رقى انًسبقDBUS1304:
اسى انًسبق:إدارة يبنيت
تبريخ االيتحبٌ19/05/2013 :
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتبٌ
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انٍهبئي
انفصم انذراسي الثبَي
2013-2012

اسى انًحبضر:أ.عس انذيٍ أبو سهًيت
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت انذبهوو انًتوسط
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

انسؤال األول:
ضح/ي عالمة ( √) أو (×) أمام العبارات التالية :
 1ييدف التحميل المالي إلى معرفة المركز المالي لمشركة.

(

)

 2ارتفاع نسبة التداول يشير إلى صعوبة مواجية االلتزامات في تواريخ استحقاقيا.

 3يفضل المساىمين عدم ارتفاع نسبة الدين عن  %50فيما يفضل الدائنين ارتفاعيا عن .%50

(
(

)

 4ييدف التخطيط المالي إلى التقرير بشأن اختيار أحد البدائل المتاحة.

 5نقطة التعادل ىي النقطة التي يتساوى عندىا التكاليف الثابتة مع اإليرادات الكمية.

(
(

)

 6يرتبط حجم اإلنتاج بنوعين من التكاليف وىي التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة.

(

)

 7تظير ظاىرة الرفع التشغيمي بشكل واضح في المؤسسات المالية ذات التكاليف التشغيمية الكبيرة.

 8من مزايا التخطيط المالي أن يجنب اإلدارة المفاجأت ويعمل عمى اعدادىا لمتعامل مع المتوقع حدوثو.

(
(

)

 9عند تحميل المزانية العمومية باستخدام التحميل الرأسي فإنو يتم نسب كل بند في الميزانية إلى اجمالي

(

)

)
)

)

المبيعات.
10من العوامل الداخمية التي تؤثر عمى التخطيط المالي توقع االقتصاد القومي من ركود أو رواج اقتصادي.
السؤال الثاني:

االلتزامات وحقوق الممكيو

االصوال
30000

النقديو

60000

مدينون

50000
80000

استثمارات قصيرة االجل
مخزون

220000

اجمالي االصول المتداولة

180000

صافي االصول الثابتة

400000

اجمالي االصول

10000

دائنون

12000

قروض قصيرة االجل

75000

أ  .دفع

97000

اجمالي االلتزامات المتداولة

80000

قروض طويمة االجل

190000

أسيم عادية

33000

أرباح محتجزة

400000

اجمالي االلتزامات وحقوق الممكية

فاذا عممت ان صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ىو  31220دينار وكانت المبيعات  540000دينار .،

المطموب /أوجد/ي النسب المالية التالية :

(

)

 .1نسبة السيولة السريعة.
 .2نسبة النقدية.
 .3نسبة الدين .

 .4معدل العائد عمى حقوق الممكية.
 .5معدل العائد عمى االصول.

انسؤال انثبنث:
أ  -أذكر/ي محددات تحميل التعادل ؟
ب  -بمغت عدد الوحدات المباعة لدى شركة السالم  30000وحدة وكان سعر بيع الوحدة ىو  10دينار  ،في حين
بمغ اجمالي التكمفة المتغيرة  180000دينار وكانت التكمفة االجمالية تساوي  280000دينار .

المطموب/

 .1ايجاد نقطة التعادل بالوحدات .
 .2ايجاد نقطة التعادل بالقيمة

 .3ايجاد عدد الوحدات الالزم انتاجيا لتحقيق ربح مقداره  40000دينار.
 .4ايجاد ىامش نقطة التعادل .

 .5احتساب درجة الرفع التشغيمي .
ج

انسؤال انرابع:
أ  -اذكر/ي مزايا وعيوب معيار فترة االسترداد في تقييم المشروعات االستثمارية ؟
ب  -أمام شركة األندلس عدة مشاريع مقترحو لمتنفيذ ىي (أ  ،ب،ج) حيث كانت التكمفة األولية لممشروع ( أ ) ىي
 80000دينار  ،والتدفق السنوي الثابت المتوقع ىو  16000دينار  ،في حين كانت التكمفة األولية لممشروع
( ب ) ىي  150000دينار والتدفق النقدي المتوقع لممشروع كان كالتالي :

السنة
التدفق

1

2

3

4

5

70000 60000 50000 40000 30000

النقدي

في حين كان فترة استرداد المشروع ( ج ) لمتكمفة االوليو مقدرة  3سنوات .
المطموب  /أي المشاريع المقترحة ىي أفضل لشركة االندلس حسب معيار فترة االسترداد؟

انتهت األسئلة

