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  )40%(إختر الجواب املناسب 
 جاء في تقارير شركة بيدرسون ما يلي:  -1

 150,000$  تكاليف التصنيع

 5,000  الوحدات املصّنعة

 / وحدة 75$وحدة مباعة بسعر  4,700  الوحدات املباعة

 وحدة 100  مخزون أّول املدة

 

 ما هو متوّسط تكلفة التصنيع لكل وحدة؟

 40.00$  .أ 

 42.00$ .ب 

 30.00$ .ج 

 32.00$ .د 

 

 التامة الصنع؟ ما هي تكلفة التصنيع ملخزون آخر املدة من السلع  -2
 

 12,000$ .أ 

 8,000$ .ب 

 11,000$ .ج 

 5,000$ .د 

 

 نورد أدناه أرصدة أول املدة وآخر املدة لبعض حسابات شركة غريمالدي.  -3

كانون الثاني1  كانون األول  31   

 62,000  $ 48,000  $ موجودات نقدية

 35,000 42,000 متاجرةلل أوراق مالية قابلة

 47,000 68,000 الذمم املدينة

 138,000 125,000 املخزون

 424,000 325,000 املصانع واملعدات

 84,000 32,000 الذمم الدائنة

 11,000 14,000 املطلوبات املستحقة املتراكمة

 77,000 95,000 %  7مستحقةدين سندات 
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  في شركة غريمالدي في نهاية العام؟ (Quick Ratio) ما هي نسبة السيولة السريعة

  0.83 .أ 

 1.02 .ب 

 1.15 .ج 

 1.52 .د 
 

 نورد أدناه بيانات مختارة من آخر بيانات مالية لشركة فورتون.        - 4

 10,000$ أوراق مالية قابلة للتسويق

 60,000  مدينةذمم 

 25,000 مخزون

 5,000 تموين ولوازم

 40,000 ذمم دائنة

 10,000 ألجلدين مستحق قصير ا

 5,000 حسابات مستحقة
 

   صافي رأس املال العامل في شركة فورتون؟  ما هو                  

 35,000$ .أ 

 45,000$ .ب 

 50,000$ .ج 

 80,000$ .د 
 

 نورد أدناه بيانات مالية مختارة لشركة بويد     - 5

كانون الثاني 1  كانون األول  31   

 62,000  $ 48,000  $ موجودات نقدية

 47,000 68,000 ة )صافي( ذمم مدين

 35,000 42,000 املتداولة األوراق املالية

 138,000 125,000 مخزون

 424,000 325,000 املصانع واملعدات )صافي(

 84,000 32,000 ذمم دائنة 

 11,000 14,000 املطلوبات املستحقة املتراكمة

 9,000 15,000 ضرائب مرجئة/ مؤّجلة

 77,000 95,000 سندات دين طويلة االجل
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في شركة بويد لهذا  (Current Ratio) . فماذا تكون نسبة السيولة املتداولة96,000$بلغ صافي دخل شركة بويد لهذا العام 

 العام؟ 

 1.55 .أ 

 1.71 .ب 

 2.71 .ج 

 2.97 .د 

 

ًصا عن     - 6
ّ
 بيان الدخل لشركة ساهارا.  حسابات نورد أدناه ملخ

 

 15,000,000$ املبيعات

 9,000,000 كلفة املبيعات

 3,000,000 املصاريف/ النفقات التشغيلية

 800,000 نفقات الفوائد

 880,000        الضرائب

 1,320,000  $ الدخل الصافي

  

 لشركة ساهارا؟ (  Degree of Financial Leverage) الرافعة املاليةإنطالقا من املعلومات أعاله، ما هي درجة 

 0.96 .أ 

 1.36 .ب 

 1.61 .ج 

 2.27 .د 

 

 وحدة، فهي تشير إلى أن:  5,000لـ  3درجة الرافعة التشغيلية إذا بلغت  -7

 % في املبيعات3% في األرباح قبل الفائدة والضرائب سوف يؤدي إلى تغّير بنسبة 3التغّير الحاصل بنسبة  .أ 

 % في األرباح قبل الفائدة والضرائب 3% في املبيعات سوف يؤدي إلى تغّير بنسبة 3التغّير الحاصل بنسبة  .ب 

 % في األرباح قبل الفائدة والضرائب3% في املبيعات سوف يؤدي إلى تغّير بنسبة 1ر الحاصل بنسبة التغيّ  .ج 

 % في املبيعات3% في األرباح قبل الفائدة والضرائب سوف يؤدي إلى تغّير بنسبة 1التغّير الحاصل بنسبة  .د 
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 كز املالي لشركة ميكا. نورد أدناه الجزء املخصص للمطلوبات وحقوق املساهمين في بيان املر  -8

