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أجب على األسئلة اآلتية :
السؤال األول (  52درجة )
شركة الدانوب للتجارة تدير موقع جتاري بإحدى املطارات الدولية لبيع العديد من
السلع واملنتجات والشركة يف سبيلها إىل إعداد املوازنة النقدية متضمنة التدفقات
النقدية املتحصلة واملدفوعة خالل شهر ديسمرب القادم وكذلك الرصيد املتوقع يف
نهاية شهر ديسمرب من عام : 2102
 الرصيد املتوقع للنقدية يف نهاية شهر نوفمرب  011111 = 2102جنيه متحصالت املدينني خالل شهر نوفمرب  001111جنيه إمجالي  ...علما بأن 01111جنيه حمصلة من مبيعات شهر أكتوبر و  001111جنيه من مبيعات شهر نوفمرب .
 حسابات الدائنني يف  01نوفمرب بلغت  001111جنيه . البضاعة املشرتاة لشهر ديسمرب  ، 001111يسدد  %01منها يف شهر الشراء و %01يفالشهر التالي لشهر الشراء .
 األجور واملرتبات عن شهر ديسمرب بلغت  01111جنيه . املصروفات األخرى لشهر ديسمرب واليت تسدد يف ذات الشهر  00111جنيه . الضرائب املستحقة لشهر ديسمرب  ،مدفوعات مستحقة يف فرباير  0011جنيه . أذون سندات مببلغ  01111جنيه مستحقة السداد بتاريخ  01ديسمرب باإلضافة إىل 0211جنيه مصروفات فوائد .
 مصروف اإلهالك لشهر ديسمرب  2011جنيه . بوليصة تأمني ملدة عام استحقاق  00ديسمرب للتحديد  0011جنيه جيب سدادهانقدا .
 مبيعات شهرديسمرب  0111111جنيه  %01 ،حتصل يف ذات شهر البيع  %01 ،يف الشهرالتالي للشهر الذي مت فيه البيع  %01 ،يف الشهر الثالث .
املطلوب  :استخدام األسس والقواعد احملاسبية واملهنية يف إعداد املوازنة النقدية
التقديرية ( قائمة التدفقات للمتحصالت واملدفوعات النقدية املتوقعة ) يف  00ديسمرب
. 2102
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السؤال الثاني :
تتوىل شركة النريوز إدارة مول جتاري ينقسم إىل ثالثة أقسام عامة رئيسية هي قسم
املالبس وقسم املنتجات اإللكرتونية وقسم خاص بأدوات التجميل والروائح
واالكسسوارات  ،وخيصص لكل قسم دور مبساحة متميزة داخل ذات املبنى ونظرا
حلدوث صعوبات يف حتقيق مستوى متميز من املبيعات لقسم أدوات التجميل فإن إدارة
الشركة تدرس مقرتح للعرض على أصحاب رأس املالي بشأن استمرار أو إلغاء هذا
القسم ودراسة بدائل أخرى الستغالله خاصة أن هذا القسم أظهر خسائر بدأت تظهر
من العام املالي احلالي بشكل ملحوظ  .وفيما يلي البيان التقديري ( باأللف جنيه )
والتحليل التفصيلي ملوقف الرحبية لكل قسم يف ضوء الدراسة التسويقية لشرحية
السوق اليت أوضحها قسم التسويق بالشركة :

بيان

االمجالي

قسم

قسم

قسم أدوات

املالبس

االلكرتونيات

التجميل

إيرادات املبيعات

0111

0111

011

011

خيصم  :تكاليف متغرية

0101

0011

211

001

= هامش املساهمة

0001

0011

211

201

خيصم  :التكاليف الثابتة

%02

%01

%01

%00

وتتضمن مرتبات املوظفني
واإلهالك والضرائب العقارية
وغريها

0011

001

01

001

أرباح ( خسائر التشغيل )

