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 املحالشة ألاولى

 ًمخاص ظىق الىلذ ًِ سؤط اإلااٌ بإهه :

A. ظىق كفير الاحل , ِالي العُىله , مىخفن املخاوش 

B. ل الاحل , مىخفن العُىله , مىخفن املخاوش  ظىق وٍى

C.  ل الاحل , مىخفن العُىله , ِالي  املخاوشظىق وٍى

D. ظىق كفير الاحل , مىخفن العُىله , ِالي املخاوش 

 ظىق سؤط اإلااٌ ظىق الىلذ

 ظىق كفير ألاحل

 ِالي العُىلت

 مىخفن املخاوشة

ل ألاحل  ظىق وٍى

 مىخفن العُىلت

 ِالي املخاوشة

 ٌّخبر ظىق سؤط اإلااٌ :

A.  لُه كفيره الاحل  ظىق ًخّامل باالدواث الخمٍى

B.  اإلاالُه وىٍله الاحل مثل ألاظهم والعىذاثظىق جخم فُه الففلاث 

C. ظىق ًدعم بةهخفاك دسحه املخاوشه بعبب كفش الفتره الضمىُه 

ذ في لُت كفيرة الاحل التي ال جٍض ىت  العىق الزي ًخّامل باألدواث الخمٍى الغالب ًِ ِام مثل  ؤروهاث الخٍض

 وؼهاداث الابذاُ حعمى :

A.  ظىق زاهىي 

B.  ظىق ساط مالي  

C.  ظىق هٍامي 

D.  ظىق الىلذ 

 او بخُاساث اخشي:

A. ؤظىاق هٍامُه 

B.  ؤظىاق هلذ 

C. ه  ؤظىاق زاهٍى

D.  ٌؤظىاق سؤط ما 

ل الى   :ًمىً جفيُف الاظىاق اإلاالُت بدعب غشك الخمٍى

A.  ت  اظىاق اولُت واظىاق زاهٍى

B. اظىاق دًً واظىاق خلىق ملىُت 

C.  ماٌاظىاق هلذ واظىاق سؤط 

D. اظىاق كشوك واظىاق بىذة 

 ًمىً جفيُف ألاظىاق اإلاالُت بدعب وبُّت 

 ألاوساق اإلاالُت  الى ....................... و ................

لت ألاحل مثل ألاظهم والعىذاثظىق سؤط اإلااٌ:    ظىق جخم فُه الففلاث اإلاالُت وٍى

ذ في الغالب ًِ ِاظىق الىلذ:   لُت كفيرة ألاحل التي ال جٍض م مثل ظىق ًخّامل باألدواث الخمٍى

دعم باهخفاك دسحت  خميز هزا العىق باإلاشوهت الّالُت وكلت جيالُف الّملُاث. ٍو ىت. ٍو ؤروهاث الخٍض

 املخاوشة بعبب: كفش الفترة الضمىُت وهفاءة اإلااظعاث اإلافذسة لؤلوساق في هزا العىق 

 جفيُف ألاظىاق اإلاالُت

ؤظىاق ؤولُت وؤظىاق وبُّت ألاوساق اإلاالُت: -

ت    زاهٍى

ؤظىاق الذًً وخلىق الحلىق والالتزاماث: -

 اإلالىُت

ل: - ؤظىاق كشوك وؤظىاق ؤوساق ؤظلىب الخمٍى

 مالُت

ل-  : ؤظىاق هلذ وؤظىاق سؤط ماٌغشك الخمٍى

 



 8331الففل الاٌو  8349الثاوي  الففل 8349الففل ألاٌو ألاظاس ي والبذًل     الففل الفُفي هـ             8348الففل الثاوي 

 

Zainab habib♥ ض العهآلوي -د                   2& لىظِىذا الّفأمُت       بداسة مالُت  ِبذالٍّض

حة
صف

ال
2

 

A. ت  اظىاق ؤولُت و ؤظىاق زاهٍى

B. ؤظىاق الذًً و ؤظىاق خلىق اإلالىُت 

C. ٌؤظىاق هلذ و ؤظىاق ساط اإلاا 

D. ؤظىاق الّثُم وؤظىاق بىذة 

 الاوساق اإلاالُت الى اظىاق هلذ واظىاق ساط ماٌ ًىذسج جدذ:ان جفيُف 

A. وبُّت الىسكت اإلاالُت 

B. ل  غشك الخمٍى

C. ل  اظلىب الخمٍى

D. الحلىق والالتزاماث 

 ًمىً جفيُف ألاوساق اإلاالُه التي ًخم جذاولها في ألاظىاق اإلاالُه :

A. هُى العهم والعىذ 

B. خُاس البُْ والؽشاء 

C. ذاس  وبُّه الّاثذ وحهه ؤلـا

D.  ه للميؽاث  اللىه اإلاالُه الاداٍس

 راث ِاثذ مخغير: الاظهم الّادًت راث ِاثذ زابذ: العىذاث والاظهم اإلامخاصة خعب وبُّت الّاثذالاوساق اإلاالُت 

ذاسالاوساق اإلاالُت  ىت خعب حهت الـا ىت-اوساق خىىمُت: اروهاث الخٍض اوساق خاـت: العىذاث التي جفذسها الؽشواث  ظىذاث الخٍض

 الاظهم الّادًت –

 الفىىن -اوساق ملىُت: الاظهم الّادًت اوساق دًً: العىذاث ِلى اخخالف اهىاِها  خعب وبُّت الحم الاوساق اإلاالُت 

 

 :هي العىق التي جخّامل باالوساق اإلاالُه التي جم بـذاسها مً كبل

A.  العىق الاولُه 

B.  هالعىق  الثاهٍى

C. العىق العلُّه 

D. الش يء مما ظبم 

 

 ًمىً جفيُف العىذاث بلى 

A. العىذاث اإلاممىهت وغير اإلاممىهت 

B.  تالعىذاث  ؤولُت ؤو زاهٍى

C. العىذاث اإلافذسة وغير مفذسة 

D. ظىذاث ممخاصة وظىذاث ِادًت 

 

 

 

ذاساث : العىق ألاولُت بإجها العىق التي جخّامل في ؤلـا

الجذًذة مً ألاوساق اإلاالُت التي جىشخها اإلايؽأث ألٌو مشة 

ادجه خُث جلىم بغشك الحفٌى ِلى سؤط  اإلااٌ ؤو بلفذ ٍص

.ً ذاساث زم جلىم ببُّها ِلى اإلاعدثمٍش  البىىن بؽشاء ؤلـا

ت فهي العىق التي جخّامل باألوساق اإلاالُت التي : العىق الثاهٍى

 جم بـذاسها مً كبل. 

مىً جصيُف الظىداث الى:  ٍو

 الظىداث املظمىهت وغير املظمىهت                -

 الظىداث اللابلت وغير اللابلت لالطخدعاء-

ل-  الظىداث اللابلت وغير اللابلت للخحٍى
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 ًمىً الدؽابه بين العىذاث و ...... في ان وليهما لذحهم ِاثذ زابذ :

A. الخّهذاث 

B. ه  ألاوساق الخجاٍس

C. ألاظهم الّادًه 

D. ألاظهم اإلامخاصه 

 جمىذ ِاثذ زابذ :مجمىِت الاوساق اإلاالُت التي 

A. ؤظهم  ِادًت  وظىذاث واظهم ممخاصة 

B. ؤظهم ِادًت و ؤظهم ممخاصة 

C. ت واظهم ِادًت  ؤظهم ممخاصة وؤوساق ججاٍس

D.   ت  ؤظهم ممخاصة وظىذاث وؤوساق ججاٍس

 حّخبر العىذاث مً الاوساق اإلاالُت التي لها:

A. اثذ مخغير  ِاثذ زابذ ِو

B. ِاثذ مخغير 

C. ِاثذ زابذ 

D. الش يء مما ظبم 

 ألاوساق اإلاالُه التي جدمل ِاثذ مخغير:مجمىِه 

A. ىه  ظىذاث الخىفير اإلاالُه وؤروهاث الخٍض

B. ألاظهم اإلامخاصه 

C. ىه  ظىذاث الخٍض

D.  ألاظهم الّادًه 

 بلى كعمين:جفىف ألاوساق اإلاالُت 

A.  اوساق راث ِاثذ زابذ 

B. ت  اوساق ججاٍس

C. اوساق راث ِاثذ مخغير 

D. ؤ+ج 

 حّخبر اإلاعدىذاث مً ألاوساق اإلاالُه راث الّاثذ الثابذ ألجها :

A.  خ اظخدلاق مدذدجدمل ِاثذ مخغير  ولها جاٍس

B.  خ اظخدلاق مخغير  جدمل ِاثذ زابخا ولها جاٍس

C.  خ اظخدلاق مخغير  جدمل ِاثذ مخغير ولها جاٍس

D.  خ اظخدلاق مدذد  جدمل ِاثذ زابذ ولها جاٍس

ًلل ًخجاوص اإلابلغ اإلاخفم ِلُه ِىذ اـذاس الىسكه وكذ  لًالذخل الزي ًدفل ِلُه خامل هزه الىسكه 

عاس او الخخلف ِىذ العذاد هزه الىسكه هي :ِما هى مخفم ِلُه   في خاالث الِا

ت ألاوساق اإلاالُت التي جمىذ ِاثذ زابذ :-  مجمِى

 العىذاث-8

ت                                                                      -2  ألاوساق الخجاٍس

 ألاظهم اإلامخاصة-4

ت ألاوساق اإلاالُت التي جدمل ِاثذ مخغير :-  مجمِى

 ألاظهم الّادًت-8

 ًمىً جفيُف ألاوساق اإلاالُت بلى كعمين:

 ؤوساق راث الّاثذ الثابذ

 ِاثذ زابذ                            -

خ اظخدلاق مدذده - -  جاٍس

 ؤوساق راث ِاثذ مخغير

بّذ ؤن ًخم الىفاء بااللتزاماث  ٌّخمذ الىلْ اإلاالي ألاسباح اإلاخبلُت 

 للميؽإة
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A. ألاظهم الّادًه 

B. ألاظهم اإلامخاصه     

C. العىذاث 

D. الخّهذاث 

 ؤو بخُاساث ؤخشي:

A.  الاظهم الّادًت 

B. العىذ 

C. اإلاؽخلاث اإلاالُت 

D. الىىبىهاث 

 :ًمىً جىصَْ ؤسباح الؽشواث ِلى معاهميها بالؽيل الخالي 

A. ؤسباح مىصِت هلذا 

B. ؤسباح مىصِت ِلى ؼيل ممخلياث 

C. ؤسباح ِلى ؼيل ؤظهم 

D. حمُْ ما رهش 

 كذ جلىم الحىىمه بةـذاس ظىذاث في خاله ان :

A. ؤلاًشاداث اكل مً اإلافشوفاث 

B. اإلافشوفاث اكل مً ؤلاًشاداث 

C. الاًشاداث اهثر مً اإلافشوفاث 

D. ؤلاًشاداث حعاوي اإلافشوفاث 

 كذستها ِلى الالتزام بـ: ًخىكف اـذاس الحىىمه للعىذاث ِلى مذي

A. بةسادتها 

B. بالخذمه الصحُه 

C.  ه  باألواق الخجاٍس

D. بمفشوفاتها 

حّخبر الاظهم اإلامخاصة مً الاوساق اإلاالُت التي جذخل لمً خلىق اإلالىُت وجدمل خفاثق مؽترهت بين 

 العىذاث والاظهم الّادًت:

