
 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 الحلول

 

 المرفقة نجد ان المطلوب مؤشر الربحٌة للمشروع 1رقم  بالرجوع  للحاالت العملٌه -1

 الف لاير قٌمة االستثمار 055555لاير للسهم تساوي  05سهم بسعر  0555= عدد االسهم 

 ارباح عوائد سنوٌة 10555سهم تساوي   0555* لاير للسهم  0=ارباح موزعة نهاٌة العام 

 الف لاير 000555= سهم  0555* لاير  00كان سعر السهم اٌضا بنهاٌة العام 

 الف 005555=  000555+10555= قٌة لالستثمار القٌمة السو+ الربحٌة تساوي مجموع االرباح 

 (ال شًء مما ذكر  -د) تكون االجابة 

 

لربح السنوي الموزع على المساهمٌن اضافة الى ٌعنً هدف تعظٌم الثروة من وجهة نظر المستثمر ا -0

 الربح الرأسمالً الناتج عن الزٌادة فً القٌم السوقٌة للسهم

معامل *  005555التدفق النقدي = فان القٌمة الحالٌة للتدفق النقدي  0من معلومات الحالة العملٌة رقم  -0

 سنوات 0عند (  500050)  0القٌمة الحالٌة من الجدول رقم 

 فان المدى ٌساوي 0ومات الحالة العملٌة رقم من معل -0

 %8% = 8 -% 10= الفرق بٌن اكبر قٌمة واصغر قٌمة 

 

 غٌر واضحة ولكن المطلوب نسبة معدل دوان االصول الثابتة 0حالة عملٌة رقم  -0

 االصول الثابتة÷ المبٌعات / الحل 

005555  ÷1005555 

 

 لكٌةوالمطلوب العائد على حقوق الم 0حالة عملٌة رقم  -0

 حقوق الملكٌة÷ الربح بعد الضرٌبة / الحل 

008855  ÷1005555 

 

 ٌقصد بالموازنة الرأسمالٌة -8

الخطة التفصٌلة التً تحتوي على التدفقات النقدٌة الخارجة والتدفقات النقدٌة المرتبطة باالصول / الحل 

 .الراسمالٌة

 االٕالك فً اىسْح اىثاىث ذساٗيفاُ قٍَح ( ٌجة اىشج٘ع ىٖا  ( 7ٍِ ٍعيٍ٘اخ اىذاىح سقٌ  - 8
 001111اىسْح االٗىى ذنُ٘ اىقٍَح ماٍيح 

 81111ذساٗي % 01اىسْح اىثاٍّح تاسرٖالك 
 01111ذساٗي % 01اىسْح اىثاىثح تاسرٖالك 

 01111ذساٗي % 01اىسْح اىشاتعح تاسرٖالك 
 01111ذساٗي % 01اىسْح اىخاٍسح تاسرٖالك 



اىْسثح ٗىنِ إٌ شً تأّ تاٗه سْٔ ذنُ٘ اىقٍَح ًٕ اىَعطآ ٗتعذ رىل ٕٗنزا ذنُ٘ اىذساتاخ ٍَٗنِ ذرغٍش 

 ٌنُ٘ اىضشب فً اىْسثح ٗذطشح ٍِ اىقٍَح االصو ، اذَْى ذنُ٘ اىفنشج ٗصيد
 
 ٗفً داىح ٗج٘د قٍَح خشدج فاُ( اىٔ ) عْذ دساب اىرذفقاخ اىْقذٌح الصو ٍعٍِ  -9

 قٍَح اىخشدج ذخصٌ ٍِ اىرذفق اىْقذي اىَثذئً
  ) اىسؤاه ىٔ اجاتاخ عذٓ ىعذً ٗض٘دح اٌِ ٌنُ٘ اىذساب ٍِ سْ٘اخ اىَششٗع ٕزا (
 صافً اىقٍَح اىذاىٍح ىيَششٗع  – 01

 سأط اىَاه اىَثذئً -ٍعاٍو اىقٍَح اىذاىٍح * ذساٗي اىرذفقاخ اىْقذٌح 
 (0جذٗه  % )01سْ٘اخ ّٗسثح  0ٍٗعاٍو اىقٍَح اىذاىٍح ٍِ اىجذاٗه اىَاىٍح اىخاصح تاىقٍَح اىذاىٍح عْذ 

 007008ٌٗنُ٘ اىذو 
 

اىَؤسساخ اىَاىٍح / اىَاىٍح اىذٗىٍح  / ذذيٍو االسرثَاس/ ذرذذد ٍجاالخ االداسج اىَاىٍٔ فً اىَاىٍح اىعاٍح  - 00

