
 المحاسبة االداریة  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

 2021 تشرین الثاني امتحانات

 %)30متعددة (إجابات ذات أسئلة  .أ 
في  45في المئة من األسهم الممتازة، و 25في المئة من الدیون طویلة األجل،  30من  Thomasتتكّون هیكلیة رأس مال شركة  .1

 المئة من األسهم العادیة. نورد أدناه تكلفة رأس المال لكل مكّون.
 في المئة 8 الدیون طویلة األجل

 في المئة 11 األسهم الممتازة
 في المئة 15 األسهم العادیة

 

 بعد اقتطاع الضریبة؟ WACC)( في المئة، ما هو متوسط التكلفة المرجح لرأس المال 40ضرائب بمعدل  Thomasإذا دفعت شركة 
A. 7.14 في المئة 
B. 9.84 في المئة 
C. 10.94 في المئة 
D. 11.90 في المئة 

 

 ینطوي نموذج إدارة المخاطر في المؤسسة على:    .2
A. المخاطر المالیة 
B. المخاطر التشغیلیة 
C. مخاطر االلتزام 
D.  أعالهكل ما ورد 

 

𝟑𝟑أعطیت شركة شروط سداد على أساس  .3
𝟏𝟏𝟏𝟏

یوم دون  90أو أن یسدد الرصید خالل  أیام 10إذا تم الدفع خالل  3(أي حسم % 
یوم وبغض النظر عن اآلثار المتراكمة ، ما هي تكلفة سعر الفائدة السنویة  360). باعتبار أن السنة تتألف من الحصول على الخصم

 الفعلیة؟
A. 12.0 في المئة 
B. 12.4  في المئة 
C. 13.5 في المئة 
D. 13.9 في المئة 

 

 ، احتسب معدل العائد الداخلي المطلوب على السهم، علًما أن:CAPMباستخدام نموذج تسعیر األصول الرأسمالیة  .4
 في المئة (المعدل الخالي من المخاطر على سندات الخزانة األمریكیة) 7المعدل الخالي من المخاطر= 

 امل بیتا للشركة)(مع 0.75معامل بیتا= 
 في المئة (العائد التقدیري في محفظة السوق) 13العائد السوقي= 

A. 13 في المئة 
B. 11.5 في المئة 
C. 9.5 في المئة 
D. 9  في المئة 
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 إذا كان الطلب على السلعة مرًنا، عندئٍذ: .5
A. .یؤدي انخفاض السعر إلى زیادة إجمالي اإلیرادات 
B.  اإلیرادات.تؤدي زیادة السعر إلى زیادة إجمالي 
C. .یؤدي انخفاض السعر إلى انخفاض إجمالي اإلیرادات 
D. .لن ینتج عن زیادة السعر أي تأثیر على إجمالي اإلیرادات 

 

 سهم من األسهم العادیة المتداولة. خالل السنة، تم تسجیل العملیات التالیة: Lewis  100,000 في بدایة السنة، كان لدى شركة .6
 

   العملیات      التاریخ      
 سھم مقابل أرض 10,000إصدار   نیسان/ أبریل1   
 األرباح على شكل أسھم في المئة من  10اإلعالن عن وتوزیع   تموز/ یولیو1   
 سھم من أسھم الشركة المتداولة (اسھم معاد شرائھا)  5000شراء  تشرین األول/ أكتوبر1   

 

أخذه باالعتبار عند حساب حصة األرباح لكل سھم  Lewisلذي یجب على شركة ا (WACSO)إن المتوسط المرجح لالسھم العادیة المتداولة  
 في نھایة السنة:

 
A. 117,000 
B. 116,000 
C. 111,750 
D. 106,250 

 

 نورد أدناه معلومات مختارة من المیزانیة العمومیة للشركة في نهایة السنة: .7
 المیزانیة العمومیة 