A. الّباسة صحُدت 

B.  ًمذًىهُتالّباسة خاوئت الن الاظهم اإلامخاصة حّخبر ـ 

C. الّباسة خاوئت الن الاظهم اإلامخاصة ال جدمل خفاثق مً الاظهم الّادًت 

D. خ اظخّذاد  الّباسة خاوئت بعبب ان الاظهم اإلامخاصة حّخبر لِغ لها جاٍس

............... هي ألاظهم التي جذخل لمً خلىق اإلالىُت وجدمل خفاثق مؽترهت بين ول مً العىذاث 

 وألاظهم الّادًت:

A.  خُادًتالاظهم  الِا

ف للعىذ مً الىخاب ولِغ مً اإلالخق   هزا الخٍّش

 ًخم الحفٌى ِلى ألاسباح باألؼياٌ الخالُت:ؤؼياٌ ألاسباح : 

- 
ً
 Cash Dividendؤسباح مىصِه هلذا

 Stock Dividendؤسباح مىصِت في ؼيل ؤظهم -

 Property Dividendؤسباح مىصِت في ؼيل ممخلياث -

 جإحي في ؼيل ظىذاث ؤو ؤظهم ممخاصة ؤو ؤظهم ِادًت في ؼشواث ؤخشي 

 Government Bondsالعىذاث الحىىمُت 

في الغالب جلخفش بـذاساث الحىىماث ِلى العىذاث مً احل عجض اإلاىاصهت الّامت 

 .ؤلاًشاداث اكل مً اإلافشوفاثللذولت ِىذما جىىن 

خىكف بـذاساث هزه العىذاث في خاٌ كذسة الحىىمت ِلى   . بًفاء باإلافشوفاثٍو
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B. الاظهم املجمّت 

C. الاظهم اإلامخاصة 

D. العىذ 

ل  ذ وكذ جىىن كابلت لالظخذِاء ؤو الخدٍى جدمل ِاثذ زابذ مثل العىذاث وال حّىي ؤصحابها خم الخفٍى

 بلى اظهم ِادًت هي :

A. ىت  ظىذاث جىفير اإلاالُت واروهاث الخٍض

B. اظهم ِادًت 

C. ىت  ظىذاث الخٍض

D. ؤظهم ممخاصة 

هي ألاظهم التي جذخل لمً خلىق اإلالىُت وجدمل خفاثق مؽترهت بين ول مً العىذاث وألاظهم الّادًت جدمل ِاثذ زابذ مثل  Preferred Stocksألاظهم اإلامخاصة 

ل بلى ؤظهم ِادًت.  ومً هاخُت ؤخشي حؽترن مْ ألاظهم الّاد ذ وكذ جىىن كابله لالظخذِاء ؤو الخدٍى خ  ًت فيالعىذاث وال حّىي ؤصحابها خم الخفٍى ؤجها ال جدمل جاٍس

ت في الخىصَّاث ًِ ألاظهم الّادًت  اظخدلاق لهم ؤولٍى
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حّشف ............ بإهه ِباسة ًِ ظىذ ملىُت ًمخلىه اإلاعاهمىن , وال ٌّىي خامله ؤًت ميزة خاـت ًِ باقي 

اإلاعاهمين , رلً ان للجمُْ خلىكا: منها خم الحفٌى ِلى الاسباح خالٌ خُاة اإلايؽإة ِىذ جففُتها, وخم 

 اخخُاس مجلغ الاداسة:

A. الاظهم الّادًت 

B. صةالاظهم اإلامخا 

C. العىذاث 

D. الش يء مما ظبم 

 

 

ىُه   :مً امثله العىذاث الحىىمُه الامٍش

A. ىه ظىذاث  الخىفير اإلاالُه واروهاث الخٍض

B. ألاظهم اإلامخاصه 

C.  الىمبُاالث 

D. ذه الىلذ الاخخُاوُه  اـس

خ الاظخدلاق   :كُمه الاظترداد لهزه ألاوساق ًخم هُيلتها بدُث جدفض اإلاؽتري المخالن هزه ألاوساق ختى جاٍس

مىً بظتردادها ؤي وكذ  بمبلغ مدذد ًتراوح بين  ً ٍو هي ؤدواث دًً خىىمُت ًخم بُّها ِادة ِلى للمعدثمٍش

 كُمت الؽشاء وكُمت الاظخدلاق وبين بُّها لىشف 

A. ظىذاث الخىفير 

B. ىه  اروهاث الخٍض

C. ىه  ؤوساق الخٍض

D. ظىذاث الخىفير 

 

 

 

عخدم  ـاخبها فىاثذ جذفْ ِلى هي ؤدواث دًً جفذس لحامله الاحل جتراوح بين ظيخين الى ظبْ ظىىاث َو

خم جذاولها في العىق الثاهىي   :ؤظاط هفف ظىىي ٍو

A. ظىذاث الخىفير اإلاالُه 

B. ىه  اروهاث الخٍض

C. ىه  ؤوساق الخٍض

D. ىه  ظىذاث الخٍض

 

 

ىُت:  مً ؤمثلت العىذاث الحىىمُت ألامٍش

      Saving Bondsظىذاث الخىفير اإلاالُت -

ىت   --  Treasury Billsؤروهاث الخٍض

ىت -              Treasury Notesؤوساق الخٍض

ىت  --  Treasury bondsظىذاث الخٍض

 Saving Bondsظىذاث الخىفير اإلاالُت 

مىً اظتردادها في ؤي وكذ بمبلغ مدذد ًتراوح بين كُمت هي ظىذاث ًخم بُّها ِادة ِلى  ً ألافشاد ٍو اإلاعدثمٍش

 الؽشاء وكُمت الاظخدلاق.

في هالفلشة هشس الذهخىس الاحابت الصحُدت )  كُمت الاظخدلاق ًخم هُيلتها بدُث جدفض اإلاؽتري لهزه العىذاث.

ىلهم ًِ دسحت العااٌ   (مشجين ِو

ىت   Treasury Notesؤوساق الخٍض

ؤدواث دًً جفذس لحامله آلحل جتراوح بين ظيخين بلى ظبْ ظىىاث  ٌعخدم ـاخبها فىاثذ جذفْ ِلى 

 ؤظاط هفف ظىىي ًخم جذاولها في العىق الثاهىي 

 العهم الّادي هى ِباسة ًِ ظىذ ملىُت ًملىه اإلاعاهمىن.  Common Stocks ألاظهم الّادًت

 مً خلىق خامل العهم:

 خم الحفٌى ألاسباح خالٌ خُاة اإلايؽإة ِىذ جففُتها          -

ذ-  خم الخفٍى

 مجلغ ؤلاداسةخم اخخُاس -
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 :مً ؤدواث الاظدثماس في ظىق الىلذ 

A.  ٌ  ؼهاداث ؤلاًذاُ اإلافشفُه اللابله للخذاو

B.  اللبىالث اإلافشفُه 

C.  الفلشجين ؤ و ب 

D.  الش يء مما ظبم 

 بالّشبُت :  financial managementًلفذ ب   

A.  ؤلاداسة اإلاالُت 

B.  لُت  ؤلاداسة الدعٍى

C.  بداسة الاهخاج 

D.  بداسة الّملُاث 

 او بخُاساث اخشي:

A. الاداسه اإلاّشفُه 

B. الاداسه الاظتراجُجُه 

C. الاداسه الفىذكُه 

D.  ه اإلاالُهالاداس 

 باللغه الّشبُه   COUNTER Market -  - Over -Theمفىلح 

A. ؼشواث الاظدثماس 

B.  العىق اإلاىاصي 

C. العىق الىٍامي 

D.  ظىق الىلذ 

 باللغه الّشبُه الاحي :  Call Options ًلفذ بمفىلح 

A. العمعاس 

B. خُاس الؽشه 

C.  الؽشاءخُاس 

D. ُْخُاس الب 

ه ٌّني :  حّني ولمه خُاس البُْ باللغه الاهجليًز

A. Secured Bonds 

B. Saving Bonds  

C. Put Options 

D. Call Options 

 بالّشبُت :    O rganized Marketًلفذ بـ 

A. العىق الاولي 

ل في ظىق الىلذ:   ؤدواث الاظدثماس والخمٍى

 ؼهاداث ؤلاًذاُ اإلافشفُت اللابلت للخذاٌو                -

 اللبٌى اإلافشفُت-

 Eurodollarظىق الُىسودوالس  -

 

ين مً الخُاساث::  هىان هِى

Call option  بعّش مدذد خالٌ فترة صمىُت ؼشاء العهم الّادي

ىىن را ميزه للمعدثمش في خالت اسجفاُ العّش العىقي  مدذدة ٍو

 للعهم. 

Put option  بعّش مدذد خالٌ فترة صمىُت بُْ العهم الّادي

ىىن را ميزه للمعدثمش في خالت اهخفاك العّش العىقي  مدذدة ٍو

 للعهم. 
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B. ظىق الىلذ 

C.  العىق اإلاىاصي 

D.  العىق الثاهىي 

 بالّشبُت :  Bondsًلفذ 

A. العىذاث 

B. الاظهم 

 والخّهذاث مً خُث اإلاذه هجذ ؤن :ارا ماكاسها بين ِلىد الخُاس 

A. مذه ِلذ الخُاس ؤوٌى مً مذه الخّهذ 

B. مذه ِلذ الخُاس حعاوي مذه الخّهذ 

C. مذه الخّهذ ؤوٌى مً مذه ِلذ الخُاس 

D. ه ليليهما  اإلاذه مدعاٍو

ل  يف  الزي اـذس ملابله ِلذ الخُاس فةن : خاٌ اهخفاك ظّش ألـا

A.  ُْىخفن ظّش خُاس الب  ظّش الخُاس الؽشاء ًشجفْ , ٍو

B. ُْشجفْ ظّش خُاس الب  ظّش خُاس الؽشاء ًىخفن ٍو

C.  شجفْ ظّش خُاس الؽشاء  ظّش خُاس البُْ ًشجفْ ٍو

D. الًىحذ جإزير ِلى ظّش خُاس البُْ وظّش خُاس الؽشاء 

 وساق اإلاالُت التي جلضم اإلاعدثمش ؼشاء ؤو بُْ ظلّت مدذدة ..هي ؤخذ الادواث الا 

A. ت  الاوساق الخجاٍس

B. ِلىد الخُاس 

C.  الخّهذاث 

D. ِلىد اإلاعخلبل 

 :اهخفاك جيلفه جبادٌ الففلاث اإلاالُه في العىق اإلاالي ٌعمى

A.  الىفاءه الذاخلُه 

B. الىفاءه الخاسحُه 

C. الىفاءه الّامه 

D. الىفاءه الخاـه 

ت جذ  اإلاالي مْ اإلاّلىماث واوّياظها ِلى الاظّاس حعمى :اٌو العىق ظِش

A.  الىفاءة الذاخلُت للعىق 

B.  الىفاءة الخاسحُت للعىق 

C.  ِمم العىق 

D.  فّالُت العىق 

ىت هى :  اإلافىلح ؤلاهجليزي ألظهم الخٍض

هره العلىد املظدثمس بشساء أو بُع طلعت محددة بظعس  جلصم Future Contractsعلىد املظخلبل 

محدد. وجخخلف عً الخُازاث بأنها جلصم املظدثمس بالبُع أو الشساء وال جدُح له الخُاز. في حالت الشساء: 

 ٌعني التزام املشتري بشساء طلعت في املظخلبل بظعس محدد. كد ًيىن كُمت العلد املظخلبلي طالبه. 
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A. Treasury stocks 

B. Dividend 

C.  Fast food 

D.  Stock EX 

 اإلافىلح الاهجليزي ـىاُ العىق هى :

A. Rights 

B. Finance club 

C. Market maker 

D. None of the above 

ت الخجاوب مْ اإلاّلىماث واوّياظها  جخمثل ....... في اهخفاك جيلفت جبادٌ الففلاث اإلاالُت وهزلً ظِش

 ِلى ألاظّاس:

