جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رلى انًسبقACNA 3309 :
اسى انًسبق  :تحهيم لوائى يبنيت
تبريخ االيتحبٌ2016/12/ 03 :
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

اسى انًحبضر  :أ .د .عهي شبهيٍ ،أ .بالل شبير
رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انمسى  /انتخصص  :يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

االيتحبٌ انُصفي انثبَي
نهفصم انذراسي األول
2017-2016

( 6درجات)

السؤال األول :ضع عالمة( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة( × ) أمام العبارة الخاطئـة.

 .1تبين نسبة التداول عدد مرات قابمية إجمالي أصول الشركة عمى تغطية إلتزاماتها قصيرة األجل.
 .2المعيار النمطي لقياس نسبة السيولة السائمة والسريعة هو 2:1

 .3تستخدم نسبة التغطية النقدية لرصد الفترة الزمنية التي يمكن لممنشأة خاللها تمويل نفقاتها التشغيمية اليومية المتوقعة
اعتماداً عمى السيولة المتوفرة لديها.

 .4يرى المحممون الماليون أن األرباح المحاسبية التي تشتمل عمى أرباح التغيير في القيمة العادلة لمموجودات المالية تكون
غير كافية لتحديد قدرة الشركة عمى توزيع األرباح النقدية.

 .5تعتمد األرباح الموزعة لمسهم عمى معدل توزيع األرباح عمى المساهمين نتيجة قيام معظم المنشآت االحتفاظ بجزء من
أرباحها المتحققة عمى شكل أرباح مدورة واحتياطيات.

 .6تساعد القوة االيرادية لمشركات عمى تقييم االستثمار في أسهمها.
السؤال الثاني :عرف المصطمحات التالية:

 .1إدارة السيولة.

 .2األصول السائمة.

(  4درجات)

 .3رأس المال العامل.
 .4نسب الربحية.

( 4درجات)

السؤال الثالث:

وضح وجه المقارنة بين العسر المالي الفني والعسر المالي الحقيقي؟

( 16درجات)

السؤال الرابع
فيما يمي البيانات المالية لشركة بيت المقدس في  2015/12/31وكذلك قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2015/12/31
الميزانية العمومية

الخصوم وحقوق الممكية

األصول
النقدية

5,000

الدائنون

16,000

أوراق مالية قصيرة األجل

15,000

مصاريف مستحقة

4,000

مدينون

20,000

أ.د

10,000

مخزون

25,000

أجمالي الخصوم المتداولة

30,000

مصاريف مدفوعة مقدماً

5,000

قرض طويل األجل

70,000

مجموع األصول المتداولة

70,000

أصول ثابتة

180,000

أر س مال األسهم العادية ( 600000سهم)

60,000

إهالك تراكمي

()500000

أرباح محتجزة

صافي األصول الثابتة

130,000
2000000

إجمالي حقوق الممكية

40,000
100,000

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم وحقوق الممكية
1

200,000
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قائمة الدخل في 2015/12/31
30000000
المبيعات
24000000
تكمفة البضاعة المباعة
600000
= مجمل الربح
المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتوزيع

40000

فوائد

5000

صافي الربح بعد الفوائد

15000

 +ايرادات أخرى

5000

صافي الربح قبل الضريبة

20000

ضريبة ()%30

6000

صافي الربح بعد الضريبة

14000

المطموب  /احتساب النسب التالية:
 .1نسبة التداول.

 .2نسبة السيولة السريعة.
 .3نسبة النقدية.

 .4نسبة التغطية النقدية عمماً بان المصروفات اليومية التشغيمية  1000دينار لكل يوم.
 .5فترة التمويل الذاتي.

 .6هامش صافي الربح.
 .7العائد عمى األصول.

 .8صافي ربح السهم ،عمماً بأن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية هو  6,000سهم.

انتهت األسئمة
يع انتًُيبث نهجًيع ببنتوفيك وانُجبح،،،

2