 )1السنة دیسمبر،  -كانون األول 31(اعتبارا من 
دوالر 50,000  نقد  

 ذمم مدینة 120,000
 مخزون 75,000
 ممتلكات ومصانع ومعدات (الصافیة) 250,000

دوالر 495,000  إجمالي األصول 
  

دوالر 35,000  ذمم دائنة 
 الدین طویل األجل 100,000
 إجمالي المطلوبات 135,000
 أسهم عادیة 300,000
 (Retained Earnings)األرباح المدورة  60,000
 إجمالي حقوق المساهمین 360,000

دوالر 495,000  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمین 
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 المیزانیة العمومیة للشركة عن: ستكشفاستناًدا إلى المعلومات الواردة أعاله، 
A.  في المئة 74دین طویل األجل بنسبة 
B.  في المئة 69صافي ممتلكات ومصانع ومعدات بنسبة 
C.  في المئة 17أرباح مدورة بنسبة 
D.  في المئة  24ذمم مدینة بنسبة 

 
و  1دوالر للسنوات  400,000دوالر و 600,000دوالر و 500,000بلغت القیمة لمخزون آخر المدة في المیزانیة العمومیة لشركة  .8

 :3النسبة المئویة المبینة للسنة على التوالي. عند إعداد تحلیل أفقي مع اتخاذ السنة األولى كسنة األساس، تكون  3و  2
A. )25 (في المئة 
B. )20 (في المئة 
C. 20 في المئة 
D. 80 في المئة 

 
 إذا ارتفع الدوالر األمریكي مقابل الجنیه البریطاني وتساوت العوامل األخرى، فإننا نتوقع: .9

A. .ارتفاع الطلب البریطاني على المنتجات األمریكیة 
B. ریطانیة.انخفاض الطلب األمریكي على المنتجات الب 
C. .ارتفاع الطلب األمریكي على المنتجات البریطانیة 
D. .انخفاض حركة التبادل التجاري بین الوالیات المتحدة وبریطانیا 

 
 ؟(EOQ) أي مما یلي ال یؤخذ بعین اإلعتبار في اإلحتساب المعیاري للكمیة االقتصادیة المطلوب شراؤها (الحجم األمثل)  .10

A. مستوى المبیعات. 
B.  الثابتةتكالیف الطلب. 
C. .تكالیف االحتفاظ بالمخزون 
D.  .خصومات الكمیة 

 
 :1.0 دكستر  لشركة Coefficient β إذا بلغ معامل بیتا  .11

A. ینبغي أن تعادل العائدات المعدل الخالي من المخاطر 
B.  یكون السعر ثابتا نسبیا 
C.    ینبغي أن تقارب العائدات المتوقعة عائدات السوق اإلجمالیة 
D. یكون التقلب منخفًضا 
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 تم احتساب المقاییس التالیة لتقییم مشروع مقترح: .12
 ٪12معدل العائد الداخلي • 
 ٪16العائد على رأس المال المستخدم • 
 سنوات 4فترة االسترداد • 

 أي من العبارات التالیة صحیحة؟
A.  سنوات لذلك یجب المضي بالمشروع  5االسترداد أقل من  فترةان 
B.  معدل العائد الداخلي أقل من العائد على رأس المال المستخدم لذلك ال ینبغي المضي بالمشروع 
C.  معدل العائد الداخلي أكبر من تكلفة رأس المال لذلك یجب المضي بالمشروع 
D.  معدل العائد الداخلي إیجابي لذا یجب المضي بالمشروع 

 
آالت جدیدة. من المتوقع أن تحقق اآلالت أرباًحا إضافیة خالل السنوات الخمس ألف دوالر في  400تقوم شركة بدراسة استثمار بقیمة  .13

 المقبلة على النحو التالي:
 ربح د.أ. العام 

1 175,000 
2 225,000 
3 340,000 
4 165,000 
5 125,000 

على أساس القسط الثابت على مدى عمر األصل بعد ذلك، ال یتوقع أي أرباح إضافیة وسیتم بیع اآللة. إن سیاسة الشركة هي استهالك اآللة 
 اإلنتاجي.