 كانون األول  31 كانون الثاني 1      

 84,000  $ 32,000  $ الذمم الدائنة

 11,000 14,000 ستحقة املطلوبةاملطلوبات امل

 77,000 95,000 %  7دين طويلة االجل سند

 300,000 300,000 10$)أسهم عادية )القيمة اإلسمية 

 28,000 12,000 الدين سنداحتياطي سداد 

 206,000 155,000 بقاة )غير موزعة(األرباح امل

 706,000$ 608,000$ مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

  

 في شركة ميكا؟ (Debt to Equity ratio)ما هي نسبة الدين إلى حقوق املساهمين            

 %25.1 .أ 

 %25.6 .ب 

 %32.2 .ج 

 %33.9 .د 

 

 املعلومات التالية حول شركة المباسو. قامت املراقبة املالية بيغي موناهان بجمع  -9

 آخر السنة املالية أول السنة املالية 

 7,600$ 6,400$  املخزون

 3,060 2,140 الذمم املدينة

 3,680 3,320 الذمم الدائنة

 

ة مبيعات آجلة/ مبيعات بالحساب. وبلغت تكلف 62,400$، من أصله 85,900$بلغ مجموع املبيعات لهذه السنة املالية 

 . 24,500$املباعة  بضاعةال

 شركة المباسو في هذه السنة املالية؟ ( Inventory Turnover Ratio)ما هي نسبة دوران مخزون 

 مّرة 3.2 .أ 

 مّرة 3.5 .ب 

 مّرة 8.2 .ج 

 مّرة 8.9 .د 
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 بقيمة إسمية تبلغ  250,000تملك شركة دفلين  -10
ً
دفلين في هذه السنة حصة أرباح  وزعت. 10$سهًما عاديا متداوال

لكل  34$لكل سهم. سعر السوق ألسهم دفلين هو  4.80$عن كل سهم وحققت أرباًحا بقيمة  3.50$ة بقيمة نقدي

 في شركة دفلين؟ (Price/earnings Ratio) سهم. فماذا تكون نسبة سعر السهم إلى ربحيته

 2.08 .أ 

 2.85 .ب 

 7.08 .ج 

 9.71 .د 

 

املطلوبة ومؤشر الربحية لكّلٍّ من هذه  ستثمار اال  تكلفةتدرس شركة كاربيد مشاريع االستثمار التالية. نورد أدناه  -11

  االستثمارات:

 مؤشر الربحية تكلفة االستثمار املشروع

I $300,000 0.5 

II 450,000 1.4 

III 650,000 1.8 

IV 750,000 1.6 
 

قترحة هي مستقلة عن . واملشاريع امل1,500,000$يبلغ سقف ميزانية شركة كاربيد للمصروفات األولية في خالل الفترة الحالية 

  بعضها البعض. أي مشروع أو مشاريع توص ي بها لشركة كاربيد؟

 III .أ 

 IVو  III .ب 

 IV و   I ،II .ج 

 IV ، وI ،III .د 

 

 ؟ لتحديد سلوك التكلفةأي من الطرق التالية لتحليل التكاليف املختلطة يمكن استخدامها  -12

 صغرى طريقة املربعات ال طريقة األعلى واألدنى 

 نعم نعم )أ(

 كال نعم ب()

 نعم كال )ج(

 كال كال )د(
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 )أ( الخيار  .أ 

 الخيار )ب( .ب 

 الخيار )ج( .ج 

 الخيار )د(  .د 
 

 15الى رقم  13استعمل املعلومات املذكورة ادناه لالجابة على االسئلة من رقم 

لضريبة بقيمة السنوية الصافية قبل ا تدفقات النقديةكما تقدر ال $ 20,000بلغت قيمة االستثمار الرأسمالي لشركة رانغو 

 بانه ال يقدر وجود قيمة للخردة. 4,000
ً
بافتراض  $ ملدة عشر سنوات. تعتمد املؤسسة طريقة القسط الثابت لالستهالك علما

   تجاهل االقتطاع على ضريبة الدخل

Present Value of an Annuity of $1: PVIFAi,n 

 $1ة من الدفعات السنوية مبلغ كل منها لالقيمة الحالية لسلس

 % 15 % 12 % 10 % 9 % 8 الفترة

10 6.7101 6.4177 6.1446 5.6502 5.0188 

 

 :(Payback period)فان فترة االسترداد هي  -13

 سنوات 6 أ .          

 سنوات 5  ب .      

 سنوات 4  ج .       

 سنوات 3 د .       
 

  معدل العائد املحاسبي   - 14

 %  9    أ .              

 %   10  ب .      

 %   12  ج .       

 %   8,5 د .       
 

 % 12 )قبل الضريبة( راس املال  القيمة الصافية للتدفقات النقدية بافتراض ان تكلفة استثمار – 15

 $  1,600      أ .         

 $  3,600  ب .      

