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 ؤهم ماجم رهشه في اإلاباششة الشابعت 

 اداسة مالُت

ض العهالوي.  د. عبذالعٍض

  مى ظهل ًدخاج جشهيز ومزاهشة فهم. 2ملشس اداسة مالُت 

  ظااٌ. 55ماساح جخجاوص  الاظئلت العملُت اكل مً الىـشي 

 ؤسحىا الترهيز على الاظئلت اإلاؼشوخت :

 جصىف الاوساق اإلاالُت التي ًخم جذاولها في الاظىاق اإلاالُت على عذة اهىاع منها : -5

 هىع العهم والعىذ . ؤ

 البُع والششاء . ب

 ػبُعت العائذ وحهت الاصذاس  . ث

 العىذاث حعخبر مً مً الاوساق اإلاالُت راث: -2

 عائذ زابذ  . ؤ

 عائذ مخغير  . ب

خ إلاارا حعخبر العىذاث مً الاوساق اإلاالُت راث العائذ الثابذ؟  -3 الجها جدمل عائذ زابذ وجاٍس

 اظخدلاق زابذ

خىكف اصذاسها للعىذاث على مذي كذستها على الىفاء بـ :  -4  التزاماتها الحىىمت جصذس ظىذاث ٍو

 ادًت الاظهم العمجمىعت الاوساق اإلاالُت التي جدمل عائذ مخغير ماهي؟  -5

ىت ؟  -6 ف اروهاث الخٍض ذ عً ظىه واخذه ٌعترد خاملها ماهى حعٍش ؤدواث دًً جصذس بأحل ال جٍض

خ الاظخدلاق  اإلابلغ عىذ اظخدلاكها فلؽ, ولىً باظخؼاعخه بُعها كبل جاٍس

برا اهخفظذ جيلفت جبادٌ الصفلاث اإلاالُت وهزلً ظشعت ججاوب هزا الاهخفاض مع اإلاعلىماث  -7

 الاظعاس ٌعخبر:واوعياظها على 

 فاعلُت ظىق الاوساق . ؤ

 هفاءة الاظىاق اإلاالُت  . ب

 ماهي العالكت بين العائذ واإلاخاػشة : -8

 ػشدًت  . ؤ

 عىعُت  . ب

 اإلاخاػش اإلاىخـمتٌعخخذم معامل بِخا للُاط :  -9

ف الاظهم اإلامخاصة ؟  -51  ماهى حعٍش
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هي ألاظهم التي جذخل طمً خلىق اإلالىُت وجدمل خصائص مشترهت بين ول مً العىذاث  

ذ وكذ جىىن كابله و ألاظهم العادًت جدمل عائذ زابذ مثل العىذاث وال حعؼي ؤصحابها خم الخصٍى

ل بلى ؤظهم عادًت.  ومً هاخُت ؤخشي حشترن مع ألاظهم العادًت في ؤجها ال  لالظخذعاء ؤو الخدٍى

ت في الخىصَعاث عً ألاظهم العادًت خ اظخدلاق لهم ؤولٍى  جدمل جاٍس

 % اخعبي مخىظؽ العائذ اإلاخىكع؟21%,59%,56%,55مثال:  ارا وان لذًً عذة عىائذ -55

مخىظؽ العائذ اإلاخىكع =
مجمىع جميع العىائد

 عدد العىائد
  =

               

 
  =17.5% 

 ػبعا هى كاٌ اهى اخعبي العائذ اإلاخىكع في ؿل جىفش اإلاعلىماث الخالُت : -52

Ba , Rf, Rm  لت الحل  ..وساح اطُف مثاٌ عشان وعشف ػٍش

% , 8,  عائذ العىق  0.9عً ظهم ششهه )اإلاشاعي(:بِخا العهم   ارا جىفشث لذًً اإلاعلىماث الخالُه

ىه (  :  م 3العائذ الخالي مً الخؼش ) ظعش فائذه ظىذاث الخٍض % , العائذ اإلاخىكع للعهم عً ػٍش

 : هى   CAPMاظخخذام 

A. 12 % 

B. 9% 

C. 5% 

D. 7.5% 

 

 

 

 

 

 مالخـاث مهمت حذا:  -

5- (Rm-Rf هزا الشم مً اإلاعادلت ًمثل عالوة جدمل مخاػش ) .. العىق 

وعىض عً  %5جىطُذ ٌعني لى عؼاها باإلاعإلت ان عالوة جدمل مخاػش العىق حعاوي مثال 

 حاهضة  Rm-Rfاللىط وامل ٌعني هى عاػُىا كُمت 

𝑹𝒂 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒂(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 

