أ
 رالتحويلعلىاألرباحالمجمعةبعدخصمالضرائبالتغييراتفيسياسةسعتؤثرال .ب
 BمنالشركةالتابعةAبزيادةالسعرالذيتتقاضاهالشركةالتابعة .ج
 CمنالشركةالتابعةBبتخفيضالسعرالذيتتقاضاهالشركةالتابعة .د


 نورد أدناه عمليات قطاع األعمال الحالية الخاصة بشركة البيع بالتجزئة "ويتمان":  .15

 مجموع مطعم مركبات بضائع 
 1,000,000$ 100,000$ 400,000$ 500,000$ مبيعات

 570,000 70,000 200,000 300,000 تكاليف متغيرة
 250,000 50,000 100,000 100,000 تكاليف ثابتة

 180.000 (20,000) 100,000 100,000 الدخل التشغيلي 


دوالرمن30،000المطاعمألنه"يخسرالمال".إذاتمإغالقهذاالقطاع،سيتمإلغاءتدرسإدارةالشركةامكانيةإغالققطاع
 %عنمستوياتهاالحالية.ماهوإجماليهامش5تكاليفهالثابتة.باإلضافةإلىذلك،ستنخفضمبيعاتالبضائعوالسياراتبنسبة

 فيحالتوقفقطاعالمطاعم؟"ويتمانلـ"التكلفةالمتغيرة)هامشالمساهمة(
 220,000$ .أ
 367,650$ .ب
 160,000$ .ج
 380,000$ .د

 
 أي من الجمل التالية يصف العالقة بين هامش الربح ودوران األصول بشكل صحيح؟ .16

عنطريقطرحمعدلدوراناألصولمنهامشDuPontباستخدامنموذجدوبونتROAيتمحسابالعائدعلىاألصول .أ
 الربح.

 ئدعلىاألصولباستخدامنموذجدوبونتمنخاللضربهامشالربحبدوراناألصول.يتماحتسابالعا .ب
 العالقةبينهامشالربحودوراناألصول. .ج
 يتمحسابالعائدعلىاألصولباستخدامنموذجدوبونتبقسمةهامشالربحعلىمعدلدوراناألصول .د





 المحاسبة االدارية  -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

2019امتحانات تموز   
 

Page 6 of 10 
 

سنوات  5دوالر. يتم استهالك اآللة على مدار  80،000في آلة جديدة بكلفة  Focus Industries استثمرت شركة  .17
نقدية إضافية ايرادات باستخدام طريقة القسط الثابت وبلغت قيمة الخردة صفر. من المتوقع أن تنتج هذه اآللة 

incremental  ويبلغ معدل  دوالر سنوًيا.30،000دوالر سنوًيا ومصروفات نقدية إضافية قدرها  100،000قدرها
 ؟ Focus Industriesكم تبلغ التدفقات النقدية التشغيلية اإلضافية لشركة  %. 25الضريبة 

 فيالسنة 70,000$ .أ
 فيالسنة 52,500$ .ب
 فيالسنة 40,500$ .ج
 فيالسنة 56,500$ .د


، ومعدل 0.8بيتا %، وبلغت  6، إذا بلغت فائدة سندات الخزينة (CAPM)باستخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية  .18

 % ، وتكلفة حقوق الملكية:9العائد المتوقع للسوق 
 %9  .أ
 %8.4 .ب
 %7.2 .ج
 %13.2 .د


حقق متجران للسلع الرياضية مبيعات صافية سنوية مماثلة. إذا كان أحد المتجرين يبيع سلعا عالية الجودة، والمتجر  .19

 معدل ربح إجمالي أعلى؟ لماذا؟اآلخر يبيع سلًعا معتدلة الجودة في الغالب،  أي من المتجرين يحقق 
 المتجرالذييبيعسلًعاعاليةالجودةألننسبةالربحتكونعادةأعلىللبضائعذاتجودةاعلى. .أ
 المتجرالذييبيعسلًعاعاليةالجودةألنالمتاجرالتيتبيعسلًعاأعلىجودةتحققعادةمعدلدورانمخزونأعلى. .ب
 الجودةألننسبةالربحتكونعادةاعلىللبضائعاقلجودة.المتجرالذييبيعسلًعامعتدلة .ج
 المتجرالذييبيعسلًعامعتدلةالجودةألنالمتاجرالتيتبيعسلًعامعتدلةالجودةتحققعادةمعدلدورانمخزونأعلى. .د

