رقى انًسبقMGNA2305/ ACNA 2305:

اسى انًسبق:االدارة انًبنيت
تبريخ االيتحبٌ2016/12/1 :
عذد األسئهت )4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
6107 - 6106

السؤال األول :

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

اسى انًحبضر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :ادارة انًبل واالعًبل  -عربي
انقسى  /انتخصص  :ــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

( 5درجات)

( .1

) تساعد نسب المديونية في قياس المخاطرة التمويلية لدى المنشأة

( .2

) يترتب على التحليل المالي تحويل كم البيانات المالية الواردة في القوائم المالية الى معلومات تفيد متخذي القرار

( .3

) تستخدم نسب السيولة لتحديد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها في األجل الطويل

( .4

) ربحية السهم العادي تقيس القدرة الكسبية للسهم الواحد  ،وتتمثل في نصيب السهم العادي من صافي الربح بعد استبعاد حصة
االسهم الممتازة من االرباح

( .5

) يترتب على اصدار الشركة للسندات تدفق نقدي خارج ضمن النشاط التمويلي

السؤال الثاني :

( 5درجات)

اختراإلجابة الصحيحة من بين البدائل المختلفة :
 .1يقصد بو الربح الناتج من النشاط الرئيسي للمنشأة :
أ – مجمل الربح

ب – صافي الربح التشغيلي

د – عائد السهم

ج – صافي الربح بعد الضريبة

 .2تسخدم لقياس كفاءة وفعالية االدارة في استغالل األصول المتاحة لدى المنشأة :
أ – نسب السيولة

ج – نسب النشاط

ب – نسبة المديونية

د – نسب الربحية واالستثمار

 .3اذا كانت نسبة التداول ( 2مرة) فإن االلتزامات المتداولة للشركة تمثل :
أ -نصف االصول المتداولة

ب -ضعف االصول المتداولة

ج  %111 -من االصول المتداولة

د  -ال شيء مما ذكر

 .4من النسب التي توضح السياسة االئتمانية التي تتبعها المنشأة وكفاءة التحصيل.
أ  -معدل دوران االصول

ب  -معدل دوران الدائنين

ج  -معدل دوران المدينين

د -ال شي مما ذكر

 .5يعتبر منح القروض للغير:
أ – تدفق نقدي داخل ضمن النشاط التمويلي

ب – تدفق نقدي داخل ضمن النشاط االستثماري

ج – تدفق نقدي خارج ضمن النشاط التمويلي

د – تدفق نقدي خارج ضمن النشاط االستثماري

السؤال الثالث :

اجب حسب المطلوب :

( 5درجات)

 " .1تعتبر النسب المالية اساسا في التحليل المالي االا ان ىناك مجموعة من المحددات التي تواجهها" اذكر ثالثا من ىذه المحددات
 " .2من شروط التحليل المالي المرونة والشمولية" ما المقصود بكل منهما؟

( 05درجة)

السؤال الرابع :

فيما يلي القوائم المالية لشركة القدس للمشروبات الغازية لعام 2115
قبئًت انًركس انًبني (ببألنف ديُبر)
االصول

4102

االلتزامات وحقوق الممكية

4102

4102

4102

نقذية

052

022

دائنون

002

062

مذينون

042

022

مصاريف مستحقة الذفع

002

042

مخزون

602

722

يجًوع االصول انًتذاونت
اصول ثابتة

0011
0822

0611
0822

مخصص اهالك

()822

()0222

يجًوع االنتسايبث انًتذاونت

451

411

يجًوع االنتسايبث غير انًتذاونت

0551

0411

صبفي اصول ثببتت

0111

6811

يجًوع حقوق انًهكيت

6011

6611

يجًوع االصول

4011

4111

يجًوع االنتسايبث وحقوق انًهكيت

4011

4111

قبئًت انذخم عٍ عبو ( 6105ببألنف ديُبر)
انبيبٌ
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
يجًم انربح
المصروفات التشغيلية
م .االهالك
صبفي انربح قبم انفوائذ وانضرائب
فوائذ
صبفي انربح قبم انضريبت
الضريبة %02
صبفي انربح بعذ انفوائذ وانضرائب

انًبهغ
6222
()4522
0511
()022
()022
0111
()022
911
()082
761

المطلوب-:
 -1اعداد القسم الخاص بالتدفقات النقدية من النشاط التشغيلي فقط
 -2اجراء التحليل األفقي لبند الدائنين مع التعليق
 -3اجراء التحليل الرأسي لبند مجمل الربح مع التعليق
 -4احتساب النسب المالية التالية لعام  2115مع التعليق
 نسبة السيولة السريعة (النسبة المرجعية )1.5
 معدل دوران المخزون (النسبة المرجعية ) 6
 معدل تغطية الفوائد
 معدل العائد على حق الملكية

مع تمنيات مدرسي المساق للجميع بالتوفيق والنجاح

