جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق:
اسى انًسبق :تحهيم انقوائى انًبنيت
تبريخ االيتحبٌ20 /10 /2018 :
عذد األسئهت )4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعت
استخذاو اآلنت انحبسبت(َعى)

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

االيتحبٌ انُصفي االول
انفصم انذراسي األول
2019 /2018

السؤال األول  6( :درجات )
ضع عالمة ( )/أو( )Xأمام كل عبارة مما يلي:

1
2
3
4
5
6
1

العسر المالً الفنً هً الحالة التً تكون فٌها مطلوبات الشركة أكبر منموجوداتها.
تواجه الشركات أحٌانا ً صعوبات فً تحصٌل دٌونها أو دوران مخزونهالفترة طوٌلة على الرغم من أنها تحصل على سٌولة مقبولة نسبٌا ً .
ٌقصد برأس المال العامل االٌجابً زٌادة األصول المتداولة عن المطلوباتالمتداولة .
ٌقصد بالخلل التموٌلً قٌام ادارة الشركة باستخدام الدٌون طوٌلة األجل منأجل تموٌل األصول قصٌرة األجل .
ٌقوم المحلل المالً بالتحلٌل األفقً للقوائم المالٌة على مدار فترة مالٌةواحدة.
ان هدف تعظٌم الربح لتقٌٌم االداء التشغٌلً للشركات ٌنطوي على عٌوبمنها عدم أخذ مخاطر االستثمار بعٌن االعتبار .
2

3

4

5

6

السؤال الثانً  4(:درجات )
- 1اذكر أهم االجراءات التحلٌلٌة التً ٌتعٌن القٌام بها والمتعلقة باجراء دراسة
مقارنة للمعلومات المالٌة للمنشأة .
 -2وضح على شكل نقاط محدداً الفوائد المتعلقة باحتساب التدفقات النقدٌة:
السؤال الثالث  :أكتب المصطلح العلمي لكل من العبارات التالية ) 4درجات)
1
2
3
4

) الحالة التً تكون فٌها قٌمة موجودات الشركة أقل من

(مطلوباتها.
) القدرة على توفٌر األموال بتكلفة معقولة لمواجهة االلتزامات
(عند استحقاقها .
) عدد مرات قابلٌة التدفقات النقدٌة المتولدة من االنشطة
(التشغٌلٌة على تغطٌة التزامات الشركة المتداولة .
) األنشطة الرئٌسٌة المولدة الٌرادات الشركة .
(-

السؤال الرابع 16(:عالمات)
فٌما ٌلً البٌانات المالٌة المتعلقة بشركة االخالص لعامً 2016، 2017
األصول
األصول المتداولة
النقدٌة
المدٌنون
المخزون
مصروفات مقدمة
مجموع األصول
المتداولة
األصول الثابتة
أراضً
آالت ومعدات
مجمع إهالك
إجمالً األصول

2017

2016

80000
70000
100000
10000
260000

20000
90000
100000
20000
230000

270000 300000
340000 400000
()70000( )100000
770000 860000

الخصوم وحقوق الملكٌة
االلتزامات
ذمم دائنة
أوراق دفع
سندات طوٌلة األجل

60000 30000
130000 80000
100000 160000

مجموع الخصوم المتداولة

290000 270000

حقوق الملكٌة
رأس مال أسهم عادٌة
رأس المال اإلضافً
األرباح المحتجزة
اجمالً الخصوم وحقوق
الملكٌة

70000
230000
180000
770000

قائمة الدخل بتارٌخ 2017/12/31
البٌان
المبٌعات
تكلفة البضاعة المباعة
= مجمل ربح
المصارٌف التشغٌلة
= ربح التشغٌل
ٌخصم مخصص ضرٌبة دخل
= صافً الربح
المطلوب:
1

2
3
4

2017

100000
240000
250000
860000

2016

جزئً
810000
450000
360000
280000
80000
10000
70000

اعداد قائمة التدفق النقدي التشغٌلً لعام  2017بالطرٌقة غٌر المباشرة علمابان المصروفات التشغٌلٌة تتضمن اهالك االصول الثابتة بقٌمة 10000
دٌنار .
احتساب نسبة التغطٌة النقدٌةنسبة السٌولة السرٌعة-نسبة التداول

