 -1الجزء االول
 -1ماهي انواع التحليل التجاري
 -2ماهي مداخل رأس المال لالستثمار (مدخلين رئيسيين)
 -3ماهي استراتيجية بيتا  βلالستثمار؟
 -4ماهي استراتيجية الفا  αلالستثمار
 -5ماهو التحليل الفني وعلى ماذا يعتمد واي البيانات يتم استخدامها ؟
 -6ماهو التحليل االساسي وعلى ماذا يعتمد واي البيانات يستخدم؟؟
 -7على ماذا يركز التحليل االتماني ؟
 -8ماهو االئتمان التجاري واالئتمان غير التجاري ؟
 -9ماهو التحللي االستثماري ؟ وعلى ماذا يركز؟
 -11ماهو االئتمان الغير التجاري ؟ وعلى اي اساس يتم تقسم المدى الزمني الذي يجب فيه تسديد
القروض؟

 -2تكملة اسئلة المراجعه (الثاني)
 -1الى كم قسم يمكن تقسيم االئتمان غير التجاري على المدى الزمني الذي يجب فيه سداد قيمة
القرض والفوائد ؟
2هل يقيس تحليل السيولة مقدرة الشركة على سداد ديونها في االجل القصير او في االجلالطويل او كليهما ؟
 -2ماذا يقيس تحليل المالءة؟
 -3ماذا يحتاج تحليل االئتمان طويل االجل؟
 -4ماهي اغراض التحليل التجاري ومتى تقوم به الشركة ؟
االدارة والرقابة -االندماج والسيطرة واعادة الهيكلة -االدارة المالية
 -5ماهي االطراف التي تعتمد على كل من التحليل التجاري وتحليل التقارير المالية؟
 -6هناك ثالث انواع من التحاليل تستخدم لتحليل التقارير المالية .اذكرها.
 -7على ماذا يعتمد التحليل المالي وماذا يستخدم؟؟
 -8الى كم قسيم يمكن تقسيم االئتمان غير التجاري على المدى الزمني الذي يجب فيه سداد قيمة
القرض والفوائد؟؟
 -9يركز التحليل المالي على ثالث انواع من التحاليل  ,ماهي ؟

 -3تكملة االسئلة (الثالث)
 -1ماهي مراحل (مستويات) التحليل االساسي ؟
 -2ماهو الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية؟
 -3ماذا تسمى السياسة التي تتضمن جزئين رئيسين هما النفقات والموارد حيث تبدا الدولة أوالً
بتقدير حجم االنفاق الحكومي بما يخدم خطة التنمية االقتصادية ثم تبدا بتقدير حجم اإليرادات
الالزمة لتمويل تلك النفقات اختر (السياسة النقدية او السياسة المالية)
 -4ماذا تسمى السياسة التي تستخدمها الحكومات للسيطرة على المعروض من النقد (السياسة
النقدية او السياسة المالية)

 -5ماهي العالقة بين زيادة عرض النقود وبين االستثمار في اسواق المال (عالقة طردية او
عالقة عكسية
 -6مالذي يؤثر على ربحية الشركاتبحيث يصبح لدى الشركة ارباح صورية ناتجة عن اتباع
سياسات محاسبية تؤدي الى تدني النفقات .مثل االلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية في تقويم
االصول الثابتة (معدل التضخم او معدل الفائدة)
 -7كيف عالقة االرتباط بين حركة أسعار النفط وبين حركة سوق االسهم السعودية متمثلة في
اسعار األسهم و قيم التداوالت وعدد العمليات (قوية او ضعيفة)
 -8من المؤشرات االقتصادية هناك مؤشرات تتغير اوالً قبل التغير الذي قد يحدث للظروف
االقتصادية العامة  ,ماذا يسمى هذا النوع من المؤشرات (سابقة او متزامنة او الحقة
لالحداث)
 -9من المؤشرات االقتصادية هناك مؤشرات تتغير في نفس اللحظة التي يحدث فيها تغير
الظروف االقتصادية العامة  ,ماذا يسمى هذا النوع من المؤشرات (سابقة او متزامنة او
الحقة لالحداث)
 -11من المؤشرات االقتصادية المؤشرات التابعة التي تتغير تبعا ً للتغير الذي يطرأ على
الظروف االقتصادية العامة  ,ماذا يسمى هذا النوع من المؤشرات (سابقة او متزامنة او
الحقة لالحداث)
 -11يمكن تصنيف الصناعات الى ثالث انواع  ,ماهي ؟؟ متجههة للنمو -مرتبطه بالدورات
االقتصادية – الدفاعية
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هنالك مراحل تمر بها دورة حياة الصناعة  ,ماهي؟ الظهور  -النمو -النضوج – الهبوط

