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أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول:

ضع عالمو (صح) او (خطأ) امام العبارات االتية:
 - 1الوظيفة المالية ىي إحدة الوظائف أو الدعامات األربع الرئيسية في أي مشروع كان والتي ال يمكن االستغناء عنيا ( )
( )

 - 2األمور المالية تتخذ درجة عالية من المركزية لعوامل كثيرة ومختمفة

 - 3الشركة التي تعمل في تكرير البترول قد تبحث عن ائتالف مع شركة منتجة لمبترول  ،فيذا تكامل الي الخمف  ،وقد تبحث عمي االئتالف مع شركات توزيع
البترول المكرر عمى المستيمك االخير وىذا النوع يسمي تكامل الى االمام .

 - 4اندماج قانوني ىو الذى ال يترتب عميو ذوبان الشخصية االعتبارية لواحدة في االخري

( )
( )

 - 5إن المبادلة بين المخاطرة والعوائد ىي إحدى األسس أو المبادئ التي يسترشد بيا المدير المالي في االختيار بين البدائل في الق اررات االستثمارية والتمويمية في
( )

المشروع

 - 6يؤدي تشاؤم رجال األعمال إلى توقع انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال عن سعر الفائدة السائد في السوق المالية فيتجو دليل الربحية لكثير من المشروعات
إلى االنخفاض فينصرف عنيا المستثمرون .

( )

 - 7أسباب المخاطر ىى تقمبات السوق و نوع السمع والمنتج وتغير أسعار الفائدة والتضخم والتغير في القوانين والتشريعات ( )
 - 8واذا تم رفع سعر الفائدة ستصبح تكمفة االقتراض منخفضة

( )

 - 9إن مخاطر أي استثمار تُعرف بعدم التأكد في عوائده المستقبمية ولكن معرفة احتمال تحققيا .
- 10العائد الحقيقي لمسيم يتم حسابو عن طريق تقسيم نصيب السيم من األرباح الموزعة عمى سعره في السوق

(

)
(

)

السؤال الثاني:
ناقش مفيوم المخاطر ومدعما اجابتك بحالة عممية ؟

السؤال الثالث:

الشركة العودة تممك مجموع أصول  15000000دينار ،وحقوق الممكية  7000000دينار ( 700000سيم) و قروضيا  5000000دينار ،وأرباحيا الصافية
خالل العام  1000000دينار ،فإذا وزعت الشركة أرباحا تبمغ  0.6دينار لمسيم الواحد وكان يباع سيميا في السوق بسعر  10دينار .

المطموب :
 )1العائد عمى االستثمار
 )2العائد عمى القيمة الصافية
 )3نصيب السيم من االرباح المحققة
 )4العائد الحقيقي لمسيم
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السؤال الرابع:

امامك توقعات مستثمر عن عائد اربع اسهم لشركات مختمفة كما هوا مبين ادناه:
احتمال تحقق

العاذد

العاذد المتوقع عمى االسهم
السهم االول

السهم الثانى

السهم

السهم الرابع

0.20

0.24

0.16

-0.12

0.02

0.30

0.18

0.12

0.02

0.07

0.35

0.10

0.08

0.21

0.10

0.15

-0.01

0.04

0.19

0.13

المطموب:

- 1حساب تباين كل سهم
- 2حساب االنح ار

المعيارر

- 3حساب معامل االختال

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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