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 ماهو الهدف في علم التمويل واالستثمار ..؟ /1س

 االهتمام بالموارد -أ
 شيء ماء ترغب في ان يتحقق في المستقبل  -ب
 شيء ماء ترغب في ان تتخلى عنه في المستقبل  -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
 / احد المباديءالرئيسيه عند اتخاذ القرار األستثماري ؟ 2س

 توزيع المخاطر األستثماريه -أ
 بكامل السيولهاألستثمار  -ب
 األستثمار في مجال واحد -ت
 ال شيء مماسبق -ث

 
 / المستثمر المتحفظ هو : 3س

 الذي يوازن بين العائد والمخاطره -أ
 الذي يعطي عنرالربحيهاالولويه -ب
 الذي يعطي عنصر االمان األولويه -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
 / األستثمار المالي هو : 4س

 األستثمار الحقيقي -أ
 األوراق الماليهالمتعلق باألستثمار في  -ب
 المتمثل باألهتمام بالعنصر البشري -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
 / العائد الكلي للسهم يساوي ..؟ 5س

 العائد الجاري ناقص العائد الرأسمالي  -أ
 العائد الرأسمالي  ناقص العائد الجاري  -ب
 العائد الجاري ضرب العائد الرسمالي  -ت
 العائد الجاري زائد العائد الرأسماالي... -ث

 
 همية تقييم المشروعات ممكن ان تعود الى ...؟/ ا 6س

 ندرة األمان والتأهيل  -أ
 ندرة العائد وعظم المخاطره -ب
 ندرة األمان و األولويه -ت
 ندرة الموارد األقتصاديه والتقدم التكنلوجي -ث

 
 التدفقات النقديهالداخله تضم..... /7س

 التكاليف الرأسماليه -أ
 التكاليف التشغيليه -ب
 األحتياطات -ت
 المبيعاتايرادات  -ث

 
 

 من مصادر التمويل قصير األجل ....؟ /8س

 األئتمان التجاري , األسهم العاديه -أ
 األئتمان المصرفي , األرباح المحتجزه -ب
 األئتمان التجاري , األئتمان المصرفي  -ت
 األئتمان التجاري , األسهم الممتازه -ث

 
األستثمار قصير األجل هو الذي ياخذ شكل األسهم و السندات  /9س

 عليه الرأسمالي .. ويطلق
 صح -أ

 خطأ  -ب
 

 ماهي المخاطر في األستثمار.. /10س

نحصل على نسبة توزيعات األرباح على المساهمين من حاصل قسمة   /47س

.. 
 االرباح الموزعه لحملة األسهم الممتازه / عدد األسهم الممتازه -أ

 االرباح الموزعه لحملة األسهم العاديه / عدد األسهم العاديه -ب
 التوزيعات النقديه المعلن عنها / صافي الربح بعد الزكاه -ت
 وزيعات النقديه المعلن عنها / صافي الربح قبل الزكاهالت -ث

 
ليس لحامل السند حق التصويت او األشتراك في ادارة المنشأه األفي  /48س

 حالة األفالس فله الحق في التدخل في شؤن المنشأه ..
 صح -أ

 خطأ -ب
 

معامل األختالف هو حاصل قسمة األنحراف المعياري للقيم على  /49س

 متوسط العائد ..
 صح -أ
 خطأ
العائد الجاري عباره عن المكسب الذي تحققه عنما نبيع السهم بسعر  /50س

 اعلى من السعر الذي اشتريته به ..
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 يمكن التعبير عن تكلفة األسهم الممتازهبالعالقهالتاليه .. /51س

نفقات اصدار  -1األرباح السنويهالموزعه / سعر السهم الممتاز )  -أ

 (  األسهم الممتازه
+ نفقات اصدار 1األرباح السنويهالموزعه / سعر السهم الممتاز )  -ب

 األسهم الممتازه ( 
نفقات اصدار  -1سعر السهم الممتاز ) × األرباح السنويهالموزعه  -ت

 األسهم الممتازه ( 
نفقات اصدار  -1سعر السهم الممتاز )  -األرباح السنويهالموزعه  -ث

 األسهم الممتازه (
 

 سهم الممتازه ..تعتبر تكلفة األ /52س

 اقل من تكلفة السندات ألن األسهم الممتازه تعد نفقه  -أ
 اقل من تكلفة السندات ألن األسهم الممتازه ال تعد نفقه -ب
 اكبر من تكلفة السندات ألن األسهم الممتازه ال تعد نفقه -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
 نسب المديونيه تشير الى ...  /53س

 موال المتاحهمدى كفاءة األداره في استخدام األ -أ
 مدى قدرة المنشأه على سداد التزامتها -ب
 مدى قدرة المنشأه على األستمرار -ت
 مدى كفاءة األدارة في تحقيق األرباح -ث

 
 أي من العمليات التاليه تؤدي الى زيادة نسبة التداول ..... /54س

 شراء اآلت نقدا -أ
 تحصيل نقديه من المدينين -ب
 شراء بضاعه على الحساب -ت
 بيع بضاعه على الحساب  -ث

 
 يتم احتساب ربحية السهم من خالل قسمة ... /55س

 الربح الصافي بعد الزكاه / عدد األسهم -أ
 الذمم المدينه / صافي المبيعات اآلجله -ب
 صافي المشتريات اآلجله / الذمم المدينه -ت
 الذمم المدينه / اجمالي الموجودات  -ث
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 عدم التأكد  -أ
 المال الممكن جنيه من األستثمار -ب
 امكانية خسارة مال في استثمار . -ت
 اكتساب خبره جديده . -ث

 
 ماهي العالقه بين المخاطر والعائد .. /11س

 طرديه -أ
 عكسيه -ب
 ال يوجد عالقه بينهم  -ت
 ليس شيء مما ذكر  -ث

 
 الناحيهالقانونيه ....من  /12س

 يعد حامل السند مدين للمنشأه -أ
 يعد حامل السند مالك للمنشأه -ب
 اليعد حامل السند مالك للمنشأه -ت
 الشءمماذكر -ث

 
 القيمهاألسميه هي .... /13س

 القيمه المنصوص عليها عند تأسيس المنشأه -أ
 القيمه التي يتم التعامل بها في األسواق الماليه -ب
 السهم في واقع سجالت المنشأه ..القيمه التي يستحقها  -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
اذونات الخزانه تعتبر اوراق ماليه تصدرها بعض الحكومات  /14س

 ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد وهي محرمه شرعا ..
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 استعمال األرباح المحتجزه لتمويل المنشأه .. /15س

 اليترتب عليه ضمان او رهن ألصولها  -أ
  رتب عليه ضمان يت -ب
 يترتب عليه رهن ألصولها  -ت
 الشيء مما سبق -ث

 
 اصدار سندات التمويل .... /16س

 يترتب عليه ضمان او رهن ألصولها  -أ
  ال يترتب عليه ضمان  -ب
 ال يترتب عليه رهن ألصولها  -ت
 الشيء مما سبق -ث

 
 القيمهالمرجحه لكل مصدر تمويل بالقيمهالدفتريه ... /17س

 تكلفة التمويل × نسبة مصدر التمويل    -أ
 نسبة مصدر التمويل +  تكلفة التمويل  -ب
 تكلفة التمويل ÷  نسبة مصدر التمويل    -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
 / هيكل سوق المال يتكون من ... 18س

 سوق النقد وسوق األوراق الماليه -أ
 سوق النقد وسوق  العقار -ب
 سوق العقار وسوق األوراق الماليه -ت
 ذكر الشيء مما -ث

 
مايهم المقرضين ) الدائنين ( بالدرجه األولى من نتائج التحليل  /19س

 المالي ..
 زيادة حجم المبيعات -أ

األصول : تمثل حصة المساهمين في المؤسسه وهي صافي ثروتهم  /56س

 الناتجه عن الموجودات ناقص المطلوبات ..
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 استعمال األرباح المحتجزه لتمويل المنشأه .. /57س

 اليتطلب اصدار اسهم مجانيه للمساهمين -أ
 يتطلب الحصول على معامالت وتكاليف كثيره -ب
 يتطلب اصدار اسهم مجانيه للمساهمين  -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
يعتبر القرار المتعلق بتوزيع ثروه المستثمر على انواع وفئات األصول  /58س

 المختلفه احد اهم قرارات المحفظهاألستثماريه...
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 التدفقات النقديهالداخله  تضم .. /59س

 التكاليف الراسمماليه -أ
 األحتياطات -ب
 شغيليهالتكاليف الت -ت
 ايرادات المبيعات المختلفه -ث

 
......... هو العائد الذي يتحقق نتيجة التغير في  /60س

 القيمهالسوقيهللورقهالماليه خالل فترة احتفاظ المستثمر بهذه الورقه ..
 العائد الجاري -أ

 العائد العيني  -ب
 العائد التشغيلي  -ت
 العائد الرأسمالي ... -ث

 ممكن ان يطلق على األدخار .... /61س

 العجز -أ
 الفائض -ب
 النقص -ت
 األستهالك .. -ث

 
 معدل الفائدهاألسمي هو حاصل قسمة ... /62س

 100× مبلغ األقتراض / قيمة الفئدهالسنويه  -أ

 100× قيمة الفائدهالسنويه / مبلغ األقتراض  -ب

 100× قيمة الفائدهالسنويه / الدفعه األولى  -ت

 الشيءمماذكر -ث
 

الذي تحصل عليه المنشأه تعتبر شكال من اشكال التمويل قصير األجل  /63س

 من الموردين ..
 السندات -أ

 المشتريات باألجل -ب
 األسهم الممتازه -ت
 األسهم العاديه -ث

 
 يتكون هيكل التمويل من قسمين اساسيين هما ... /64س

 األموال المملوكه واألموال المدينه .. -أ
 األموال المملوكه واآلالت -ب
 األموال المملوكه واألموال الدائنه -ت
 والسيارات األموال المملوكه -ث

