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 مبادئ التمويل

 

 التعليم النظامي
 

 
 
 

 

 اجب بصح أو خطأ :

 .الربحيةإن قيام اإلدارة المالية باالحتفاظ بنقدية زائدة عن حاجتها يتعارض مع هدف  .1
 أن مخاطرها منخفضة لذلك فإن عوائدها منخفضة. المالأحد مزايا األدوات المتداولة في سوق  .2
 سعر الفائدة على القروض المصرفية. ارتفاعينخفض اإلقبال على القبوالت المصرفية عند  .3
 .تداولالثانوية هي سوق السوق  .4

 من خالل إعادة جدولة الديون. الفنييمكن التغلب على العسر المالي  .5

بموجب اتفاقيات إعادة الشراء، تتعهد الشركة المقترضة بإعادة شراء األوراق المالية من الجهة  .6
 من سعر البيع المحدد. أقلبسعر  المقرضة في تاريخ محدد الحق

 النخفاض المخاطر. النقديةمقارنًة بالسوق  الماليةيفضل المستثمرون االستثمار في أدوات السوق  .7

 

 : اختر االجابة الصحيحة

إذا علمت أن متوسط المخزون بين بداية  8
،  25222ونهاية المدة في إحدى الشركات 

ل.س  752222كما بلغت المبيعات الصافية 
، فإذا علمت أن نسبة هامش الربح اإلجمالي 

 : فإن معدل دوران المخزون %32قد بلغت 
A. 21 مرة 
B. 9 مرة 
C. 25 مرة 
D. 22 مرة 
 

قد  2214لعام إذا علمت أن المبيعات اإلجمالية  9
وأن مردودات المبيعات بلغت  152222بلغت 

 2215، وأن المبيعات الصافية في عام  25222
، نالحظ باستخدام أداة الحليل  102222قد بلغت 
 األفقي :

A.  أن نسبة التغير في المبيعات الصافية تساوي
+22% 

B.  أن نسبة التغير في المبيعات الصافية تساوي
+44% 

C. لمبيعات الصافية تساوي أن نسبة التغير في ا
+32.5% 

D. غير ذلك 

، أوراق مالية قصيرة األجل  $65222ظهرت لك المعلومات التالية من ميزانية إحدى الشركات : النقدية  
 ، $92222، مدينون  $52222، مصروفات مدفوعة مقدماً  $65222، مخزون سلعي  75222$

  $125222، أوراق دفع  $75222دائنين  ، $52222قرض طويل االجل 
 01-01-00-01المطلوب اإلجابة عن األسئلة 

 تساوي :  قيمة رأس المال العاملإن  01
A. 5222 
B. 95222 
C. 32222 
D. 145222 

 للشركة تساوي :  السيولة السريعةإن نسبة  00
A. 1.15 مرة 
B. 1.225 مرة 
C. 2.025 مرة 
D. 2.375 مرة 

 إن نسبة التداول للشركة تساوي :  01
A. 1.225 مرة 
B. 1.725مرة 
C. 1.3 مرة 

 :  إن نسبة النقدية 01
A. 1.15 مرة 
B. 2.7 مرة 
C. 2.325 مرة 

 
   B مبادئ التمويلورقة عمل 
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 التعليم النظامي
 

D. 1.475 مرة D. 2.45 مرة 

بلغت قيمة تكلفة البضاعة المباعة إلحدى  01

ل.س ، كما بلغت قيمة  004444الشركات 

ل.س ، فكم يوم  00444 الذمم الدائنةمتوسط 

 : تحتاج الشركة لتسديد ديونهاوسطياً 

A. 64.11 يوم 

B. 36.70 يوم 

C. 33.70 يوم 

D. 3.370 يوم 

لديك المعلومات التالية عن إحدى الشركات :  01

ل.س ، األصول الثابتة  104444األصول المتداولة 

ل.س ، االلتزامات طويلة  6004444الصافية 

ل.س ، االلتزامات المتداولة  004444األجل 

ل.س ، باستخدام أداة التحليل الرأس  004444

 وق الملكية :)العامودي( تكون نسبة حق

A. 30% 

B. 00% 

C. 64% 

D. 01% 

 التالية الميزانية عناصر من عنصر أي 01
 : سيولة األكثر يعتبر

A  .المباني 
B  .المخزون 
C  .والسيارات اآلالت 
D  .المالية الذمم 

 60444يرغب أحد األشخاص بالحصول على مبلغ  01

، ما هو المبلغ الذي سنوات من اآلن  3ليرة بعد 

مركبة  %0استثماره اليوم بمعدل فائدة يجب عليه 

سنوياً للحصول على هذا المبلغ ؟ )الجواب رقمين 
 بعد الفاصلة(

A. 63307.34 

B. 61000.13 

C. 61070.61 

D. 63330.60 

كم سنة تقريباً نحتاج لنحصل على ضعفي  08
مبلغ يتم استثماره بسعر فائدة سنوية مركبة 

 ؟ )قرب الناتج إلى أقرب رقم صحيح( 0%
A. 9 سنة 
B. 7  سنة 
C. 13  سنة 
D. 11 سنة 

وإحدى الشركات بأن إذا تم االتفاق بين أحد البنوك  09
سنوات على  سبعتقوم الشركة بسداد دينها على مدى 

ل.س،  70444شكل دفعات سنوية متساوية مقدارها 

كل سنة، فكم يبلغ أصل هذا الدين إذا  نهايةتدفع في 

 ؟؟ %66كان سعر الخصم 
A. 733700.01 
B. 600760 
C. 303060.70 
D. 300701.66 

 وإلى الخاص حسابه على طالب 5 لتدريس المدارس إلحدى س.ل مليوني بمبلغ التبرع المحسنين أحد أراد 11
 :سنوياً  الواحد الطالب تكلفة فتكون ،%0 القادمة الزمنية الفترة خالل المتوقع الخصم سعر كان فإذا االبد،

A. 614444 ل.س 
B. 34444 ل.س 
C. 30444 ل.س 
D. غير ذلك 

 


