رلى انًسبقBUSA 2317 :
اسى انًسبق  :رحهٍم لىائى يبنٍخ
ربرٌخ االيزحبٌ2018/ 1/ :
عذد األسئهخ)6(:أسئهخ
زيٍ االيزحبٌ :سبعزبٌ
اسزخذاو اَنخ انحبسجخ (َعى)

جبيــــعـخ فــــهســـطٍٍ
االيزحبٌ انُهبئً
لنفصم انذراسً األول
2018-2017

اسى انًحبضر  :أ.د .عهً شبهٍٍ ،أ .أحًذ أثى
جسر
رلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهٍـخ :إدارح انًبل واألعًبل
انمسى  /انزخصص  :يحبسجخ
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

السؤال األول :ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

( 10درجات)

تستخدم نسبة الممكية في تحديد النسبة المئوية التي يحصل عمييا حممة االسيم الممتازة من مجموع االصول في
حالة التصفية.
يقصد بمجموع الديون كافة األموال التي تحصل عمييا الشركة من الغير وتتمثل في القروض قصيرة وطويمة
األجل.
كمما زاد معدل دوران راس المال العامل كمما تضاعف صافي المبيعات بمقدار عدد مرات االموال المستخدمة في
تمويل تمك المبيعات.
تستخدم نسبة معدل دوران الذمم الدائنة كمؤشر لمحكم عمى سرعة الشركة في تسديد التزاماتيا التجارية قصيرة
االجل ،ويرتبط ذلك بعدد مرات التسديد خالل فترة معينة.
إن دليل االستثمار الجيد لرأس المال العامل يتحدد عمى أساس زيادة فترة اإلحتفاظ برأس المال العامل.
الفرق بين حد االستخدام المتوقع لطاقة المشروع وبين نقطة التعادل يمثل منطقة األمان التي كمما ضاقت كان
ذلك أفضل.
يقصد بريع السيم نسبة العائد النقدي التي يستوفييا حامل السيم الى القيمة السوقية لمسيم.
ٍ
مساو لمعدل العائد في البنك فإن إيداع االموال بفائدة في البنك يكون
اذا كان معدل العائد الداخمي لممشروع
افضل.
المخاطر المنتظمة ىي المخاطر الخاصة التي تواجو شركة معينة نتيجة لخصائص وظروف تمك الشركة.
تنقسم المخاطر من حيث ارتباطيا بالشركة الى المخاطر المالية ومخاطر االموال.

السؤال الثاني:أجب عما يمي عمى شكل نقاط:

) 5درجات (

 -1اذكر أربعة من نسب النشاط التي تستخدم لقياس قدرة الشركة عمى تحويل أرصدة الميزانية إلى
مبالغ أو مبيعات.
 -2اذكر اسباب االىتمام بالتقييم المالي لممشروعات
 -3اذكر انواع المخاطر من حيث مصدر الخطر التي تواجييا الشركات المعاصرة
 -4اذكر اإلستراتيجيات التي تتبعيا الشركات إلدارة المخاطر المالية
 -5تسمى نسبة القيمة السوقية إلى العائد بنسبة مضاعف السعر(فسر وعمل سبب ىذه التسمية)

الصفحة  1من 4
ة 1من4

H

السؤال الثالث :عرف المصطمحات التالية
.1
.2
.3
.4
.5

)  5درجات (

انًخبطر انًبنٍخ.
انزمٍٍى انًبنً نهًشروعبد.
انزحهٍم انًبنً.
انرفع انًبنً.
ادارح انسٍىنخ.

السؤال الرابع:

)  6درجات (

ثهغ يجًىع اصىل شركخ انمذش فً َهبٌخ عبو  2016يجهغ  180يهٍىٌ ،حٍث كبٌ عذد األسهى  30يهٍىٌ سهى وانمًٍخ
انسىلٍخ نهسهى  5دٌُبر ،وكبَذ انًطهىثبد  84يهٍىٌ ثًٍُب كبَذ االصىل غٍر انًهًىسخ  12يهٍىٌ دٌُبر.
ولذ لررد انشركخ رىزٌع أرثبح َمذٌخ ثمًٍخ  5يهٍىٌ دٌُبر  ،عهًب ثأٌ انمًٍخ انسىلٍخ نهسهى فً ثذاٌخ انفزرح  4دٌُبر.
انًطهىة:
 .1احزسبة َسجخ انمًٍخ انسىلٍخ انى انمًٍخ انذفزرٌخ
 .2احزسبة رٌع انسهى
 .3احزسبة عبئذ االحزفبظ ثبنسهى
السؤال الخامس:

)  6درجات (

ارا كبٌ أحذ انًشروعبد ٌحزبج  2000دٌُبر االٌ وٌزىلع أٌ ٌحصم عهى رذفك َمذي سُىي ثمًٍخ  1000دٌُبر نهسُخ
االونى 800 ،دٌُبر نهسُخ انثبٍَخ 600 ،دٌُبر نهسُخ انثبنثخ 500 ،دٌُبر نهسُخ انراثعخ ،وكبٌ يعذل انخصى %10
انًطهىة إحزسبة:
 .1فزرح االسزرداد.
 .2صبفً انمًٍخ انحبنٍخ.
 .3دنٍم انرثحٍخ.
السؤال السادس

(  18درجات)

فًٍب ٌهً انًٍساٍَخ انعًىيٍخ ولبئًخ انذخم نشركخ األيٍر فً 2016/12/31
انًٍساٍَخ انعًىيٍخ
الخصوم وحقوق الممكية

األصول
البنك

13200

الدائنون

15400

مدينون

19800

أوراق دفع

9900

مخزون

24200

أجمالي الخصوم المتداولة

25300

مصاريف مدفوعة مقدماً

4400

قرض طويل األجل

73700

إجمالي األصول المتداولة
أصول ثابتة
إهالك تراكمي
صافي األصول الثابتة
إجمالي األصول

61600
209000
()60500
148500
210100

أر س مال األسهم العادية (  88000سهم)

88000

أرباح محتجزة

23100

إجمالي حقوق الممكية

111100

إجمالي الخصوم وحقوق الممكية

210100

الصفحة  2من 4

لبئًخ انذخم فً 2016/12/31
المبيعات

55000

تكمفة البضاعة المباعة

22000

= مجمل الربح

33000

المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتوزيع

11000

فوائد

2200

صافي الربح بعد الفوائد

19800

ضريبة ()%25

4950

صافي الربح بعد الضريبة

14850

المطموب  /احسب النسب المالية التالية:
 .1نسبة المديونية.

 .2نسبة المديونية الى حقوق المساهمين
 .3نسبة تغطية األصول.
 .4نسبة تغطية الفوائد.

 .5معدل دوران المخزون.
 .6نسبة الممكية

 .7معدل دوران االصول

 .8معدل دوران الذمم الدائنة
 .9معدل دوران رأس المال العامل
انتيت األسئمة
يع انزًٍُبد نهجًٍع ثبنزىفٍك وانُجبح،،،

الصفحة  3من 4

الصفحة  4من 4