 االداسج اىَاىٍح ىيَْشأخ/ 
 
 ٍِ االّرقاداخ اىَ٘جٖح ىسرخذاً ٕذف ذعظٌٍ اىشتخ - 00

 عْصش اىَخاطشجٗذجإو  /ذجإو ّظشٌح اىقٍَح اىضٍٍْح ىيْق٘د 

10- 

 ٌٗ٘جذ جذٗه ٗاىَطي٘ب ٍارا ٌعًْ اىجذٗه  0ٍِ ٍعيٍ٘اخ اىذاىح سقٌ  -00
 

 ٌَثو دسثا ذثاٌِ ع٘ائذ اىَششٗع / اىذو 
 ( اىرثاٌِ -ٍجَ٘ع االّذشاف  -اىعائذ اىفعيً ) ٍِ اىَعطٍاخ تاىجذٗه ماُ ْٕاك عيى اىر٘اىً 

 
 ىذٌُ٘ طٌ٘يح االجو ذساٗيفاُ ّسثح ا 3ٍِ ٍعيٍ٘اخ اىذاىح اىعَيٍح سقٌ  -00

 ٍجَ٘ع ٍٕنو ساط اىَاه÷ اىذٌُ٘ طٌ٘يح االجو 
 

 االسقاً غٍش ٗاضذح ٗىنِ اىقاُّ٘ ٌٍٖ فقظ ذعٌ٘ض تاالسقاً
 
 فاُ 3ٍِ ٍعيٍ٘اخ اىذاىح سقٌ  -00

 عذد االسٌٖ اىعاٍح ÷ صافً اىشتخ = ّصٍة اىسٌٖ ٍِ االستاح اىَذققح 
= 407800 ÷ 5000 

 
 اىَ٘اصّاخ اىشأسَاىٍحٌرطية اعذاد  -07

 مو ٍارمش اعالٓ / اىذو 
اىذٍاج االقرصادٌح اىَر٘قعح / ذنيفح االسرثَاس اىشأسَاىً / ذناىٍف اىرشغٍو / ًٕٗ ٍعيٍ٘ا عِ اىطية اىَسرقثيً 

 ( قٍَح اىخشدج) اىقٍَح اىَرثقٍح فً ّٖاٌح اىعَش االفرشاضً ىيَششٗع / ىيَششٗع 
 
فاُ االٕالك ىيسْح االٗىى ٕ٘ قٍَح ساط اىَاه االصيً اٗ اىرنيفح  8ٌ ٍِ ٍعيٍ٘اخ اىذاىح اىعَيٍح سق -08

 ( االسقاً غٍش ٗاضذح ٗىنِ اىفنشج اُ شاء هللا ذنُ٘ ٗاضذح )اىشأسَاىٍح ىيَششٗع 

 

 



 ٌتم حساب صافً القٌمة الحالٌة الي مشروع -19

 007001فان مؤشر الربحٌة للمشروع تساوي  9من معلومات الحالة االعملٌة رقم  -20
 

 تعد المرحلة التً تحقق فٌها  - 21

 وصول التصنٌع الى ذروته وظهرو الحاجة للبحث عن مصدر التموٌل  /1

 التركٌز على اهمٌة توفٌر السٌولة / 2

 انتشار االسواق المالٌة / 3

 انتشار مؤسسات الوساطة المالٌه / 4
 

 بداٌة العشرٌنات -المرحلة الثانٌة / الحل 
 
 

 مدخل العالقة بٌن الربح والمخاطرة من المداخل التً تحدد اهداف المالٌة ومن اهداف المدخلٌعتبر  - 22

 تحقٌق المرونة  -الرقابة المستمرة  -تقلٌل المخاطرة  -تحقٌق اقصى / الحل 
 

 فان العائد المتوقع هو%  00ومعدل العائد على االستثمار هو %  8اذا كانت لدٌنا عالوة مخاطرة  - 23

 % 01/ الحل 

 

 فً اطار تحلٌل القوائم المالٌة تشمل نسب المدٌونٌة على  -

 نسب النقدٌة -نسبة التداول السرٌع  -نسبة التداول / الحل 
 

 فان  3من معلومات الحالة العملٌة  -25

 حقوق الملكٌة÷ الدٌون طوٌلة االجل =الحل نسبة الدٌون الى حقوق الملكٌة 
 

 فان 3معلومات الحالة العملٌة  -26

 عدد االسهم العادٌة÷ االرباح الموزعة = االرباح الموزعة للسهم / الحل 
 

 ٌعنً انخفاض قسط االهالك الى  -27

 انخفاض صافً التدفق النقدي -زٌادة صافً الربح  -زٌادة الضرائب / الحل 
 

 ( اللً واضح عنده الحالة ٌسدحها هنا )غٌر واضح  -28
 

 لحساب صافً القٌمة الحالٌة ال مشروع عندماتستخدم الصٌغة التالٌة  - 29

 راس المال المبدئً موزع على عده دفعات مع وجود قٌمة خردة/ الحل 
 

 فان صافً القٌمة الحالٌة للمشروع 01معلومات الحالة  - 30

نقدٌة تدفقات + معامل القٌمة  * 0تدفقات نقدٌة + معامل القٌمة * الحل نجمع التدفقات النقدٌة بالسنة االولى 



  % 01معامل القٌمة مع مالحظة ان النسبة *  3

 ( 90701) الناتج نطرح منه راس المال المبدئً وٌكون الناتج 
 

 تعد المرحلة التً تحقق فٌها التوجه نحو تطوٌر نماذج بدٌلة فً المجاالت الدقٌقة لالدارة المالً -31
.......... 