 
 مجموعة استثمارات تسمى .. /65س

 تقرير سنوي  -أ
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 ارتفاع اسعار البيع -ب
 انخفاظ تكاليف المبيعات -ت
 قدرة المنشأه على الوفاء بألتزاماتها -ث

 
 أي ممايلي يؤدي الى ارتفاع رأس مال العامل.. /20س

 المصاريف المستحقهارتفاع المخزون وانخفاظ  -أ
 ارتفاع الدائنون وانخفاظ المدينون -ب
 انخفاظ األصول المتداوله وارتفاع االموال الدائمه -ت
 انخفاظ األصول الثابته وارتفاع الخصوم المتداوله -ث

 
 أي ممايلي يؤدي الى انخفاظ معدل دوران المدينين .. /21س

 ارتفاع المبيعات اآلجلهوانخفاظ متوسط المدينين -أ
 ي المبيعات وانخفاظ متوسط المدينينارتفاع صاف -ب
 انخفاظ تكلفة المبيعات اآلجله وارتفاع متوسط المدينين -ت
 انخفاظ المبيعات اآلجله وارتفاع متوسط المدينين -ث

 
أي من األوضاع التاليه هو الوضع االمثل للشركه في ادارة  /22س

 الديون
  40ومتوسط فترة السداد  30متوسط فترة التحصيل  -أ

 25ومتوسط فترة السداد  40التحصيل متوسط فترة  -ب

 45ومتوسط فترة السداد 35متوسط فترة التحصيل  -ت

 50ومتوسط فترة السداد 55متوسط فترة التحصيل  -ث

 
 يتم احتساب معدل دوران الذمم الدائنه من خالل قسمة ...  /23س

 الذمم المدينه / اجمالي الذمم الدائنه -أ
 تكلفة البضاعهالمباعه / الذمم الدائنه -ب
 مم المدينه / صافي المبيعات اآلجلهالذ -ت
 صافي المشتريات اآلجله / الذمم المدينه -ث

 
 .......... العقد المناسب لتمويل مشاريع البنى التحتيه /24س

 المرابحه لآلمر بالشراء -أ
 األستصناع -ب
 السلم -ت
 األجاره -ث

 
 أي ممايلي يؤدي الى ارتفاع نسبة السيولهالسريعه ... /25س

 وانخفاظ اوراق القبض القابله للخصم ..ارتفاع اوراق الدفع  -أ
 .. انخفاظ اوراق الدفع ارتفاع اوراق القبض القابله للخصم -ب
 ارتفاع الدائنون وانخفاظ المدينون .. -ت
 انخفاظ االوراق الماليهالمسعره وارتفاع المصارف .. -ث

 
 

 نسبة السيولهالجاريه تعبر عن .... /26س

المتداوله تغطية عدد المرات التي تستطيع فيها األصول  -أ
 األلتزامات لثابته

عدد المرات التي تستطيع فيها األصول المتداوله تغطية  -ب
 األلتزاماتالمتداوله

عدد المرات التي تستطيع يها األصول الثابته تغطية  -ت
 األلتزاماتالمتداوله

عدد المرات التي تستطيع فيها األصول الثابته تغطية  -ث
 األلتزاماتالثابته

 
 ات األرباح والخسائر ....عناصر حساب /27س

 األيرادات والمصروفات -أ
 المصاريف والمسحوبات وحقوق الملكيه -ب

 حقيبه استثماريه -ب
 حساب -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
 األستثمار المحفز هو ... /66س

 المتمثل في األهتمام بالعنصر البشري -أ
 األستثمار المستقر -ب
 الذي يأتي نتيجة زيادة الدخل -ت
 الشيء مما ذكر -ث

 
 صافي القيمهالحاليه .. /67س

 الحاليه للتكاليف للمنافع / القيمه لحاليهالقيمه  -أ
 الحاليه للتكاليف  القيمه× الحاليه للمنافع  القيمه -ب
 الحاليه للتكاليف القيمه –الحاليه للمنافع  القيمه -ت
 القيمهالحاليه للمنافع + القيمهالحاليه للتكاليف -ث

 
 السيوله واالمان كأحد اإلستراتيجياتالمالئمهلإلستثمار يتوقفان على: /68س

 العائد معدل -أ
 مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة -ب
 معدل األولوية -ت
 ال شي مما ذكر -ث

 
 من مصادر التمويل طويلة االجل ..../69س

 اإلتمان التجاري ,االسهم العادية -أ
 اإلتمان التجاري , اإلتمان المصرفي -ب
 اإلتمان المصرفي , األرباح المحتجزه -ت
 القروض المصرفية ,األسهم الممتازه -ث

 
 سندات لتمويل المنشأة ...اصدار  /70س

 اليتطلب اصدار اسهم مجانية للمساهمين -أ
 يتطلب اصدار اسهم مجانية للمساهمين -ب
 يتطلب الحصول على معامالت كثيرة -ت
 الشي مما ذكر -ث

 
 هيكل التمويل يمثل الجانب االيسر من الميزانية العمومية..../71س

 صح -أ
 خطأ -ب

 
وكفاءة االدارة المالية والسيولة تحليل تقييم األداء يشمل تقييم الربحية /72س

 واتجاهات النمو.....
 صح -أ

 خطأ -ب
 

العائد الجاري ممكن ان يكون صفر او رقما موجبا وممكن ان يكون  /73س

 سالبا...
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة تغطية الديون طويلة األجل... /74س

 ارتفاع حقوق الملكية وانخفاض األصول الثابتة -أ
 األموال المستثمرة وانخفاض األصولارتفاع  -ب
 ارتفاع األموال الدائمة وانخفاض األموال طويلة األجل -ت
 ارتفاع األصول الثابتة وانخفاض الديون طويلة األجل -ث

 
لاير  80,960بافتراض ان القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة تساوي/75س
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 األيرادات والمصاريف والمسحوبات -ت
 األصول واأللتزامات وحقوق الملكيه -ث

 
تحليل النسب الهيكليه يساعد االداره على دراسة الهيكل المالي  /28س

 للمنشأه من خالل التركيز على ...
 االموال المستثمره معدل العائد على -أ

 انخفاظ معدل دوران حقوق الملكيه )االموال الخاصه( -ب
 ارتفاع حصص األموال الموزعه -ت
 تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي -ث

 
اصحاب األسهم الممتازه لهم األولويه على اصحاب األسهم  /29س

 العاديه ..
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 ..من مصادر التمويل الخارجي مايلي  /30س

 اصدار اسهم , اصدار سندات , الحصول على قروض -أ
 اصدار سندات , الحصول على قروض , األحتياطات -ب
 اصدار اسهم , الحصول على قروض , مخصصات استهالك  -ت
 مخصصات األستهالك , احتياطات , ارباح محتجزه -ث

 
 

 صافي راس المال العامل هو .... /31س

 اجمالي الموجودات المتداوله -أ
 المطلوبات المتداولهاجمالي  -ب
 الموجودات المتداوله + المطلوبات المتداوله -ت
 المطلوبات المتداوله –الموجودات المتداوله -ث

 
 أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع معدل دوران المخزون ... /32س

 ارتفاع صافي المبيعات وانخفاظ متوسط المخزون -أ
 ارتفاع المبيعات اآلجلهوانخفاظ متوسط المخزون -ب
 فة المبيعات وانخفاظ متوسط المخزونارتفاع تكل -ت
 الشيء مما سبق -ث

 
 ماهي العالقه بين المخاطره والعائد .. /33س

 كلما ارتفت المخاطره كلما قل العائد -أ
 كلما انخفظتالمخاطره كلما ارتفع العائد -ب
 كلما ارتفعت المخاطره كلما ارتفع العائد -ت
 ليس هناك عالقه بين المخاطره والعائد -ث

 
 الماليه يتكون ... سوق األوراق /34س

 سوق اولي وسوق ثانوي -أ
 سوق سوق هامشي وسوق ابتدائي -ب
 سوق اولي وسوق هامشي  -ت
 الشيءمماذكر -ث

.. شراكه في الربح بين البنك والعميل او اكثر من األفراد   /35س

 والشخصيات األعتباريه ويكون البنك فيها هو رب المال ..
 لمضاربها -أ

 المرابحه -ب
 المشاركه -ت
 األستصناع -ث

 
 حقوق ومزايا حملة األسهم العاديه .. /36س

 الحق في المشاركه في الربحيه -أ
 يجوز لحاملها استردادها -ب

القياسي للربحية  لاير فالرقم 80000والتكلفة االصلية لالستثمار تساوي

 يساوي...
1,011              

1,012 

1,013 

 الشي مما ذكر 
 

 .. طرح طريق عن المدى مفهوم استخدام خالل من المخاطره درجة /76س
 احتماال األكثر التقرير من للعائد المتفائل التقدير -أ

 المتفائل التقدير من للعائد احتماال األكثر التقدير -ب
  للعائد المتفائل التقدير من للعائد المتشائم التقدير -ت
  ذكر مما الشيء -ث