 .5دوالر في نهایة العام  50,000من المتوقع أن تبلغ قیمة اآللة 
 ما هي فترة استرداد االستثمار في هذه اآللة؟

A. 0.9 سنة 
B. 1.3 سنة 
C. 1.5 سنة 
D. 1.9 سنة 

 
د.أ. ویدفع على الفور. ستكون قیمة الخردة لألصل صفًرا. وسیتم  18,750االستثمار في آلة جدیدة تبلغ تكلفتها  J Coتدرس شركة  .14

 استهالك اآللة على أساس القسط الثابت.
 دوالرات. 5كل وحدة یبلغ هامش التكلفة المتغیرة لوحدة سنوًیا للسنوات الست األولى من عمر اآللة.  1000ستكون كمیة اإلنتاج 
 ٪ ، وبافتراض أن التدفقات النقدیة تنشأ في نهایة العام، فإن فترة االسترداد المخصومة هي:8باستخدام معدل خصم 

A. 3  أشهر 9سنوات و 
B. 4  أشهر 8سنوات 
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C. 3  أشهر 8سنوات و 
D. 4 سنوات وشهرین 

 

كیفیة تقییم أداء مدیري األقسام. رأس  Grate Coقسمان للتصنیع ، كالهما یشكالن مراكز ربح. تدرس شركة  Grate Coلدى شركة  .15
د.أ. لمحاولة تحسین األداء الحالي ، یدرس مدیر  ٢٤,٠٠٠د.أ. وهو یحقق حالًیا ربًحا قدره  ١٥٠,٠٠٠هو  )X(المال العامل للقسم 

 مشاریع جدیدة:  x (3(القسم 
 الربح د.أ. راس المال المستثمر د.أ. 

 12,000 48,000 1المشروع 
 22,000 100,000 2المشروع 
 9,000 50,000 3المشروع 

 أي مجموعة من المشاریع ستزید من العائد على االستثمار لألقسام؟
A.  فقط 1المشروع 
B.  2و  1كال المشروعین 
C.  3و  1كال المشروعین 
D. جمیع المشاریع الثالثة 

 

٪ ویتم تصنیف المشاریع 10تبلغ  Grate Coباستخدام نفس الحقائق كما في السؤال السابق وبافتراض أن تكلفة رأس المال لشركة  .16
 ؟Xوفًقا للدخل المتبقي، ما هو المشروع الذي سیكون الخیار األول للقسم 

A. 1لمشروع ا 
B.  2المشروع 
C.  3المشروع 
D. ال یمكن تحدیده بدون مزید من المعلومات 

 

 ماذا تقیس بیتا في نموذج تسعیر األصول الرأسمالیة؟ .17
A. ل الخالي من المخاطرالعائد اإلضافي المطلوب فوق المعد 
B. مخاطر غیر منتظمة 
C. تقلب السهم بالنسبة لمنافسیه 
D. تقلب السهم بالنسبة للسوق 

 عادة ما یتم تحدید الرسملة المثلى لشركة من خالل: .18
A.  اعلى درجة الرافعة المالیة 
B. .اعلى درجة  للرافعة اإلجمالیة 
C. .أدنى متوسط مرجح لتكلفة رأس المال 
D.  لرأس المال والفعالیة الحدیة لالستثمار.التقاطع بین التكلفة الحدیة 
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 یجب أن ُتخصم المدفوعات المستقبلیة عند تقییم السندات لمراعاة ما یلي: .19
A. .حقیقة أن السند تم بیعه بعالوة 
B. .القیمة الزمنیة للنقود 
C. .الفرق بین معدل الفائدة في السوق معدل العائد للسند 
D. .معدل الفائدة المتوقع على مدفوعات السند 

 
ل اجتماع تخطیط استراتیجي، ناقشت إدارة الشركة أداء كل قطاع من قطاعات أعمالها. وخلصت اإلدارة إلى أن أداء قطاع السیارات خال  .20

الترفیهیة كان دون المستوى ویفتقر إلى الكفاءات األساسیة للتوافق مع قطاعات األعمال الثالثة األخرى للشركة. ما هي اإلستراتیجیة 
 شركة اتباعها إذا خلصت اإلدارة إلى أن بیع قطاع السیارات الترفیهیة من شأنه تحسین سعر سهمها؟التي یجب على ال

