
 المحاضرة التاسعة عشرة

 اسئلة للمراجعة

 : توفرت البيانات التالية عن شركة المنسوجات الحديثة،. أ 1س

 40دينار كمقسوم ارباح، وكانت القيمة الدفترية في نهاية السنة للسهم 2دينار، وقد دفعت الشركة منها  4بلغت األرباح للسهم الواحد 
ن دينار خالل السنة، في حين لم تصدر الشركة اية اسهم جديدة، وقد بلغت مديونيتها مليو  12دينار، وكان رصيد االرباح المحتجزة 

 مليون دينار 120او مجموع مطلوباتها 

 المطلوب : احتساب نسبة الدين/الموجودات في نهاية السنة؟

د .وخالل  25320000برصيد  أرباح المحتجزة يبلغ   2012:ب /   بدأت شركة صناعات كوبر، ، عام 1س
مليون األسهم المشتركة.  كما  2.75د للسهم الواحد إلى  0.35العام وزعت أربع مرات أرباح فصلية بنسبة 

سهم، وتم دفع مرتين بأرباح  500000دوالر للسهم الواحد ، الى  0.75وزعت  ارباح األسهم الممتازة قدرها 
ليون د .  المطلوب :إعداد قائمة م 5.15نصف سنوية. وكانت الشركة  قد حققت أرباحا صافية بعد الضرائب

 2012ديسمبر  31األرباح المحتجزة للسنة المنتهية في

 :ب/ حدد القوائمة المالية  والقسم لكل من الحسابات المدرجة في الجدول التالي كما يلي: 2س  
 (.BSقائمة الميزانية ضع )(  واذا كان ينتمي الى IS(، اذا كان الحساب ينتمي الى قائنة الدخل ضع)1)أ.( في العمود )

(، والنفقات CL(، والمطلوبات المتداولة)CA(، تشير إلى ما إذا كان الحساب هو أحد الموجودات المتداولة )2)ب.( في العمود )
(E( األصول الثابتة ،)FA( والديون طويلة األجل ،)LTD( واإليرادات ،)R( أوحقوق المساهمين ،)SE.) 

 اسم  القائمة                                نوع الحساب             حساب                    
 حسابات دائنة                        _______                                     _______
 الذمم المدينة                         _______                                     _______

 _______                                     _______                            المستحقات 
 االستهالك المتراكم                  _______                                     _______
 _النفقات اإلدارية                     _______                                      ______

 المباني                               _______                                      _______ 
 النقدية                               _______                                      _______ 

 _______            األسهم العادية                       _______                          



 تكلفة البضاعة المباعة             _______                                       _______
 االستهالك                           _______                                       _______

 _______                        أجهزة                               _______               
 النفقات العامة                      _______                                       _______
 مصاريف الفوائد                   _______                                        _______

 المخزون                           _______                                        _______ 
 اكمل الميزانية االتية باستخدام النسب المالية لشركة التصنيع االتية مستفيدا من المعلومات االتية: -: أ   3س

 13/12/2009الميزانية العامة لشركة التصنيع  
 المطلوبات وحقوق الملكية                                           الموجودات         

 120000الدائنون                             32720النقد                                  
 -------اوراق الدفع                         25000االستثمارات                        

   20000المستحقات                        ------                   المدينون         
 ------مجموع المطلوبات المتداولة    -------المخزون                           

 ---------الديون الويلة االجل                             ----------مج الموجودات المتداولة       
 600000حقوق الملكية                                   -----------ة              الموجودات الثابت

 ------------مج المطلوبات وحقوق الملكية   --------------مجموع الموجودات           
 كاالتي : 2009البيانات المالية المتوفرة لعام 

 %25مش الربح            .ها2               1800000.مجموع المبيعات       1
 يوم 365.عدد ايام السنة       4 6.0.دوران المحزون     3
 مرة 1.60.النسبة الجارية      6 يوم      40.متوسط فترة التحصيل  5
 %60.نسبة الدين         8        1.20.معدل دوران مجموع الموجودات  7

 :ب /     3س
د. والشركة   218 000اذا كان الربح قبل الضرائب من   2012شركة الهاتف، لعام واألرباح المحتجزة ، ل EPS(احسب  1

، سهم من األسهم العادية 85000د أرباح األسهم الممتازة قبل توزيع األرباح على 32000٪ ويجب دفع 40تخضع لمعدل الضريبة 
 القائمة حاليا.

 واحد، كم  سيذهب الى األرباح المحتجزة؟د  للسهم ال 0.80( إذا وزعت الشركة أرباح األسهم العادية 2

 )المبالغ بماليين الدنانير( -توفرت اليك البيانات االتية عن احدى الشركات:-  : أ4س

 3, الفائدة  4, االيجار  255, كلفة المبيعات  18, النفقات البيعية   345, المبيعات  22,النفقات االدارية والعامة   25االستهالك 

 المطلوب :



 .الضرائب قبل الربح وصافي التشغيلية, األرباح اإلجمالي, الربح مبينا . الدخل قائمة  العداد حساباتال ترتيب. أ

 .الضرائب بعد الربح وصافي المدفوعة الضرائب احسب ,٪35 الضريبة معدل باستخدام. ب

 .المحتجزة األرباح علىة ضافاإلو EPS احسب, سهم 4250000 مع الواحد للسهم دوالر 1.10 أرباح توزيع افتراض على. ج