 
 الشراء.. ثمن – لماليه الورقه بيع ثمن = للسهم مالي الرأس العائد /77س

 صح -أ
 خطأ -ب

 
 .... بخصم  للبنك( تباع ) تظهر ان الممكن من التجاريه األوراق /78س

 صح -أ
 خطأ -ب

 
 للشركه مالك يعتبرون الممتازه او العاديه سواء األسهم حملة جميع /79س

 .. المخاطره لعنصر تحملهم مع األرباح من نسبه على ويحصلون
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 .. األجل طويلة التمول مصادر من  /80س
 القروض , السندات -أ

 العاديه,االسهمالممتازه األسهم -ب
 المحتجزه االرباح -ت
  ذكر ما جميع -ث

 
 اتجاه معرفة على ركز..ي الماليه للقوائم االفقي التحليل خصائص من /81س

 زمنيه.. فترات عدة مدى على الماليه القوائم عناصر تطور
 صح -أ

 خطأ -ب
 الى تؤدي المخزون متوسط وارتفاع , المبيعات تكلفة انخاض /82س

 .. الدوران معدل انخفاض
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 الى تؤدي األجل طويلة الديون الثابتهوانخاض األصول ارتفاع /83س

 .. األجل طوية الديون تغطية نسبة ارتفاع
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 الى ..يؤدي المدينين متوسط وارتفاع اآلجله المبيعات انخفاض /84س

 .. المدينين دوران معدل انخفاض
 صح -أ

 خطأ -ب
 

 الى يؤدي .. المستحقه المصاريف وانخفاص المخزون ارتفاع /85س

 .. العامل راس صافي ارتفاع
 صح -أ

 خطأ -ب
 .. التداول نسبة زيادة الى تؤدي .. المدينين من النقديه تحصيل /86س
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 احتمال فقدان السيطره على ادارة المنشأه -ت
 اليجوز بيعها .. -ث

 
 خصائص التحليل العمودي الرأسي انه .. /37س

يهتم بدراسة التغيرات  في عناصر  القوائم الماليه على مدى  -أ
 فترات زمنيه ..

 يتصف بضعف الدالله ألنه يعتبر ساكنا -ب
 يتميز بمعرفة تجاه تطور عناصر القوائم الماليه .. -ت
 جميع ماذكر .. -ث

 
حقوق المساهمين تمثل حصة المساهمين في المنشأه وهي  /38س

 صافي ثروتهم الناتجه عن الموجودات ناقص المصروفات..
 صح -أ

 خطأ -ب
 وعاده ......صدر اذونات الخزانه بتواريخ استحقاق مختلفه  /39س

 يوم 365تقل عن  -أ

 تزيد عن سنه -ب
 يوم 365التزيد عن  -ت

 الشيءمماسبق -ث
 

 احد  مصادر التمويل الداخلي تتمثل في ... /40س

 اصدار األسهم , احتياطات , ارباح محتجزه -أ
 زيادة القروض , مخصصات استهالك , ارباح محتجزه -ب
 اصدار السندات احتياطات , ارباح محتجزه -ت
 احتياطات , ارباح محتجزه مخصصات األستهالك , -ث

 
 المستثمر ........ هو الذي يعطي عنصر الربحيهاألولويه .. /41س

 المتحفظ -أ
 المضارب -ب
 المتوازن -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 
 مجموع األصول هو .... /42س

 اجمالي األصول المتداوله -أ
 األصول المتداوله + المطلوبات المتداوله -ب
 األصول المتداوله + األصول الثابته -ت
 المطلوبات المتداوله –المتداوله األصول -ث

 
 

 العائد الجاري ممكن ان يكون : /43س

 رقم سالب او موجب وال يمكن ان يكون صفر -أ
 صفر او رقم موجب وممكن ان يكون رقم سالب -ب
 صفر او رقم موجب واليمكن ان يكون رقما سالبا .. -ت
 رقم سالب .. -ث

 يتم احتساب معدل دوران المخزون من خالل قسمة ..  /44س

 الذمم المدينه / اجمالي الموجودات  -أ
 الذمم المدينه / صافي المبيعات اآلجله -ب
 المبيعات / رصيد المخزون -ت
 صافي المشتريات اآلجله / الذمم المدينه .. -ث

 ممايلي ال يؤثر على صافي التدفق النقدي التشغيلي.. /45س

 ارتفاع رصيد المخزون -أ
 ارتفاع الفوائد المستلمه عند األستثمار -ب
 رصيد الضرائب المستحقهانخفاض  -ت
 الخسائر المترتبه على بيع اصول ثابته .. -ث

 السوقيه لألسهم العاديه هي .. القيمه /46س

 صح -أ
 خطأ -ب

 يؤدي .. للخصم القابل القبض اوراق وارتفاع الدفع اوراق انخفاض /87س

 .. السريعه السيوله نسبة ارتفاع الى
 صح -أ

 خطأ -ب
 مجموع / الزكاه استخراج بعد الصافي الربح = األصول على العائد /88س

 100× األصول
 صح -أ

 خطأ -ب
 تسديد على الشركه مقدرة   تقيس لسريعها السيوله نسبة /89س

 .. المخزون تسييل الى اللجوء عدم مع مطلوباتهاالمتداوله
 صح -أ

 خطأ -ب
 .. النقد سوق انواع من / 90س

 الخزانه اذونات -أ
 التجاريه األوراق -ب
 التداول ل القابله اإليداع شهادات -ت
 ماذكر جميع -ث

 
  تطرحه ايصال هي للتداول القابله اإلداع شهادات /91س

 .. معلومه وبفائده محدد لمده معين مبلغ اودع قد حامله ان يثبت البنوك
 صح -أ

 خطا -ب
 

 األسالميه البنوك في األسالمي التمويل مصادر مجاالت من /92س

 .. المضاربه , المرابحه , ...المشاركه
 صح -أ

 خطأ -ب
 الضرائب من السندات على المدفوعه الفوائد خصم للمنشأه يمكن /93س

 .. للحكومه تدفعها التي
 صح -أ

 خطأ -ب
 واألحتياطات المدفوع المال راس ... على تشمل الملكيه حقوق /95س

 .. المحتجزه واألرباح
 صح -أ

 خطأ -ب
 .. ..العائد بمعدل تتمثل الربحيه /96س

 صح -أ
 خطأ -ب

  .. من يتكون البضاعه مخزون /97س
 مصنعه وشبه خام مواد -أ

 للبيع الجاهزه السلع -ب
  اخرى ولوزام الغيار قطع -ت
 ماذكر جميع -ث

   بخصم تباع لكونها وذلك لمستثمرل فائده دفع الخزانهاليتم اذونات في /98س
 صح -أ

 خطأ -ب
 .. السوق في السائد الفائده وسعر للسند السوقيه القيمه بين العالقه /99س

 طرديه -أ
 عكسيه -ب
 بينهما العالقه -ت
 .. ذكر مما الشيء -ث

  اآلخرين تدخل دون اإلداره يطرةس يضمن الممتازه األسهم اصدار /100س
 صح -أ

 اخط -ب
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 القيمه المنصوص عليها عند تأسيس المنشأه -أ
 القيمه التي يستحقها السهم بواقع السجالت المحاسبيهللمنشأه -ب
 القيمه التي يتم التعامل بها في السوق الماليه -ت
 الشيء مما ذكر  -ث

 

       .. مهمه انها ارى مسائل

 تساوي المستلمه النقديه للتدفقات الحاليه القيمه ان بأفتراض /1

 لاير 577819
 الرقم هو فما لاير 50000 تساوي لإلستثمار األصليه والتكلفه

 ..؟ للربحيه القياسي
 التكلفه ÷ النقديه للتدفقات الحاليه القيمه  = للربحيه القياسي الرقم

 ستثمارلأل األصليه
577819 ÷ 50000 = 1,16  

  

 سنويا %10 تربح ممتازه اسهما اصدرت قد المنشأه ان بإفتراض /2

 من %5 بحوالي األصدار نفقات وقدرت . لاير100 األسمي السهم وسعر

 بالسعر السهم بيع تم اذا الممتاز السهم تكلفة فما  المتوقع البيع سعر

 ..؟ األسمي
 الممتاز السهم سعر ÷ الموزعه السنويه األرباح = الممتازه األسهم تكلفة

  ( الممتازه األسهم اصدار نفقات -1 )
 0,1 = 100÷10    ... 100 على نقسمه نسبه لوجود مالحظه

 
 = الممتاز السعر تكلفة
100×0,1 / 100(1- 0,05) = 10,5% 

 

 %10 تربح ممتازه اسهما اصدرت قد المنشأه ان بإفتراض  /3
 األصدار نفقات وقدرت . لاير100 األسمي السهم وسعر سنويا

 تم اذا الممتاز السهم تكلفة فما  المتوقع البيع سعر من %5 بحوالي

 %..؟10 بزياده السهم بيع
 عالوة عليه مضاف األسميه بالقيمه تسجيله يجب الممتاز السهم سعر

 .. األصدار
 .. 110 فتصبح 10 األصدار وعالوة 100 األسميه قيمته
 السهم سعر ÷ الموزعه السنويه األرباح = الممتازه األسهم تكلفة

  ( الممتازه األسهم اصدار نفقات -1 ) الممتاز
100× 0,10 = 1 
 = الممتاز السعر تكلفة

10 /110(1 – 0,05) = 10/104,5 = 9,5% 
 

 سنويا %10 تربح ممتازه اسهما اصدرت قد المنشأه ان بإفتراض  /4

 من %5 بحوالي األصدار نفقات وقدرت . لاير100 األسمي السهم وسعر

 %5 بخصم السهم بيع تم اذا الممتاز السهم تكلفة فما  المتوقع البيع سعر
 ؟؟ منه

 95 فتصبح 5 منه مخصوم األسميه القيمه 100 ناتج الممتاز السهم سعر

.. 
 السهم سعر ÷ الموزعه السنويه األرباح = الممتازه األسهم تكلفة 

  ( الممتازه األسهم اصدار نفقات -1 ) الممتاز
 (0,05-1)95 /100 = 0,10× 100 = الممتازه األسهم تكلفة