A. تأسیس شركة ثم االستحواذ علیها Equity carve-out 
B.  تحویل القطاع الى شركة مستقلةSpin-off 
C. البیع Sell-off 
D. تصفیة األصل Asset liquidation  
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 طریقة االحتساب)ن بیِّ ( مسائل .ب 
 %)20( 1المسألة 

 أدناه Motors Coشركة تظهر البیانات المالیة 

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

 االصول
   االصول المتداولة

   100,000$ النقدیة
  200,000   اوراق مالیة متداولة

  300,000   المخزون
 600,000   $  المتداولةمجموع االصول 

   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$، 1العادیة،  القیمة االسمیة للسهم االسهم 
  50,000 االسهم الممتازة (التفضیلیة)
  500,000   عالوة على االسهم العادیة

  150,000   االرباح المستبقاة
 800,000       مجموع حقوق المساهمین

 1,100,000$  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمین

 
  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 (
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لالسهم العادیة $ 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 " 31'، كما بلغت قیمة المخزون  كما في   ن $ للسنة ' 600,000هي 

 المطلوب:
 التالیة:احتسب النسب 

            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  

 
 %)16( 2المسألة 

%. 12وتكلفة راس المال % 40تدرس شركة كالفین انك امكانیة شراء آلة جدیدة الستبدال اآللة الیدویة القدیمة. تبلغ نسبة الضریبة الفعلیة للشركة 
 المعلومات المتعلقة باآللة الجدیدة موجودة ادناه:

  اآللة الحالیة اآللة الجدیدة
د.أ. 90,000 د.أ. 50,000   التكلفة الفعلیة 
د.أ. 4,000  تكالیف التركیب 0 
د.أ. 6,000  شحن وتأمین 0 

 قیمة الخردة المتوقعة 0 0
االستهالكطریقة  القسط الثابت القسط الثابت  

سنوات 5 سنوات 10   العمر اإلنتاجي المتوقع 
 
د.أ. تتوقع الشركة بأن تحقق انخفاضا سنویا في كلفة الید العاملة  25,000سنوات ویمكن بیعها بقیمة  7عدد سنوات الخدمة لآللة الحالیة بلغ  

 .الخدمةد.أ. اذا قامت بشراء اآللة الجدیدة ووضعتها في  30,000قبل الضریبة بنحو 
 في حال تم شراء اآللة الجدیدة، كم تبلغ التدفقات النقدیة للسنة الخامسة؟
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 %)14( 3المسألة 
شركة تقوم شركة فولتار بتصنیع وبیع هواتف السلكیة متخصصة  لبیئات اإلشعاع الكهرومغناطیسي العالي. فیما یلي نموذح بیان الدخل المساهم لل

 للسنة األخیرة:
 النسبة من المبیعات  د.أ. للوحدة  د.أ.المجموع  

 %100  60  1,200,000 وحدة) 20,000المبیعات (
 ؟؟  45  900,000 المصاریف المتغیرة

 ؟؟  15   300,000 هامش المساهمة
     240,000 المصاریف الثابتة

     60,000 صافي الدخل التشغیلي
 

 وقد طلبت تحلیًال لعدد من العناصر.إدارة الشركة حریصة على زیادة أرباح الشركة 
 

 المطلوب:
 . equation methodدوالر. استخدم طریقة المعادلة بالالوحدات و بللشركة (عتبة الربحیة)  . احسب نقطة التعادل1
الزیادة في صافي الدخل دوالر في العام المقبل. إذا بقي نمط التكالیف على حاله، كم ستكون  400,000. افتراضا أن المبیعات زادت بمقدار 2

 التشغیلي للشركة؟
عدد یبلغ ألف دوالر في العام المقبل. كم  90. بالرجوع إلى البیانات األساسیة اعاله، مع االفتراض أن إدارة الشركة ترید تحقیق ربٍح ال یقل عن 3