 
لفة رأس % من أسهم عادية. تك45% لسهم ممتازة و25% ديون طؤيلة األجل، 30يتكون رأس مال شركة توماس من  .20

 المال لكل مكون كالتالي:
 
 
 

  
  

 

 %8 قبل الضريبة ديون طويلة األجل
 %11 أسهم ممتازة
 %15 أسهم عادية
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تكلفةراسالمالبعدالضريبة:ل%،كميبلغمتوسطالمرجح40يبلغمعدلالضريبة  
 %7.14 .أ
 %9.84 .ب
 %10.94 .ج
 %11.9 .د

 
 تمارين  .ب 

 
 %(10) 1التمرين 
نوعينمنالمحركاتلالستخدامفيمختلفمنتجاتها.نوردأدناهمعلوماتحولبياناتالتشغيلوتكلفةالوحدةCervineتصّنعشركة

لمنتجاتالشركة.
 

 المنتج باء المنتج ألف 
 annual unit capacity  10,000 20,000اتلوحدباالسنويةلطاقةا

 10,000 10,000 اتلوحدباالطلبالسنوي
 80$ 100$ سعرالبيع

 45 53 تكلفةالتصنيعالمتغيرة
 10 10 تكلفةالتصنيعالثابتة

 11 10تكاليفالبيعوالتكاليفاإلداريةالمتغيرة
 4 5 تكاليفالبيعوالتكاليفاإلداريةالثابتة

 0 2 تكاليفإداريةأخرىثابتة
 10$ 20$الربحالتشغيليللوحدة

 1.5 2.0النتاجالوحدةالماكينةساعات

ماكينةتشغيلسبهوامشالمساهمةالمالئمةلكلساعةت.احامكانيةتشغيلالماكيناتلالنتاجساعةCervine 40،000 لدىشركة

 للمنتجين)ألفوباء(ليصارإلىاستخدامهافياتخاذقراربشأنأولوياتالمنتجاتفيالعامالمقبل.
 

 %(10) 2التمرين 
فيتقييماالستثماراتالرأسمالية (DCF) تحليلالتدفقاتالنقديةالمخصومة AGC معداتها.تستخدمامكانيةتحسين AGC تدرسشركة

:AGC%.نوردأدناهبياناتمختارةلشركة40ويبلغمعدلالضريبةالفعليلديهانسبة
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 المعدات الجديدة المعدات الموجودة 
 95,000$ 50,000$ التكلفة األصلية

 --- 45,000 اإلستهالك المتراكم
 95,000 3,000 قيمة السوق الحالية

 8,000 6,000 الذمم المدينة
 2,500 2,100 الذمم الدائنة

لهذاالتحسينالمقترح؟ (DCF)تدفقاتالنقديةالمخصومةاألساسياستنادًاالىالفيضوءالمعلوماتأعاله،ماهواالستثمار


 %(10) 3التمرين 
دوالراتلكلوحدة.العمراإلنتاجي5امكانيةاستثماربقيمةمليوندوالرفيمعداتجديدةإلنتاجمنتجبسعر .Long Inc تدرسشركة

سنواتوأنيتماستهالكهاعلىأساسالقسطالثابتألغراضضريبيةوبلغتقيمةالخردةصفر.نوردأدناه5المتوقعلالصلالجديدهو
 لوحدة:البياناتالتينتجتعندراسةمبيعاتا
 قياس االحتمال المبيعات السنوية على أساس الوحدة

80,000 0.10 
85,000 0.20 
90,000 0.30 
95,000 0.20 

100,000 0.10 
110,000 0.10 


بنسبة)الحداالدنىلعائداالستثمار(المعدلالحدي Longقمبحسابصافيالقيمةالحاليةالمتوقعةللمشروعفيحالاستخدمتشركة