 

 من مراحل تطور الوظٌفة المالٌه -فترة السبعٌنات  -المرحلة السادسة / الحل 

 

 غٌر واضح -30السؤال 
 

 غٌر واضح - 33السؤال 
 

 هذا السؤال لكم علٌه الن السؤال باالساس غلط -30السؤال 

 فً اطار تحلٌل القوائم المالٌه تعتبر النسب التالٌه منن مجموعة نسب النشاط: كان السؤال ٌقول 

 معدل دوران المخزون -ت تغطٌة الفوائد عدد مرا -نسبة دوران االصول الثابته  (1
 

 معدل دوران المخزون -نسبة حقوق الملكٌة  -نسبة دوران االصوال المتداولة  (2
 

 هامش مجمل الربح -نسبة الدٌون الى حقوق الملكٌة  -نسبة دوران مجموع االصول  (3
 

 هامش مجمل الربح  -نسبة حقوق الملكٌة  -نسبة دوران مجموع االصول  (4
 

 ( تعتبر النسب التالٌة من مجموعة نسب المدٌونٌة او االقتراض) المفروض السؤال ٌكون كالتالً 
 

 الً عنده الحل ٌقولنا
 

 غٌر واضح - 35
 

 فً تحلٌل القوائم المالٌة باستخدام النسب المالٌه ٌحسب العائد على هٌكل راس المال كالتالً -36

 ( الدٌون طوٌلة االجل+ حقوق الملكٌة ) ÷ ( الدٌون طوٌلة االجل فوائد + الربح بعد الضرٌبة  ) / الحل
 

 ٌحسب صافً التدفق النقدي ألي مشروع وفق المعادلة التالٌة -37

 االهالك+ صافً الربح = صافً التدفق النقدي / الحل 

 

ا تاىسؤاه ٕو ىٌ افَٖح الُ اىذو ٌجة اُ ذذسة االٕالك اىسْ٘ي ٗال ٌ٘جذ ىذٌْا قٍَح خشدج اىرً ىٌ ٌ٘ضذٖ -

 ذذسة صفش اً ال
 



 غٍش ٗاصخ اىرصٌ٘ش - 39
 

 ٌعًْ عيٌ اىَاىٍح  - 40
 اىعَيٍح االداسٌح اىرً ذٖرٌ تاذخار اىقشاساخ فً ض٘ء اىَعيٍ٘اخ اىرً ٌقشسٕا اىْظاً اىَذاسثً/ اىذو 
 

 ٌعًْ ٕذف ذعظٌٍ اىثشٗٓ ٍِ ٗجٖح ّظش اىَْشأٓ - 41
 ً اىنفاءج االقرصادٌح ٗاذخار اىقشاساخصٌادج اىَخشجاخ عِ اىَذخالخ ٗذعْ/ اىذو 
 

 فاُ 0ٍِ ٍعيٍ٘اخ اىذاىح سقٌ  - 42
 0ٍعاٍو اىقٍَح اىَسرقثيٍح ٍِ جذٗه  *قٍَح االسرثَاس = اىقٍَح اىَسرقثيٍح تْٖاٌح االسرثَاس 

 
فً داىح ذساٗي ع٘ائذ اىَششٗعاخ فاُ افضو اداج اىَفاضيح تٍِ اىَششٗعاخ االسرثَاسٌح عيى اساط  - 43

 خاطش ٕ٘ اىَ
 ٍعاٍو االخرالف/ اىذو 

 

 

 فً اطار تحلٌل القوائم المالٌة تعتبر النسب التالٌة من مجموعة نسب الربحٌة -

 قوة االٌرادٌة -هامش صافً الربح  -هامش اجمالً الربح / الحل 
 

 فان 3من معلومات الحالة رقم  - 45

 العملٌات االصول المشاركة فً÷ صافً ربح العملٌات  = القوة االٌرادٌة
 

 الربح بعد الضرٌبة وصافً الربح/ نالحظ ان هنا اجابتان قد نقع بها 

 صافً الربح ٌعبر عنه اٌضا بالربح التشغٌلً
 

 فً تحلٌل القوائم المالٌة باستخدام النسب المالٌة ٌحسب المضاعف كالتالً - 46

 المضاعف ٌسمى اٌضا مكرر الربحٌة

 قة للسهماالرباح المحق  ÷السعر السوقً للسهم 

 

 أطٌب التمنٌات لكم بالتوفٌق والنجاح

 عبدالعزٌز بن سعد/ أخوكم 