001

001

001

()011

ويالحظ أن التكاليف الثابتة اخلاصة بقسم أدوات التجميل تضمن مرتبات العاملني
مببلغ  011111جنيه وهؤالء العمال واملوظفني سوف يتم االستغناء عنهم يف حالة إلغاء
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هذا القسم  ،كما أن مجيع اآلالت واملعدات بهذا القسم قد مت استهالكها بالكامل منذ
العام املاضي ومن ثم فإن التكاليف الثابتة هلذا القسم ال تتضمن أي تكاليف لإلهالك ،
كما أن القيم التخريدية هلذه اآلالت واملعدات هلذا القسم يف حالة إلغاءه سوف
تستخدم لسداد التكاليف اخلاصة بإلغاء هذا القسم .
ومن ثم فإنه إذا مت الغاء هذا القسم فإن املدير التنفيذي له سوف يستخدم املساحة
املتاحة لتدعم عرض وبيع منتجات قسم املالبس أو قسم اإللكرتونيات  ،والتوسع يف هذه
األقسام حيتاج عمالة إضافية بتكلفة  20111جنيه  ،ويتوقع املدير التنفيذي للشركة
أن تزداد مبيعات قسم املالبس مببلغ  011111جنيه  ،وقسم االلكرتونيات مببلغ 211111
جنيه مما قد يدعم الرأي بشأن الغاء قسم أدوات التجميل واالكسسوارات .
املطلوب  :هل من الواجب ( لتعظيم العائد للشركة ككل ) إغالق قسم التجميل
واالكسسوارات أم ال ؟ مطلوب التوضيح والشرح للنتائج املقدمة بهذا الشأن ؟

السؤال الثالث :
( أوال ) عدة مفاهيم تستخدم يف جمال احملاسبة اإلدارية وتساعد يف اختاذ القرارات
اإلدارية  .اذكر تعريفا خمتصرا لكل من املفاهيم اآلتية :
( )0التكلفة املغرقة

( )2اإليرادات والتكاليف التفاضلية .

( )0التكاليف املتعلقة بالقرار

( )0تكلفة الفرصة البديلة .

(ثانيا ) لدى شركة النصر  0111جهاز تالف بإمجالي تكلفة  001111ج  .وتستطيع
الشركة بيع هذه األجهزة كما هي بسعر  00ج للجهاز أو اصالحها مببلغ  021111ج
وبيعها بسعر اجلهاز  000ج :
( )0ما هي التكلفة املغرقة يف هذه احلالة  ،وما هي البيانات املتعلقة باختاذ القرار ؟
( )2هل تقوم الشركة ببيع األجهزة التالفة  ،أو تقوم باصالحها وبيعها ؟ بني باألرقام
أسباب القرار .
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(ثالثا ) عند اختاذ قرار بشأن التصنيع الداخلي أو الشراء من اخلارج  ،ما هي البيانات
املتعلقة بالقرار اليت يتطلب توافرها الختاذ هذا القرار ؟ يف ضوء اجابتك  .اجب على
احلالة التالية :
تنتج شركة الدراجات مقعد دراجاتها وتستخدمه يف منتجاتها ويبلغ انتاجها السنوية
من املقعد  21111مقعد  .وعند هذا احلجم تبلغ تكلفة املقعد كما يلي :
مواد خام  0ج – أجور مباشرة  0ج – تكلفة اضافية متغرية  0ج – تكلفة اضافية ثابتة 0ج
 .وقد عرض على الشركة شراء هذا املقعد من اخلارج  ،ويف حالة القبول لن تتأثر
التكاليف الثابتة .فما هي التكاليف املتعلقة بهذا القرار ؟ وما هو أعلى سعر تقبله
الشركة من املصنع اخلارجي حتى يكون القرار مرحبا ؟

السؤال الرابع :
( أوال ) يف احملاسبة اإلدارية ختتلف األدوات املستخدمة عند اختاذ قرارات متعلقة
باألجل القصري  ،عن األدوات املستخدمة عند اختاذ قرارات متعلقة باألجل الطويل .
بني صحة هذه العبارة  ،مع ذكر أربعة أدوات على األقل بالنسبة لكل حالة ؟

(ثانيا )
( أ ) شركة القنطرة تدرس استثمار مبلغ  011111ج يف آلة جديدة وسوف يتم اهالك
هذه اآللة بطريقة القسط الثابت  ،بعمر انتاجي عشر سنوات وقيمتها كخردة 01111
ومن املتوقع أن تدر هذه اآللة تدفقا نقديا سنويا صافيا قدره  001111ج خالل كل
مخس سنوات األوىل  ،و  011111ج سنويا خالل السنوات اخلمس األخرية  .احسب :
 -0معدل العائد احملاسيب .