%.40%وخضعتلمعدلضريبةدخلبنسبة12
 %(10) 4التمرين 

وحدةمن:150،000تقومشركةفيليبسبانتاجبرامجتعليمية.تتكونتكلفةالوحدة،استناداالىمعدلانتاجيمتوقعيبلغ
160$سعرالمبيع

60$التكلفةالمتغيرة
55$التكلفةالثابتة


التسويقأنتبلغمبيعاتشركة التقديرضمنالنطاقالمناسبلهيكلPhilips175000قدرتإدارة وحدةفيالعامالمقبل.ويقعهذا

يراداتالتشغيلالمتوقعةللسنةالمقبلة.بالوحدات)Philipsتكاليفالشركة.احتسبحجمنقطةالتعادلفي (وا 
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%(20) 5التمرين 
 الطازجةLight Corporationشركة القهوة وبيع الفاخر البن تحميصأنواع مجال في بالتجزئة التجارة تمارس رائدة شركة هي

والمعجناتوحبوبالبنفيلبنان.نوردأدناهبعضالمعلوماتحولالبياناتالماليةالخاصةبالشركة:


 السنة السابقة السنة الحالية )بماليين الدوالرات(  Light Corporationبيان المركز المالي المقارن لشركة 
   الموجودات

   الموجوداتالمتداولة:
 313   $ 281   $ النقدوالمصارف

 141   $ 157   $ أوراقماليةوسنداتاستثماريةقابلةللتسويق
 224   $ 288   $ الذممالمدينة

 636   $ 692   $ المخزون
 216   $ 278   $ موجوداتمتداولةأخرى

 1,530$ 1,696$ مجموعالموجوداتالمتداولة
 2,288$ 2,890$ صافيالممتلكاتوالمعدات

 611   $ 758   $ موجوداتأخرى
 4,429$ 5,344$ مجموعالموجودات

 

 السنة السابقة السنة الحالية حقوق المساهمين والمطلوبات )بماليين الدوالرات( 
 المطلوباتالمتداولة:

 341   $ 391   $ الذممالدائنة
 700   $ 710   $ قروضالمصارفقصيرةاألجل

 662   $ 757   $ الذممالدائنةالمستحقة
 233   $ 298   $ مطلوباتمتداولةأخرى

 1,936$ 2,156$ مجموعالمطلوباتالمتداولة
 265   $ 904   $ المطلوباتطويلةاألجل

 2,201$ 3,060$ مجموعالمطلوبات
 حقوق المساهمين: 

 0      $ 0       $ أسهمممتازة
 40    $ 40     $ أسهمعاديةورأسالمالاإلضافيالمدفوع

 2,188$ 2,244$ أرباحغيرموّزعة/محتجزة
 2,228$ 2,284$ مجموعحقوقالمساهمين

 4,429$ 5,344$ مجموعحقوقالمساهمينوالمطلوبات
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 السنة الحالية )بماليين الدوالرات( Light Corporationبيان األرباح والخسائر لشركة 
 9,411$ المبيعات

 3,999$ كلفةالبضاعةالمباعة
 5,412$ الهامشالتجاري

 المصاريفاإلداريةومصاريفالبيع:
 3,216$ مصاريفتشغيلالمخازن

 294   $ مصاريفتشغيليةأخرى
 467   $ والمؤوناتاالستهالك

 489   $ مصاريفإداريةوعمومية
 4,466$ مجموعالمصاريفاإلداريةومصاريفالبيع

 946   $ األرباحالصافية
 110   $ يضافالفائدةوالدخلاإلضافي

 0       $ مصاريفالفائدة
 1,056$ صافياألرباحقبلالضريبة

 384   $ %(36الضريبةعلىالدخل)حوالي
 672   $ األرباحالصافيةبعدالضريبة

 
 المطلوب:

إحتسبالعائدعلىمجموعالموجودات. .1
 إحتسبعائدحقوقالمساهمينالعادية. .2
 إحتسبنسبةالسيولةالمتداولة. .3
 إحتسبنسبةالسيولةالسريعة. .4
 إحتسبنسبةدورانالمخزون. .5
 إحتسبمتوّسطفترةالبيع. .6
 إحتسبنسبةالدينإلىحقوقالمساهمين. .7

 !!lعماًل موّفقاً 


