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السؤال األول:
" على الرغم من مدى قوة الجرد الفعلي كدليل إثبات في إختبارات المراجعة،فإنه يعتبر دليل غير كاف للتحقق
من صحة رصيد بضاعة آخر المدة الظاه ةر في قائمة المركز المالي في نهاية العام المالي "

والمطلوب:

بإعتبارك مراجعًا خارجيًا للحسابات ،هل توافق أو ال توافق على العبا ةر السابقة مع بيان األسباب التي تستند
إليها في حالة الموافقة أو عدم الموافقة.

السؤال الثاني:
فيما يلي الميزانية العمومية لشركة الغزل والنسيج المساهمة العامة عن السنة المنتهية في : 6191,21113

أصول
100.000

الميزانية العمومية في  1113/1,/61خصوم
500.000
أراضي
75.500
مباني

300.000

اآلالت

80.000

120.000

بضاعة آخر المدة بسعر البيع

60.000

150.000

خصوم

رأس المال

صافي ربح العام

قرض طويل األجل

دائنون

24.500

أوراق مالية متداولة

50.000

أوراق دفع

30.000

أوراق قبض برسم الخصم

70.000

مخصص استهالك اآلالت

84.000

مدينون

4.000

مخصص ديون مشكوك فيها

30.000

نقدية

5.000

رواتب مستحقة

6.000

مصاريف إعالنية مدفوعة مقدمًا
مجموع األصول

844.500

844.500

مالحظات:

مجموع الخصوم

 .1بلغت قيمة بضاعة أول المدة في  )80.000( 1/1/1996دينار بثمن التكلفة.
 .,سعر البيع يتحدد بإضافة هامش ربح  %,2من ثمن التكلفة.
 .6بلغ مجمل الربح لعام  1113مبلغ 90.000دينار.
 .4تمثل المشتريات  ,من تكلفة صافي المبيعات
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 .5إن معدل الخصم الذي يتقاضاه البنك  %5علمًا بأن متوسط تاريخ استحقاق أوراق القبض المرسلة
للخصم هو  4شهور
بإعتبارك مراجعًا خارجيًا لحسابات هذه الشركة ،المطلوب:
 .1إعادة تنظيم حساب األرباح والخسائر.

 .,إعادة تنظيم الميزانية العمومية السابقة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفي ضوء البيانات
المقدمة .
 .6استخدام الميزانية العمومية المعدلة في استخراج النسب التالية:
أ .نسبة معدل مجمل الربح

ب .نسبة معدل الربح الصافي
ت .معدل نسبة التداول

ث .معدل نسبة السيولة السريعة

ج .معدل دوران األصول الثابتة

ح .معد ل دوران مجموع األصول
خ .معدل دوران المدينين

د .معدل دوران بضاعة آخر المدة

ذ .معدل دوران الدائنين وأوراق الدفع
ر .العائد على حقوق الملكية

انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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