𝑹𝒂 =  العائد املحىكع من السهم

𝑹𝒇 =  العائد الخالي من املخاطر

𝑹𝒎 =  العائد املحىكع من محفظة السىق 

𝛃𝒂 =  معامل بيحا للسهم

𝑹𝒂 = 𝟎.𝟎𝟑+ 𝟎.𝟗(𝟎.𝟎𝟖− 𝟎.𝟎𝟑) 

𝑹𝒂 = 𝟎.𝟎𝟕𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕.𝟓  
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2- Ba*(Rm-Rf)  هزا الشم ًمثل عالوة جدمل مخاػش العهم 

ل الى :  -53  اظىاق الىلذ واظىاق سؤط ماٌجصىف الاوساق اإلاالُت بغشض الخمٍى

ف اإلاخاػش اإلاىخـمت؟  ماهى  -54 )اإلاخاػش العىكُت( جازش على حمُع الاظدثماساث في الاكخصاد, حعٍش

 وهزا الىىع مً اإلاخاػش ال ًمىً ججىبها.

ف اإلاخاػش الغير مىخـمت ؟  -55 هي جلً اإلاخاػش التي ًمىً ججىبها وجازش على الاظدثماساث ماهى حعٍش

 بعُنها.

م : -56  الخؼش هدعبه عً ػٍش

 الخفاطل  . ؤ

 الخيامل  . ب

 الخباًً  . ث

 الجمع والؼشح  . ر

ف الخباًً؟ -57  ماهى حعٍش

هى مجمىع مشبعاث اهدشافاث عىائذ ألاصل عً جباًً عىائذ ألاصل )ؤو خؼش الاظدثماس في ألاصل(    

 العائذ اإلاخىكع مشجحت باخخماالث خذوثها.

هُف هميز اإلاششوعاث مً خالٌ معامل الاخخالف هفظل ؤي مششوع في خالت ؤخذ اإلاششوعين ؤهبر  -58

 عائذه وفي دسحت خؼشه : في

 معامل الاخخالف الاكل  . ؤ

 معامل الاخخالف الاعلى  . ب

ت ساح ادسج مثاٌ على هالجضئُت :  -59  الذهخىس رهش  اخعبي اإلاخىظؽ اإلاشجح للمدفـت الاظدثماٍس

                     p= ∑ WiRi(R) هىا اللاهىن اإلاعخخذم :                

ت لشحل ؤعماٌ جبلغ كُمتها  اٌ خُث جخىىن هزه اإلادفـت مً مششوعين  5111111مدفـت اظدثماٍس ٍس

 وهما ؤ و ب 

اٌ   ,  وجبلغ كُمت الاظدثماس في ب =  611111جبلغ كُمت الاظدثماس في ؤ =  اٌ 411111ٍس  ٍس

 %55%            ,    العائذ مً الاظدثماس ب = 8العائذ مً الاظدثماس ؤ =

 :ًجب خعاب ؤوصان ول مششوع في اإلادفـت.  ؤوال 

  1.61=  5111111/  611111وصن اإلاششوع )ؤ(= 

  1.41=  5111111/  411111وصن اإلاششوع )ب( = 
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 %51.8(= 1.55× 1.41( + )1.18×1.61اإلاخىظؽ اإلاشجح للمدفـت = ) 

ب ساح ادسحه لخىطُذ الفىشة:  وفُه ظااٌ في الخبٍى

ت مىىهت مً مششوعين, خُث ان خصت الاظدثماس في اإلاششوع الاٌو هي  , 6000هىان مدفـت اظدثماٍس

, وعلمذ بإن اإلاششوع الاٌو ًدلم عائذ مخىكع ملذاسه 4000وخصت الاظدثماس في اإلاششوع الثاوي هي 

% 5% ودسحت مخاػش بيعبت 8% واإلاششوع الثاوي ًدلم عائذ مخىكع ملذاسه 3% ودسحت مخاػش بيعبت 5

 % 70وعلمذ بإن معامل الاسجباغ بين هزًً اإلاششوعين هى 

 ًمىىً اظخخذام اللىاهين الخالُت:

خعاب وصن اإلاششوع مً اإلادفـت : ) -
كيمة الاسخثمار في املشروع

كيمة الاسخثمار في املحفظة ككل
 ) 

 (   )  ∑=E(R)Pكاهىن خعاب العائذ اإلاخىكع  مً اإلادفـت:  -

لت اإلاخىظؽ اإلاشجح  ت: هىا ػالب العائذ اإلاخىكع بؼٍش  فما هى العائذ اإلاخىكع مً هزه اإلادفـت الاظدثماٍس

A. 6.2% 

B. 5% 

C. 15% 

D. 5% 

 

