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(07درجات)

السؤال األول:
أجب باختصار عن الموضوعات التالية:
 .1المطلوبات والخسائر المحتملة.
 .2األحداث الالحقة لعمل القوائم المالية.
 .3التحليل األفقي.

 .4التحليل الرأسي.

(27درجة)

السؤال الثاني:

المذكور أدناه الميزانية العمومية لشركة الصناعات الكيميائية عن المدة المنتهية بتاريخ :1991/12/31

أصول
100.000

أراضي

الميزانية العمومية كما هي في 0999/02/20
500.000
رأس المال

خصوم

150.000

مباني

75.500

الربح الصافي

300.000

آالت

80.000

قرض طويل األجل

120.000

بضاعة آخر المدة بسعر البيع

60.000

دائنون

24.500

استثمارات قصيرة األجل

50.000

84.000

مدينون

أوراق دفع

70.000

مجمع استهالك اآلالت

30.000

كمبياالت تحت التحصيل

4.000

مجمع مخصص الديون المعدومة

30.000

نقدية

5.000

رواتب مستحقة

6.0000

مصاريف مدفوعة مقدما

844.500

مجموع األصول

844.500

مجموع الخصوم

فإذا علمت ما يلي:
 .1قيمة بضاعة أول المدة في  1991/1/1تبلغ()80.000دينار بسعر التكلفة.
 .2يتحدد سعر البيع بإضافة ( )%20من سعر التكلفة.
 .3بلغ مجمل الربح لعام 1996مبلغ( )90.000دينار.

 .4عمولة التحصيل التي يتقاضاها البنك تبلغ( )5%ومتوسط تاريخ االستحقاق للكمبياالت تحت التحصيل
هي( )4شهور.

 .5المشتريات تمثل من تكلفة البضاعة المباعة.
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والمطلوب:
 .1إعادة تنظيم حساب األرباح والخسائر.
 .2إعادة تنظيم الميزانية العمومية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفي ضوء المعلومات
المقدمة لك.

 .3استخدام الميزانية العمومية المعدلة في استخراج النسب المالية التالية:
 .1نسبة الربح اإلجمالي
 .2نسبة الربح الصافي
 .3نسبة التداول

 .4نسبة السيولة السريعة

 .5نسبة مجموع الديون إلى مجموع األصول
 .1معدل دوران األصول الثابتة

 .7معدل دوران مجموع األصول
 .8معدل دوران المدينون

 .9معدل دوران بضاعة آخر المدة
.11

معدل دوران الدائنون وأوراق الدفع

انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

2

