جامعة جيجل
السنة اجلامعية2020/2019 :

قسم العلوم املالية واحملاسبة
السنة الثانيةالت

يوم2020/01/26 :

املدة :ساعة ونصف

السداسي الثالث

التصحيح النموذجي المتحان الدورة العادية يف مقياس مالية املؤسسة
التمرين األول ( 8نقاط) :اجب بصحيح أو خطا مع التعليل يف سطرين على األكثر:
( .1خ) :يباع ابلقيمة االمسية ،بعالوة او خبصم 1.25(.نقطة)

السل

( .2خ) تتحدد تكلفة االئتمان املصريف مبعدل الفائدة ،اسلوب حساهبا والضريبة على ارابح الشركة 1.25( .نقطة)
( .3خ) ترتفع تكلفة التمويل ابألسهم العادية ابملقارنة مع القروض املصرفية ألهنا ال حتقق وفرات ضريبية وخماطرها اقل ابلنسبة للمؤسسة (عالقة عكسية بني
اخلطر والتكلفة) عكس القروض 1.25( .نقطة)
( .4خ) ميثل رأس املال املدفوع املوارد املالية احملصلة حاال للتمويل بعد عملية إصدار األسهم العادية من طرف املؤسسة 1.25( .نقطة)
( .5خ) تتحمل املؤسسة تكلفة قدرها ( %44,58ابراز طريقة احلساب) 1.5( .نقطة)
( .6خ) تبلغ قيمة اصل القرض  102564,10 :وحدة نقدية (ابراز طريقة احلساب) 1.5( .نقطة)

التمرين الثان ( 5نقاط):

 .1امليزانية الوظيفية بتاريخ  1.5( :2018 /12/31نقطة مع التربير )

األصول

املبالغ

النسبة

اخلصوم

املبالغ

النسبة

االستخدامات الثابتة

459

.....168.3.....

60
40
22
9
9

املوارد الثابتة
املوارد اخلاصة
الديون املالية

497.25
298.35

اخلصوم املتداولة
االستغالل
خارج االستغالل
خزينة اخلصوم

267.75

61.2

65
39
26
35
20
7
8

%100

اجملموع

.765...

%100

األصول املتداولة
أصول متداولة لالستغالل

306

أصول متداولة خارج االستغالل
خزينة األصول

.....68.85.....
68.85

اجملموع

...765...

 .2حساب مؤشرات التوازن املايل 1.5( :نقطة)
38.25 =FRNG
30.6 =BFR
15.3 = BFREX
15.3 =BFRHEX
7.65 =TN
 .3حساب نسب اهليكلة املالية 1( :نقطة)
نسبة متويل االستخدامات = 1,08

نسبة التحرر املايل = االستدانة املالية/املوارد اخلاصة = 0.87

1

198.9
153

53.55

 . 4حتليل الوضعية املالية للمؤسسة 1( :نقطة)
TN>0 ،FRNG>BFR ،FRNG>0

املؤسسة متوازنة ماليا ،وتتوفر على هامش امان يسمح هلا مبواجهة الديون قصرية االجل يف حالة ظهورها ،اال اهنا ال تتمتع ابلتحرر املايل
الكايف الن نسبة االستدانة جتاوزت  0.5وابلتايل فاملؤسسة من املتوقع ان جتد صعوبة يف احلصول على قروض جديدة.
التمرين الثالث (:)7
 /1اعداد حساب النتائج حسب الطبيعة ابتداء من امجايل فائض االستغالل 1( :نقطة)
امجايل فائض االستغالل

1000000

ح75/

300000

ح65/

160000

ح68/

460000

ح78/

100000

النتيجة العملياتية

780000

ح76 /

150000

ح66/

70000

النتيجة املالية

80000

النتيجة العادية قبل الضريبة

860000

الضريبة على النتائج العادية

215000

النتيجة الصافية لألنشطة العادية

645000

النتيجة غري العادية

0

النتيجة الصافية للسنة املالية

645000
( 2.5نقطة)

 الضريبة على النتائج العادية = 215000 = %25 × 860000 ن ص لألنشطة العادية = ن ع ق ض – ض = 645000 ن ص للسنة املالية = ن ص لألنشطة العادية  +ن غ ع ومنه :ن ص للسنة املالية = 645000 ن م = ح - 76 /ح 66/ومنه ن م = 80000 -ن العملياتية = ن ع ق ض – ن م

ومنه:

ن العملياتية = 780000

 النتيجة العملياتية = امجايل فائض االستغالل  +ح - 75/ح -65 /ح +68/ح78/و منه :ح = 78 /النتيجة العملياتية  -امجايل فائض االستغالل -ح +75 /ح+65 /ح100000 = 68/
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 /2حساب قدرة التمويل الذايت:
❖ انطالقا من امجايل فائض االستغالل 1.5( :نقطة)
البيان

املبالغ ()-

املبالغ ()+
1000000
260000

امجايل فائض االستغالل

ح – 75 /ح752/
ح – 65 /ح652/

95000

85000

ح - 76/ح -765 /ح767/

35000

ح - 66/ح -665 /ح667/

215000

الضرائب على االرابح
قدرة التمويل الذايت

1000000

 /3حساب التمويل الذايت للمؤسسة علما اهنا توزع  %40من ارابحها 1( :نقطة)
التمويل الذايت = قدرة التمويل الذايت – النتيجة املوزعة = 742000

 /4املردودية التجارية = النتيجة الصافية  /املبيعات =  1( %16.12نقطة)

مالحظة :التمرين الثاين حيسب يف االعمال املوجهة ب  10نقاط.

ابلتوفيق للجميع
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