= 10/90,2 =11,1% 
  

 
بفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقاً مع أحد البنوك التجارية القتراض  /5

لاير سنوياً ، وذلك  1500لاير لمدة عام بفوائد قدرها  20000مبلغ 
مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خالل فترة االقتراض ال 

 ل الفائدهاألسمي ..هو ..لاير ، وعليه يكون معد 5000يقل عن 
 100×ائدهاألسمي = قيمة الفائدهالسنويه / مبلغ األقتراض معدل الف
1500  /20000  ×100  =7,5% 

 

بفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقاً مع أحد البنوك التجارية القتراض مبلغ  /6
لاير سنوياً ، وذلك مقابل احتفاظ  1500لاير لمدة عام بفوائد قدرها  20000

 5000فترة االقتراض ال يقل عن  المنشأة لدى البنك برصيد معوض خالل
 ل الفائده الفعلي في حال األحتفاظ برصيد معين ؟لاير ، وعليه يكون معد

 الرصيد المعوض  –معدل الفائده الفعلي = قيمة الفائده / قيمة القرض 
                        =1500  ( /20000-5000= )1500/15000  =

0,1  =10% 
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عقدت اتفاقاً مع أحد البنوك التجارية القتراض  بفرض أن منشأة معينة /7
لاير سنوياً ، وذلك  1500لاير لمدة عام بفوائد قدرها  20000مبلغ 

مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خالل فترة االقتراض ال 
ل الفعلي في حال طلب من لاير ، وعليه يكون معد 5000يقل عن 

 ربع سنويه ؟المنشأه سداد القرض على دفعات 
قيمة الفائده / قيمة × عدد الدفعات ( ×  2المعدل الفعلي للفائده =) 

 (1عدد الدفعات +× ) القرض 
                       ( =2×4  × )1500  /20000(×1+4)  =

12 % 

سهم من احدى الشركات وقد قررت المنشأة  100اذا كان المستثمر لديه  /8
 ..؟  فإن المستثمر سيحصل على عائد قدرةلاير للسهم  2توزيع ارباح 

 لاير  200
 200=  100×2عدد األسهم = × األرباح الموزعه 

 

هـ  1/1/1429أحد المؤسسين اشترى سهما قيمته مئة لاير في  /9
 لاير 120وبلغت قيمتها السوقية في نهاية السنة  عندما قرر بيعها 

ثمن  -بيع الورقه المالية= ثمن هنا المستثمر حقق عائدا رأسماليا قدره
 لاير. 20=  100- 120الشراء =

 

 هـ األوراق المالية التالية:1429 /1/1اشترى مستثمر في  /10

 لاير.  50سهم للشركة المتحدة قيمة السهم= 100
 لاير. 60سهم للشركة الصناعية قيمة السهم =  100

 لاير. 1000سند البنك العقاري بمبلغ 
هـ أراد المستثمر بيع هذه أوراقه الماليه وكانت أسعار هذه االوراق في 30/12/1429في 

 البورصة ما يلي: 
 لاير لكل سهم .20لاير  أي أنه ارتفع بقيمة  70سهم الشركة المتحدة   .1
 رياالت لكل سهم . 10لاير أي أنه نقص بقيمة  50سهم الشركة الصناعية   .2
 بقي كما هولاير. 1000سند البنك العقاري  .3

 ما هو مقدار العائد الرأسمالي الذي حققه المستثمر في كل نوعا من أنواع  األوراق المالية؟
 الحل:

 بالنسبة ألسهم الشركة المتحدة
 لاير.  5000=50× 100في سعر الشراء=    × ثمن الشراء= عدد األسهم  
 لاير. 7000= 70×  100في سعر البيع  = × ثمن البيع = عدد األسهم  

 لاير. 2000=  5000- 7000ثمن الشراء = -العائد الرأسمالي = ثمن البيع 
 لاير.ثمن الشراء 6000=  60×  100بالنسبة ألسهم الشركة الصناعية = 

 لاير. 5000=  50×  100ثمن البيع = 
 لاير. 1000 -=   6000-5000العائد الرأسمالي= 

 بالنسبة لسند البنك العقاري:
 لاير. 1000ثمن الشراء = 

 لاير. 1000ثمن البيع = 
 = صفر. 1000- 1000العائد الرأسمالي =  

 

 

 

 وردت مسائل من العملي الجزء حل وهو .. ندى الغاليه ل  محفوظه الحقوق الملحق هذا في

 .... سابقه اختبارات نماذج في

 الجزء العملي من نماذج سابقة للتمويل والاستثمار

 100 سنوياً،وسعرالسهم الاسمي% 10 منشأةقدأصدرت أسهماًممتازةتربح أن   / بافتراض 1س

رتنفقات  السهم بيع الممتازإذاتم   المتوقع،فماتكلفةالسهم سعرالبيع من% 5 الإصداربحوالي ريال،وقد 

 بالسعرالاسمي؟

 % 8(  د)     10.5%(  ج)     6.5%(  ب)      7.5%(  ) أ

 تكلفة الأسهم الممتازة =

𝑥
 الأرباح السنوية الموزعة

 سعر السهم الممتاز( 1−نفقات إصدار الأسهم الممتازة)
100 

100𝑥
0.10 𝑥 100

( 0.05 −1 ) 100
   = 

0.5  =%1 
ريال  20000 / بفرض أن منشأةمعينةعقدت اتفاقاًمع أحدالبنوك التجاريةلاقتراض مبلغ 2س 

المنشأةلدى البنك برصيدمعوض خلال ريال سنوياً،وذلك مقابل احتفاظ  1500 لمدةعام بفوائدقدرها

ريال،وعليه يكون معد ل الفائدةالفعلي في حالةأن ُيطلب من المنشأة  5000 فترةالاقتراض لايقل عن

 سداد القرض على دفعات ربع سنوية ، هو :

 % 8(  د)     9%(  ج)     12%(  ب)      11%(  ) أ

 ت =معدل الفائدة الفعلي في حالة سداد القرض على دفعا
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𝑥
𝑥 2 عدد الدفعات𝑥 الفائدةقيمة

 قيمة القرض𝑥 عدد الدفعات +1
100 

100𝑥
1500 𝑥 4𝑥 2

1+ 4𝑥20000
   = 

 =12% 

 ( 4) بما أن  الدفعات ُربع سنوية .. إذاً عدد الدفعات 
 

 

ريال  20000 / بفرض أن منشأةمعينةعقدت اتفاقاًمع أحدالبنوك التجاريةلاقتراض مبلغ 3س 

ريال سنوياً،وذلك مقابل احتفاظالمنشأةلدى البنك برصيدمعوض خلال  1500 بفوائدقدرهالمدةعام 

 5000 ريال،وعليه يكون معد ل الفائدةالفعلي في حالةالاحتفاظ برصيد 5000 فترةالاقتراض لايقل عن

 ريال ،هو :

 % 8(  د)     10%(  ج)     51.%(  ب)      58.%(  ) أ

 الة الاحتفاظ برصيد معو ض =معد ل الفائدة الفعلي في ح

𝑥
الفائدةقيمة

 قيمة القرض−الرصيد
100 

 100𝑥
1500

5000−20000
=  

 =10% 

ريال  20000 بفرض أن منشأةمعينةعقدت اتفاقاًمع أحدالبنوك التجاريةلاقتراض مبلغ/  4 س

خلال ريال سنوياً،وذلك مقابل احتفاظ المنشأةلدى البنك برصيدمعوض  1500 لمدةعام بفوائدقدرها

 ريال،عليه يكون معدل الفائدةالاسمي هو : 5000 فترةالاقتراض لايقل عن

 8%(  د)     10%(  ج)     57.%(  ب)      56.%(  ) أ

لالفائدةالاسمي =  معد 

𝑥
الفائدةقيمة السنوية

مبلغ الاقتراض
10 

100𝑥
1500

20000
=  

% 7.5 = 

 

 

 

 .. خير كل عنا هللا جزاهم .. سابقين زمالء مجهود من وهي األسئله هذه ارفقت

 الشمري فيصل و .. الصبيح محمد

 ألتخاذ القرار االستثماري هو :  من االسس العلميه -1
 تعدد الخيارات والفرص االستثمارية-ب   تحديد الهدف االساسي لألستثمار-أ

 
 صافي راس المال العامل هو : -2

 اجمالي المطلوبات المتداولة -ب    لمتداولة                  اجمالي الموجودات ا-أ

المطلوبات  –الموجودات المتداولة  -دالموجودات المتداولة +المطلوبات المتداولة    -ج

 المتدولة

 

 االستثمار الحقيقي هو : -3
المتعلق باالستثمار في االوراق  -ب    االستثمار في االصول الحقيقيه-أ

 المالية

 ال شي من ما ذكر -البشري                         دالمتمثل باالهتمام بالعنصر -ج

 ادر التمويل الداخلي تتمثل في :احد مص -4
-دزيادة القروض    -اصدار السندات    ج-اصدار االسهم           ب-أ

 االرباح المحتجزة

 صافي القيمة الحالية هي :## -5

 

 اي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة تغطية الديون طويلة االجل ؟ -51

 ارتفاع حقوق الملكية وانخفاض االصول الثابتة . -آ

ارتفاع االموال الدائمة وانخفاض الديون طويلة االجل  -ب

. 

