جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رلى انًسبقACNA 3309 :
اسى انًسبق  :تحهيم لوائى يبنيت
تبريخ االيتحبٌ2017/11 / 03 :
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

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

االيتحبٌ انُصفي انثبَي
نمفصم انذراسي األول
2018-2017

(  7درجات)

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

 .1المعيار النمطي لقياس نسبة السيولة السائمة والسريعة هو ) (. 1:5

 .2تعتبر اصول الشركة ضمانا اللتزاماتها في جميع األحوال سواء في حاالت االقتراض أو التصفية) (.

 .3العائد عمى القيمة الصافية يقيس مقدار الربح المتحقق كنسبة مئوية من حقوق المساهمين العاديين) ( .
 .4ادارة السيولة تتمثل في القدرة عمى توفير األموال بتكمفة معقولة لمواجهة االلتزامات عند استحقاقها ،ويمكن تحديدها من
خالل المطموبات القابمة لمتحويل الى نقد خالل فترة معينة) (.

 .5تساعد القوة االيرادية لمشركات عمى تقييم االستثمار في أسهمها) (.

 .6وفقا لمسيولة السريعة فان األصول السائمة هي مجموع األصول مطروحا منه المخزون السمعي والمصروفات المدفوعة
مقدما) (.

 .7تستخدم نسب الربحية لتقييم قدرة الشركة عمى توليد األرباح من أنشطتها التشغيمية واإلستثمارية والتمويمية مقارنة بالنفقات وغيرها من
التكاليف التي تتكبدها خالل فترة محددة من الزمن ) (.

.8

(  2درجة)

السؤال الثاني:

أذكر السمات األساسية لكل من العسر المالي الفني والعسر المالي الحقيقي؟
السؤال الثالث

فيما يمي البيانات المالية لشركة األقصى في  2016/12/31وكذلك قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2016/12/31
الميزانية العمومية

الخصوم وحقوق الممكية

األصول
النقدية

6000

الدائنون

19200

أوراق مالية قصيرة األجل

18000

مصاريف مستحقة

4800

مدينون

24,000

أ .دفع

12,000

مخزون

30,000
6000

أجمالي الخصوم المتداولة

36,000

قرض طويل األجل

84,000

مصاريف مدفوعة مقدماً

مجموع األصول المتداولة

84,000

أصول ثابتة

216,000

أر س مال األسهم العادية (  7200سهم)

72000

إهالك تراكمي

()60,000

أرباح محتجزة

صافي األصول الثابتة

156,000
240000

إجمالي حقوق الممكية

48,000
120000

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم وحقوق الممكية

1

240000

( 6درجات)

رلى انًسبقACNA 3309 :
اسى انًسبق  :تحهيم لوائى يبنيت
تبريخ االيتحبٌ2017/11 / 03 :
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
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جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُصفي انثبَي
نمفصم انذراسي األول
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اسى انًحبضر:أ .د.عهي شبهيٍ،
أ.أحًذ أبو جسر
رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انمسى  /انتخصص  :يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

قائمة الدخل في 2016/12/31
360,0000
المبيعات
288000
يطرح تكمفة البضاعة المباعة
72000
= مجمل الربح
( )-المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتوزيع

48000

( )-فوائد

6000

صافي الربح بعد الفوائد

18000

 +ايرادات أخرى

6000

صافي الربح قبل الضريبة

24000

( )-ضريبة ()%30

7200

صافي الربح بعد الضريبة

16800

المطموب  /احسب النسب التالية ،مع التعميق عمى االجابة:
 .1نسبة السيولة السريعة.

 .2نسبة التغطية النقدية عمماً بان المصروفات اليومية التشغيمية  1200دينار لكل يوم.

 .3نسبة التدفقات النقدية التشغيمية إلى المطموبات المتداولة ،عمما بأن التدفق النقدي من األنشطة التشغيمية .12000
 .4هامش صافي الربح.
 .5العائد عمى األصول.

 .6صافي ربح السهم ،عمماً بأن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية هو  7200سهم.

انتهت األسئمة
يع انتًُيبث نهجًيع ببنتوفيك وانُجبح،،،

2