 -2فرتة االسرتداد هلذا االستثمار .

(ب) شركة السويس لديا منتج وحيد يباع بسعر الوحدة  01ج  .وعند مستوى مبيعات
 0111111ج من املتوقع أن تبلغ التكاليف املتغرية للشركة  011111ج والثابتة 011111ج
ويرى مدير التسويق إنه إذا مت رفع سعر البيع بنسبة  %21سوف تنخفض الكمية املباعة
بنسبة  %01فقط  ،فهل تأخذ الشركة بهذا الرأي ؟ بني أسباب رأيك باألرقام .
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اإلجـــابــــة
إجابة السؤال األول :

املتحصالت النقدية املتوقع حتقيقها من مبيعات شهر نوفمرب جيب أن يؤخذ يف
احلسبان عن حتديدها أن رصيد حسابات املدينني من مبيعات نوفمرب يف نهاية شهر
نوفمرب يكون  001111جنيه لذلك فإن نسبة  01/01سوف يتم حتصيلها يف ديسمرب
واخلمس فقط ( ) 01/01سوف حتصل يف يناير من العام القادم .
قائمة التدفقات للمتحصالت
واملدفوعات النقدية املتوقعة
 13ديسمرب 5135
 011.111جنيه

رصيد النقدية يف 2102/02/00
يضاف  :متحصالت نقدية من العمالء :
متحصالت من مبيعات ديسمرب 011111 = 0/2 × 0111111
متحصالت من مبيعات نوفمرب 001111 = 0/0× 001111
متحصالت من شهر سبتمرب

01111

 001111جنيه

-

 0101111جنيه

إمجالي النقدية املتاحة
خيصم :املدفوعات النقدية :
مشرتيات بضاعة %01× 001111

 001111جنيه

مدفوعات حسابات دائنني

 001111جنيه

مرتبات

 01111جنيه

أقساط تأمني

 0011جنيه

مصروفات أخرى

 00111جنيه

سداد أقساط وفوائد قرض

 00211جنيه

(أذون وسندات )
إمجالي املدفوعات النقدية

 000011جنيه

رصيد النقدية يف 2102/02/00

 000011جنيه
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إجابة السؤال الثاني :
قد يكون القسم الذي حيقق خسائر هو قسم يفضل استمرار تواجده ويرجع ذلك أنه
حيقق هامش مساهمة أكرب من أي بديل أخر مما يساهم يف خفض مقدار اخلسائر
واليت ميكن أن ترتفع أكثر يف حالة عدم تواجده .
وفيما يلي نتائج التحليل ( القيم باأللف جنيه ) :
بيان

الوضع القائم

املبيعات

0111

إحالل قسم املالبس أدوات التحميل حمل قسم أدوات التجميل
قسم املالبس

 0001=201+011(أ )

قسم االلكرتونيات

 0011=211+011(ب)

تكاليف متغرية

()0101

0000=000+001 -

0011=011+001 -

= هامش املساهمة

0001

0000 =00+201 -

0011=011+201 -

تكاليف ثابتة

0011

+021 -صفر=001

0101=01+021 -

ارباح التشغيل

001

000=00+01 -

001=01+01 -

(أ)(201×)%01 -%011

(ب)(211×)%01 -%011

مالحظات

ويتبني من التحليل السابق أن قسم أدوات التجميل جيب عدم الغاؤه بل جيب أن يستمر
حيث أن الربح اإلمجالي قبل اإللغاء أفضل من بعده .