 . ج ـ ارتفاع االصول الثابتة وانخفاض الديون طويلة االجل

 ارتفاع االموال المستثمرة وانخفاض االصول المتداولة . -د

 

 أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة تغطية الديون طويلة االجل ؟ -52

 االصول الثابتة . انخفاض االموال الدائمة  وارتفاع -آ

انخفاض االصول الثابتة  وارتفاع الديون طويلة االجل  -ب

. 

ج ـ ارتفاع االموال الدائمة  وانخفاض الديون طويلة االجل  

. 

 ارتفاع االصول الثابتة  وانخفاض الديون طويلة االجل . -د
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يمة الحالية الق -بالقيمة الحالية للتكاليف      \القيمة الحالية للمنافع -أ

 للمنافع ناقصا القيمة الحالية للتكاليف

القيمة الحالية -القيمة الحالية للمنافع ضرب القيمة الحالية للتكاليف   د-ج

 للمنافع زائد القيمة الحالية للتكاليف

 ماهى العالقة بين المخاطرة والعائد ؟ -6
كلما ارتفعت  -بكلما ارتفعت المخاطرة كلما انخفض العائد       -أ

 مخاطرة كلما ارتفع العائدال
ليس هناك عالقة بين  -كلما انخفضت المخاطرة كلما ارتفع العائد     د -ج

 المخاطرة والعائد

حقوق المساهمين تتمثل حصة المساهمين في المؤسسه وهي صافي ثروتهم  -7

 الناتجة عن الموجودات ناقصا المطلوبات
 خطأ -ب                صح  -أ

 
 المنشأة :اصدار سندات لتمويل  -8

يتطلب الحصول على  -ال يتطلب اصدار اسهم مجانية للمساهمينب-أ

 معامالت وتكاليف كثيرة

 ليس شي من ما ذكر -يتطلب اصدار اسهم مجانيه للمساهمين          د-ج 

 

 

 من اهداف عملية تقييم المشروعات : -9
 ئدالتخفيف من العا-ب                       التخفيف من السيولة     -أ

التخفيف من  -د    التخفيف من درجة المخاطرة لألموال المستثمرة-ج

 اموارداالقتصاديه

 سوق االوراق المالية يتكون  من :## -10
ال  -هامشي وابتدائي      د-اولى وهامشي   ج -ب       سوق اولى وسوق ثانوي-أ

 شي من ما ذكر

 االوليه ## المستثمر .........هو الذي يعطي عنصر الربحيه -11
ال شي من  -المتوازن                د -ج      المضارب -بالمتحفظ      -أ

 ما ذكر
                    صح )      اصحاب االسهم الممتازه لهم االوليه على اصحاب االسهم العادية -12

 خطأ(##
 احد المبادئ الرئيسيه عند اتخاذ القرار االستثماري : -13

الستثمار بكامل السيولة التخفيف من ا -ب    توزيع المخاطر االستثماريه-أ

 العائد

 ال شي من ما ذكر -االستثمار في مجال واحد      د -ج

 نسبة السيولة الجارية تعبر عن :## -14
 عدد المرات التى تستطيع فيها االصول المتداولة تغطية االلتزامات  الثابتة -أ

االلتزامات عدد المرات التى تستطيع فيها االصول المتداولة تغطية -ب

 المتداولة

 عدد المرات التى تستطيع فيها االصول الثابتة تغطية االلتزامات المتداولة-ج

 عدد المرات التى تستطيع فيها االصول الثابتة تغطية االلتزامات الثابته-د

 السيولة واالمان كأحد االستراتيجيات المالئمة لألستثمارات يتوقفان على : -15
                  مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة-ج االولوية  معدل-ب   معدل العائد -أ

 ال شي مما ذكر -د

 )  احد المبادئ التى يعتمد عليها تقييم المشروعات هو القيمة الزمنية للنقود . -16

 خطأ(              صح
 

العائد الجاري ممكن ان يكون صفرا او رقم موجب بينما ال يمكن ان يكون رقما  -17

 خطأ(               صح ##  )   سالبا

 

االستثمار قصير االجل هو الذي يأخذ شكل االسهم والسندات ويطلق عليه  -18

 (خطأ )صح         االستثمار الراس مالي
 

 من اهداف عملية تقيم المشروعات -19
 التخفيف من العائد -ب                  التخفيف من السيولة          -أ

-20التخفيف من  -د       رة لألموال المستثمرةالتخفيف من درجة المخاط-ج

 أي مما يلي يؤدي الى انخفاض نسبة تغطية الديون طويلة االجل  : -54

 تفاع االموال الدائمة  وانخفاض الديون طويلة االجل .ار -آ

ارتفاع الديون طويلة االجل  وانخفاض االصول  -ب

 المتداولة .

 ج ـ انخفاض الديون طويلة االجل  وارتفاع حقوق الملكية .

 انخفاض االصول الثابتة  وارتفاع الديون طويلة االجل -د

 

 ان نسب المديونية تشير الى : -53
كفاءة االدارة  -ب . المنشأة على تسديد التزاماتهاقدرة  -آ

 في استخدام االموال المتاحة

 

 أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة المديونية طويلة االجل ؟ -54

 ارتفاع حقوق الملكية وانخفاض الديون قصيرة االجل . -آ

انخفاض حقوق الملكية وارتفاع الديون طويلة االجل  -ب

. 

 طويلة االجل وارتفاع حقوق الملكية ..ج ـ انخفاض الديون 

 

 أي مما يلي يؤدي الى انخفاض نسبة المديونية قصيرة االجل -55
 ارتفاع الدائنون  وانخفاض االحتياطيات . -آ

 . ارتفاع رأس المال  وانخفاض اوراق الدفع -ب

 ج ـ انخفاض االرباح المحتجزة  وارتفاع الدائنون .

 اوراق الدفع .انخفاض االحتياطيات  وارتفاع  -د

 

 أي مما يلي يؤدي الى انخفاض معدل العائد على االموال الخاصة : -56
 ارتفاع صافي الربح  وانخفاض االموال الخاصة . -آ

 ارتفاع المبيعات  وانخفاض الضريبة . -ب

 ج ـ انخفاض صافي الربح  وارتفاع االموال الخاصة .

 انخفاض كلفة المبيعات  وارتفاع صافي الربح . -د

 

 أي مما يلي يؤدي الى زيادة نسبة التمويل الخارجي لالصول ؟ -57

 ارتفاع االصول الثابتة  وانخفاض الديون طويلة االجل . -آ

 ارتفاع الديون قصيرة االجل  وانخفاض االصول المتداولة . -ب

 ج ـ انخفاض الديون طويلة االجل  وارتفاع االصول المتداولة .

 وارتفاع االصول المتداولة .انخفاض الديون قصيرة االجل   -د

 

 أي مما يلي يؤدي الى انخفاض نسبة تمويل االصول الثابتة ؟ -58

 . ارتفاع االصول الثابتة وانخفاض الديون طويلة االجل -آ

 ارتفاع االصول الثابتة وانخفاض االموال الدائمة . -ب

 ج ـ ارتفاع االموال الدائمة وارتفاع االصول الثابتة .

 ل الدائمة وانخفاض االصول الثابتة .ارتفاع االموا -د

 

 أي من نسب الربحية االتية يكون االقل عادة ؟ -59

 . العائد على االموال المستثمرة -آ

 العائد على رأس المال . -ب

 ج ـ العائد على حقوق الملكية .

 العائد على االموال الدائمة . -د

 

 

 

 أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة صافي الربح ؟ -60

 ارتفاع حصص االرباح الموزعة . -ارتفاع تكلفة المبيعات . ب -آ

 انخفاض المبيعات االجلة . -د  . ج ـ انخفاض مصاريف التشغيل

 

 أي مما يلي له األثر األكبر في تحسين نسبة صافي الربح: -61
 ارتفاع كلفة المبيعات -ارتفاع المبيعات            ب -آ

توزيعات انخفاض  -دانخفاض مصاريف التشغيل -ج
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 الموارد االقتصاديه من مصادر التمويل طويلة االجل
االئتمان المصرفي -االئتمان التجاري واالسهم العادية                     ب-أ

 واالرباح المحتجزة

القروض المصرفية -داالئتمان التجاري واالئتمان المصرفي                 -ج

 واالسهم الممتازة

 

بفرض ان منشأة معينة عقدت اتفاقا مع احد البنوك التجارية ألقتراض مبلغ  -20

لاير سنويا وذلك مقابل احتفاظ المنشأه 1500لاير لمدة عام بفوائد قدرها 20000

لاير عليه يكون 5000لدي البنك برصيد معوض خالل فترة االقتراض ال يقل عن 

 لاير هو :##5000االحتفاظ لرصيد معدل الفائدة الفعلي في خالة 
 -د               % 10 -ج%                     15-%                   ب85-أ

8% 

 الرصيد المعوض –قيمة القرض   /قانونه= قيمة الفائدة السنوية 

طبعا الناتج راح يطلع رقم وتخليه  10=  5000 – 20000  / 1500= 

 نسبة ..