 $ 2,400  ج .       

 $ 2,600 د .       
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 عمل ملنتج معين كالتالي:تم وضع معايير محددة لل  - 16

 ساعات 4 عدد ساعات املعيارية النتاج وحدة

 $ بالساعة 12.30 املعياري  قيمة تكلفة اجر العامل

 

 تمت في الشهر املاض ي ان هذه املعلومات تتعلق باملنتج وتعود لعمليات  

 ساعة  7,100 الفعلية  العمل عدد ساعات

 $ 89,105  الفعليةاالجمالية تكلفة اجور االعمال  

 وحدة 1,500 االنتاج الفعلي
  

 كم يبلغ انحراف كفاءة العمل للشهر؟

 غير مالئم$  13,805 –أ 

 غير مالئم $ 13,530 –ب 

 غير مالئم $ 15,305 –ج 

 مالئم  $ 15,305 –د 

 

     $ وبلغت قيمة االعباء الصناعية110,000 ناعية الفعليةة الصة العام، بلغت قيمة االعباء غير املباشر في نهاي - 17

املسموح بها االالت وبلغ عدد الساعات املعيارية   - ساعة تشغيل 20,000محرك التكلفة $. اذا كان 118,800املتوقعة 

 لساعة تشغيل املاكينةمعدل التحميل لالعباء غير املبا ، يبلغ22,000النتاج العام 
ً
 شرة املحدد مسبقا

  $ 5.00  -أ 

 $ 5.94 -ب

 $5.50 -ج

 $  5.40 -د

 

$ . بلغت قيمة النقدية املستخدمة في  19,000انخفض قيمة النقدية لشركة بلفورد في السنة املاضية بقيمة  - 18

. يكون صافي النقد الناتج $ 16,000$ وبلغت قيمة النقدية الناتجة عن العمليات التمويلية  9,000النشاطات االستثمارية 

 العمليات التشغيلية كالتالي: م في(عن )املستخد

 $(19,000) –أ 

 $(26,000) –ب 

 $(12,000) –ج 

 $ 7,000 –د 



 اإلدارية املحاسبة – لبنان في املجازين املحاسبة خبراء نقابة

2016 ةتثنائيساال  تشرين االول   

 

8 
 

دوالر اميركي. يدخل من ضمن هذا املبلغ اسهم ممتازة  2,000,000للسنة املنصرمة ة هورن كحقوق امللكية لشر  قيمةيبلغ  - 19

دوالر اميركي. اذا كان العائد على حقوق امللكية  16,000تازة دوالر اميركي. بلغت قيمة ارباح االسهم املم 200,000بقيمة 

 % للعام، فيكون الدخل الصافي:12.5لالسهم العادية 

 $ 225,000 –أ 

 $ 250,000 –ب 

 $ 241,000 -ج

 $ 234,000 –د 

 

نعم النزالء بالغرف . يحولت عائلة سالير منزلها التراثي الى فندق هو عبارة عن منشأة للمبيت تقدم االقامة والفطور  – 20

 الفخمة والفطور املميز.  ان موازنة االعباء غير املباشرة الخر شهر ظهرت كالتالي:

 نزيل 57 عدد النزالء

  االعباء غير املباشرة املتغيرة

 $   148.20 اللوازم والتموين

 216.60 املغسل

  االعباء غير املباشرة الثابتة

 170.00 مصاريف ثابتة مختلفة

 4,310.00 )موظفين وعمال( اء املستخدميناعب

 2,2340.00 االستهالك

 $   7,184.80 مجموع االعباء غير املباشرة

 

 تتغير االعباء غير املباشرة املتغيرة مع تغير في عدد النزالء

؟ 53ما هو مجموع  االعباء غير املباشرة املقدرة للموازنة  لشهر اذا كان عدد النزالء 
ً
 نزيال

 $ 7,159.20 –أ 

 $ 6,680.60 –ب 

 $ 7,184.80 –ج 

 $ 26,154.40 –د 
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 %(20السؤال االول )

 $. تبلغ التكاليف 10وتبيعه بسعر UNIT)الجوارب  )وحدة واحدة $ لزوج  6تشتري مؤسسة فليت فوت الجوارب الرياضية بسعر 

لشهر( بحيث تكون نقطة التعادل ) عتبة زوج في ا 12,000مبيعات من صفر الى  $ )لحجم10,000الثابتة الشهرية الشركة 

  .زوج جوارب في الشهر 8,000 تبيعبافتراض ان مؤسسة فليت فوت  زوج. 2,500الربحية( 

 

 املطلوب : 

 احتسب هامش االمان بالوحدات وبالقيمة النقدية وبالنسب املئوية؟ اشرح النتائج – 1

 . زوج 8,000ات الرافعة التشغيلية عند مستوى مبيع حدد عامل )درجة( – 2

 ؟انخفاض املبيعات% بنتيجة زيادة املنافسة، ما هي نسبة هبوط الربح نتيجة 25في حال هبط حجم املبيعات بنسبة        