 ؟ستهدفالوحدات التي یجب بیعها لتحقیق الربح الم
 اله، احتسب هامش أمان الشركة بالدوالر وبالنسبة المئویة.. بالرجوع إلى البیانات األساسیة اع4
 أ. احتسب درجة الرافعة التشغیلیة للشركة عند المستوى الحالي للمبیعات.  .5

نتیجة لذلك كم  ٪ في العام المقبل.8ب. افتراضا انه اذا تم بذل جهد اضافي من قبل موظفي المبیعات ، ستزید مبیعات الشركة بنسبة 
 تكون الزیادة بالنسبة المئویة لصافي الدخل التشغیلي؟تتوقع ان 

 
 %)20( 4المسألة 

 . أن تحسب متوسط تكلفة رأس المال المرجح للشركة AMH طلب منك المراقب في شركة
 :أدناه ٢٠×  ١دیسمبر  ٣١عرض بیان المركز المالي للشركة كما في 

 الموجودات  
 الموجودات المتداولة  

 النقد وما یعادل النقد 3,500,000  $
 صافي الذمم المدینة 4,750,000
 المخزون 3,250,000

 أعباء محتسبة مسبقا وأصول أخرى        500,000
    مجموع الموجودات المتداولة 12,000,000
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 الموجودات غیر المتداولة  
 صافي اآلالت والمعدات والممتلكات 14,000,000
 الشهرة     4,000,000

    المتداولة  غیر مجموع الموجودات 18,000,000
    مجموع الموجودات $30,000,000

      

 المطلوبات  
 المطلوبات المتداولة  

 ذمم دائنة 2,500,000  $
 أعباء برسم الدفع 500,000

 الضریبة على األرباح المتوجبة     1,000,000
    مجموع المطلوبات المتداولة 4,000,000

   المطلوبات غیر المتداولة  
 سندات الدین     3,000,000
    مجموع المطلوبات غیر المتداولة     3,000,000
    مجموع المطلوبات $  7,000,000

      

 األموال الخاصة  
 األسهم التفضیلیة 1,000,000  $

 األسهم العادیة 4,000,000
 عالوة اإلصدار 10,000,000
 األرباح المدورة     8,000,000

    مجموع األموال الخاصة   23,000,000
  مجموع المطلوبات واألموال الخاصة $30,000,000

 
 :إضافیةمعلومات 

 ٪ سنوًیا4.1. العادیة AMH Incألرباح ألنصبة ا یبلغ معدل النمو التاریخي• 
 بالمائة. 30یبلغ معدل ضریبة الدخل • 
 حول رأس مال الشركة:مزید من المعلومات • 

  دوالر أمریكي للسهم (بدون توزیعات األرباح). عائد  4.70دوالر أمریكي / سهم) یتم تداولها بسعر  0.50األسهم العادیة (القیمة االسمیة
 دوالر. 0.363السهم العادي هو 

   دوالًرا للسهم (بدون توزیعات األرباح). 12دوالرات للسهم) یتم تداولها بسعر  10% (القیمة االسمیة 12أسهم تفضیلیة بمعدل 
  6.86دوالًرا (بدون فوائد) ؛ التكلفة قبل الضریبة  1،045دوالر) یتم تداولها بسعر  1،000في المائة (القیمة االسمیة  7سندات بنسبة.٪ 
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 مطلوب:ال
 أقرب دوالر والنسب المئویة إلى منزلة عشریة واحدة:احسب كل مكون من مكونات تكلفة رأس المال المطلوبة. یجب تدویر المبالغ بالدوالر إلى 

a. تكلفة األرباح المحتجزة 
b. تكلفة األسهم التفضیلیة 
c. تكلفة الدیون بعد خصم الضرائب 
d. إجمالي القیمة السوقیة لألسهم العادیة 
e. إجمالي القیمة السوقیة لألسهم التفضیلیة 
f. إجمالي القیمة السوقیة للسندات 
g.  المالمتوسط التكلفة المرجح لرأس 

   
 !!عمًال موّفقاً 
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