 ....العقد المناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية :.................... -21
 -السلم    د -ج       االستصناع -بالمرابحة لألمر بالشراء              -أ

 االجارة

 

تحليل النسب الهيكليه يساعد االدارة على دراسه الهيكل المالي للمنشاه من خالل  -22

 : التركيز على
انخفاض معدل دوران حقوق الملكيه  -معدل العائد على االموال المستثمرةب-أ

 "االموال الخاصة

تحقيق التوزان بين مصادر التمويل الداخلي  -دارتفاع حصص االرباح الموزعه-ب

 والخارجي

 عناصر حساب االرباح والخسائر -23
المصاريف والمسحوبات وحقوق -ب                               االيرادات والمصروفات-أ

 الملكية

االصول وااللتزامات وحقوق -والمصاريف والمسحوبات                دااليرادات -ج

 الملكيه

 

 ماهي العالقة بين المخاطرة والعائد ## -24
كلما ارتفعت المخاطرة كلما -بكلما ارتفعت المخاطرة كلما انخفض العائد    -أ

 ارتفع العائد

بين ليس هناك عالقة  -كلما انخفضت المخاطرة كلما ارتفع العائد    د-ج

 المخاطرة والعائد

 : االستثمار المادى هو -25
المتعلق باالستثمار في االوراق -المتمثل باالهتمام بالعنصر البشري    ب-أ

 المالية

 ال شي من ما ذكر -د                                 االستثمار الحقيقي-ح

 مجموع االصول هو : -26
االصول المتداوله +االصول  -ب اجمالي االصول المتداولة                   -أ

 الثابته

المطلوبات  –االصول المتداولة -االصول المتداوله +المطلوبات المتداولة   د-ج

 المتداولة

 العائد الجاري ممكن  ان يكون : -27
 صفرا او رقم موجب وال يمكن ان يكون رقما  سالبا --أ

 سالبرقم -صفرا او رقم موجب وممكن ان يكون رقما سالبا        د -ج

 اهمية االستثمار تكمن في : -28
 عجز الدخل القومي-ج   دعم عملية التنمية االقتصاديه واالجتماعية-أ

 ال شي من ما ذكر -التضحية بفرصالعمل                           د-ب

 المستثمر المتحفظ هو : -29
 الذي يعطي عنصر االمان االولويه -بالذي يعطي عنصر الربحيهاالولويه-أ

 الشي من ما ذكر-يوازن بين العائد والمخاطرة     دالذي -ج

 المستثمر المتوازن هو -30
 الذي يوازن بين العائد والمخاطرة -بالذي يعطي عنصر الربحيهاالولويه-أ

 األسهم الممتازة

 

 ان القوة االيرادية للمنشأة هي ناتجة عن حاصل ضرب : -62
 نسبة صافي الربح  في  معدل دوران االصول العاملة .  -أ

 نسبة ربح النشاط  في  معدل دوران االصول الثابتة .    -ب

 نسبة مجمل الربح  في  معدل دوران االصول المتداولة .  -ج

 اط  في  معدل دوران االصول العاملة .نسبة ربح النش -د

 

 يتم احتساب معدل دوران الذمم المدينة من خالل قسمة : -63
 الذمم المدينة / اجمالي الموجودات -آ

 صافي المبيعات اآلجلة / الذمم المدينة -ب

 الذمم المدينة / صافي المبيعات اآلجلة -ج

 صافي المشتريات اآلجلة / الذمم المدينة -د

 

 ؟ يؤدي الى ارتفاع معدل دوران المدينين أي مما يلي -64

 ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط المدينين . -آ

 . ارتفاع المبيعات االجلة وانخفاض متوسط المدينين -ب

 ج ـ انخفاض المبيعات االجلة وانخفاض متوسط المدينين .

 انخفاض المبيعات االجلة وارتفاع متوسط المدينين . -د

 

 يؤدي الى انخفاض معدل دوران المدينين ؟أي مما يلي  -65

 ارتفاع المبيعات االجلة وانخفاض متوسط المدينين .       -أ

 ارتفاع صافي المبيعات وانخفاض متوسط المدينين .   -ب

 انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع متوسط المدينين . -ج

 انخفاض المبيعات االجلة وارتفاع متوسط المدينين . -د

 

 ؟ مما يلي يؤدي الى ارتفاع معدل دوران المخزون أي -66

ارتفاع صافي المبيعات وانخفاض متوسط  -آ

 المخزون .

ارتفاع المبيعات االجلة وانخفاض متوسط  -ب

 المخزون .

 ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط المخزون . -ج

 انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع متوسط المخزون . -د

 

 يؤدي الى انخفاض معدل دوران المخزون ؟أي مما يلي  -66

 ارتفاع المبيعات االجلة وانخفاض متوسط المخزون . -آ

 انخفاض المبيعات االجلة وارتفاع متوسط المخزون . -ب

 ج ـ انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع متوسط المخزون .

 ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط المخزون . -د

 

 ارتفاع معدل دوران الدائنين ؟ أي مما يلي يؤدي الى -67

ارتفاع المشتريات االجلة وانخفاض متوسط  -آ

 الدائنين .

ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط  -ب

 الدائنين .

 انخفاض المشتريات االجلة وارتفاع متوسط الدائنين . -ج

 انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع متوسط الدائنين . -د

 انخفاض معدل دوران الدائنين ؟اي مما يلي يؤدي الى  -68

 ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط الدائنين . -آ

 ارتفاع المشتريات االجلة وانخفاض متوسط الدائنين . -ب

 ج ـ انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع متوسط الدائنين .

 انخفاض المشتريات االجلة وارتفاع متوسط الدائنين . -د

 

 الوضع األمثل للشركة في إدارة الديون: أي األوضاع التالية هو -69

 يوم 30يوم ومتوسط فترة السداد  30متوسط فترة التحصيل  -آ

 يوم 25يوم ومتوسط فترة السداد  40متوسط فترة التحصيل  -ب
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 ال شي من ما ذكر -الذي يعطي عنصر االمان الولويه    ج-ج

 

 

المختلفة  يعتبر القرار المتعلق بتوزيع ثروة المستثمر على انواع وفئات االصول -31

 )صح( احد اهم قرارات المحفظة االستثمار
 

 التدفقات النقديه الداخلة تضم : -32
 التكاليف التشغيليه -التكاليف الراس ماليه             ب-أ

 ايرادات المبيعات المختلفة-د  االحتياطيات                      -ج

 ممكن ان يطلق على االدخار تضم : -33
-النقص                  د -ج                ائضالف -بالعجز          -أ

 االستهالك

هو العائد الذي يتحقق نتيجة للتغير للقيمة السوقيه للورقة 0000000000 -34

 الماليه خالل فترة احتفاظ المستثمر بها
 -ج          العائد الراس مالي -دالعائد العيني     -العائد الجاري    ب-أ

 العائد التشغيلي
 فائده االسمي هو حاصل قسمةمعدل ال -35

قيمة الفائدة السنويه على -ب   100مبلغ االقتراض علي قيمة الفائدة السنويه *-أ

 100الدفعة االولى *
 100قيمة االفائدةالسنويه على مبلغ االقتراض *  -ج

تعتبر ..........شكال من اشكال التمويل قصير االجل الذي تحصل عليه المنشأه من  -36

 الموردين :
-االسهم الممتازه      د-ج       المشتريات باالجل -بالسندات            -أ

 االسهم العادية

 يتكون هيكل التمويل من قسمين اساسيين هما : -37
االموال المملوكه واالموال  -باالموال المملوكة واالموال المدينة          -أ

 الدائنه

 االموال الملوكه والسيارات-االموال المملوكهواالالت                  د -ج

 مجموعه استثمارات تسمى : -38
ال شي من ما  -حساب    د-ج         حقيبة استثمارية -تقرير سنوي    ب-أ

 ذكر

 ان االطراف المهتمة بالتحليل المالي هي : -39
 ادارة المنشأة  ,  اصحاب المنشأة ,  المنشأت المماثلة ,  جهات حكومية .       -أ

 المنشأة  ,  اصحاب المنشأة ,  المنشأت المنافسة ,  المكاتب االستشارية .ادارة    -ب

 . ادارة المنشأة  ,  اصحاب المنشأة ,  الدائنون ,  جهات اخرى -ج

 ادارة المنشأة  ,  المنشأت المماثلة , جهات حكومية , المكاتب االستشارية . -د

 

نتائج التحليل المالي ان مايهم المقرضين )الدائنين( بالدرجة االساس من  -40

 الوصول الى :
 ارتفاع اسعار البيع .   -ب زيادة حجم المبيعات .       -أ

 . قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها -دج ـ انخفاض تكاليف المبيعات .   

 من اغراض التحليل المالي : -41
 نشأة .دراسة وتقويم الظروف االقتصادية للقطاع الذي تنتمي اليه الم      -أ

دراسة وتقويم الوضع المالي للجهات المالية التي تحصل منها المنشأة على   -ب

 القروض

 دراسة وتقويم المركز االئتماني للمنشأة.  -ج

 جميع ما ذكر صحيح . -د

 من خصائص التحليل العمودي )الرأسي( انه : -42
فترات يهتم بدراسة التغيرات في عناصر القوائم المالية على مدى عدة   -آ

 زمنية .

 . يتصف بضعف الداللة النه يعتبر تحليال ساكنا -ب

 ج ـ يتميز بمعرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية .

 جميع ماذكر اعاله . -د

يتم الحصول على الوزن النسبي للربح التشغيلي في التحليل العمودي في قائمة  -43

 الدخل من خالل قسمة

 الربح التشغيلي على:

 يوم 45يوم ومتوسط فترة السداد  35متوسط فترة التحصيل  -ج

 يوم 50يوم ومتوسط فترة السداد  55متوسط فترة التحصيل  -د

 

 

 : حاصل جمعتنتج الفترة ) الدورة ( التشغيلية من  -70

 متوسط فترة التخزين  مع  متوسط فترة التحصيل . -آ

 متوسط فترة التخزين  مع  متوسط فترة التسديد . -ب

 ج ـ متوسط فترة التحصيل  مع  متوسط فترة التسديد.