 

 

 

 

 الاججاه وبىفغ اليعبت ٌعخبر هزا الاسجباغ:ارا وان العائذ مً مششوعين ًخجه في هفغ  -21

 اسجباغ مىحب جام  . ؤ

 اسجباغ ظلبي جام  . ب

 اكل مً الصفش  . ث

 ماهى الاسجباغ العلبي ؟ -25

الاسجباغ العلبي لىحىد عالكت عىعُت بين عىائذ العهمين و ٌعني رلً اهه في خالت اججاه ظعش  ٌشير  

 الهبىغؤخذ العهمين هدى الاسجفاع ظىف ًخجه العهم آلاخش هدى 

 ماهى الاسجباغ الاًجابي؟  -22

شير معامل الاسجباغ الاًجابي  لىحىد عالكت ػشدًت  بين عىائذ العهمين و ٌعني رلً اهه في خالت  َو

 اججاه ظعش ؤخذ العهمين هدى الاسجفاع ظىف ًخجه العهم آلاخش هدى الاعلى 

 خعاب وصن اإلاششوع مً اإلادفـت=) كُمت الاظدثماس في اإلاششوع/كُمت الاظدثماس في اإلادفـت هيل(

+كُمت اإلاششوع الثاوي  كُمت الاظدثماس في اإلادفـت هيل= كُمت اإلاششوع ألاٌو

= وصن اإلاششوع ألاٌو
𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.6 

وصن اإلاششوع الثاوي=
𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.4 

 E(R)P=∑𝑾𝒊(𝑬𝑹𝒊)(=0.6*0.05(+)0.4*.08=)0.062مً اإلادفـت:  العائذ اإلاخىكع  

ت هظشب في   %6.2=100هدىلها ليعبت مئٍى
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ف همىرج حععير الاصٌى اإلاالُت؟  -23  ماهى حعٍش

 العائذ اإلاخىكع مً الاظدثماس في ظهم معين.  ٌعخخذم هزا الىمىرج لخدذًذ

ٌعخخذم هزا الىمىرج لخدذًذ العالوة التي ًجب ؤن ًدصل عليها اإلاعدثمش ملابل جدمله جلً اإلاخاػش 

 )اإلاخاػش اإلاىخـمت(. 

ف الاظدئجاس الدشغُلي؟ -24 لي : ماهى حعٍش  هىان عذة اهىاع مً الاظدئجاس منها الدشغُلي والخمٍى

, ألهت یشجبؽ ؤظاظا باظدئجاس الخجھيزاث والخذماث مثل اظدئجاس الخذماث علذ یؼلم علیه ؤخُاها 

العیاساث وماهیىاث الخصىیش والحاظباث آلالیت . ووفلا لھزا الىىع مً ؤلاظدئجاس , یلذم اإلااحش الخذمت 

ا اإلاؼلىبت بما في رلً جيالیف الصیاهت الذوسیت والخإمين والظشائب ورلً ملابل دفعاث ظىىیت یذفعھ

 اإلاعخإحش للماحش هـير الاهخفاع بخذمت ألاصل.

لي ؟ -25 ف الاظدئجاس الخمٍى  ماهى حعٍش

یلتزم بمىحبه اإلاعخإحش بذفع ؤكعاغ اإلاعخإحش واإلااحش ًمثل ھزا الىىع مً ؤلاظدئجاس علذا بين 

مالیت للماحش هـير اظخخذامه لألصل , بدیث یىىن مجمىع ھزه ألاكعاغ اإلاالیت یغؼي كیمت 

 افت بلى جدلیم عائذ مىاظب للماحش.ألاصل باإلط

والبىً ساح ًدصل اإلابلغ جهاًت الفترة ماهى  %10ارا وان معذٌ الفائذة الاظمي مثال ٌعاوي  -26

  %10الن الخدصُل في جهاًت الفترة ارا الفائذة هي هفعها معذٌ الفائذة الفعلي ؟ 

ب :  مثاٌ جىطُحي لهالىلؼت ومىحىدة بالخبٍى

و واهذ هىان ششهت  %10في خالت ؤن معذٌ الفائذة الاظمي على الدعهُالث الائخماهُت اإلادذودة هى 

ذ ؤن جإخز كشض بلُمت  اٌ , علما بإن البىً ظىف ًلىم بخدصُل الفائذة جهاًت الفترة , فما  6000جٍش ٍس

 هى معذٌ الفائذة الفعلي :