A. هفاءة الاظىاق اإلاالُت 

B. حىدة العلْ اإلاالُت 

C.  ادة  اإلافاٍسف الاظالمُتٍص

D. ت  اهخفاك اإلاّامالث الشبٍى

 

 

ف ............ ِلى اهه الاواس ًجمْ باجعي ألاوساق اإلاالُت بمؽتري جلً الاوساق  في ٌل جىفش كىىاث  ًمىً حٍّش

 اجفاٌ فّالت فُما بين اإلاخّاملين في العىق 

A. يظىق الىٍام 

B.  ظىق اإلاىاصي 

C. ظىق اإلاالي 

 مً ألادواس التي جلىم بها ألاظىاق اإلاالُت :

A. ِشك العلْ الاظتهالهُت 

B. بُْ العُاساث اإلاعخّملت 

C. جدذًذ ؤظّاس ألاوساق اإلاالُت اإلاخذاولت ومّذالث الفاثذة 

 

 

  

 Financial Marketألاظىاق اإلاالُت 

ف العىق اإلاالي ِلى ؤهه ؤلاواس الزي ًجمْ باجعي ألاوساق اإلاالُت بمؽتري جلً  ًمىً حٍّش

ألاوساق في ٌل جىفش كىىاث اجفاٌ فّالت فُما بين اإلاخّاملين في العىق.  ؤو الىظُلت التي 

هفاءة ألاظىاق ظمذ بّملُت الخبادٌ بين الباجْ واإلاؽتري بؽيل مباؼش ؤو غير مباؼش. جخمثل 

ت الخجاوب مْ اإلاّلىماث ت اإلاالُ في اهخفاك جيلفت جبادٌ الففلاث اإلاالُت وهزلً ظِش

 واوّياظها ِلى ألاظّاس

 : بىسـاث الاوساق اإلاالُت جىفش اإلاّلىماث والبُاهاث ليافت الجماهير ومىْ الخالِب والغؾ العىق الىٍامي 

اث مً الىهالء والىظىاء الزًً ًخّاملىن باالوساق اإلاالُت العىق اإلاىاصي   : الاظىاق الغير هٍامُت ًمم مجمِى

 

 ألادواز التي جلىم بها ألاطىاق املالُت:

لخمىٍل  ا في  لساغبين  ا ل  مً خالٌ جىفير  لخمىٍ جيالُف الاطدثماز وا جللُل 

بين امللسطين  الخىفُم  في  . وجىد وطؼاء ٌظاعد  . . واملظدثمسًٍ 

املالُت على  .حعمل ألاطىاق  . املخداولت وامللترطين. جحدًد أطعاز ألاوزاق 

الفائدة , ومعدالث  اللسازاث  اجخاذ  في عملُت  ٌظاعد   وهرا 
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 املحالشة الثاهُت والثالثت والشابّت

ت مىىهت مً مؽشوِين, خُث ان خفت الاظدثماس في اإلاؽشوُ الاٌو هي  , 6000هىان مدفٍت اظدثماٍس

لمذ بإن اإلاؽشوُ الاٌو ًدلم ِاثذ مخىكْ ملذاسه 4000وخفت الاظدثماس في اإلاؽشوُ الثاوي هي  % 5, ِو

لمذ 5% ودسحت مخاوش بيعبت 8% واإلاؽشوُ الثاوي ًدلم ِاثذ مخىكْ ملذاسه 3ودسحت مخاوش بيعبت  % ِو

 % 70بإن مّامل الاسجباه بين هزًً اإلاؽشوِين هى 

 ًمىىً اظخخذام اللىاهين الخالُت:

خعاب وصن اإلاؽشوُ مً املحفٍت : ) -
كُمت الاطدثماز في املشسوع

كُمت الاطدثماز في املحفظت هيل
 ) 

        ∑=E(R)Pكاهىن خعاب الّاثذ اإلاخىكْ  مً املحفٍت:  -

 ىن خعاب مخاوش املحفٍت : ) الاهدشاف اإلاُّاسي(:كاه -

 
 

ت:  فما هى الّاثذ اإلاخىكْ مً هزه املحفٍت الاظدثماٍس

A. 6.2% 

B. 5% 

C. 15% 

D. 5% 

 

 

 

 

ت:عااٌ العابم, ماهي دسحت مخاوش املمً ال  حفٍت الاظدثماٍس

A. 53.% 

B. 15% 

C. 5% 

D. 8% 

 

 

 خعاب وصن اإلاؽشوُ مً املحفٍت=) كُمت الاظدثماس في اإلاؽشوُ/كُمت الاظدثماس في املحفٍت هيل(

+كُمت اإلاؽشوُ الثاوي  كُمت الاظدثماس في املحفٍت هيل= كُمت اإلاؽشوُ ألاٌو

= وصن اإلاؽشوُ ألاٌو
𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.6 

اإلاؽشوُ الثاوي=وصن 
𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.4 

 E(R)P=∑𝑾𝒊 𝑬𝑹𝒊 (=0.6*0.05(+)0.4*.08=)0.062الّاثذ اإلاخىكْ  مً املحفٍت:  

ت همشب في   %6.2=100هدىلها ليعبت مئٍى

ن اإلاباؼش في اللاهىن :  بالخٍّى

 

  𝟎.𝟔 𝟐 ∗  𝟎.𝟎𝟑 𝟐 +  𝟎.𝟒 𝟐 ∗  𝟎.𝟎𝟓 𝟐 + 𝟐 ∗ 𝟎.𝟔 ∗ 𝟎.𝟒 ∗ 𝟎.𝟕 ∗ 𝟎.𝟎𝟑 ∗.𝟎𝟓=0

.035 

 %3.5=100همشب في 
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ه لشحل اِماٌ جبلغ كُمتها  اٌ خُث جخىىن هزه املحفٍه مً مؽشوِين وهما  1000000مدفٍه اظدثماٍس ٍس

اٌ وجبلغ كُمه الاظدثماس في ب =  600000ؤ و ب جبلغ كُمه الاظدثماس في ؤ =  اٌ والّاثذ مً  400000ٍس ٍس

 % ..15% اما الّاثذ مً الاظدثماس ب = 8الاظدثماس ؤ = 

 ًمىىً اظخخذام اللىاهين الخالُت:

خعاب وصن اإلاؽشوُ مً املحفٍت : ) -
كُمت الاطدثماز في املشسوع

كُمت الاطدثماز في املحفظت هيل
 ) 

        ∑=E(R)Pكاهىن خعاب الّاثذ اإلاخىكْ  مً املحفٍت:  -

 ى الّاثذ اإلاخىكْ مً هزه املحفٍت:فما ه

 

A .12.8% 

B  .10.8 % 

C  .13.8  % 

D .15.8% 

 

 

 

 

 

 

% , الّاثذ 8,  ِاثذ العىق  0.9ارا جىفشث لذًً اإلاّلىماث الخالُه ًِ ظهم ؼشهه )اإلاشاعي(:بِخا العهم  

ىه (  :  الخالي م اظخخذام 3مً الخىش ) ظّش فاثذه ظىذاث الخٍض  CAPM% , الّاثذ اإلاخىكْ للعهم ًِ وٍش

 هى :  

A. 12 % 

B. 9% 

C. 5% 

D. 7.5% 

 

 

 

 

 

 خعاب وصن اإلاؽشوُ مً املحفٍت=) كُمت الاظدثماس في اإلاؽشوُ/كُمت الاظدثماس في املحفٍت هيل(

+كُمت اإلاؽشوُ الثاويكُمت   الاظدثماس في املحفٍت هيل= كُمت اإلاؽشوُ ألاٌو

= وصن اإلاؽشوُ ألاٌو
𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.6 

وصن اإلاؽشوُ الثاوي=
𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.4 

 E(R)P=∑𝑾𝒊 𝑬𝑹𝒊 (=0.6*0.08(+)0.4*.15=)0.108الّاثذ اإلاخىكْ  مً املحفٍت:  

ت همشب في   %10.8=100هدىلها ليعبت مئٍى

 

𝑹𝒂 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒂 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇  

𝑹𝒂 =  العائد املخىكع مً الظهم

𝑹𝒇 =  العائد الخالي مً املخاػس

𝑹𝒎 =  العائد املخىكع مً محفظت الظىق 

𝛃𝒂 =  معامل بِخا للظهم

𝑹𝒂 = 𝟎.𝟎𝟑+ 𝟎.𝟗 𝟎.𝟎𝟖− 𝟎.𝟎𝟑  

𝑹𝒂 = 𝟎.𝟎𝟕𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕.𝟓% 
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والّاثذ الخالي مً املخاوش هى   %12, ووان ِاثذ العىق هى  1.25ارا ِلمذ ان بِخا ظهم العالم حعاوي 

ٌى الشؤظمالُت , فان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِلى الاظدثماس في هزا   5% , باظخخذام همىرج حعّير الـا

 العهم ًىىن:

 ًمىً اظخخذام اللاهىن الخالي لحل هزا العااٌ:

 :كاهىن خعاب مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ) اإلاخىكْ ( مً ظهم ما 

    =   +      −    

A. 15.15 

B. 13.75 

C. 10.12 

 

 

 

 

 

 

 

اك ( , ) الىهشباء ( و)الؽشكُت  ت مىىهت مً ؤظهم وان مً )الٍش ذ معدثمش حؽىُل مدفٍت اظدثماٍس ًٍش

 : ) 

 الجذٌو الخالي ًىضح اإلابلغ اإلاعدثمش في ول ظهم وبِخا الاظهم 

ل   كُمت بِخا العهم  حجم الاظدثماس  ألـا

اك   0.7 10000 الٍش

 1.3 10000 الىهشباء

 1 20000 الؽشكُت 

مجمُى حجم 

 الاظدثماساث

40000  

 

 كُمت بِخا لهزه املحفٍت ٌعاوي :

A. 1.2 

B. 1 

بلعمت حجم اظدثماس الؽشهت ِلى مجمُى حجم  الاظدثماس هىلْ وصن 

 الاظدثماس وهمشبه في كُمت بِخا العهم

  40000(=20000+10000+10000مجمُى حجم الاظدثماس =)

اك = وصن الٍش
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟎.𝟐𝟓 × 𝟎.𝟕 = 𝟎.𝟏𝟕𝟓 

وصن الىهشباء=
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟎.𝟐𝟓 × 𝟏.𝟑 = 𝟎.𝟑𝟐𝟓 

𝟎.𝟓وصن الؽشكُت=  × 𝟏 = 𝟎.𝟓 =
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
 

 1= 0.5+0.325+0.175هجمّهم 

𝑹𝒂 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒂 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇  

𝑹𝒂 =  العائد املخىكع مً الظهم

𝑹𝒇 =  العائد الخالي مً املخاػس

𝑹𝒎 =  العائد املخىكع مً محفظت الظىق 

𝛃𝒂 =  معامل بِخا للظهم

𝑹𝒂 = 𝟓%+ 𝟏.𝟐𝟓 𝟏𝟐%− 𝟓%  

𝑹𝒂 = 𝟎.𝟏𝟑𝟕𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟑.𝟕𝟓% 
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C. 1.5 

D. 0.23 

 ) مً هفغ العااٌ العابم ( بن كُمت بِخا لؽشهت ) الؽشكُت ( حّني ؤن : 