 :يلي كما التالي الجدول في المدرجة الحسابات من كلل والقسم  المالية ةالقوائم حدد    : /ب4س  

 (.BS) ضع واذا كان ينتمي الى قائمة الميزانية ( IS)ضع الدخل اذا كان الحساب ينتمي الى قائنة ،(1) العمود في. أ

 ،(E) والنفقات ،(CL)والمطلوبات المتداولة ،(CA) الموجودات المتداولة أحد هو الحساب كان إذا ما إلى تشير ،(2) العمود في. ب

 (.SE) المساهمين أوحقوق ،(R) واإليرادات ،(LTD) األجل طويلة والديون ،(FA) الثابتة األصول

 الحساب نوع                                القائمة اسم                                  حساب

 _______                                           _______                األجل طويلة الديون

 _______                                            _______                               التاآل

 _______                                            _______                     المالية األوراق

 _______                                            _______                        الدفع أوراق

 _______                                           _______                     التشغيل حساب

 _______                                             _______              المدفوع المال رأس

 _______                                             _______                   الممتازة األسهم

 _______                                             _______           الممتازة األسهم أرباح

 _______                                           _______                  المحتجزة األرباح

 _______                                           _______                  المبيعات ايرادات

 _______                                          _______                        بيعنفقات ال 

 _______                                             _______                          الضرائب

 _______                                             _______                          المركبات

 المالية لشركة ديبونت  االتي البيانات -:5س

 DUPONTلشركة  المالية البيانات

 2010 ديسمبر 31 في المنتهية شهرا 12

 بماليين( األرقام جميع)

 قائمة الميزانية                               قائمة الدخل  

 المتداولة المطلوبات                   المتداولة الموجودات                                   $  32134 مبيعات             

 $ 4440             دائنون               6801$         نقدا                                     21766 المبيعات        تكلفة

   133 تدفع              اقاور            5635 مدينون                                        $  10368 اإلجمالي       الربح
 4816 اخرى                              6353      المخزون                                       SG & A    4828 نفقات  

 $ 9389             إجمالي           $  18789 إجمالي                                                1380          االستهالك

EBIT               4160$ 

  21281 األجل طويلة الديون إجمالي      $ 21621 الثابتة األصول                                         449              الفائدة

EBT             $ 3711 
  9740 المساهمين حقوق إجمالي                                                                                  659 الضرائب          

 __________                               $ 40410 األصول مجموع                                  $ 3052 الدخل     صافي

  المطلوبات إجمالي                                                                                                           
 $ 40410وحقوق الملكية                                                                                                                            

 

 لماليةالمطلوب : اوجد  مؤشرين  لكل مجموعة رئيسة من المؤشرات ا 



 : االتي قائمة الميزانية لشركة فيليب لسنتين 6س

 PHILIPPE CORPORATION شركة 
 and 2012 Balance Sheets 2011 الميزانية العمومية 

($ in millions) 

 2011 2012 

 الموجودات

 المتداولة الموجودات
 نقد

 المدينة الذمم
 المخزون
 مجموع
 ثابتة أصول
 والمعدات اآلالت صافي
 الموجودات إجمالي

 
$ 210 

355 
507 

$1,072 

 
$6,085 
$7,157 

 
$ 215 

310 
328 

$ 853 

 
$6,527 
$7,380 

 المطلوبات وحقوق الملكية 

 المتداولة المطلوبات
 دائنة حسابات

 الدفع أوراق
 مجموع

 األمد طويل دين
 الملكية حقوق
 المدفوع والفائض العادية األسهم
 المحتجزة األرباح
 مجموع
 الملكية وحقوق المطلوبات مجموع

 
 $207 

1,715 

$1,922 

$1,987 

 
1,000 

2,248 

$3,248 

$7,157 

 
 $298 

1,427 

$1,725 

$2,308 

 
$1,000 

2,347 

$3,347 

$7,380 

 

 المطلوب :اوجد التحليل الراسي واالفقي لقائمة الميزانية ؟

  2012: اوجد التحليل الراسي واالفقي لقائمة المزانية لعام 7س

 JUST DEW IT CORPORATION شركة  
 and 2012 Balance Sheets 2011 الميزانية العمومية 

                          2011       2012                                                 2011 2012 

 المتداولة المطلوبات المتداولة                                                  الموجودات
 $ 43805،      $ 41060، دائنون                               11،173$    9279$  النقد                              

  16843        16157                الدفع أوراق              25760     23683 الحسابات المدينة                  

 $ 60648     $  57217                   إجمالي              46915       42636 المخزون                         

 $ 83 848،      75598، مجموعه                       

 $ 35000،$        40000،      الطويل المدى الديون                                                                       

  العادية الملكية األسهم حقوق                                                               
 $ 50000،      $ 50000، والمدفوع                                                                                        

 236167        200428            المحتجزة األرباح                                                                     

 $ 286167      250428 إجمالي                             $ 297967،  $272 047،$     والمعدات اآلالت صافي

 $ 381815    $ 347645          الموجودات إجمالي 

  المطلوبات إجمالي                                                                     
 $ 381815   $  347645          الملكية و حقوق                                                                      

 



 