$ للوحدة ، كيف سيؤثر ذلك على نقطة التعادل ) عتبة  9$ الى  10في حال اضطرت املؤسسة الى خفض سعر البيع من   - 3

 .بالوحدات الربحية(

عويض االنخفاض في سعر البيع، ترغب املؤسسة بتوسيع خط املبيعات بحيث يتضمن نوع اضافي من الجوارب ويباع هذا لت – 4

وال يؤدي هذا التوسع الى اي تعديل في التكاليف الثابتة. تتوقع املؤسسة ان $  2.75$ للزوج وتبلغ تكلفته  7الصنف بسعر 

 عن  $ 9كل زوج من الصنف القديم بسعر بعد االخفاض البالغ ازواج مقابل  4تكون مبيعات هذا الصنف بواقع 
ً
عوضا

10$       . 

 ؟للوحدة(  التكلفة املتغيرة هامش احتسب املتوسط املرجح لالسهام الحدي للوحدة )متوسط  -أ          

يعه للوصول عدد الذي يجب ان يتم بال كما سبق، ما هو  (SALES MIX) 4:1في حال كانت نسبة التشكيل البيعي  -ب

 ؟الى نقطة التعادل )عتبة الربحية(

 

 %(14السؤال الثاني )

 العائدة لاللتين كالتالي: تقييم آلتين من اجل اتخاذ قرار مناسب لشراء آلة جديدة. كانت التقديراتتم تكليفك ب

 االلة ب االلة أ 

 60,000$ 50,000$ سعر الشراء

ابت لالستهالك(الحياة االنتاجية ) طريقة القسط الث سنوات 4  سنوات 4   

 ال ش يء ال ش يء قيمة الخردة املقدرة

 التدفقات من املنافع  النقدية قبل ضريبة الدخل 

 45,000$ 25,000$ السنة االولى

 19,000 25,000 السنة الثانية

 25,000 25,000 السنة الثالثة

 25,000 25,000 السنة الرابعة

 %    40 %    40 معدل ضريبة الدخل
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Present Value of $1: PVIFi,n 

$1القيمة الحالية لوحدة نقدية مبلغها   

Period 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 

2 0.9803 0.9612 0.9426 0.9246 0.907 0.89 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 

3 0.9706 0.9423 0.9151 0.889 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 

4 0.961 0.9238 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.735 0.7084 0.683 

           

Present Value of an Annuity of $1: PVIFAi,n 

$ 1القيمة الحالية لسلسة من الدفعات السنوية مبلغ كل منها   
Period 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 

2 1.9704 1.9415 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.808 1.7833 1.7591 1.7355 

3 2.941 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.673 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 

4 3.902 3.8077 3.7171 3.6299 3.546 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 

 

لتين تنصح بشرائها. برر اجابتك من خالل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية لكل آلة علما املطلوب : حدد اي من اآل

 %.8  بان معدل الرسملة )الرهننة( هو

 

 %(10السؤال الثالث )

 التوزيع االحتمالي للعائد املحتمل التالي ، اذا افترضنا ان 

 االحتمال

Probability (p1) 

 العائد

Return (r1) 

0.1 -20% 

0.2 5% 

0.3 10% 

0.4 25% 

 

 املطلوب : احتسب العائد املتوقع واالنحراف املعياري للعائد
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 %(61) رابعالسؤال ال

 ( وذلك إلعداد املوازنة النقدية للمؤسسة1لعام )ن+ مؤسسة "تاال" قدمت لك املعلومات املخطط لها للفصل األول 

 آذار شباط كانون الثاني التوقعات

 50,000 45,000 40,000 قيمة املبيعات $

 39,000 42,000 34,000 قيمة املشتريات $

 14,000 14,000 13,000 $ صافيةالرواتب ال

 2,800 2,800 2,700 $ املرتبطة بالرواتب األعباء اإلجتماعية

 - 8,000 - $ شراء أصول ثابتة

 

 طريقة التحصيل والدفع :

 والباقي بعد شهر من 20 -
ً
 البيع. تاريخ % من املبيعات ستحّصل نقدا

 الشراء.تاريخ % من مشتريات البضاعة ستسدد بعد شهرين من  100 -

 كل شهر. نهايةالرواتب ستدفع  -

 لخامس عشر من الشهر التالي.ستدفع في ااملرتبطة بالرواتب األعباء االجتماعية  -

 يتم تسديد مشتريات األصول الثابتة في شهر آذار. -

 

 $(.50,000( )رصيد النقدية في بداية الفصل 1املطلوب : إعداد املوازنة النقدية للفصل األول لعام )ن+

 

 