كلما زادت المنافسة (.انخفض او ارتفع) .العائد المتوقع في الصناعة و (.انخفض او
ارتفع) .القيمة الحقيقية للمنشأة في تلك الصناعة (اختر االجابة الصحية بين القوسين)

 -14ماهي العوامل أو المتغيرات التي من شأنها زيادة المنافسة بين المنشآت ,اذكرثالث
عوامل.

زيادة المنافسين-انخفاض النمو في الصناعة -محدودية اختالف المنتج.

 -4الجزء الرابع
 -1ماهي الطرق التي يمكن من خاللها الحصول على المعلومات الخاصة بإحدى الشركات.
الحل(ثالث مصادر  :تقاررير الصادرة من الشركة  ,موقع الشركة  .المعلومات من الغرف
التجارية)
 -2كيف يتم تحليل ظروف المنشأة  .الحل  :يتم من خالل عدد من الخطوات هي  -1:معرفة
نشاط المنشأة  -2تقويم اداءها في المستقبل)
 -3اذا كانت الشركة متداولة في السوق المالية  ,كيف يحدد المحلل المالي القيمة العادلة أو
األساس للشركة وللسهم .الحل (عن طريق مقارنة القيمة الحقيقية بالقيمة السوقية)
 -4ماهي التقارير المالية التي نص عليها نظام الشركات في المملكة العربية السعودية على
ضرورة التزام الشركات بإصدارها؟ الحل (التقارير السنوية والربع سنوية)
 -5نص النظام السعودي ان تحتوي التقارير السنوية على مجموعة من القوائم المالي ماهي؟
الحل (الدخل  ,المركز المالي  ,التدفقات النقدية)

 -6ماذا تسمى القائمة المالية التي تشمل على معلومات عن اإليرادات والمبيعات وكذلك تكلفة
المبيعات أو اي مصروفات أخرى ,وكذلك تبين األرباح التشغيلية الناتجة من النشاط الرئيسي
للمشروع واألرباح الناتجة من األعمال االستثمارية أو األرباح الناتجة من عمليات عرضية
مثل بيع األصول ( .قائمة الدخل)
 -7ماذا تسمى القائمة المالية التي تبين كافة األصول أو االلتزامات التي على الشركة لحظة إعداد
التقرير كما يبين حقوق المالك في المشروع وكذلك المعلومات الخاصة بااللتزامات القصيرة
األجل أو الطويلة األجل؟ (قائمة المركز المالي)

البديل قديم
 )1يسمى التحليل الذي يقوم به حملة األسهم (المالك) الذين قاموا باستثمار أموالهم في أسهم رأس مال
شركة ما بالتحليل  ....اكمل التحليل االستثماري
 )2يسمى التحليل الذي يركز على التزامات منشأة األعمال تجاه الدائنين الذين يقومون بتقديم تسهيالت
ائتمانية أو قروض متنوعة إلى المنشأة .التحليل االئتماني
 )3التحليل الذي يهتم به مديري المنشآت في التركيز على الوضع المالي والربحية ومستقبل الشركة.
التحليل ألغراض االدارة والرقابة
( )4باستخدام تحليل مصادر واستخدام االموال) اذا كان رصيد النقدية في السنة االولى  1111لاير وفي
السنة الثانية  1211لاير فان النتيجة  211استخدام
( )5باستخدام تحليل مصادر واستخدام االموال) اذا كان رصيد الدائنون في السنة االولى  2111لاير
وفي السنة الثانية  2511لاير فان النتيجة  511لاير مصدر
( )6باستخدام تحليل مصادر واستخدام االموال) اذا كان رصيد االراضي في السنة االولى  61111لاير
وفي السنة الثانية  01111لاير فان النتيجة  11111استخدام
( )0باستخدام تحليل مصادر واستخدام االموال) اذا كان رصيد اوراق الدفع في السنة االولى 15111
لاير وفي السنة الثانية  10111لاير فان النتيجة  3111لاير مصدر
 )0يسمى هذا النوع من النسب المالية الذي يقيس :قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل.
بـ

نسب السيولة

 )9يسمى هذا النوع من النسب المالية الذي يقيس:قدرة الشركة على استغالل االصول المملوكة لديها
في نشاط الشركة إلنتاج اإليراد والدخل.