A.  ِىاثذ ظهم ؼشهت الؽشكُت جخغير بىفغ حغير ِىاثذ العىق وفي هفغ الاججاه 

B.  ِىاثذ ظهم ؼشهت الؽشكُت جخغير بيعبت ؤكل مً  حغير ِىاثذ العىق وفي هفغ الاججاه 

C. العىق ولىً في اججاه ِىس ي ِىاثذ ظهم ؼشهت الؽشكُت جخغير بىفغ حغير ِىاثذ 

D. ِىاثذ ظهم ؼشهت الؽشكُت جخغير بيعبت ؤهبر مً ِىاثذ العىق ولىً في اججاه ِىس ي 

ت )   هي :   )     بن كُمت بِخا ملحفٍت اظدثماٍس

A.  مجمُى كُم بِخا لؤلـٌى اإلاىىهت للمدفٍت 

B.  مجمُى كُم بِخا مشجحت باألوصان اليعبُت لؤلـٌى اإلاىىهت للمدفٍت 

C.  لشب كُم بِخا لؤلـٌى اإلاىىهت للمدفٍت 

D.  ت  ال ًمىً جلذًش كُمت بِخا ملحفٍت اظدثماٍس

مً الاولاُ الاكخفادًت ًبين الجذٌو الخالي الّاثذ اإلاخىكْ مً ظهم ؼشهت )ظابً ( في ٌل مجمىِت 

 املحخملت مْ دسحاث اخخماٌ خذور ول خالت 

 ِاثذ العهم الاخخماٌ الحالت الاكخفادًت

 %15 %40 اصدهاس

 %10 %50 ِادي

 %4 %10 اهىماػ

 

 

 وباالظخّاهت باإلاّادالث ألاجُت :مً خالٌ اإلاّلىماث العابلت 

E( R )= R1XP1+R2Xp2+…RnXPn 

  = ∑[  −      ]   

 

   

 

  =     

 

 

 

 

 

 

بخغُير معمى  8349هشسها الففل الثاوي 

 الؽشهت فلي واهذ ؼشهت هىف 
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 الاظدثماس في ظهم ؼشهت ظابً ٌعاوي :فةن الّاثذ اإلاخىكْ مً 

A. 20% 

B. 13% 

C. 11% 

D. 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىىن ماؼش الخباًً   لـــ :ٍو
ً
ا  معاٍو

A. 0.001 

B. 0.0065 

C. 0.2 

D.  الش يء مما ظبم 

ا لــ :في خين ًىىن ماؼش   الاهدشاف اإلاُّاسي معاٍو

A. 0.0316 

B. 0.816 

C. 0.716 

D.  ال ش يء مما ظبم 

 

 

 

م اللاهىن:لحل الّاثذ اإلاخىكْ ًِ   ..هلىم بمشب ول ِاثذ ظهم في اخخماله ومً زم هجمّهم وٍش

E) R (= R1XP1+R2Xp2+…RnXPn 

E( R )= (15%*40%)+(10%*50%)+(4%*10%) 

E( R )= 0.06+0.05+0.004=0.114*100=11.4% 

م الالت الحاظبت:  هفخذ التردد في ولْ الاخفاء )لىحىد الاخخماالث(:  لحل الّاثذ اإلاخىكْ ًِ وٍش

Shift---mode   8ومً زم سكم  3اهٌض بالعهم لالظفل اخخاس سكم.. 

وساح ًفخذ ِىذها حذٌو مً خاهخين خاهت وّبي فيها  8زم هخخاس سكم  4وهخخاس  modeهمغي -8

) ماهيس ى ارا حُىا هذخل البُاهاث هدي الشكم  FREQوالاخىماالث جدذ xِاثذاث الاظهم جدذ 

ت هدي كُم  ٌعاوي  %4% ٌعاوي وهىخب 10وهمغي ٌعاوي وهىخب  X ..15%وهىخب سمض اإلائٍى

لت ول اخخماٌ  Xارا خلفىا مً كُم اٌ هشوح للّمىد الثاوي وهدي الاخخماالث بىفغ الىٍش

عاوي الين هيخهي مً الاخخماالث .. همغي  ت َو وبّذًً همغي SHIFTوبّذًً ACباإلائٍى

 𝑿 =0.114*100=11.4%ِؽان هدعب الّاثذ اإلاخىكْ ) اإلاخىظي( هخخاس: 3وهخخاس 8

والخباًً هى جشبُْ  0.034ٌعاوي=𝛔هخخاس الشمض 3زم  8زم  SHIFTزم ACولحعاب الاهدشاف اإلاُّاسي الغىي 

 0.001الاهدشاف اإلاُّاسي هلىم بتربُْ الاهدشاف ٌّىُىا كُمت الخباًً= 
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مين مً بين اكل دسحه خىش ممىً ( مىىهه مً ظهًشغب ـىذوق اظدثماسي بدؽىُل مدفٍه مثلى ) راث 

ه )  ل ألاٌو و  50زالزه اظهم مخاخه امامه )ؤ( و ) ب( و ) ج ( وباوصان وعبُه مدعاٍو % مً  50% مً ألـا

ٌى في ألاولاُ الاكخفادًه اإلامىىه مْ اخخماالث خذوثها  ل الثاوي ( ًىضح الجذٌو الخالي ِىاثذ ألـا  ألـا

 ؤحب ًِ الاظئله الخالُه  اإلاّلىماثمً هزه 

 
ٌى الثالزه ) ؤ( و ) ب( و ) ج ( هي ِلى الترجِب   :الّىاثذ اإلاخىكّه مً ألـا

A. 6,% 10 %,1% 

B. 9 %, 7 %, 6.6 % 

C. 8 %, 16 %, 15  % 

D. 10 %,9 %,11.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّاثذ اإلاخىكْ= مجمُى لشب الاخخماٌ في الّاثذ اإلاخىكْ للمؽشوُ لجمُْ الحاالث 

 %8=100×0.08=(%40*%5)+(%60*%10)ِاثذ اإلاؽشوُ )ؤ( لجمُْ الحاالث=

 %16=100×0.16=(%40*%10)+(%60*%20)ِاثذ اإلاؽشوُ )ب( لجمُْ الحاالث=

 %15=100×0.15=(%40*%0)+(%60*%25)ِاثذ اإلاؽشوُ )ج( لجمُْ الحاالث=

-modeلحعاب الّاثذ بااللت هاخز ول مؽشوِين مْ بّن وهفخذ مىد الاخفاء هخخاس 

هدي كُم اإلاؽشوُ ب وال هيس ى هىخب سمض  yهدي كُم اإلاؽشوُ ؤ وجدذ  xجدذ  3-2

ت وجدذ اٌ ت وهمغي  FERQاإلائٍى   SHIFT -1-4وبّذًً  ACهىخب الاخخماالث باإلائٍى

𝑿   , حّىُىا ِاثذ مؽشوُ ؤ𝒀  حّىُىا ِاثذ مؽشوُ ب 

كُم  Yهدي كُم اإلاؽشوُ ؤ وجدذ  Xجدذ  MODE-3-2هشحْ هىشس هفغ الخىىاث 

ت والاخخماالث جىخب في جدذ  ت وهمغي  FREQاإلاؽشوُ ج والهيس ى اإلائٍى   ACباإلائٍى

SHIFT-1-4 

𝑿   , حّىُىا ِاثذ مؽشوُ ؤ𝒀  حّىُىا ِاثذ مؽشوُ ج 
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ٌى املخخلفه فعُجذ ؤن الخباًً اإلاؽترن وارا كام الفىذوق الاظدثماسي بدعاب  الخباًً اإلاؽترن بين ألـا

 بين ) ؤ( و ) ب( ٌعاوي :

A. 0.98 

B. 0.0012 

C. 1.233 

D. 0.0344 

  

 

 

 

 

لين ) ؤ( و ) ب( ٌعاوي : ذمّامل الاسجباه بين ِىاث  الـا

A. 1 ) الىاخذ الصحُذ ( 

B. 0.870 

C. -1.95 

D. 0.911 

 

 

 

 

ه اإلاثلى  ه التي جبدث في اوؽاء املحفٍه الاظدثماٍس  حعمى :الىٍٍش

A. ه املحفٍه  هٍٍش

B. ٌى الشؤظمالُه  همىرج حعّير ألـا

C.  ه الخُاساث  هٍٍش

D.  ه اإلاالُه  هٍٍش

 الاظدثماساث ذ ارا جىفشث لذًً البُاهاث الاجُه ًِ اخ

 الّاثذ× الاخخماٌ الّاثذ اإلامىً الاخخماٌ الحاله الاكخفادًه

 0.009 0.06 0.15 الىعاد

 0.0455 0.07 0.65 الّادًه 

 0.022 0.11 0.20 الشواج 

 0.0765   املجمُى

 

كاهىن الخباًً اإلاؽترن = اٌو ش ي هجُب الفشق بين ول ِاثذ في خالت مُّىت مْ الّاثذ اإلاخىكْ 

بّذ ماحبىا الفشق همشب الىىاجج مْ بّن ليل خالت  للمؽشوِين , اإلاىلىب الخباًً اإلاؽترن بُنهم

 والىاجج همشبه في الاخخماٌ ليل خالت وهجمْ و بّذًً ًىلْ الىاجج جم جىبُم الحل ُ الجذٌو  :

=(0.02)*(0.04)*60%=0.00048 

(-0.03)*(-.0.6)*40%=0.00072= 

 0.0012=0.00072+0.00048هجمّهم= 

𝑷 𝑨,𝑩 =
𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟐

𝟎.𝟎𝟐𝟒𝟓 × 𝟎.𝟎𝟒𝟖𝟗
= 𝟏.𝟎𝟎𝟏 

 

البعي هى الخباًً اإلاؽترن وخعبىا كُمخه في الفلشة العابلت والاهدشاف اإلاُّاسي للمؽشوُ ؤ 

الخباًً ومً زم هجُب  الجزس التربُعي واإلاؽشوُ ب هىلّهم بالحاظبت ؤظهل وؤظُش ؤو بلاهىن 

ّىُىا الاهدشاف اإلاُّاسي   للخباًً َو

ت املحفٍت دوس مّامل الاسجباه في اظتراجُجُت الخىىَْ  ماسهىجض ؤوضح  ماظغ هٍٍش

ت , ورلً مً خالٌ  ت التي جىىن املحفٍت الاظدثماٍس الىفء للخىلُفت الاظدثماٍس

ت . ف الّالكت بين ِىاثذ ألادواث الاظدثماٍس  اظخخذام مّامل الاسجباه لـى
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 :مً الجذٌو العابم مّذٌ الّاثذ اإلاخىكْ ٌعاوي 

A. 12% 

B. 7.65 % 

C. 10% 

D. 4.50% 

 

 

 

 :مً الجذٌو العابم ؤًما الاهدشاف اإلاُّاسي ٌعاوي 

A. 15 % 

B. 9.65 % 

C. 2.80 % 

D. 1.71 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً مخاوش الاظدثماس اإلاالي:

A. مخاوش الفىاِت 

B. مخاوش العُىلت 

C. مخاوش الّملت 

D. حمُْ مارهش 

 الّاثذ اإلاخىكْ =مجمُى لشب الاخخماٌ في الّاثذ اإلاخىكْ في حمُْ الحاالث الاكخفادًت للمؽشوُ

 0.009=0.15*0.06الّاثذ اإلاخىكْ في خالت الىعاد=

 0.0455=0.65*0.07الّاثذ اإلاخىكْ في الحالت الّادًت=

 0.022=0.20*0.11الّاثذ اإلاخىكْ في خالت الشواج=

 %7.65=100×0.0765=0.022+0.0455+0.009وهجمّهم مْ بّن=

𝝈𝟐 = ∑[𝑹𝒊 − 𝑬 𝑹 ]𝟐𝑷𝒊

𝒏

𝒊 𝟏

 