إجابة السؤال الثالث :
أوال :
( )0التكلفة املغرقة هي تكلفة مت حتملها يف املاضي وال ميكن تغيريها يف األجل القصري
عند املقارنة بني البدائل .
( )2اإليرادات والتكاليف التفاضلية  :هي اإليرادات أو التكاليف اليت تزيد أو تنقص
نتيجة االنتقال بني بديل وأخر .
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( )0التكاليف املتعلقة بالقرار هي التكاليف اليت تتأثر عند اختيار بديل دون آخر .
( )0تكلفة الفرصة البديلة هي الفائدة اليت يتم االستغناء عنها نتيجة اختيار بديل معني .

ثانيا :
( )0التكلفة املغرقة هي تكلفة انتاج األجهزة التلفة وهي  001111ج .
البيانات املتعلقة بالقرار هي تكلفة اإلصالح – اإليراد الناتج عن البيع بعد اإلصالح –
اإليراد يف حالة البيع بدون إصالح .
( )2القرار هو اصالح األجهزة كما يتبني من التحليل التالي :
اإليرادات الناجتة عن بيع األجهزة بعد اإلصالد () 000 × 0111

 000111ج

يطرح  :تكلفة اإلصالح

() 021111

الفائض بعد بيع األجهزة بعد اإلصالح

 000111ج

يطرح قيمة بيع األجهزة يف حالة بيعها كما هي ( )00×0111

() 020111

الفائض املكتسب يف حالة االصالح

 201111ج

ثالثا  :البيانات املطلوبة الختاذ قرار الشراء من اخلارج أو التصنيع الداخلي هي
التكاليف اليت يتم توفريها نتيجة الشراء من اخلارج مقارنة بتكلفة الشراء من اخلارج
( سعر الشراء مضافا إليه املصروفات األخرى املرتبطة بذلك مثل النقل والعموالت ..اخل )

يف هذه احلالة فإن البيانات املتعلقة بالقرار هي التكاليف املتغرية للتصنيع الداخلي
وهي 22ج مقارنة بسعر الشراء  .وهلذا فإن سعر الشراء جيب أن يقل عن  22ج .

إجابة السؤال الرابع :
(أوال ) العبارة صحيحة .
األدوات اليت تستخدم عند اختاذ القرارات يف األجل القصري قد تكون:
( )0التكلفة املغرقة .

( )2التكاليف واإليرادات التفاضلية .

( )0حتليل التعادل .

( )0تكلفة الفرصة البديلة .
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أما األدوات اليت ميكن استخدامها يف اختاذ القرارات طويلة األجل قد تكون :
( )0فرتة االسرتداد .

( )2معدل العائد احملاسيب .

( )0معدل العائد الداخلي .

( )0صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية

ثانيا  :حساب معدل العائد احملاسيب :
إمجالي التدفقات النقدية خالل العمر االنتاجي =
( 0211111 = ) 0 × 011111 ( + )0×001111جنيه
صايف قيمة االستثمار  001111 = 01111 – 011111 :جنيه .
صايف التدفق النقدي خالل العمر االنتاجي
 001111 = 001111 – 0211111ج
متوسط صايف التدفق النقدي السنوي  00111 = 01 ÷ 001111 :ج
متوسط االستثمار خالل العمر االنتاجي :
( 000111 = 2 ÷ ) 01111 – 011111جنيه
معدل العائد احملاسيب %0.0 = 000111 ÷ 00111 :

( )5فرتة االسرتداد :
متوسط التدفقات النقدية السنوية =  021111 = 01÷ 0211111ج
فرتة االسرتداد ( 0.00 – 021111 ÷ ) 01111 – 011111سنة
(ب) عدد الوحدات املباعة =  011111 = 01 ÷ 0111111وحدة
التكلفة املتغرية للوحدة =  0 = 011111÷ 011111ج
سعر البيع املقرتح =  02 = )%21×01( + 01ج
املساهمة احلدية للوحدة =  0 = 0 -02ج
عدد الوحدات املتوقع بيعها بعد الزيادة =  01111 = )%01×011111( – 011111وحدة
املساهمة االمجالية طبقا لالقرتاح =  001111 = 0× 01111ج .
يقارن باملساهمة قبل االقرتاح ( 011111( = ) 011111 – 0111111ج)
الزيادة يف املساهمة يف حالة تطبيق االقرتاح =  001111ج .

لذلك يقبل اقرتا مدير التسوي .
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