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السؤال األول  :ضع عالمة ) √) أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( ) χأمام العبارة الخاطئة 8 ( :درجات)
 .1إذا كانت نسبة خدمة الديون طويمة األجل أقل من واحد صحيح فإن ذلك يشير إلى وجود تدفق نقدي سمبي.
 .2زيادة الرفع المالي يؤدي إلى مضاعفة أرباح المستثمرين إذا كان العائد عمى األصول أقل من سعر الفائدة عمى القروض.

 .3إذا كانت نسبة العائد عمى رأس المال المستثمر تعادل معدل اإلقتراض فإن الزيادة في اإلقتراض يؤدي إلى تحسين أرباح المساىمين.
 .4تساعد القوة اإليرادية لمشركة عمى تقييم اإلستثمار في أسيم الشركة وما إذا كان اإلستثمار جيداً عمى المدى المتوسط والطويل.

 .5يتم تقييم قدرة الشركة عمى توليد األرباح من أنشطتيا التشغيمية مقارنة بالنفقات والتكاليف من خالل نسبة التدفقات النقدية التشغيمية.
 .6تقوم النظرية المالية الحديثة عمى افتراض أن اليدف الرئيسي لمشركات لقياس األداء التشغيمي ىو تعظيم الربحية.

 .7المقبوضات أو المدفوعات النقدية المتعمقة ببيع وشراء أدوات حقوق الممكية أو القروض تعتبر من ضمن األنشطة التمويمية.
 .8تساعد نسب الرفع المالي في تقييم الييكل اإليرادي لمشركة.

(  8درجات)

السؤال الثاني :أكتب المصطلح المناسب لكل عبارة مما يلي:

 .1مقياس لقدرة الشركة عمى توليد تدفقات نقدية سنوية من أنشطتيا التشغيمية لخدمة ديونيا قصيرة األجل وطويمة األجل.
 .2مؤشر عمى مدى ربحية الشركة بالنسبة لمجموع أصوليا كما أنو مقياساً لكفاءة اإلدارة في استخدام األصول لتوليد األرباح.
 .3اإلقتراض أو استخدام أدوات مالية ينتج عنو تضخييم أثر األرباح أو الخسائر عمى المستثمر .
 .4النسبة المئوية التي يحصل عمييا حممة األسيم العادية من مجموع األصول في حالة التصفية.
 .5مقياس لمدى كفاءة الشركة في استخدام اصوليا لتوليد المبيعات أو اإليرادات.
 .6قيام الشركة باستخدام الديون قصيرة األجل من أجل تمويل األصول طويمة األجل.
 .7وسيمة لمساعدة المستثمرين عمى اتخاذ قرار اإلستثمار في مشروع معين في ظل مستوى محدد من المخاطر.
 .8النسبة التي تظير مدى استعداد المستثمرين لمدفع مقابل الحصول عمى حصة نسبية من األرباح السنوية التي تجنييا الشركة لمسيم الواحد.

(  10درجات)

السؤال الثالث:

فيما يمي قائمة الدخل لشركة السعادة المعدة عن السنة المالية المنتيية في 2017/12/31م:
المبيعات

300.00

تكمفة البضاعة المباعة

()170.000

مجمل الربح

130.000

مصروفات إدارية وعمومية

60.000

فوائد مدينة

10.000

صافي الربح

50.000

ضريبة %16

8.000

صافي الربح بعد الضريبة

42.000

وقد عممت ما يمي:

عدد أسيم الشركة  20.000سيم.




القيمة السوقية لألسيم في نياية الفترة



القيمة السوقية لألسيم في بداية الفترة



معدل النمو .%10




 214.200دينار

 200.000دينار

األرباح الموزعة  30.000دينار.

التدفق النقدي من األنشطة التشغيمية  28000دينار.

المطموب احتساب ما يمي:
 .1القيمة السوقية إلى العائد.

 .2القيمة السوقية إلى العائد مع النمو.
 .3ريع السيم.

 .4عائد االحتفاظ بالسيم.
 .5القيمة السوقية إلى التدفق النقدي التشغيمي.
( 8درجات)

السؤال الرابع:

تنتج شركة القدس لمصناعة والتجارة ثالجات لممياه وتبيع الواحدة منيا بسعر  200دينار ,وقد بمغت مبيعاتيا خالل العام 4مميون

دينار ,وقدرت التكاليف الثابتة ب( )1مميون دينار والتكمفة المتغيرة ( )2.5مميون دينار.
المطموب:

 .1احتساب التكمفة المتغيرة لموحدة.
 .2احتساب نقطة التعادل بالكميات.

 .3احتساب نقطة التعادل بالقيمة النقدية

 .4بإفتراض أن المنشأة تخطط لموصول إلى ربح قدرة  1200.000دينار ما ىو حجم المبيعات الالزم لموصول إلى ىذا الربح.
( 10درجات)

السؤال الخامس:
فيما يمي بعض األرصدة المستخرجة من سجالت األستاذ العام لشركة أم القرى :

صافي المبيعات األجمو  100.000دينار ,صافي المبيعات النقدية  60.000دينار  ,أوراق قبض  4000دينار ,مدينون
 6000دينار  ,مصروفات التأسيس  5000دينار ,مصروفات مقدمة  10.000دينار ,متوسط مجموع األصول 450.000
دينار ,مخزون أخر المدة

 30.000دينار  ,مخزون أول المدة

 20.000دينار ,وكانت الديون المستحقة عمى الشركة

 30.000دينار ,عمماً بأن التدفق النقدي التشغيمي قد بمغ خالل العام
 50.000دينار ,ومصروفات الفوائد  10.000دينار.
المطموب :احتساب النسب والمؤشرات التالية:
 .1معدل دوران الذمم.

 .2معدل دوران األصول.
 .3معدل دوران المخزون.
 .4نسبة تغطية الدين.

 .5نسبة تغطية الفوائد.

 35000دينار ,وكانت األرباح قبل الفوائد والضرائب

السؤال السادس:

( 6درجات )

يرغب أحد المستثمرين في استثمار مبمغ  1000دينار في احدى المشروعات ويتوقع أن يحصل عمى تدفقات نقدية مستقبمية
من ىذا اإلستثمار حسب التالي:
 500دينار

السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

السنة الرابعة

 600دينار

 600دينار

 700دينار

فإذا عممت أن نسبة الفائدة .%5

المطموب:

أ)

احتساب صافي القيمة الحالية ليذا اإلستثمار مع مراعاه القيمة الزمنية لمنقود.

ب) احتساب دليل الربحية.