𝝈𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟗𝟐𝟕𝟓 

𝝈 =  𝝈𝟐 

𝝈 =  𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝟗𝟐𝟕𝟓  

𝝈 = 𝟎.𝟎𝟏𝟕𝟏× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏.𝟕𝟏% 

=[𝟎.𝟎𝟔− 𝟎.𝟎𝟕𝟔𝟓]𝟐 × 𝟎.𝟏𝟓+ [𝟎.𝟎𝟕− 𝟎.𝟎𝟕𝟔𝟓]𝟐 × 𝟎.𝟔𝟓+ [𝟎.𝟏𝟏− 𝟎.𝟎𝟕𝟔𝟓]𝟐 × 𝟎.𝟐𝟎 

 خعاب الاهدشاف اإلاُّاسي = الجزس التربُعي للخباًً

 

 مخاوش الاظدثماس اإلاالي ساح ارهشهم ولهم هىا: 

ماٌ مخاوش  -مخاوش الفىاِت  -مخاوش الذولت -مخاوش الفؽل الاكخفادي-مخاوش الحذر -مخاوش الِا

ٌى  ت البذًلت -مخاوش الاثخمان –مخاوش العُىلت  –الـا مخاوش  -مخاوش الذخل  -مخاوش الفـش

 مخاوش الخطخم  -مخاوش الّملت  -ة مخاوش ظّش الفاثذ -مخاوش العّش  -الاظخذِاء 
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............. هي جلً املخاوش التي جازش ِلى ـىاِت بُّنها دون ان ًمخذ جإزيرها بلى باقي الفىاِاث وجيبْ هزه 

 كاهىهُت او ظُاظُت ..املخاوش مً ِىامل كذ جىىن بحخماُِت ؤو 

A. مخاوش الفىاِت 

B. مخاوش الفؽل الاكخفادي 

C. مخاوش الذوسة 

D. مخاوش العُىلت 

 :بالّشبُت   country riskًلفذ ب  

A.  مخاوش العىق(Market risk ) 

B. مخاوش الاكخفاد  (Economic risk) 

C.  مخاوش الذولت 

D.  مخاوش الصحت(Healthy risk) 

 اإلافىلح الاهجليزي مخاوش الخطخم هى :

A. Treasury risk 

B. Infation Risk 

C. Market risk 

D. Stock vauation 

وإرا حعاوي اإلاؽشوِان في را حعاوي اإلاؽشوِان في الّاثذ , فةهه ًخم جفمُل اإلاؽشوُ رو الخىش ألادوى , ا

لى و برا وان ؤخذ اإلاؽشوِين ؤهبر في ِاثذه و في دسحت ,  دسحت الخىش , ًخم جفمُل اإلاؽشوُ رو الّاثذ ألِا

 فةهه ًخم الخفمُل بُنهما ِلى ؤظاط : خىشه ,

A.  ِؽىاجي 

B.  مّامل الاخخالفCOV AR)بدُث هفمل اإلاؽشوُ رو مّامل الاخخالف ألاكل ,) 

C.  مّامل الاخخالفCOV AR)لى  (, بدُث هفمل اإلاؽشوُ رو مّامل الاخخالف ألِا

D. ال ًمىً اإلافاللت بين اإلاؽشوِين 

 او بخُاساث اخشي:

A.  مّامل الاخخالفCOV AR)هفمل اإلاؽشوُ رو مّامل الاخخالف ألاكل (, بدُث 

B.  مّامل الاخخالفCOV AR)لى  (, بدُث هفمل اإلاؽشوُ رو مّامل الاخخالف ألِا

C. لى بُاهُا  الخباًً , بدُث هفمل اإلاؽشوُ الِا

D. الخباًً , بدُث هفمل اإلاؽشوُ الاكل بُاهُا 

 او بخُاساث اخشي:

A. ) الخىش الاكل )اهدشاف الخباًً واهدشاف مُّاسي ؤكل 

B. ) لى )الخباًً  واهدشاف مُّاسي ؤِلى  الخىش الِا

C. ) الخىش اإلادعاوي) الخباًً واهدشاف مُّاسي مدعاوي 

D. ) الخىش )جباًً واهدشاف مُّاسي ؤِلى 
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ه البذًله هي ..  :مخاوش الفـش

A.  اخخماٌ جللب الذخل اإلاخىلذ مً اظدثماس مّين 

B.  اخخماٌ فلذان الذخل اإلاخىلذ ًِ الاظدثماس في ظىذ ؼشهه مُّىه هدُجه خم الؽشهه في اظخذِاء

 ظىذاتها

C.  ه افمل بّذ ـىْ اللشاس الاظدثماسي ه اظدثماٍس  املخاوش جشجبي بٍهىس فـش

D.  اخماٌ جازش كُمه الاظدثماساث هدُجه الخغير في ظّش الفاثذه 

 

 

 

ف املخاوش   :الغير مىخٍمهًمىً حٍّش

A. بإجها جلً املخاوش التي ًمىً ججىبها وجازش ِلى الاظدثماساث بُّنها 

B. بإجها جلً املخاوش التي جازش في حمُْ اإلايؽإث الّامله في العىق وجيخج بالٍشوف الاكخفادًه 

C.  مخاوش العىق 

D. الش يء مما ظبم 

ف املخاوش اإلاىخٍمت ِلى اجها   :ًمىً حٍّش

A.  ًاملخاوش التي ًمىً ججىبها وجازش  ِلى الاظدثماساث بُّنهابإن جل 

B.  جازش ِلى حمُْ الاظدثماساث في الاكخفاد وهزا الىُى مً املخاوش ال ًمىً ججىبها 

C. ؤ + ب 

D. ال ش يء مما ظبم 

 

 

 

 

 مالخٍت مهمت:

ان, وهشغب في اإلافاللت بُنهما, فةهىا هىاحه الحاالث الخالُت:   برا وان لذًىا مؽشوِان اظدثماٍس

 )جباًً واهدشاف مُّاسي ؤكل(.الخىش ألادوى , فةهه ًخم جفمُل اإلاؽشوُ رو الّاثذاإلاؽشوِان في حعاوي برا .8

لى, ًخم جفمُل اإلاؽشوُ دسحت الخىشاإلاؽشوِان في حعاوي برا .2  .رو الّاثذ ألِا

, فةهه ًخم الخفمُل بُنهما ِلى ؤظاط مّامل ؤهبر في ِاثذه وفي دسحت خىشهبرا وان ؤخذ اإلاؽشوِين .4

 .رو مّامل الاخخالف ألاكل(, بدُث هفمل اإلاؽشوُ COVARالاخخالف )

 

ت البذًلت  مخاوش   Opportunity Riskالفـش

ت ؤفمل بّذ ـىْ اللشاس الاظدثماسي  ت اظدثماٍس  هي جلً املخاوش التي جشجبي بٍهىس فـش

 ؤهىاُ املخاوش:

 املخاوش اإلاىخٍمت: )املخاوش العىكُت( جازش ِلى حمُْ الاظدثماساث في الاكخفاد, وهزا الىُى مً املخاوش ال ًمىً ججىبها. 

 .هي جلً املخاوش التي ًمىً ججىبها وجازش ِلى الاظدثماساث بُّنها املخاوش الغير مىخٍمت:

م آلُت الخىىَْ الىفا في الاظدثماساثهل ًمىً ججىب املخاوش الغير مىخٍمت ؟  وّم, ًِ وٍش  
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 :ولما اهخفمذ املخاوش , اهخفمذ الّاثذ

A. الّباسه صحُده 

B. الّباسه خاوئه 

C. الًىحذ ِالكه 

D. الش ي مما ظبم 

 ولما اهخفمذ املخاوش , اسجفْ الّاثذ :

A. الّباسه صحُده 

B.  الّباسه خاوئه 

C. الًىحذ ِالكه 

D. الش يء مما ظبم 

 الّالكت بين الّاثذ واملخاوش هي ِالكت ِىعُت:

A. الّباسة صحُدت 

B. الّباسة خاوئت 

C.  ال جىحذ ِالكت 

D. ِالكت ِىعُت ظالبت 

 الّالكت بين املخاوش والّاثذ هي ِالكت وشدًت :

A. الّباسة صحُدت 

B. الّباسة خاوئت 

C. الًىحذِالكت 

D. ِالكت   ِىعُت ظالب 

م  :ًمىً كُاط املخاوش اإلاىخٍمه ًِ وٍش

 :جلاط املخاوش اإلاىخٍمه اخفاثُا  

A.  الهدشاف اإلاُّاسي 

B. ًًالخبا 

C. مّامل الاخخالف 

D. مّامل بِخا 

 ....... اخفاثُا:ان ماؼش الخباًً ًفُذ في كُاط

A. املخاوش اإلاىخٍمه 

B. املخاوش اليلُه 

C. املخاوش الغير مىخٍمه 

D. الش يء مما ظبم 

ت مً اإلالاًِغ منها:  ًخم خعاب الخىش باظخخذام مجمِى

A. املحذداث 

,) وولما اسجفّذ املخاوش , اسجفْ الّاثذ( ؤي ولما. ) وهي ِالكت وشدًتالّالكت بين املخاوش والّاثذ 

 اهخفمذ املخاوش اهخفن الّاثذ(

اإلاخىكْ الّاثذ ِلى اإلاُّاسي  الاهدشاف كعمت خاـل هى   

م:  جلاط املخاوش اإلاىخٍمت اخفاثُا ًِ وٍش

 ملُاط واخذ فلي(مّامل بِخا ) املخاوش اإلاىخٍمت لها 

م:  جلاط املخاوش الغير مىخٍمت اخفاثُا ًِ وٍش

 الخباًً-8

 الاهدشاف اإلاُّاسي -2

 مّامل الاخخالف-4

 ممىً ًىخب باإلاعاثل دسحت الخىش وحّني ان اخىا هدعب

 الخباًً والاهدشاف 

   )ل ل )ؤو خىش الاظدثماس في ألـا هى جباًً ِىاثذ ألـا

ل ًِ  افاث ِىاثذ ألـا الّاثذ مجمُى مشبّاث اهدش

 اإلاخىكْ مشجحت باخخماالث خذوثها.

 هى الجزس التربُعي للخباًً   الاهدشاف اإلاُّاسي 

 مّامل الاخخالف:
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B.  الخيامل 

C.  الخفالل 

D.  ًًالخبا 

 مجمىِت مً ملاًِغ منها  ًخم خعاب الخىش الاظدثماسي باظخخذام

A.  الخيامل 

B. الخفالل 

C.  3كعمت الّذد الاولي ِلى  

D.  الاهدشاف اإلاُّاسي 

ل ًِ الّاثذ اإلاخىكْ مشجحت باخخماالث خذوثها: افاث ِىاثذ ألـا  هى مجمُى مشبّاث اهدش

A.  ٌى ) او خىش ل(جباًً ِىاثذ الـا  الاظدثماس في الـا

B.  الاهدشاف اإلاُّاسي 

C. خم  اللىغاٍس

D.  الىظي الحعابي 

 ........... هى خاـل كعمت الاهدشاف اإلاُّاسي ِلى مخىظي الّاثذ :

A. ) ل ٌى ) ؤو خىش الاظدثماس في الـا  جباًً ِىاثذ ألـا

B.  الاهدشاف اإلاُّاسي 

C. خم  اللىغاٍس

D. مّامل الاخخالف 

ّخبر اإلالُاط ألاهثر مفذاكُت في الخّبير ًِ املخاوشة :......... هى الجزس التربُعي للخباًً   َو

A.  الاهدشاف اإلاُّاسي 

B. ًًالخبا 

C. مّامل الاخخالف 

D. مّامل بِخا 

ٌؽير مّامل .....لىحىد ِالكت ِىعُت بين ِىاثذ العهمين و ٌّني رلً ؤهه في خالت اججاه ظّش ؤخذ 

 العهمين هدى الاسجفاُ ظىف ًخجه العهم آلاخش هدى الهبىه :

ٌؽير مّامل ........... لىحىد ِالكت ِىعُت بين ِىاثذ العهمين و ٌّني رلً اهه في خالت اججاه ظّش ؤخذ 

