اسى انًحبضر :د .يبسر أبى يصطفى
أ .يحًذ صببح  ،أ .يحًذ الفي ورش آغب
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :إدارة  ،يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقMANA 2301:
اسى انًسبق  :اإلدارة انًبنيت
تبريخ االيتحبٌ2018/01/16:
عذد األسئهت)6(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعتبٌ
استخذاو اآلنت انحبسبت(َعى)

االيتحبٌ انُهبئي
لنفصم انذراسي األول
2018-2017

السؤال األول:ضع عالمة( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة( × )أمام العبارة الخاطئـة 10( .درجات)

 .1صافي القيمة الحالية ىو أحد المعايير لقياس جدوى المشروع ويأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية لمنقود.
 .2المستثمر المحايد ىو مستثمر ال يعرض نفسو لممخاطر و يوصف بالمستثمر العقالني.
 .3تعتبر قدرة البنك وكفائتة وسمعتو من االعتبارات التي يعتمد عمييا المدير المالي في اختياره لمبنك.

 .4فترة االسترداد لمشروع تكمفتو االولية  40000دينار والتدفق السنوي  8000دينار ىي  5سنوات و  6شيور.
 .5عقود الخيارات ىي عقود تعطي لمشترييا حق شراء او بيع سمعة في تاريخ محدد بسعر متفق عميو مسبقا.
 .6السوق الموازي يتم فيو تداول االوراق المالية لمشركات غير المدرجة في البورصة.
 .7االئتمان االستيالكي الذي يمنحو التاجر الى المستيمك ال يعتبر ضمن االئتمان التجاري.
 .8اذا كان بيتا السيم اقل من واحد صحيح نستثمر في ىذا السيم.

 .9المخاطرة ىي احتمال الحصول عمى عائد متوقع اقل من العائد الفعمي.
 .10كمما قل التنويع في المحفظة االستثمارية انخفضت المخاطر حتى مرحمة معينة.
السؤال الثاني:اختر االجابة الصحيحة 4 (:درجات)

 .1تكمفة االئتمان التجاري في حالة منح المورد بضاعة بشروط دفع ( 12/3صافي  )42ولم يستفيد من الخصم ىي:
أ %36.36 -

ب%38.5 -

د%37.1 -

ج%37.35 -

 .2في أي من انواع االئتمان المصرفي يمتزم العميل بدفع مصاريف التزام عمى المبمغ الغير مستخدم من االئتمان الكمي:
أ  -القروض الفردية

ب -خطوط االئتمان

ج -االئتمان المتجدد

د -االئتمان المكمف

 .3ىو ذلك السوق الذي يتم فيو تداول االوراق المالية التي تحدد الجية المصدر سعر تداوليا:
أ  -االسواق المالية االحتكارية

ب -البورصة

ج -السوق المالي الموازي

د -السوق المالي الثانوي

 .4تم ايداع مبمغ  2000دينار في بداية كل سنة ولمدة  4سنوات في حساب توفير بأحد البنوك بمعدل فائدة  %5فإن القيمة الحالية
لمدفعات في نياية عمر الوديعة ىي:
أ  3640.1 -دينار

ب 4640.1 -دينار

ج 6440.1 -دينار

د -ال شيء مما سبق

السؤال الثالث :اجب عن أسئمة6( :درجات)

 .1اذكر مع الشرح ادوات سوق النقد؟

 .2اشرح اسباب استخدام االئتمان التجاري كمصدر لمتمويل؟

السؤال الرابع :أجب عناألسئمة اآلتية :

(7درجات)

 .1باعت شركة القدسإلي أحد العمالء بضاعة بمبمغ  36000دينار كمبيعات آجمة م حققة ربح قدره  %12وكانت شروط الدفع
(/13/3صافي 50يوم)عمماً أبن الشركة تمويل مبيعاتيا بقروض من البنك بمعدل فائدة  %9سنوياً.