 ال شئ مما سبق . -د

 

 نسبة التداول ؟أي من العمليات االتية يؤدي الى زيادة  -71

 تحصيل نقدية من المدينين -آ

 شراء االت نقدا -ب

 شراء بضاعة على الحساب -ج

 بيع بضاعة على الحساب -د

 

 أي من مما يلي يؤدي الى انخفاض نسبة السيولة السريعة ؟ -72

ارتفاع اوراق القبض القابلة للخصم  وانخفاض اوراق  -آ

 الدفع .

 الدائنون .ارتفاع المخزون  وانخفاض  -ب

 ج ـ انخفاض النقدية  وارتفاع الدائنون .

 انخفاض اوراق الدفع  وارتفاع االوراق المالية المسعرة . -د

 أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة السيولة السريعة ؟ -73

ارتفاع اوراق الدفع  وانخفاض اوراق القبض القابلة  -آ

 للخصم .

بض القابلة انخفاض اوراق الدفع  وارتفاع اوراق الق -ب

 للخصم .

 ج ـ ارتفاع الدائنون  وانخفاض المدينون .

انخفاض االوراق المالية )المسعرة(  وارتفاع المصاريف  -د

 المستحقة .

 

 أي مما يلي اليؤثر على صافي التدفق النقدي للنشاط التشغيلي ؟ -74

 ارتفاع رصيد المخزون . -آ

 انخفاض رصيد الضرائب المستحقة . -ب

 الفوائد المستلمة عن االستثمار .ج ـ ارتفاع 

 الخسائر المترتبة عن بيع اصول ثابتة . -د

 

أي مما يلي يؤثر على صافي التدفق النقدي للنشاط  -75

 التشغيلي ؟

 ارباح بيع االصول الثابتة . -آ

 ارتفاع رصيد القروض الممنوحة للغير . -ب

 ج ـ خسائر بيع االستثمارات قصيرة االجل .

 سندات طويلة االجل .انخفاض رصيد ال -د

 

على صافي التدفق النقدي للنشاط  ال يؤثرأي مما يلي  -76

 االستثماري ؟

 ارتفاع حصص االرباح المستلمة عن االستثمار في االوراق المالية  . -آ

 ارتفاع االرباح الناتجة عن بيع اصول ثابتة . -ب

 ج ـ انخفاض االستثمار في شراء االوراق المالية .

 القروض الممنوحة لالخرين .ارتفاع  -د

 على صافي التدفق النقدي للنشاط التمويلي ؟ ال يؤثرأي مما يلي  -77

 زيادة رأس المال باصدار اسهم جديدة نقدا . -آ

 زيادة االرباح الموزعة نقدا . -ب

 ج ـ انخفاض القروض طويلة االجل .

انخفاض حصص االرباح المستلمة عن االستثمار في  -د

 االسهم .
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 كلفة المبيعات -الربح                  باجمالي  -آ

 صافي المبيعات -دصافي الربح                   -ج

 

ان اداة التحليل المالي التي تقيس التغير في بنود القوائم المالية عبر  -44

 الزمن هي :
 التحليل االفقي .   -بالتحليل الرأسي .  -أ

 اله .ال شئ مما ذكر اع -تحليل النسب المالية . د -ج

 

 من خصائص التحليل األفقي للقوائم المالية: -45
ً  -آ  يتصف بضعف الداللة النه يعتبر تحليالً ساكنا

 يركز على اظهار الوزن النسبي لكل عنصر الميزانية إلى اجمالي الميزانية -ب

 يركز على معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية على مدى عدة فترات زمنية -ج

 

 التحليل االفقي :من عيوب  -46

اظهارالتغير على شكل نسب مئوية ال يظهر االهمية النسبية لمختلف  -آ

 العناصر .

اظهارالتغير على شكل نسب مئوية ال يظهر الوزن النسبي لمختلف  -ب

 العناصر .

 ج ـ ضعيف الداللة النه يعتبر تحليال ساكنا .

 صافي رأس المال العامل هو: -47
 اجمالي المطلوبات المتداولة -بالمتداولةاجمالي الموجودات  -آ

 الموجودات المتداولة + المطلوبات المتداولة -ج 

 المطلوبات المتداولة -الموجودات المتداولة  -د

 

 أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع صافي رأس المال العامل ؟ -48

 ارتفاع المخزون وانخفاض المصاريف المستحقة . -آ

 المدينون .ارتفاع الدائنون وانخفاض  -ب

 ج ـ انخفاض االصول المتداولة وارتفاع االموال الدائمة .

 انخفاض االصول الثابتة وارتفاع الخصوم المتداولة . -د

 

 أي مما يلي يؤدي الى انخفاض صافي رأس المال العامل ؟ -49

 ارتفاع االموال الدائمة  وانخفاض االصول الثابتة . -آ

 االموال الدائمة.ارتفاع االصول الثابتة  وانخفاض  -ب

 ج ـ انخفاض الخصوم المتداولة  وارتفاع االموال الدائمة .

 انخفاض الخصوم المتداولة  وارتفاع االصول المتداولة . -د

 

تحليل النسب الهيكيلة يساعد االدارة على دراسة الهيكل المالي للمنشأة من خالل  -50

 التركيز على :
 معدل العائد على االموال المستثمرة . -آ

 انخفاض معدل دوران حقوق الملكية )االموال الخاصة( . -ب

 ج ـ ارتفاع حصص االرباح الموزعة .

 تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي . -د

 

 

 

 مما يلي يؤثر على صافي التدفق النقدي للنشاط التمويلي ؟أي  -78

 ارتفاع حصص االرباح المستلمة عن االستثمار . -آ

 انخفاض رصيد القروض طويلة االجل . -ب

 ج ـ ارتفاع رصيد االصول الثابتة .

 توزيع ارباح على شكل اسهم . -د

 

هو ان الهدف االساسي للمستثمرين عند تحليلهم القوائم المالية  -79

 الحصول على معلومات عن :
قدرة المنشأة في تحقيق التوازن بين التمويل الداخلي         -أ

 والتمويل الخارجي .

 قدرة المنشأة على سداد ديونها في االجل الطويل .    -ب

 قدرة المنشأة في تحقيق عائد مناسب على االستثمارات . -ج

 استحقاقها . قدرة المنشأة على سداد الفوائد عند     -د

 

 ان مصادر التمويل الخارجي هي : -80

 اصدار اسهم ,  اصدار سندات  ,  ارباح محتجزة  .   -أ

 اصدار سندات  ,  الحصول على قروض  ,  االحتياطيات  .   -ب

 اصدار اسهم  ,  اصدار سندات  , الحصول على قروض  . -ج

 ك .اصدار اسهم  ,  الحصول على قروض  ,  مخصصات االهتال -د

 

 ان مصادر التمويل الداخلي هي : -81

 اصدار اسهم ,  احتياطيات ,  ارباح محتجزة  . -آ

 اصدار سندات  ,  احتياطيات  ,  ارباح محتجزة  . -ب

 زيادة القروض  ,  مخصصات االهتالك  , ارباح محتجزة  . -ج

 مخصصات االهتالك  ,  احتياطيات  ,  ارباح محتجزة  . -د

 

توزيعات االرباح على المساهمين من نحصل على نسبة  -82

 حاصل قسمة :
 التوزيعات النقدية المعلن عنها / صافي الربح قبل الضريبة   -أ

 التوزيعات النقدية المعلن عنها / صافي الربح بعد الضريبة   -ب

 االرباح الموزعة على حملة االسهم العادية / عدد االسهم العادية -ج

 االسهم الممتازة / عدد االسهم الممتازةاالرباح الموزعة لحملة  -د
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 قوانين مادة التمويل و األستثمار               
 صافي القيمة الحالية كأحد أساليب تقييم المشروعات    /

 التدفقات النقدية الخارجة(الحالية للتكاليف )( ـــ القيمة التدفقات النقدية الداخلة= القيمة الحالية للمنافع) صافي القيمة الحالية
 /  المدىقياس المخاطر الخاصة باألصل  من خالل 

 التقدير المتشائم للعائد  ــ  التقدير المتفائل للعائد 

  كلما زاد المدى الخاص بأي أصل كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة تغير العائد و بالتالي درجة المخاطرة المرتبطة بهذا
 .األصل 

 . كلما ارتفعت المخاطرة ألي استثمار من االستثمارات كلما كان العائد المتوقع لهذا االستثمار اعلى 

 =   حساب متوسط عائد الشركة
 (االحتمال السيءxالعائد السيء(+)االحتمال العاديxالعائد العادي (+)االحتمال الجيدxالعائد الجيد )
 

 
 مجموع مربعات انحرافات عن وسطها مضروب في احتماالتها لكل شركة على حده =  االنحراف المعياري

 [و هكذا  9مربعها  3,  4مربعها  2يقصد بمربع انحرافات تربيع الناتج مثالً ]  توضيح 

 
  كلما ارتفع االنحراف المعياري للشركة المراد قياس خطرها كلما كانت ذات مخاطرة أعلى من مقارنتها في حالة أن

 مقارنتها كانت أقل منها.
 

 معامل االختالف  :

معامل االختالف = 

االنحراف المعياري للقيم

متوسط العائد
 

 

 العالقة بين العائد والمخاطرة:
يزداد العائد المرغوب كلما زادت المخاطرة المتوقعة لذلك  حيث عالقة طرديهتعتبر العالقة بين العائد والمخاطرة 

 المشروع.
 