A. 10% 

B. 10,26%                                              

C. 8% 

D.  الًمىً خعابه 

ل هزا ٌعخبر: -27  مجاوي  برا ظذدها كُمت الفىاجير خالٌ فترة الخصم فان الخمٍى

 اخعبي كُمت العهم العادي : -28

 ساح اخؽ لىم مثاٌ على هُفُت خعاب العهم العادي 

 الفترة :هھایت في خالت دفع الفائذة في 

 معذٌ الفائذة ؤلاظمي= معذٌ الفائذة الفعلي 
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ً كشس الاظدثماس في ظهم ششهه مىباًلي ولذًه اإلاعلىماث الخالُه : العائذ اإلاخىكع مً    اخذ اإلاعدثمٍش

اٌ وجىصع الششهه ؤسباح بيعبه  15% واللُمه الاظمُه لششهه مىباًلي = 12العهم =   % ماهى  10ٍس

 الععش العادٌ ) الحلُلي  .... جىصح به هزا اإلاعدثمش لششاء هزا العهم ؟ 

 ًمىىً اظخخذام اللاهىن الخالي لحل هزا العااٌ 

 كاهىن كُمه العهم العادي خعب العائذ  -

-   =
    

 
 

A. 12.5 

B. 15.5 

C. 21.3 

 ٌعاوي جيلفت سؤط اإلااٌ فان اللُمت العىكُت :برا واهذ الششهت جدلم عائذ  -29

 جشجفع  . ؤ

 جبلى زابخت  . ب

 جىخفع  . ث

 ماهي مضاًا الاسباح اإلادخجضة ؟ -31

 عذم وحىد بحشاءاث مؼىلت للحصٌى على الخمىیل اإلاؼلىب -

 مصذس جمىیل مشن مً خیث اللیمت والخىكیذ -

 ال جمثل التزاما على اإلايشإة یيبغي ظذاده في جاسیخ مدذد -

 اظخخذامھا في الخمىیل ال یدخاج بلى طماهاث ؤو سھً ألاصٌى  -

ف الشبذ الشؤظمالي؟ -35  ماهى حعٍش

 خاصل هاجج طشب اللُمت الاظمُت للعىذ في معذٌ الىىبىن ؤو الفائذة الذوسٍت

 ماهي دسحت اإلالاسهت بين العهم العادي والعهم اإلامخاص ؟ -32

 هالھما لیغ لها جاسیخ بظخدلاق

 مىیل دائم باليعبت للميشإةهالھما یمثل مصذس ج -

جخلف اإلايشإة عً دفع ألاسباح اإلاىصعت لحاملي ألاظھم اإلامخاصة والعادیت ال یادي على بفالط  -

 اإلايشإة

 ألاسباح اإلاىصعت لألظھم اإلامخاصة والعادیت ال یدلم وفشاث طشیبیت للميشإة ألهھا جذفع بعذ الظشیبت -

 بخؼبُم اللاهىن:

𝑷𝟎 =
𝟏𝟎 ×𝟏𝟓

𝟏𝟐 
=12.5 
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ف العىذ؟  -33  ماهى حعٍش

ف لل  عىذ ساح اهخبهم :فُه اهثر مً حعٍش

خ مدذد باإلطافت  العىذ: هى شهادة دًً ًخعهذ مصذسها بذفع كُمت اللشض واملت لحامل العىذ في جاٍس

 الى الفائذة.

 العىذ: الذخل الزي ًدصل علُه خامل هزه الىسكه لً  ًخجاوص اإلابلغ اإلاخفم علُه عىذ اصذاس الىسكه

) هزا الخعٍشف حا باالخخباس  وكذ ًلل عما هى مخفم علُه في خاالث الاععاس او الخخلف عىذ العذاد

 الفصل اللي فاث  ( 

 في خالت اهخفاض ظعش الاصل الزي اصذس ملابله علذ الخُاس فان ظعش خُاس الششاء : -34

 ًشجفع . ؤ

 ًىخفع . ب

 ًبلى مدعاوي  . ث

 الخُاس فان ظعش بُع الششاء :في خالت اهخفاض ظعش الاصل الزي اصذس ملابله علذ  -35

 ًشجفع . ؤ

 ًىخفع  . ب

 ًبلى مدعاوي   . ث

ض ي جهاًت مداطشة  -36  مهم حذا: 8مثاٌ الشصُذ الخعٍى

اٌ ,الفائذه ؤلاظمیت =   5111111ششهت  جؼلب كشض بلیمت  %,الشصیذ الخعىیض ي اإلاشترغ مً 55ٍس

 % مً كیمت اللشض 25البىً = 

ض ي بلُمت  اإلاؼلىب : خعاب معذٌ الفائذه  %:25الفعلي ارا وان ًؼلب البىً مً الششهت سصُذ حعٍى

