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اسى انًسبق :تحهيم لىائى يبنيت
تبريخ االيتحبٌ2017 /10/ 24:
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زيٍ االيتحبٌ :سبعت
استخذاو اآلنت انحبسبت ( َعى )

ايتحبٌ َصف انفصم األول
انفصم انذراسي األول
2018/2017

اسى انًحبضر:أ .د .عهي شبهيٍ ،أ .أحًذ أبى جسر
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انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انمسى  :انًحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

(  6درجبث)
انسؤال األول  /ضع عاليت صح أو خطأ نهعببراث انتبنيت في انجذول -:
 - 1هي أهن همىهاث التحليل الوالي ،التحذيذ الىاضح ألهذاف رلك التحليل ،وتحذيذ الفترة الواليت التي يشولها التحليل.
ً - 2سبت السيىلت تستخذم كوؤشر لتميين لذرة الوٌشأة على الىفاء بااللتزاهاث لصيرة األجل.
 - 3يلجأ الوحلل الوالي الى التحليل األفمي للمىائن الواليت على هذار فترة هاليت واحذة.
 - 4يوكي الٌظر لألسىاق الواليت على أًها شبكت هغلمت هي لٌىاث الوعلىهاث ،تور بها ًظن هعمذة.
ً - 5سب الٌشاط تستخذم لتميين الكفاءة في استخذام الشركت لوىاردها الواليت وأصىلها الوختلفت .
 - 6تفترض الٌظريت الواليت الحذيثت أى الهذف الرئيسي للشركاث يتعلك بتعظين ثروة الوساهويي.
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( 7درجات)

السؤال الثاني  /اذكر في كال مما يلي :
 - 1اذكر اهمية التحليل المالي.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 - 2اذكر فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
السؤال الثالث  /اكتب المصطلح العلمي لكال من العبارات التالية :

( 3درجات)

 - 1األَشطت انًتعهمت ببنحصىل أو انتخهص يٍ انًىجىداث طىيهت األجم ببالضبفت انً االستثًبراث األخري.
(

)

 - 2يهخص نمىاعذ ووثبئك ويعبيير يحبسبيت تعًم عهً تًثيم انًعبيالث االلتصبديت في اطبر يحبسبي.
(

)

 - 3إجراء انًمبرَت بيٍ األرلبو في انمىائى انًبنيت نهفترة انًبنيت َفسهب(.
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السؤال الرابع /

درجة)

فيما يلي البيانات المالية لشركة الوحدة في  ،2010/12/31و 2011 /12/31وكذلك قائمة الدخل بتاريخ
.2011 /12/31

قائمة الميزانية
األصول

2010

الخصوم وحقوق

2011

2010

2011

الملكية
اإللتزامات

األصول المتداولة
النقدية

31500

22200

ذمم دائنة

37800

20250

المدينون

76500

94500

أوراق دفع

81000

130500

المخزون

108000

180000

سندات طويلة

166500

99000

مصروفات مقدمة

10800

22500

مجموع األصول

226800

319200

األجل
مجموع الخصوم

المتداولة

المتداولة

األصول الثابتة

حقوق الملكية

أراضي

318000

240000

رأس مال أسهم

285300

54000

249750

112500

عادية
آالت ومعدات

342000

447300

اإلحتياطيات

246000

273000

مجمع إهالك

( )112500

()173250

األرباح المحتجزة

189000

198000

إجمالي األصول

774300

833250

إجمالي الخصوم

774300

833250

وحقوق الملكية
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قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية 2011 /12/31
البيان

جزئي

المبيعات

810000

تكلفة البضاعة المباعة

()450000

= مجمل ربح

360000

مصاريف التشغيل

()306000

= ربح التشغيل

54000

 +مكاسب بيع أراضي

18000

= صافي الدخل

72000

وتوفرت إليك البيانات التالية:
 -1تم بيع أراضي بقيمة  96000دينار تكلفتها 78000 0دينار.
 -2تم تسديد سندات بقيمة  67500دينار.
 -3تم إصدار أسهم جديدة بقيمة  58500دينار.
 -4تم شراء آالت بمبلغ  105300دينار.
 -5كان مصروف اإلهالك من ضمن مصاريف التشغيل  60750دينار.
 -6تم توزيع أرباح نقدية قيمتها  36000دينار.
المطلوب :إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا ً للطريقة غير المباشرة.

انتهت األسئلة..
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
3