ت املحفٍت ؤن الاظدثماس في هزًً   لىٍٍش
ً
العهمين هدى الاسجفاُ ظىف ًخجه العهم آلاخش هدى الهبىه . و وفلا

 ظىف ًادي بلى اهخفاك مخاوش املحفٍت :العهمين 

A. الاسجباه اإلاىحب 

B. الاسجباه العلبي 

C. الاسجباه اللىي اإلاىحب 

D. ال ش يء مما ظبم 

 

ؽير مّامل  بين ِىاثذ العهمين و ٌّني رلً اهه في خالت اججاه ِىعُت لىحىد ِالكت الاسجباه العلبي َو

ت املحفٍت ؤن   لىٍٍش
ً
ظّش ؤخذ العهمين هدى الاسجفاُ ظىف ًخجه العهم آلاخش هدى الهبىه . و وفلا

اللشاس الاظدثماسي  الاظدثماس في هزًً العهمين ظىف ًادي بلى اهخفاك مخاوش املحفٍت . وفي رلً ًىىن 

 هى الاظدثماس في جىلُفت مً العهمين
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% , 12% , 15% , 16جىضح البُاهاث الخالُه الّاثذ الفّلي ِلى الاظدثماس في اظهم ؼشهه هذي ِلى الخىالي ) 

 م  2016الى  2013% ( خالٌ العىىاث مً 5

 الّاثذ اإلاخىكْ ,,.فماهى مخىظي 

A. 6.2  %                                               

B. 5% 

C. 15% 

D. 12% 

ت   اللابمتجىضح البُاهاث الخالُت الّاثذ الفّلي ِلى الاظدثماس في اظهم ؼشهت اإلاىاويء البدٍش

 م 2004بلى  2001% ( خالٌ العىىاث مً 1% , 9% ,  7% , 13ِلى الخىالي )

 اخعب مخىظي  الّاثذ اإلاخىكْ ؟

A. 17.5% 

B. 22.5 % 

C. 17 % 

D. 7.5% 

 بالّشبُت : coefficient  betaًلفذ ب 

A.  خىش العىق 

B.  مّامل بِخا 

C.  الخىُى الاظدثماسي 

D.   املخاوش اإلاىخٍمت 

اٌ للعهم وبّذ ِام كمذ ببُّه ب  34ظهم مً ؼشهه ظابً بعّش  100كمذ بؽشاء  2015في ًىاًش   39ٍس

اٌ وخالٌ العىه جللُذ جىصَّاث ؤسباح ب  اٌ للعهم الىاخذ فةن الّاثذ ِلى اظدثماسن في ظهم  1.50ٍس ٍس

 ظابً ٌعاوي:

A. 17% 

B. 19.12% 

C. 16.23% 

D. 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاخىظي الّاثذ =مجمُى الّىاثذ /ِذد العىىاث

اإلاخىظي الّاثذ=
𝟏𝟔%+𝟏𝟓%+𝟏𝟐%+𝟓%

𝟒
= 𝟏𝟐% 

اٌ للعهم الىاخذ  34ظهم ظّش الؽشاء  100كامذ بؽشاء   3400=×100 34ظهم= 100ظّش الـ ≫≫ٍس

×39وظّش البُْ ٌعاوي  𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟗𝟎𝟎 

مّذٌ الّاثذ ِلى الاظدثماس = مخىظي ألاسباح الشؤظمالُت + مخىظي الّاثذ العىىي / ظّش ؼشاء الىسكت هىا اللاهىن : 

 اإلاالُت 

مّذٌ الّاثذ ِلى الاظدثماس=
𝟓𝟎𝟎+𝟏𝟓𝟎

𝟑𝟒
ب  19.117=  %19.12بالخلٍش

 ظّش الؽشاء / ِذد ظىىاث الاظدثماس  –مخىظي ألاسباح الشؤظمالُت = ظّش بُْ العهم 

باح الشؤظمالُت=مخىظي الاس 
𝟑𝟗𝟎𝟎−𝟑𝟒𝟎𝟎

𝟏
=500 

ت = بحمالي الخىصَّاث خالٌ فترة الاظدثماس / ِذد ظىىاث الاظدثماس  مخىظي الخىصَّاث العىٍى

متوسط التوزيعات السنوية=
150

1
=150 

 اإلاخىظي الّاثذ =مجمُى الّىاثذ /ِذد العىىاث

اإلاخىظي الّاثذ=
𝟏𝟑%+𝟕%+𝟗%+𝟏%

𝟒
= 𝟕.𝟓% 
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 بالّشبُت:  Systematic Riskًلفذ بـ 

A.  املخاوش اإلاىخٍمت 

B. مخاوش الىٍشم 

C. املخاوش اإلاالُت 

جلذًش الخىكّاث اإلاخىكّه في ِىاثذ او في ؤظّاس ألاوساق اإلاالُه هي الحاله التي الٌعخىُْ فيها اإلاعدؽمش 

 :مدل الاظدثماس ..

A. الخىش 

B.  ِذم الخإهذ 

C.  الخذفم الىلذي اإلادعاوي 

D.  مّامل الاسجباه 

 

........... هى الخعاسة  اإلاادًت املحخملت هدُجت وكُى خادر مّين في اإلاعخلبل ال ًخىكف ِلى بسادة الىشف 

 اإلاعخإمً :

 الخىش  .ؤ 

 ِذم الخإهذ .ب 

 الىلذي اإلادعاوي الخذفم  .ج 

 ـافي اللُمت الحالُت  .د 

 

ماٌ ِبذهللا الاخمشي جبلغ كُمتها  ه جابّه لشحل الِا اٌ  خُث جخىىن هزه 1000000مدفٍه اظدثماٍس ٍس

اٌ وجبلغ كُمه الاظدثماس في ب=  700000املحفٍه مً مؽشوِين وهما ؤ وب جبلغ كُمه الاظدثماس في ؤ =  ٍس

اٌ والّاثذ مً الاظدثماس ؤ=  300000 % ًىىن اإلاخىظي اإلاشجح 15% اما الّاثذ مً الاظدثماس ب= 8ٍس

ا لـ: ه معاٍو  للمدفٍه الاظدثماٍس

 ًمىً اظخخذام اللاهىن الخالي لحل العااٌ العابم    

 

 

 

هى الخعاسة اإلاادًت املحخملت هدُجت وكُى خادر مّين في اإلاعخلبل الًخىكف ِلى  الخىش: 

 بسادة الىشف اإلاعخإمً.

الخىكّاث اإلاخىكّت في ِىاثذ ؤو هي الحالت التي الٌعخىُْ فيها اإلاعدثمش جلذًش ِذم الخإهذ   : 

 ؤظّاس ألاوساق اإلاالُت مدل الاظدثماس
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(R)p= ∑ WiRi 

A. 12.1% 

B. 10.1% 

C. 13.1% 

D. 15.1% 

 

 

 

 

 

  

 هيل(خعاب وصن اإلاؽشوُ مً املحفٍت=) كُمت الاظدثماس في اإلاؽشوُ/كُمت الاظدثماس في املحفٍت 

+كُمت اإلاؽشوُ الثاوي  كُمت الاظدثماس في املحفٍت هيل= كُمت اإلاؽشوُ ألاٌو

= وصن اإلاؽشوُ ألاٌو
𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.7 

وصن اإلاؽشوُ الثاوي=
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.3 

 E(R)P=∑𝑾𝒊 𝑬𝑹𝒊 (=0.7*0.08(+)0.3*.15=)0.101الّاثذ اإلاخىكْ  مً املحفٍت:  

ت همشب في   %10.1=100هدىلها ليعبت مئٍى
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 املحالشة الخامعت

 ملاسهت مْ ِاثذ العىق خالٌ الثالر ظىىاث الخالُت:ان الجذٌو الخالي ًىضح الّاثذ مً ؼشهت معً 

 2013 2012 2011 العىت 

 3 5 2 ِاثذ ظهم معً %

 3 6 5 ِاثذ العىق%

 ًمىىً اظخخذام اللىاهين الخالُت : -

كاهىن خعاب مّذٌ الّاثذ اإلاخىكْ ) مخىظي الّاثذ( : مجمُى ِىاثذ العىىاث العابلت/ِذد  -

 العىىاث

اثذاث العىق: -  كاهىن خعاب الاهدشاف اإلاؽترن بين ِاثذاث العهم ِو

∑
    −        −    

 − 

 

   

 

 ق:كاهىن خعاب الخباًً لّاثذاث العى  -

  
 
= ∑

    −      

 −  

 

   

 

 كاهىن خعاب مّامل بِخا لعهم مّين: -

     ,  

     
 

اثذ العىق:ماهى الاهدشاف اإلاؽترن بين ِاثذ   ظهم ؼشهت معً ِو

A. 0.00076 

B. 0.000116 

C. 0.008 

D. 0.007 

 

 

 

 

 

 

 

اثذاث العىق:  كاهىن خعاب الاهدشاف اإلاؽترن بين ِاثذاث العهم ِو

∑  𝑹𝒂𝒊−𝑬𝑹𝒂  𝑹𝒎𝒊−𝑬𝑹𝒎 

𝒏−𝟏

𝒏
𝒊 𝟏   :الخىبُم بااللت اإلاىىسة واإلاىلىبت في الاخخباس 

ت ٌّني  X( وهذخل اإلاّىُاث ظهم معً جدذ MODE-3-2اخخُاس مىد الاخفاء )-8 % 2وهىخبها باإلائٍى

ت Y% ٌعاوي وهيخلل إلاّىُاث العىق وهىخبهم  جدذ 4% ٌعاوي بّذًً 5ٌعاوي بّذًً   والهيس ى سمض اإلائٍى

زم ِالمت المشب زم  7زم 4زم1 زمSHIFT وهمْ ِالمت المشب زم  4زم 4زم 1زم SHIFTزم  ACهمغي -2

SHIFT ىلْ لىا الىاجج = 3زم  5زم  1زم  0.000116ٍو

والشمض  7زم  4زم 1زم   SHIFTباالهماٌ ُ الخىىاث العابلت الغي  خل جباًً ِاثذاث العىق )بااللت(:

 0.00023اللي ًىلْ لىا اِملىا له جشبُْ وبُىلْ الىاجج=
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 ماجباًً ِاثذ العىق:مً العااٌ العابم, 

A. 0.0003 

B. 0.0001 

C. 0.00023 

D. 0.0073 

لذ الُه مً هدُجت في العاالين العابلين   فةن مّامل بِخا لؽشهت معً هى:مما جـى

A. 0.5 

B. 0.9 

C. 0.1 

D. 0.7 

 

 :ان اإلاؽشوِين ًخدشوان ِىغ الاججاه وبىفغ اليعبه

A. + ه هى  صحُذ 1ارا وان مّامل الاسجباه بين مؽشوِين في مدفٍه اظدثماٍس

B.  ه هى  صحُذ 1-ارا وان مّامل الاسجباه بين مؽشوِين في مدفٍه اظدثماٍس

C.  ه هىارا  صحُذ 1ؤكل + وان مّامل الاسجباه بين مؽشوِين في مدفٍه اظدثماٍس

D.   ًه هى ؤِلى م  صحُذ 1-ارا وان مّامل الاسجباه بين مؽشوِين في مدفٍه اظدثماٍس

 ارا وان الّاثذ مً اإلاؽشوِين ًخجه هفغ الاججاه وبىفغ اليعبه فإن رلً ٌّني :

A. اسجباه مىحب ولىىه ؤكل مً الىاخذ الصحُذ 

B. اسجباه اكل مً الففش 

C. اسجباه جام وبالعالب 

D.  اسجباه جام وباإلاىحب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىا الحل مشجبي بالفلشجين اللي كبلهم :

 الاهدشاف اإلاؽترن( ِلى جباًً العىق:هدعب مّامل بِخا بلعمت الخغاًش) 

