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السؤال األول :

ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( × ) أمام العبارة الخطأ( :

 10درجات)

( .1

) تتميز المستحقات باعتبارىا مصدر تمويل خالي من التكاليف

( .2

) كلما كانت نسبة التكاليف الثابتة منخفضة يكون من الصعب تعديل التكاليف التشغيلية نتيجة التغير في المبيعات

 ) ( .3يؤخذ على التحليل المالي انو يعتمد على التكلفة االستبدالية لبنود القوائم المالية
( .4

) يعتبر التمويل قصير األجل أقل مرونة من التمويل طويل االجل

( .5

) عادة ما يفضل المخزون النمطي على المخزون المتخصص عند استخدامو كضمانة للقروض

( .6

) يتفق كل من رأس المال المملوك والقروض في أن كليهما يتم استرداده في تاريخ االستحقاق المحدد

( .7

) ترتبط مخاطرة معدل الفائدة بحساسية التغير في قيمة الموجودات للتغير في معدالت الفائدة في السوق

( .8

) تعبّر تكلفة التمويل عن التكلفة االقتصادية الستخدام االموال المستثمرة والتي تتمثل في الحد األدنى للعائد المطلوب تحقيقة

( .9

) تتمثل التكاليف المنظورة لالئتمان التجاري في حالة التسديد اآلجل في تراجع التصنيف االئتماني للمنشأة في السوق

( .10

) تعتبر الورقة التجارية من أوراق سوق النقد األقل مخاطرة من القبول المصرفي

من ذلك االستثمار

السؤال الثاني :

اختراإلجابة الصحيحة من بين البدائل المختلفة :

(

أي من مصادر التمويل التالية يعتبر أعلى تكلفة تمويلية على الشركة :
ّ .1
أ – األسهم الممتازة ب –

األسهم العادية ج –

 10درجات)
قرض السندات

د – جميع ما سبق

أي من أنواع االئتمان المصرفي يلتزم العميل بدفع غرامة على المبلغ غير المستخدم من االئتمان الكلي :
 .2في ّ
أ – القروض الفردية ب –

خطوط االئتمان

ج – االئتمان المتجدد

 .3يترتب على التوسع في االقتراض كمصدر للتمويل :
أ – زيادة توزيعات األرباح وانخفاض الفوائد
ب – انخفاض توزيعات األرباح وانخفاض الفوائد
ج – زيادة توزيعات األرباح وزيادة الفوائد
د – انخفاض توزيعات األرباح وزيادة الفوائد
 .4تقيس درجة الرافعة التشغيلية :
أ – مدى استجابة التغير في التدفقات النقدية المتاحة للمالكين للتغير في عدد الوحدات المباعة
ب – مدى استجابة التغير في التدفقات النقدية التشغيلية للتغير في عدد الوحدات المباعة
ج – مدى استجابة التغير في التدفقات النقدية المتاحة للمالكين للتغير في التدفقات النقدية التشغيلية
د – مدى استجابة التغير في التدفقات النقدية التشغيلية للتغير في التدفقات النقدية المتاحة للمالكين

د – االئتمان المكلف

 .5من خصائص الحسابات الدائنة أنها:
أ – تعتبر من المصادر التلقائية للتمويل

ب– ال تحتاج الى اجراءات ومعامالت كثيرة

ج– تشكل النسبة األكبر من الديون قصيرة االجل

د -حميع ما سبق

 .6تقيس قدرة المالك في تحقيق الربح الصافي بعد الصريبة :
أ – نسبة العائد الى االصول

ب – نسبة مجمل الربح

ج – نسبة العائد على حق الملكية

د – نسبة صافي الربح الى المبيعات

عتبر تكلفة غرامات تأخير السداد بالنسبة لالئتمان التجاري :
 .7ت
أ – تكلفة منظورة في حالة السداد اآلجل

ب – تكلفة غير منظورة في حالة السداد اآلجل

ج – تكلفة منظورة في حالة السداد العاجل

د – تكلفة غير منظورة في حالة السداد العاجل

 .8في حالة عقود الشراء طويلة االجل وعندما يزداد مستوى االسعار بشكل غير متوقع فإنو:
أ – يحقق البائع مكاسب ويحقق المشتري خسائر
ب – يحق المشتري مكاسب ويحقق البائع خسائر
ج – يحقق كل من البائع والمشتري مكاسب
د – يحقق كل من البائع والمشتري خسائر
 .9في حالة شراء المنشأة بضاعة بشرط ائتمان (  10/3صافي  )30فإن تكلفة الخصم المفقود عند السداد في تاريخ االستحقاق ىي :
أ  %56.4 -سنويا