 الحل:

 خؼىاث الحل:

اٌ  551111= 1.55*5111111خعاب كُمت الفائذة=   ٍس

اٌ  251111= 1.25*  5111111خعاب الشصُذ الخعىٍض ي=   ٍس

اٌ  751111=  251111 -5111111خعاب اإلابلغ اإلاعخفاد مىه =   ٍس
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اللاهىن اإلاؼبم للحل= 
فائدةال  كيمة 

املبلغ املسحفاد منه
 

 % 21= 551111/751111خعاب معذٌ الفائذة الفعلي= 

%  21%)فائذة اظمُت ( بلى 55وجىضح الىدیجت ؤن ؤلاخخفاؾ بالشصیذ اإلاعىض سفع معذٌ الفائذة مً 

 ) فائذة فعلیه (

 ارا واهذ الششهت حعخخذم الاسباح اإلادخجضة هزا ًادي الى: -37

ذ خلىق اإلالىُت الاظخمشاس فى . ؤ ل ًٍض  اظخخذام الاسباح اإلادخجضة همصذس جمٍى

ت الفائع ؟ -38  ماهي هـٍش

ت الفائع  اإلاعدثمش ال ًماوع مً  ←ججُب على هزا الدعاٌئ  Residual Theory of Dividendsهـٍش

اخخجاص الاسباح ارا وان معذٌ العائذ على اظدثماسها بىاظؼت اإلايشإة, ًفىق معذٌ العائذ الزي ًمىً 

 للمعدثمش جدلُلت لى اهت خصل على هصِبت مً الاسباح واظدثمشها بىفعت.

ت الفائع ان الخىصَعاث ال جخشج عً هىجها وظُلت لخىصَع الفائع مً الا   فهم مً هـٍش سباح, وان ًُ

 حجم الخىصَعاث ًخىكف في اإلالام الاٌو على كشاساث الاظدثماس.

 .وما ًدبلى بعذ رلً فُمىً جىصَعه ؤما برا لم ًدبلى ش يء فلً ججشي جىصَعاث باإلاشة

 وهىا الششح مً الىخاب:
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) جذسبىا على  مثاٌ جىطُحي لىُفُت خعاب الخباًً والاهدشاف والعائذ اإلاخىكع مً الاظدثماس :  -39

 الحل بااللت (

ًبين الجذٌو اإلاىالي العائذ اإلاخىكع مً ظهم ششهت )ظابً( في ؿل مجمىعت مً مثاٌ جؼبُلي  :

 ألاوطاع الاكخصادًت اإلادخملت مع دسحاث اخخماٌ خذور ول خالت.

 خعاب العائذ اإلاخىكع مً الاظدثماس في ظهم ششهت ظابً. -واإلاؼلىب هى:  

الاظدثماس في ظهم الششهت )الخباًً, الاهدشاف اإلاعُاسي, معامل خعاب دسحت الخؼش مً  -

 الاخخالف(.

حذٌو ًىضح ألاوطاع الاكخصادًت اإلاخىكعت واخخماالث خذوثها ومعذٌ العائذ اإلاخىكع مً العهم في ول 

 خالت:

عائد انسهماالحتمالاحلانة االقتصادية
%15%40ازدهار

%10%50عادي

 %4%10انكماش

) لت الجذٌو  خعاب العائذ اإلاخىكع ومخاػش العهم )ػٍش
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مربع احنراف انعائد مرجحا باالحتمالمربع احنراف انعائداحنراف انعائدعائد انسهم املرجحعائد انسهماالحتمالاحلانة االقتصادية

]5[*]1[]5[=]4[ تربيع]2[-]3[=]4[]1[*]2[]2[]1[

0.0360.0010.00052%6.00%15%40ازدهار

0.0140.0000.00010-%5.00%10%50عادي

0.0740.0050.00055-%0.40%4%10انكماش

0.001انتباين%11انعائد املتوقع ]3[100%

0.034االحنراف املعياري

 0.299معامم االختالف

 بًجاد العائذ اإلاخىكع )خعابُا(

 

 

 

 خعاب الخباًً

  =∑[  −  ( )]
   

 

   

 

  = [ .   −  .   ] ×  .  + [ .  −  .   ] ×  .  

+ [ .   −  .   ] ×  .   

  =  .    

 الاهدشاف اإلاعُاسي خعاب 

 = √   

 = √ .     

 =  .     