نسب النشاط

 )11يسمى هذا النوع من النسب المالية الذي يقيس  :درجة المخاطرة التي تتعرض لها عمليات الشركة
التشغيلية والمالية .بـ

نسب المخاطر

 )11تسمى مجموعة النسب المرتبطة بمقدار الديون التي تعتمد عليها المنشأة في تمويل عملياتها .بـ
 )12نسبة التداول  :تقيس ( .....اكمل )
 )13اذا كان صافي مبيعات الشركة  151.111لاير لعام  2119ومتوسط المدينين في نفس العام يبلغ
 51.111لاير  ,فإن معدل دوران المدينين يساوي =  3 =51,111 ÷151,111مرات
 )14اذا كان معدل دوران المدينين  5مرات  ,فما هو متوسط فترة التحصيل ؟ = 03 =5÷365يوم
 )15اذا كانت تكلفة المبيعات للشركة  121.111لاير لعام  ,2119و متوسط المخزون في نفس السنة
 40111لاير  ,فنا هو معدل دوران المخزون ؟ = 2,5 =40111÷121,111مرة
 )16اذا كان معدل دوران المخزون  11مرات  ,فما هو متوسط فترة التخزين ؟  365يوم÷ 11مرات=
 36,5يوم
 )10اذا كان طول فترة التخزين  61يوم وطول فترة التحصيل  91يوم  ,ماهي طول دورة النشاط ؟ طول
دورة النشاط = 151=91+61يوم

 )10اذا كانت مبيعات الشركة خالل عام  2119تبلغ  151.111لاير ,ومتوسط األصول الثابتة في نفس
السنة  151,111لاير  ,فماهو معدل دوران االصول الثابتة ؟  1 =151,111÷151,111مرة
 )19تسمى مجموعة النسب التي تقيس نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الديون وخصوصا الديون
طويلة األجل بنسب ( ...اكمل)
 )21تسمى مجموعة النسب التي تقيس قدرة الشركة على تحقيق األرباح ,بنسب (....اكمل) الربحية
 )21احسب العائد على حقوق الملكية  :اذا كان صافي الربح إلحدى الشركات بعد تغطية النفقات
 61.111لاير ومتوسط حقوق الملكية في الشركة مليون لاير=1111,111 ÷61,111= .
1,16او %6
 )22اذا كان متوسط أصول الشركة  2مليون وصافي الربح  61,111لاير فما هم العائد على االصول ؟
%3 = 2111,111÷61,111
 )23اذا كان حق الملكية مليون لاير ,والخصوم طويلة األجل  611.111لاير ,وصافي الربح 61.111
لاير ,والفوائد  21.111لاير .فما هو العائد على المال المستثمر ؟؟
 )24في احدى الشركات  ,في بداية العام كان عدد اسهم الشركة  1111.111سهم ,وفي  1شوال تم
زيادة رأس مال الشركة باصدار  511.111سهم  ,وحققت الشركة صافي ربح في نهاية السنة
بمقدار  2111.111لاير المطلوب حساب ربحية السهم.
 )25في احدى الشركات في بداية العام كان عدد اسهم الشركة  1111.111سهم ,وحققت الشركة
صافي ربح في نهاية السنة بمقدار  2111.111لاير المطلوب حساب ربحية السهم.
 )26اذا كان سعر السهم في السوق  41لاير وربح السهم العادي  5لاير  ,المطلوب حساب مكرر الربحية
.
 )20يسمى التحليل الذي يقوم بتقييم األسهم عن طريق تحليل المعلومات اإلحصائية الناتجة عن نشاط
السوق مثل  :السعر السابق للسهم و حجم التداول بالتحليل ( .....اكمل)

