ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟنسب اﻟمﺎﻟية
ملخص ﻷهم اﻟنسب اﻟمﺎﻟية :
 -١راس المال العامل = اﻷصول المتداولة – الخصوم المتداولة

 -٢تسبة التداول =اﻻصول المتداولة = اﻻصول المتداولة
الخصوم المتداولة

 -٣نسبة التداول السريعه = اﻻصول المتداولة )-المخزون  +المصروفات المقدمة(
الخصوم المتداولة

 -٤نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها
الخصوم المتداولة

 -٥معدل دوران المدينين = صافي المبيعات
متوسط صافي المدينين

 = ٣٦٥يوم
متوسط فترة التحصيل =
معدل دوران المدينين
 -٦معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات
متوسط المخزون

= ٣٦٥
متوسط فترة التخزين =
معدل دوران المخزون

يوم

 -٧طول دورة النشاط = طول دورة التخزين  +طول دورة التحصيل
 -٨معدل دوران اﻷصول الثابتة = صافي المبيعات
متوسط اﻻصول الثابته

 -٩معدل دوران اﻷصول = صافي المبيعات
متوسط اﻻصول

 -١٠العائد على حقوق الملكية = صافي الربح
متوسط حقوق الملكية

 -١١العائد على اﻻصول = صافي الربح
متوسط اﻻصول

صافي الربح  +الفوائد
 -١٢العائد على المال المستثمر =
حقوق الملكية  +الخصوم طويلة اﻷجل
 -١٣اجمالي الربح الى المبيعات = اجمالي الربح
المبيعات
 -١٤العائد على المبيعات = صافي الربح
صافي المبيعات
٧

 -١٥ربح السهم =

صافي الربح
عدد اﻷسهم العادية المتداولة

 -١٦مكرر الربحية = سعر السهم السوقي
ربح السهم العادي
 -١٧العائد النقدي للسهم = التوزيع النقدي للسهم
سعر السهم

٨

اﻻسﺋلة :
مقدمة  :ﻟديك اﻟبيﺎنﺎت اﻟتﺎﻟية عن شركة اﻟدمﺎم صﺎفي مبيعﺎت اﻟشركة  ٢٠٠٫٠٠٠﷼
ومتوسط اﻟمدينين في نفس اﻟعﺎم يبلغ  ٥٠٫٠٠٠﷼ ،اﻟريﺎض تكلفة اﻟمبيعﺎت ﻟلشركة
 ١٥٠٫٠٠٠﷼  ،و متوسط اﻟمخزون في نفس اﻟسنة  ٥٠٫٠٠٠﷼ ،ومتوسط اﻷصول
اﻟﺛﺎبتة  ١٥٠٬٠٠٠﷼ ﻟعﺎم ٢٠١٩
 -١ما هو معدل دوران المدينين ؟
 ٣مرات
 ٤مرات -----
 ٥مرات
 ٦مرات
 -٢فما هو متوسط فترة التحصيل ؟
 ٧٠يوم
 ٧٣يوم
 ٩١٬٢٥يوم ----
 ٨٠يوم
 -٣ما هو معدل دوران المخزون ؟
 ٢٬٥مرة
 ٣مرات --------
 ٣٬٥مره
 ٤مرات
 -٤ما هو متوسط فترة التخزين ؟
 ٧٠يوم
 ٩٠يوم
 ١٢١٬٦٧يوم -----
 ١٤٦يوم
 -٥ما هي طول دورة النشاط ؟
 ٧٠يوم
 ١٤٦يوم
 ٢١٢٬٩٢يوم -----
 ٢٢١يوم
 -٦ما هو معدل دوران اﻻصول الثابتة ؟
 ٣٠٠٬٠٠٠﷼
صفر ﷼
 ١٬٣٣مرة -----
 ١٥٠مرة

٩

تمهيد :ﻟديك اﻟبيﺎنﺎت اﻟتﺎﻟية عن شركة اﻟصﺎﻟح  ،صﺎفي اﻟربح بعد تغطية اﻟنفقﺎت ١٠٠٫٠٠٠
﷼  ،ومتوسط حقوق اﻟملكية في اﻟشركة  ، ١٨٠٠٬٠٠٠متوسط أصول اﻟشركة
 ٢٥٠٠٬٠٠٠﷼  ،واﻟخصوم طويلة اﻷجل  ٤٠٠٫٠٠٠﷼  ،واﻟفواﺋد  ٥٠٫٠٠٠﷼
 -٧احسب العائد على حقوق الملكية.
------- %٥٬٥
%٦
%١٢
%٥
 -٨احسب العائد على اﻻصول ؟
%٣
-------- %٤
%١٢
%٥
 -٩احسب العائد على المال المستثمر ؟
%٣
--------%٦٬٨٢
%١٢
%٥
 -١٠في احدى الشركات  ،في بداية العام كان عدد اسهم الشركة  ٥٠٠٫٠٠٠سهم ،وفي  ١شوال تم زيادة
رأس مال الشركة باصدار  ١٠٠٫٠٠٠سهم  ،وحققت الشركة صافي ربح في نهاية السنة بمقدار
 ٢٠٠٠٫٠٠٠﷼ المطلوب حساب ربحية السهم.
 ١٬٧﷼
٢﷼
 ٣٬٨﷼ --------
٤﷼
 -١١في احدى الشركات في بداية العام كان عدد اسهم الشركة  ٥٠٠٫٠٠٠سهم ،وحققت الشركة صافي
ربح في نهاية السنة بمقدار  ٢٠٠٠٫٠٠٠﷼ المطلوب حساب ربحية السهم.
 ١٬٧﷼
٢﷼
 ٣٬٨﷼
 ٤﷼ -------
 -١٢اذا كان سعر السهم في السوق  ٨٠﷼ وربح السهم العادي  ٥﷼  ،المطلوب حساب مكرر الربحية
.
 ٥مرات
 ٨مرات
 ١٠مرات
 ١٦مرة -------

١٠