اخعبي جيلفت الائخمان الخجاسي في خالت عذم الاظخفادة مً الخصم الىلذي وفي خالت الاظخفادة  -41

 مً الخصم الىلذي :

 ساح اسفم مثاٌ للخىطُذ وعشان جخذسبىن على الحل 

 ائخماهُت مدذده وفم الخالي : حشتري ششهت هاصش الصىاعُت مً مىسدها مىاد خام بدعھیالث

𝐸(𝑅) = 11  

𝐸(𝑅) = 𝑅1 × 𝑃1 + 𝑅2 × 𝑃2+…+𝑅𝑛 × 𝑃𝑛 

𝐸(𝑅) = 0.15 × 0.4 + 0.1 × 0.5+0.04 × 0.1 
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 ( 45, صافي 2/55ششوغ الائخمان الخجاسي: )

اث الششهت  اٌ  511111مخىظؽ مشتًر  ٍس

ت في خالت عذم الاظخفادة مً الخصم الىلذي ؟  اإلاؼلىب : ماھي الخيلفت العىٍى

 خؼىاث الحل:

 ( وحعني: 45, صافي 2/55جدذیذ معنى ششوغ ؤلائخمان الخجاسي وفم الصیغه ) 

 45یىما ؤو حعذیذ اإلابلغ وامال بعذ فتره  55% في خالت العذاد خالٌ مھله  2ؤلاظخفاده بخصم هلذي 

 یىما.

 برا كشسث الششهت الاظخفادة مً الخصم الىلذي فةهھا جدصل على مبلغ خصم كذسه 

اٌ = )  2111    (1.12×511111ٍس

   =ىىن اإلابلغ اإلاذفىع اٌ 98111=  2111-511111ٍو  ٍس

 خمىیل في خىم الخمىیل اإلاجاوي.ویعذ ھزا ال

  = 511111ارا كشسث الششهت الاظخفادة مً وامل فترة الائخمان الخجاسي وبىىن اإلابلغ اإلاذفىع 

لغشض الاظخفادة مً اإلابالغ اإلاالیت في ؤغشاض لایر 2111وعذم الاظخفادة مً ملذاس الخصم لایر 

 ؤخشي. 

 ت لظُاع ھزه  الفشصت بالصُغت الخالُت: وجدعب الخيلفت العىٍى

 خُث: 

 

AR) معذٌ الفائذة العىىي الفعلي ) یمثل الخيلفت الفعلیت لعذم الاظخفادة مً الخصم = 

D% وعبت الخصم = 

CPفترة الائخمان = 

DP فترة الخصم = 
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ع في اإلاعادلت العابلت هدصل على:   بالخعٍى

 

عذم الاظخفادة مً الخصم الىلذي جخدمل فشصت طائعت ) جمثل  وھزا یذٌ على ؤن الششهت بلشاسھا

 %.24جيلفت (  و كذسھا 

ىت ؟  -45 ف اوساق الخٍض  ماهى حعٍش

ؤدواث دًً جصذس لحامله آلحل جتراوح بين ظيخين بلى ظبع ظىىاث  ٌعخدم صاخبها فىائذ جذفع 

 على ؤظاط هصف ظىىي ًخم جذاولها في العىق الثاهىي 

 ؟ الى مارا جصىف العىذاث -42

 العىذاث اإلاظمىهت وغير اإلاظمىهت                 -

 العىذاث اللابلت وغير اللابلت لالظخذعاء -

ل -  العىذاث اللابلت وغير اللابلت للخدٍى

ف ظىق اإلااٌ؟ -43  ماهى حعٍش

ؤهه ؤلاػاس الزي ًجمع بائعي ألاوساق اإلاالُت بمشتري جلً ألاوساق في ؿل جىفش كىىاث اجصاٌ فعالت فُما 

 بين اإلاخعاملين في العىق. 

 ؤو الىظُلت التي ظمذ بعملُت الخبادٌ بين البائع واإلاشتري بشيل مباشش ؤو غير مباشش 

ىُت؟ -44 ف ظىذاث الخىفير الامٍش  ماهى حعٍش

مىً اظتردادها في ؤي وكذ بمبلغ مدذد ًتراوح بين  هي ظىذاث ًخم بُعها ً ألافشاد ٍو عادة على اإلاعدثمٍش

 كُمت الششاء وكُمت الاظخدلاق.