0.000116/0.00023 =0.5 

 مالخٍاث ِلى مّامل الاسجباه:

 = 8+في خالت ؤن مّامل الاسجباه بين مؽشوِين  

P(a,b) = +1   رلً ًذٌ ِلى ؤن الاسجباه بين اإلاؽشوِين 

  ً  جإخز هفغ الاججاه وبىفغ اليعبت كىي وجام باإلاىحب ؤي ؤن الخغير في ِىاثذ الاظدثماٍس

 =8-في خالت ؤن مّامل الاسجباه بين مؽشوِين 

P(a,b) = -1    ً  جإخز ِىغ الاججاه وبىفغ اليعبت رلً ًذٌ ِلى ؤن الاسجباه بين اإلاؽشوِين كىي وجام بالعالب ؤي ؤن الخغير في ِىاثذ الاظدثماٍس

( ً8-في خالت ؤن مّامل الاسجباه بين مؽشوِين ظالب لىً ؤهبر م ) 

P(a,b) > -1   جإخز ِىغ الاججاه و بيعب مخخلفت ً  رلً ًذٌ ِلى ؤن الاسجباه بين اإلاؽشوِين ظالب ؤي ؤن الخغير في ِىاثذ الاظدثماٍس

+  8في خالت ؤن مّامل الاسجباه بين مؽشوِين اهبر  

P(a,b) = +1   جإخز هفغ الاججاه باخخالف اليعبت رلً ًذٌ ِلى ؤن الاسجباه بين اإلاؽشوِين كىي وجام باإلاىحب ؤي ؤن الخغير في ِىاثذ الاظدث ً  ماٍس
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 %5% والثالثت 15% , الثاهُه 10ارا وان الاهدشاف اإلاُّاسي لثالر مدافَ هى والخالي : في ألاولى 

 دسحه مخاوش هي:اِلى رلً ًذٌ بإن املحفٍه التي لذحها 

A. املحفٍه ألاولى 

B. املحفٍه الثاهُه 

C.  الثالثهاملحفٍه 

D. الؼيئ مما ظبم 

وان الاهدشاف اإلاُّاسي لعهم ظابً هى  0.01ارا ِلمذ ان الاهدشاف اإلاؽترن بين ظهم ظابً وهذي هى 

 فةن مّامل الاسجباه بين العهمُين ٌعاوي : 0.20والاهدشاف اإلاُّاسي لعهم هذي هى  0.10

A. 0.13 

B. 0.17 

C. 0.5 

D. 10 

 

  
𝑃 𝑎, 𝑏 =

0.01

0.10 × 0.20
= 0.5 

 ًمىً خعاب مّامل الاسجباه بين مؽشوِين بالفُغت الخالُت: 
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 املحالشة العادظت

وان ِالوه  0.06ماهى الّاثذ اإلاخىكْ مً ظهم ؼشهه اظمىذ الجىف ارا ِلمذ بإن مّذٌ بِخا للعهم 

 %9والّاثذ الخالي مً املخاوش ٌعاوي  0.1املخاوش في العىق حعاوي 

 اللاهىن الخالي في خل هزا العااًٌمىىً اظخخذام 

 كاهىن خعاب مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ) اإلاخىكْ ( مً ظهم ما

Ra= Rf+ Ba(rm _ Rf ) 

A. 10 % 

B. 9 % 

C. 30 % 

D. 15 % 

 الخإهذ جتراوح بين .....ان كُمه مّامل مّادٌ 

A. 0  1- الى 

B. 0 + 1الى 

C. -1  + 1الى 

D.  +1  فما فىق 

وؤن ِالوه جدمل  0.7ماهى الّاثذ اإلاخىكْ مً ظهم ؼشهه اإلاىاساث ارا ِلمذ بةن مّامل بِخا العهم 

% ًمىىً اظخخذام اللاهىن الخالي في 9والّاثذ الخالي مً املخاوش ٌعاوي  0.3املخاوشه في العىق حعاوي 

 خل هالعااٌ 

 لىب ) اإلاخىكْ ( مً ظهم ما ىكاهىن خعاب مّذٌ الّاثذ اإلا 

Ra=Rf+Ba(Rm _Rf)  

A. 10% 

B. 9% 

C. 30% 

D. 15% 

 

 

 

 

 

 

 

لت الحل:  وٍش

Ra=Rf+Ba(rm-rf) 

Rf=9%=.09 

Ba=.06 

(rf-rm)=0.1  هزا الؽم ًمثل ِالوة مخاوش العىق 

 بالخىبُم في اللاهىن:

Ra=.09+.06(0.1)=.096*100= 9.6 

 

Ra=Rf+Ba(Rm _Rf)  
Rf=.09 

Ba=0.7 

(Rm-Rf)=0.3 ..هزا الؽم ًمثل ِالوة مخاوش العىق 

Ra=0.09+0.7(0.3)=0.3*100=30% 
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% 5% والّاثذ الخالي مً املخاوش هى 12ووان ِاثذ العىق هى  1.25ارا وان لذًً ظهم لذًه بِخا حعاوي 

ٌى الشؤظمالُه فةن مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِلى اظدثماسن في هزا العهم   باظخخذام همىرج حعّير ألـا

A. 16% 

B. 20% 

C. 13.75% 

D. 10.17% 

 

 

 

اٌ, ومّذٌ الّاثذ اإلاىلىب مً  120000جفىش ؼشهت هُان في الذخٌى في مؽشوُ اظدثماسي ًيلف  ٍس

% والخذفلاث الىلذًت اإلاخىفشة خالٌ 5% في خين ان مّذٌ الّاثذ الخالي مً املخاوشة هى 15اإلاؽشوُ هى 

 الخمغ ظىىاث اللادمت مْ مّادٌ الخإهذ الخاؿ بها مىضحت بالجذٌو الخالي:

الخذفلاث الىلذًت  

 اإلاخىكّت

مّامل مّادٌ 

 الخإهذ

الخذفلاث 

الىلذًت 

 اإلااهذة

مّامل 

اللُمت 

الحالُت 

 %5ِىذ 

الحالُت اللُمت 

 للخذفلاث الىلذًت

1 10000 0.90 9000 0.952 8568 

2 20000 0.90 18000 0.907 16326 

3 40000 0.80 32000 0.864 27648 

4 80000 0.70 56000 0.823 46088 

5 80000 0.50 40000 0.784 31360 

                                                                                                                      129990مجمُى اللُمت الحالُت                                                                               

                                                                                                              120000                                                                        جيلفت سؤط اإلااٌ                 

                                                                     9990هىشح جيلفت سؤط اإلااٌ مً مجمُى اللُمت الحالُت                                              

 

 ًمىً اظخخذام اللىاهين الخالُت في خل هزا العااٌ:

 كاهىن خعاب الخذفلاث الىلذًت:-

 
لت مّامل مّادٌ الخإهذ : كاهىن خعاب-  ـافي اللُمت الحالُت باظخخذام وٍش

 
 .مالخٍت ًمىىً اظخخذام الجذاٌو اإلاالُت اإلاشفلت في خل حضء مً  هزا العااٌ-

Ra=Rf+Ba(Rm _Rf)  

Rf=5% 

Rm=12% 

Ba=1.25 

Ra=5%+1.25(12%-5%) 
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) باالخخباس ًجُىم فلي اٌو اللي باللىن الاخمش هي خىىاث الحل بغ اها دمجتها مْ الجذٌو مشة وخذة.-

 ِمىدًً(

لت مّامل مّادٌ الخإهذ: ماهي ـافي اللُمت الحالُت  باظخخذام وٍش

A. +10000 

B. -10000 

C. +50 

D. -50 

لذ بلُه في العااٌ العابم هل اإلاؽشوُ ملبٌى ام مشفىك؟  مما جـى

A.  ٌ  ملبى

B. مشفىك 

C. ًالًمىً مّشفت رل 

D. الش يء مما ظبم 

 جلىم ؼشهت هِعان بخلُُم مؽشوُ اظدثماسي واِىُذ اإلاّلىماث الخالُه:

اٌ ومّذٌ الّاثذ اإلاىلىب =  130000جيلفت اإلاؽشوُ =  % ومّذٌ الّاثذ ِلى الاظدثماس ِذًمت 12ٍس

 % , والخذفلاث الىلذًت اإلاخىكّت مً اإلاؽشوُ هي والخالي :5املخاوش =

الخذفلاث  العىت

الىلذًت غير 

RCF  

 اإلااهذة 

(8) 

كُمت مّامل 

مّادٌ 

 الخإهذ

(2) 

الخذفلاث الىلذًت 

 اإلااهذة

(4) 

في 8همشب الّمىد

 2الّمىد

 %5مّامل اللُمت الحالُت ِىذ 

(3) 

لللُمت 4الجذٌو اإلاالي سكم

الحالُت وجذفلاث هلذًت غير 

ت  مدعاٍو

اللُمت الحالُت للخذفلاث 

 الىلذًت

(5) 

في  4همشب الّمىد 

 3الّمىد 

8 10000 0.9 9000 0.952 8568 

2 20000 0.9 18000 0.907 16326 

4 40000 0.8 32000 0.864 27648 

3 80000 0.75 60000 0.823 49380 

5 80000 0.6 48000 0.784 37632 

 139554                                                                                                   مجمُى اللُمت الحالُت

 130000جيلفت سؤط اإلااٌ                                                                                                            

 9554هىشح جيلفت سؤط اإلااٌ مً مجمُى اللُمت الحالُت                                                                   

 

 خخذام اللىاهين الخالُت في خل هزا العااٌ:ًمىً اظ

 كاهىن خعاب الخذفلاث الىلذًت:-
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لت مّامل مّادٌ الخإهذ :-  كاهىن خعاب ـافي اللُمت الحالُت باظخخذام وٍش

 
 مالخٍت ًمىىً اظخخذام الجذاٌو اإلاالُت اإلاشفلت في خل حضء مً  هزا العااٌ.-

دمجتها مْ الجذٌو مشة وخذة ) باالخخباس ًجُىم فلي اٌو * اللي باللىن اإلاىف هي خىىاث الحل بغ اها 

 ِمىدًً(

 احب ًِ الاظئلت الخالُت :

 ما هي كُمت الخذفلاث الىلذًت اإلااهذة للعىت الثالثت ؟ 

A. 18000  ٌا  ٍس

B. 27000  ٌا  ٍس

C. 132000  ٌا  ٍس

D. 32000  ٌا  ٍس

لت مّامل مّادٌ الخإهذ؟  مً العااٌ العابم ماهي ـافي اللُمت الحالُت للمؽشوُ باظخخذام وٍش

A. 9062 

B. 9203 

C. 9554 

D. 9625 

 مً العااٌ العابم فةن اإلاؽشوُ ؟

A.  الهه مىحب ًىىن ملبٌى (ملبٌى ( 

B.  مشفىك 

C.  مداًذ 

D. ال ش يء مما ظبم 

في ظهم مّين واًما ٌعخخذم هزا الىمىرج هىان همىرج ٌعخخذم لخدذًذ الّاثذ اإلاخىكْ مً الاظدثماس 

 لخدذًذ الّالوة التي ًجب ؤن ًدفل ِليها اإلاعدثمش ملابل جدمله جلً املخاوش )املخاوش اإلاىخٍمت( ٌّشف بـ:

A. ٌى اإلاالُت  همىرج حعّير الـا

B. همىرج كىسدن 

C. همىرج حعّير الخُاساث 

D.  همىرج جدلُل الخىش 

 :بِخا العىق ) مخاوش  العىق ( ِاده ٌعاوي 

A. 0 

B. -1 

C. +1 

همشب الخذفلاث الىلذًت الغير ماهذة للعىت الثالثت في كُمت مّامل 

 مّادٌ الخإهذ:

 

40000*0.8=32000 

 ٌ  الحل في الجذو

ٌى اإلاالُت :همىرج   حعّير ألـا

 ٌعخخذم هزا الىمىرج لخدذًذ الّاثذ اإلاخىكْ مً الاظدثماس في ظهم مّين. 