المطموب :ما ىي تكمفة االئتمانلشركة القدس.
1

 .2إذا كانت مبيعات إحدى الشركات  400000وحدة سعر بيع الوحدة  8دينار ,والتكاليف المتغيرة لموحدة  5دنانير ,والتكاليف الثابتة

 600000دينار  ,والقروض  300000دينار بفائدة  %8سنوياً,بيع سندات بقيمة  130000دينار بفائدة  ,%7فإذا كان معدل الضريبة
عمي الشركة.%30

المطموب أوجد :

 .3درجة الرفع التشغيمي
 .4درجة الرفع المالي
 .5درجة الرفع الكمي

السؤال الخامس :أجب عناألسئلة اآلتية ( 7درجات)
 .1فيما يميالبيانات الخاصة بإحدى الشركات والمطموب إعداد قائمة الدخل ليذه الشركة:

 8500المشتريات 500 ,مردودات المشتريات 700 ,مردودات المبيعات 4500 ,بضاعة أول المدة 13500 ,المبيعات 700 ,مصروف نقل
المشتريات 300 ,مصروف االيجار 3000 ,بضاعة أخر المدة 400 ,مصروف الرواتب 300 ,مسموحات المبيعات.

 .2فيما يمي البيانات الخاصة بقائمة المركز المالي إلحدى الشركات:

المبيعات  , 90000النقدية  , 900اوراق الدفع  ,1200ذمم مدينة  ,750سندات  , 3650اوراق مالية قصيرة االجل  ,1150ذمم دائنة

 ,2350مصاريف مستحقة  , 1100مجموع االصول المتداولة  ,2800مجموعة الخصوم المتداولة  , 4650مجموعة االصول الثابتة
,16000حقوق الممكية , 10500مجمل الربح ,25000اجمالي االصول  ,18800صافي الربح بعد الفوائد والضرائب .1880
المطموب .1:نسبة السيولة السريعة .2.نسبة الدين .3.نسبة مجل الربح.

السؤال السادس :أجب عناالسئلة التالية

 .4معدل العائد عمى االصول.

(  16درجات)

 .1يوجد لدي شركة القدس مشروعين استثماريين ويتطمب كل منيما تكمفة مبدئيا  20000دينار والتدفقات المشروعين كانت كما يمي:
السنة

1

2

3

4

المشروع االول

8000

10000

5000

7000

المشروع الثاني

6000

80000

10000

6000

المطموب :المفاضمة بين المشروعين باستخدام صافي القيمة الحالية ومؤشر الربحية عمماً بأن معدل الخصم %9؟
 .2أمام احدي الشركات فرصة لالستثمار بأحد المشروعين وفيما يمي التدفق النقدي والتوزيع االحتمالي لممشروعين.
االحتمال

التدفق النقدي

التدفق النقدي

لممشروع الثاني
800

لممشروع االول
700

%40

550

950

%30

700

800

%30

المطموب /احتساب االنحراف المعياري لممشروعين وأييما تختار ولماذا؟

ت
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اسى انًحبضر :د .يبسر أبى يصطفى
أ .يحًذ صببح  ،أ .يحًذ الفي ورش آغب
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :إدارة  ،يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

 .3تم تعيينك مدي ارً مالياً لشركة القدس وطمبت منك اإلدارة مساعدتيا التخاذ قرار في نوعية ىيكل رأس المال ,حيث أن الشركة تريد التوسع

ويمزميا مبمغ  3000000دينار وأماميا عدة بدائل لمحصول عمى األموال وىي كتالي:
- 1اصدار اسيم عادية بسعر  50دينار لمسيم الواحد.

- 2اصدار أسيم ممتازة بقيمة اسمية  200دينار لمسيم الواحد وبمعدل ربح .%8
- 3اصدار سندات بمعدل فائدة .%7

- 4مزيج من االسيم العادية بنسبة  ,%30وسندات بنسبة  ,%40واسيم ممتازة بنسبة .%30
وقد كان ىيكل رأس المال لمشركة الحالي قبل التوسع يتكون مما يمي :
 4500000 دينار اسيم عادية (  )225000سيم .
 1500000 دينار سندات بفائدة .%5

 1200000 دينار اسيم ممتازة بنسبة ربح  %6سنوياً .

وقد بمغت أرباح الشركة عام  )1200000 ( 2017دينار قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وتتوقع الشركة زيادة أرباحيا بنسبة  %10من كمفة
االستثمار الجديد وأن معدل ضريبة الدخل .%40

المطموب :بصفتك المدير المالي لشركة القدس ,أي بديل تمويل تختار بطريقة ربحية السيم الواحد في جميع البدائل.

اَتهت األسئهت
يع تًُيبتي نكى ببنتىفيقىانُجبح ،،،
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