 كُمت الاظخدلاق ًخم هُيلتها بدُث جدفض اإلاشتري لهزه العىذاث

ف الاهدشاف اإلاعُاسي؟ -45  ماهى حعٍش

عخبر اإلالُاط ألاهثر مصذاكُت في ال  خعبير عً اإلاخاػشةهى الجزس التربُعي للخباًً, َو

 ماهي اللُىد اإلافشوطت على ظُاظت جىصَع الاسباح؟ -46

 عذم الاطشاس بشؤط ماٌ الششهت -5

ل همى اإلاىـمت -2  اخخُاحاث جمٍى

بُت -3  الجىاهب الظٍش
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 الششوغ الخاصت باللشوض -4

ت جصىف الاظىاق اإلاالُت بدعب ػبُعت الاوساق اإلاالُت الى :   -47  اظىاق اولُت واظىاق زاهٍى

 الادواس التي جلىم بها الاظىاق اإلاالُت ؟ماهي اهم  -48

  جللُل جيالُف الاظدثماس والخمىٍل  مً خالٌ جىفير الشاغبين في

 الخمىٍل واإلاعدثمشًٍ ...

 ...وحىد وظؼاء ٌعاعذ في الخىفُم بين اإلالشطين واإلالترطين 

  حعمل ألاظىاق اإلاالُت على جدذًذ ؤظعاس ألاوساق اإلاخذاولت

 اعذ في عملُت اجخار اللشاساث ,ومعذالث الفائذة وهزا ٌع

 هى خاصل كعمت الاهدشاف اإلاعُاسي على مخىظؽ العائذماهى جعريف معامل الاخحالف؟  -94

 ماهى جعريف الخطر؟  -05

هى الخعاسة اإلاادًت اإلادخملت هدُجت وكىع خادر معين في اإلاعخلبل الًخىكف على  بسادة الؼشف 

 اإلاعخإمً.

ف مخاػش الصىاعت؟ -55  ماهى حعٍش

اإلاخاػش التي جازش على صىاعت بعُنها دون ؤن ًمخذ جإزيرها بلى باقي الصىاعاث و جيبع هزه هي جلً 

 اإلاخاػش مً عىامل كذ جىىن احخماعُه ؤو كاهىهُت ؤو ظُاظُت

ف مخاػش الخطخم ؟ -52  ماهى حعٍش

هي اخخماٌ اهخفاض كُمت الذخل او كُمت الاصل هدُجت الخطخم الزي ًادي الى اهخفاض اللىة 

 للىلىد.الششائُت 

 ماهي اهم مصادس اإلاخاػش اإلاىخـمت؟ -53

i. اسجفاع الخطخم 

ii. اهخفاض اللىة الششائُت للىلىد 

iii.  اسجفاع ؤظعاس الفائذة 

الذهخىس رهش  ماهي العىامل التي جازش على اإلايشإة وال ججعلها حعخفُذ مً الائخمان الخجاسي؟  -54

 الجىاب اهه ؤهلُت اإلايشإة ..
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 هىا حمُع العىامل :

 : حعخمذ كذسة اإلايشإة في ؤلاظخفادة مً ھزا الىىع مً مصادس الخمىیل على مجمىعت مً العىامل 

 حجم اإلايشإة 

   ؤھلیت اإلايشإة الائخماهُت 

 سغبت بداسة اإلايشإة في اظخخذام ھزا الىىع مً الخمىیل 

ة ظیاظت وششوغ الائخمان الخجاسي التي یعشطھا اإلاىسدون مثل % الخصم الىلذي اإلامىىح ومذ

 الائخمان الخجاسي 

ت ؟  -55  صىادًم الاظدثماسمً هم اإلاشترون واإلاخذاولىن لالوساق الخجاٍس

 ارا واهذ اللُمت العىكُت اكل مً اللُمت الاظمُت فان خامل العىذ ًدلم : -56

 سبذ سؤظمالي . ؤ

 خعاسة سؤظمالُت  . ب

 ماهى الص يء اإلاشترن بين الاظهم اإلامخاصة والاظهم العادًت ؟ -57

 اإلامخاصة مىعذ اظخدلاق مثلھا مثل ألاظھم العادیت ) ؤبذیت ( لیغ لألظھم

ف اللُمت الاظمُت للعهم؟ -58  ماهى حعٍش

ىص عليها في علذ الخإظِغ  اللُمت التي ًصذس بها العهم ٍو

ف علىد اإلاعخلبل؟ -59  ماهى حعٍش

لضم هزه العلىد اإلاعدثمش بششاء ؤو بُع ظلعت مدذدة بععش مدذد. وجخخلف عً الخُاساث بإجها ج جلضم

اإلاعدثمش بالبُع ؤو الششاء وال جدُذ له الخُاس. في خالت الششاء: ٌعني التزام اإلاشتري بششاء ظلعت في 

 اإلاعخلبل بععش مدذد. كذ ًىىن كُمت العلذ اإلاعخلبلي ظالبه. 