 فترة االحتفاظ كرقم:العائد خالل  
 (12000= 10000+2000) العائد الجاري + العائد الرأسمالي( =) 

 العائد كنسبة عشرية:
 ( في السهم الواحد.هلله12=  100000÷12000( )ثمن الشراء÷ العائد الجاري + عائدا رأسماليا ) 
 
 

 معدل الفائدة 
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 في حالة االحتفاظ برصيد معين فأن  : -1
 % { 7.5=  100(×20000÷1500وهذا =}) 100× مبلغ االقتراض ÷ = قيمة الفائدة السنوية االسميمعدل الفائدة 

 الرصيد المعوض({ –قيمة القرض ÷ ) } قيمة الفائدة معدل الفائدة الفعلي=
 %10=  0.1(= 15000÷1500({ وهذا يساوي )20000-5000÷ )1500}
 

 ..في حالة الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما 2
 الرصيد ( {. –قيمة القرض ÷ ) } قيمة الفائدة  =  المعدل الفعلي للفائدة

 % تقريبا 8=  0.08(= 18500÷1500({ وهذا يساوي )20000-1500÷ )1500}
 
 في حالة أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات . - 3

 ( {1عدد الدفعات + × ) القرض }قيمة ÷ قيمة الفائدة( × عدد الدفعات ×  2= ) المعدل الفعلي للفائدة
 ( =2×4×1500( ÷ )20000(×4 +1) 
     ( =2×4×1500÷ )10000 
     =12000÷100000         =0.12                  =12 % 

 

   السندات 
 في حالة إصدار السند بقيمته االسمية : 
 (. 10%مقدارها ) بعالوة إصداربيع السند 

 . القيمة االسمية للسند + السعر اإلضافي للسندصافي سعر بيع السندات = 

 
 

 (. 10%مقداره ) بخصم إصداربيع السند 
 صافي سعر بيع السندات = ) القيمة االسمية للسند + السعر المخصوم للسند (

 
 
 

 عدد األسهم المصدرة(÷   ) حقوق الملكية  /  القيمة الدفترية 
وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام كلما كانت ربحية هذه المؤسسة عالية تكون لدى تعتبر القيمة الدفترية للسهم مستمرة 

 هذه المؤسسة أرباح قد يكون من ضمنها األرباح المحتجزة فكلما عليت حقوق الملكية كلما كانت القيمة الدفترية أعلى.
 

 األسهم الممتازة 
 في حالة اإلصدار بالسعر اإلسمي: تكلفة السهم الممتاز  -1
 نفقات إصدار األسهم الممتازة( – 1× ) )سعر السهم الممتاز ÷ = األرباح السنوية الموزعة  

 ({0.05  -1× )100÷ }  0,1× 100مثال  : = 
     =10  ÷95  =10.5% 
 % :10في حالة بيع السهم بزيادة  تكلفة السهم الممتاز  -2
 فقات إصدار األسهم الممتازة(ن – 1× ) )سعر السهم الممتاز ÷ = األرباح السنوية الموزعة  
    =100  ×0.1  { ÷110(×1- 0.05}) 
   = 10÷104.5  =9.5 % 
 %:5في حالة بيع السهم بخصم تكلفة السهم الممتاز  -3

 نفقات إصدار األسهم الممتازة( – 1× ) )سعر السهم الممتاز ÷ = األرباح السنوية الموزعة 
    =100 ×0.1  { ÷95 ( ×1- 0.05}) 
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    =10 ÷90.2  =11.1 % 
 ** القانون واحد بس حبيت أوضحه لكم  و ابسطه اكثر بالتطبيق في حالة  السعر االسمي أو بالزيادة أو بالخصم 

 . ويقصد بالقيمة السوقية المرجحة قيمة كل مصدر تمويلي في السوق 

  أما القيمة الدفترية المرجحة فتمثل وزن كل مصدر تمويلي حسب قيمته في السجالت 
 القيمة السوقيةأو عن طريق  القيمة الدفتريةإما عن طريق  متوسط التكلفةمن الممكن حساب 

  

 أوالً / حسابها بالقيمة الدفترية 
 عدد أسهم المصدرة÷ القيمة الدفترية  =  حقوق الملكية 

 تكلفة هذا المصدر×   نسبة المصدر  =  المرجحة لكل مصدرالتكلفة 

 متوسط التكلفة المرجحة لألموال = مجموع التكلفة المرجحة 

 المجموع الكلي÷ = المبلغ " القيمة الدفترية " النسبة المئوية للمصدر
 

 ثانياً / حسابها بالقيمة السوقية 
تكلفة × القيمة السوقية أ / التكلفة المرجحة لكل مصدر =

 هذا المصدر
مجموع التكلفة  ب / متوسط التكلفة المرجحة لألموال =

 مجموع القيمة السوقية÷ المرجحة 
 
 

 الموجودات ــ المطلوباتحقوق المساهمين  =

 = ــ مصروفات التشغيل ــ مصروفات أداريه عموميه ــ ومصروفات تشغيلية أخرى  إجمالي المبيعاتربحالتشغيل 
 

 انها تنقسم الى قسمين:نسب السيوله و 
 : وهي تقيس عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداوله. النسبة الجارية -1

 الخصوم المتداولة÷ النسبة الجارية = األصول المتداولة 

 = البنك النقدية بالصندوق+استثمارات مالية قصيرة االجل+الذممالمدينه +بضاعة )مخزون االصول المتداولة
 سلعي(+مصروفات مدفوعه مقدما

 = الذمم الدائنة + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة االجل +  قروض بوالص االعتماد)بما الخصوم المتداولة
 انها تسدد خالل فترة زمنية التزيد عن السنه فتعتبر من ضمن الخصوم المتداولة(

 
 تسديد مطلوباتها المتداولة دون تسييل المخزون.تقيس هذه النسبة مقدرة الشركة على  : النسبة السريعة -2

 

 المخزون  –الموجودات المتداوله 
 المطلوبات المتداوله 

 = البنك + استثمارات مالية قصيرة األجل + الذمم المدينة + مصروفات مدفوعه مقدما ً.المخزون -األصول المتداولة 
 المكشوف بالبنك + قروض قصير األجل + قروض بوالص االعتماد. الذمم الدائنة + المخصصات + الحساب= الخصوم المتداولة

 

 النسبة الجارية تختلف عن النسبة السريعة:

 تتضمن المخزون وهنا تكون عدد المرات مرتين إلى مرة واحدة أي بعبارة أخرى أن كل أصلين يقابلهما خصم  فالجارية
 واحد فقط، 

 :على المخزون وكل أصل يقابله خصم واحد.ال تتضمن وال تشمل بينما في النسبة السريعة 
 



                                                                                                               تنسيق أم ريتاج                                      الريم للتمويل واالستثمار                                       حقيبة        
 

                                                                                                                                                                                                                                                ريم احمد
   

 دوران المخزون -1
 رصيد المخزون÷ = المبيعات معدل دوران المخزون

 دوران النقدية -2
 رصيد النقدية÷ = المبيعات معامل دوران النقدية في فترة زمنية معينة

 دوران الذمم -3
  صافي الذمم÷ = المبيعات معدل دوران الذمم

  قيمة الدائنية –المديونية = قيمة صافي الذمم
  .الذمم المدينة÷ = المبيعات المدينةمعدل دوران الذمم 
  .الذمم الدائنة÷ = تكلفة البضاعة المباعة الدائنةمعدل دوران الذمم 

 نسبة رأس المال العامل:-4
  100× ول مجموع األص÷ رأس المال العامل القاعدة الستخراج هذه النسبة هي: إدارة رأس المال العامل =

 الذمم الدائنة. -=المخزون + الذمم المدينة الستخراج رأس المال العامل
  األصول المتداولة و األصول الثابتة ومجموع األصول =

 نسبة العائد: -5
 100× على مجموع األصول ÷ = الربح الصافي بعد استخراج الزكاة الواجبة نسبة العائد على األصول 

 حقوق الملكيةمعدل العائد على  -6 
 100× قيمة حقوق المالك ÷ = الربح الصافي بعد استخراج الزكاة معدل العائد على حقوق الملكية

 ربحية السهم: -7
 عدد األسهم÷ صافي الربح  ربحية السهم =

 . هذه النسبة مهمة ومؤشر مهم بالنسبة للمستثمر فهي تعطي العائد الجاري  بالنسبة لهذا المستثمر 
 القيمة الحالية:  تعتبر احد اساليب تقييم المشروعات .صافي  -8

 القيمة الحاليه لتكاليف -القيمة الحالية للمنافع صافي القيمة الحاليه =
 التدفقات النقدية الخارجه -التدفقات النقدية الداخلة :وبعبارة أخرى 
 يجب ان يكون صافي القيمة الحاليه برقم موجب وإال فإن المؤشر لهذا المشروع يكون فيه مخاطرهعاليه 
 التدفق النقدي السنوي : -9

 (. تكلفة الوحده× )كميه المبيعات  –سعر بيع الوحده( × )كمية المبيعات 
 أسلوب الرقم القياسي للربحيه-10

 .االستثماريه او التدفقات الخارجه التكلفه÷ المستلمه تقول  النقديهلتدفقات لحساب رقم القياسي للربحيه =
 
 

 

" المسائل العلميه   ريماسئله االخت  تم بحمد هللا اعاده تنسيق حقيبه الريم للمقرر التمويل واالستثمار ويضم  :

 الشمري فيصل و .. الصبيح محمدواالسئله شامله من اجتهاد الطالب " سمو ل "والقوانين  ندىل 

 "" ريتاج أم تنسيق""  دعائكم من تنسونا ال
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