ب %37.6 -سنويا

ج–  %112.8سنويا

د–  %54.75سنويا

 .10حصلت إحدى الشركات على قرض مصرفي بفائدة  %9سنويا تخصم مقدما من قيمة القرض  ،فإذا علمت أن الشركة تخضع للضريبة
 %20ـ فات تكلفة القرض ىي :
أ%9.9 -

ب%7.2 -

ج– % 9

د– %7.9

السؤال الثالث :

اجب حسب المطلوب :

(

 8درجات)

 .1ما ىي أىم مزايا االئتمان التجاري؟

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 .2اذكر أربعا من االعتبارات المحددة للتعامل مع البنوك للحصول على قروض مصرفية قصيرة األجل

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 .3ما المقصود بكل من  :مخاطرة التدفق النقدي – العائد المتوقع

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

) .4خالص بالمعتذرين عن االختبار النصفي الثاني)  :بيّن باختصار القرارات المتعلقة باالدارة المالية وأىم وظائف المدير المالي

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

السؤال الرابع :
أوال ( :

 5درجات)

تحتاج إحدى الشركات لتمويل بقيمة  68000دينار ،وتقدمت بطلب ألحد البنوك للحصول على قرض مصرفي لمدة عام واحد علما بأن
نسبة الفائدة  %8سنويا تدفع في نهاية الفترة  ،وأن البنك قرر أن يكون ىناك رصيد معوض بنسبة %15
المطلوب  /حساب كل من :
 .1أصل القرض
 .2قيمة الرصيد المعوض
 .3تكلفة القرض مع التعليق

 4درجات)

ثانيا ( :

بلغت الكمية المباعة من المنتج (س)  5000وحدة وبلغ سعر بيع الوحدة  20دينار والتكلفة المتغيرة للوحدة  12دينار والتكاليف الثابتة
 15000دينار وبلغت فوائد القروض  2500دينار
المطلوب  /حساب كل من درجة الرافعة التشغيلية ودرجة الرافعة المالية مع التعليق

 5درجات)

ثالثا ( :

فيما يلي البيانات المستخرجة من سجالت احدى الشركات لعام : 2015
صافي المبيعات اآلجلة

 1200000دينار

تكلفة المبيعات

 920000دينار

ربحية السهم

 4دينار  /سهم عادي

مدينون اول العام

 70000دينار

مدينون آخر العام

 90000دينار

معدل العائد المطلوب

%16

المطلوب  /حساب النسب المالية التالية مع التعليق:
 – 1معدل دوران المدينين (النسبة المرجعية ) 14
 – 2متوسط فترة التحصيل
 – 3القيمة السوقية للسهم العادي

رابعا ( :

 8درجات)

يبلغ حجم االستثمار لدى إحدى الشركات  20مليون دينار بتكلفة تمويل مرجحة  %14.7وترغب الشركة في زيادة استثماراتها بمقدار
 4مليون دينار  ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر في ىيكل التمويل وبعد الدراسة أمكن تحديد الهيكل األمثل للتمويل إلجمالي
االستثمارات بعد التوسع االستثماري كما يلي :
مصدر التمويل

القيمة بالمليون

تكلفة التمويل

دينار
أسهم عادية

18

؟؟

أسهم ممتازة

2

%11

سندات

4

%8

اإلجمالي

24

فإذا علمت أن القيمة االسمية للسهم العادي  12دينار وسعر اإلصدار  16.25دينار ومصاريف اإلصدار  0.25دينار للسهم وتوزيعات
األرباح المتوقعة  2دينار للسهم ومعدل النمو المتوقع  ،%4.5وان الشركة تخضع للضريبة بمعدل %20
المطلوب  /حساب ما يلي مع التعليق :
 – 1تكلفة األسهم العادية
 – 2متوسط التكلفة المرجحة للهيكل التمويلي بعد التوسع االستثماري
 – 3التكلفة الحدية لتمويل التوسع االستثماري

مع تمنيات مدرسي المساق للجميع بالتوفيق والنجاح