ف جيلفت سؤط اإلااٌ؟ -61  ماهى حعٍش

الىفاء بمعذالث  حعشف جيلفت سؤط اإلااٌ على ؤهھا : العائذ الزي یجب ؤن جدلله اإلايشإة مً ؤحل

العائذ اإلاؼلىب مً كبل اإلاالن ؤخزا بعين الاعخباس الالتزاماث ججاه ألاػشاف ألاخشي والذائىين وجيلفت 

 بصذاس ألاظھم والعىذاث.

ت ؟  -65  وان حىاب الذهخىس معىاها الخباًً ماهي دسحت مخاػش اإلادفـت الاظدثماٍس

 عىق, معامل بِخا لى كاٌ لً اخعبي الاهدشاف اإلاشترن , جباًً عىائذ ال  -62

 ساح اسفم مثاٌ جىطُحي : ) جذسبىا على الالت ( 
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 ملاسهت مع عائذ العىق خالٌ الثالر ظىىاث الخالُت:ان الجذٌو الخالي ًىضح العائذ مً ششهت معً 

 2013 2012 2011 العىت 

 3 5 2 عائذ ظهم معً %

 3 6 5 عائذ العىق%

 ًمىىً اظخخذام اللىاهين الخالُت : -

خعاب معذٌ العائذ اإلاخىكع ) مخىظؽ العائذ( : مجمىع عىائذ العىىاث العابلت/عذد كاهىن  -

 العىىاث

 كاهىن خعاب الاهدشاف اإلاشترن بين عائذاث العهم وعائذاث العىق: -

∑
(       )(       )

   

 

   

 

 كاهىن خعاب الخباًً لعائذاث العىق: -

   =∑
(   −    ) 

 −  

 

   

 

 كاهىن خعاب معامل بِخا لعهم معين: -

   (   )

 ( ) 
 

 ظهم ششهت معً وعائذ العىق:ماهى الاهدشاف اإلاشترن بين عائذ 

A. 0.00076 

B. 0.000116 

C. 0.008 

D. 0.007 

 

 

 

 

 

 

 

 ماجباًً عائذ العىق:مً العااٌ العابم, 

A. 0.0003 

B. 0.0001 

 كاهىن خعاب الاهدشاف اإلاشترن بين عائذاث العهم وعائذاث العىق:

∑ (𝑹𝒂𝒊−𝑬𝑹𝒂)(𝑹𝒎𝒊−𝑬𝑹𝒎)

𝒏−𝟏

𝒏
𝒊 𝟏   اإلاؼىسة واإلاؼلىبت في الاخخباس: الخؼبُم بااللت 

ت ٌعني  X( وهذخل اإلاعؼُاث ظهم معً جدذ MODE-3-2اخخُاس مىد الاخصاء )-5 % 2وهىخبها باإلائٍى

والهيس ى سمض  Y% ٌعاوي وهيخلل إلاعؼُاث العىق وهىخبهم  جدذ 3% ٌعاوي بعذًً 5ٌعاوي بعذًً 

ت  اإلائٍى

زم عالمت الظشب  7زم 4زم1 زمSHIFT ب زم وهظع عالمت الظش  4زم 4زم 1زم SHIFTزم  ACهظغؽ -2

ؼلع لىا الىاجج = 3زم  5زم  1زم SHIFTزم   0.000116ٍو

 7زم  4زم 1زم   SHIFTخل جباًً عائذاث العىق )بااللت(: باالهماٌ ع الخؼىاث العابلت اطغؽ 

 0.00023والشمض اللي ًؼلع لىا اعملىا له جشبُع وبُؼلع الىاجج=



Zainab habib♥ 

 16 

C. 0.00023 

D. 0.0073 

 فةن معامل بِخا لششهت معً هى:مما جىصلذ الُه مً هدُجت في العاالين العابلين 

A. 0.5 

B. 0.9 

C. 0.1 

D. 0.7 

ت ساح ًجي  -63  منها  5اإلاصؼلحاث الاهجليًز

 Valuation ثلييم 

 Financial Leasing الاسخئجار الحمىيلي

 Beta Coefficient معامل بيحا

 Bird in hand model عصفىر في اليد

 Systematic Risk املخاطر املنحظمة

 Inflation Risk مخاطر الحضخم

 Market Maker صناع السىق 

 Bonds السندات

   Organized Market السىق النظامي

 Financial Management الا دارة املالية

 

 خاولذ اهخب واوضح ول مارهشه الذهخىس باإلاباششة الشابعت اسحعىا اظمعىها مشة زاهُت ..

 ♥دعىآجىم مؼلبي 

 

 

 هىا الحل مشجبؽ بالفلشجين اللي كبلهم :

 العىق:هدعب معامل بِخا بلعمت الخغاًش) الاهدشاف اإلاشترن( على جباًً 

0.000116/0.00023 =0.5 