ٌعخخذم هزا الىمىرج لخدذًذ الّالوة التي ًجب ؤن ًدفل ِليها اإلاعدثمش ملابل 

 جدمله جلً املخاوش )املخاوش اإلاىخٍمت(. 
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D.  ً3اهبر م 

 برا وان مّامل بِخا لذًه ِالمت مىحبت فهزا ًذٌ ِلى : 

A.  اثذاث العىق  وحىد ِالكت ِىعُت بين ِاثذاث العهم ِو

B.  اثذاث العىق   وحىد ِالكت وشدًه بين ِاثذاث العهم ِو

C.  اثذاث العىق  ِذم وحىد ِالكت بين ِاثذاث العهم ِو

D.  ش يء مما ظبم ال 

 مً اهم مفادس املخاوش اإلاىخٍمت :

A. الخطخم   اهخفاك 

B.   اهخفاك اللىة الؽشاثُت للىلىد 

C. اظّاس الفاثذة اهخفاك 

D. اسجفاُ ظّش اإلاُاه 

  

ارا وان مّامل بِخا لذًه ِالمت+ = فهزا ًذٌ ِلى وحىد 

اثذ العىق وشدًت ِالكت   بين ِاثذاث العهم ِو

= فهزا ًذٌ ِلى وحىد  -ارا وان مّامل بِخا لذًت ِالمت 

اثذ العىق   ِالكت ِىعُت بين ِاثذاث العهم ِو

   8بِخا العىق )مخاوش العىق( ِادة ٌعاوي 

ولما اسجفْ مّامل بِخا لعهم مّين, اسجفّذ مخاوش هزا 

 العهم 

 

 أهم مصادز املخاػس املىخظمت : 

 ازجفاع الخضخم 

اهخفاض اللىة الشسائُت للىلىد 

 ازجفاع أطعاز الفائدة 
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 العابّت املحالشة

ه مً خالٌ حّذًل مّذٌ الخفمجلىم  م اإلاؽشوِاث الاظدثماٍس له .... بمّالجه املخاوش ِىذ جلٍى  :وٍش

A. له جدلُل البذاثل  وٍش

B. له شجشه اللشاساث  وٍش

C. له مّامل مّادٌ الخإهذ  وٍش

D. له مّذٌ الخفم اإلاّذٌ للمخاوشه  وٍش

 ًلىم اظلىب مّذٌ الخفم اإلاّذٌ وفم الخىش بمّالجت الخىش في :

A.  مّذٌ الخفم 

B.  ُجيلفت اإلاؽشو 

C.  ُمذة اإلاؽشو 

D. ُالخذفلاث الىلذًت للمؽشو 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين الزي ًدل ول واخذ منهم مدل  غ للخىمُت الذخٌى في اخذ اإلاؽشوِين الاظدثماٍس جفىش ؼشهت الادَس

اٌ, وان الحُاة الاكخفادًت ليل  30000الاخش , ًخىلب ول مً اإلاؽشوِين اظدثماسا سؤظمالُا كذسه  ٍس

ت وجلذس بّؽش ظىىاث , ًيخج ًِ اإلاؽشوُ الاٌو جذفم هلذي ظىىي مخىكْ  مً اإلاؽشوِين مدعاٍو

اٌ, واهدشاف مُّاسي للخذفم الىلذي كذسه  7200ملذاسه  يخج ًِ اإلاؽشوُ الثاوي  2880ٍس اٌ , ٍو ٍس

اٌ, واهدشاف مُّاسي للخذ 6800جذفم هلذي ظىىي ملذاسه  اٌ , ًلذس الّاثذ  1700فم الىلذي ٍس ٍس

% وان مّامل 8%  وؤن جيلفت سؤط اإلااٌ باليعبت للؽشهت ٌّادٌ 3ِلى الاظدثماساث ِذًمت املخاوش  

 0.2الاخخالف للخذفلاث الىلذًت هيل هى 

لت مّذٌ الخفم اإلاّذٌ للمخاوشة: -  خعاب ـافي اللُمت الحالُت باظخخذام وٍش

 
 للمؽشوُ:كاهىن مّامل الاخخالف  -

لت مّذٌ الخفم اإلاّذٌ للمخاوشة:  وٍش

,یلىم ؤظلىب مّذٌ الخفم اإلاّذٌ ِلى حّذیل مّذٌ الخفم إلاّالجت املخاوش 

 .یھذف ؤظلىب مّذٌ الخفم اإلاّذٌ بلى جدذیذ مّذٌ الخفم الزي یّىغ دسحت املخاوش التي یىىىي ِلیھا ؤلاظدثماس 

.وفلا لھزه الىشیلت, ولما وان اإلاؽشوُ ؤهثر مخاوشه ولما اسجفْ مّذٌ الخفم اإلاّذٌ وولما جذهذ ـافي اللُمت الحالیت 

ؤلاظدثماس في مؽشوِاث جىاحت مخاوش ؤِلى. ىالب بّاثذ ؤِلى في خالتیلىم مفھىم حّذیل مّذٌ الخفم ِلى ؤن اإلاعدثمش ی 
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  σ /E (R)مّامل الاخخالف  = 

 جدذًذ ِالوة مخاوش الاوسق اإلاالُت: 

  .بما ؤن مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب = ِالوة مخاوش العهم + مّذٌ الّاثذ الخالي مً املخاوش 

     :م الفُغت الخالُت  ارا وعخىُْ الحفٌى ِلى ِالوة مخاوش ألاوساق اإلاالُت ًِ وٍش

 مّذٌ الّاثذ الخالي مً املخاوشة ( –اإلاالُت=) مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِالوة مخاوش الاوساق 

 جدذًذ ِالوة املخاوش ليل مؽشوُ:  -4

  :جدذًذ ِالوة املخاوشة ليل مؽشوُ بخىبُم الفُغت الخالُت 

ِالوة ×ِالوة مخاوش اإلاؽشوُ= )مّامل الاخخالف الخاؿ باإلاؽشوُ/ مّامل الاخخالف للؽشهت هيل(

 مخاوش ألاوساق اإلاالُت  

 خعاب مّذٌ الخفم اإلاّذٌ ليل مؽشوُ.  -3

 ًمىً جىبُم الفُغت الخالُت للحعاب= ِالوة مخاوش اإلاؽشوُ + مّذٌ الّاثذ الخالي مً املخاوشة. 

 

 

 

 

 هى مّامل الخفم اإلاّذٌ للمؽشوِين:ما

A. 3:%8% 

B. 15%  :10% 

C. 13 :  %9% 

D. 10 :  %14% 

 

 

 

 شوِين باظخخذام مّذٌ الخفم اإلاّذٌ للمخاوشة:مً العااٌ العابم, ماهي ـافي اللُمت الحالُت للمؽ

A. 136042:9067 

B. 15628:18312 

C. -23025:-36997 

D. -63025:-66997 

 

 

 العااٌ العابم ؤي اإلاؽشوِين جفمل:مً 

 0.4=2880/7200لمؽشوُ ؤ=  مّامل الاخخالف ل-ؤ

 0.25=  1700/6800مّامل الاخخالف للمؽشوُ ب= -ب

 %5%(=3-%8زاهُا: خعاب ِالوة مخاوش ألاوساق اإلاالُت= ) 

 زالثا: جدذًذ ِالوة مخاوش ول مؽشوُ: 

 %10= 0.05(×0.4/0.2ِالوة مخاوش اإلاؽشوُ ؤ= )-ؤ

با  6=0.05(×0.25/0.2ِالوة مخاوش اإلاؽشوُ ب= ) -ب  % جلٍش

سابّا: خعاب مّذٌ الخفم اإلاّذٌ: )ِالوة مخاوش اإلاؽشوُ+الّاثذ الخالي مً 

 املخاوش( 

 %13%(= 3%+10اإلاؽشوُ ؤ= )

 % 9%( = 3%+6اإلاؽشوُ ب= ) 

 خعاب ـافي اللُمت الحالُت بّذ حّذًل مّذٌ الخفم: 

= 30000-(5.426×7200(= )4% في الجذٌو اإلاالي سكم 13اإلاؽشوُ ؤ)ِىذ مّامل خفم 

9067.2  

-(6.418×6800(= )4%في الجذٌو اإلاالي سكم 9اإلاؽشوُ ب )ِىذ مّامل خفم 

30000=13642.4 
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A.  ٌ  اإلاؽشوُ الاو

B. ـافي اللُمت الحالُت اهبر ( اإلاؽشوُ الثاوي ( 

C. هال اإلاؽشوِين مشفىلين 

D. ال ش يء مماظبم 

 100000جشغب ؼشهه الفىاِاث اإلاخدذه ان حعاِذها في اجخار كشس الاظدثماس في مؽشوُ اظدثماسي جيلفخه 

اٌ مذجه  ه كذسها  3ٍس اٌ . وكذ جىفشث لذًً اإلاّلىماث  45000ظىىاث  ًيخج ِىه جذفلاث هلذًه ظىٍى ٍس

 الخالُه 

  اٌ 4500الاهدشاف اإلاُّاسي للخذفلاث الىلذًه  ٍس

  4الّاثذ ِلى الاظدثماساث ِذًمه املخاوش % 

  12جيلفه سؤط اإلااٌ للؽشهه % 

  0.2مّامل الاخخالف للخذفلاث الىلذًه للؽشهه هيل هى 

 وفلا لهزه اإلاّلىماث , احب ًِ العاالُين الخالُين 

 % ٌعاوي 12ـافي اللُمه الحالُه لهزا اإلاؽشوُ ِىذ مّذٌ خفم 

A. 2389.09ٌا  ٍس

B. 8082.41ٌا  ٍس

C. 7005.25ٌا  ٍس

D. 11908 ٌا  ٍس

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐍𝐏𝐕 =  𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎× 𝟐.𝟒𝟎𝟏𝟖 − 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟖𝟎𝟖𝟏 

ت ساح وعخخذم الجذٌو اإلاالي سكم   3واإلاذة  %12هشوح ِىذ  4ـافي اللُمت الحالُت واإلاا الخذفلاث الىلذًت مدعاٍو

 ظىىاث ووؽىف الخلاوْ بُنهم 
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 لهزا اإلاؽشوُ هى :  RADRمّذٌ الخفم اإلاّذٌ 

A. 14.33% 

B. 12% 

C. 8% 

D. 11.25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

في اظلىب مّامل مّادٌ الخإهذ , وبّذ جدذًذ الخذفلاث الىلذًت اإلااهذة فةهه ًخم خفم الخذفلاث 

 الىلذًت باظخخذام :

A.  مّامل مّادٌ الخإهذ 

B. مّذٌ الخفم اإلاّذٌ وفم الخىش 

C.  مّذٌ الخفم ٌعاوي ظّش الفاثذة الخالي مً الخىش 

D. مّذٌ الخفم الزي حعخخذمه الؽشهت لخلُُم مؽشوِاتها 

 

 

 

 

 

 

ت )   :ؤختر الّباسة الصحُدت (في ؤظلىب مّذٌ الخفم اإلاّذٌ لخلُُم اإلاؽشوِاث الاظدثماٍس

A.  ولما وان اإلاؽشوُ ؤهثر مخاوشة ولما اهخفن مّذٌ الخفم اإلاّذٌ وبخالي صادث ـافي كُمخه

 الحالُت 

B.  ولما وان اإلاؽشوُ ؤكل مخاوشة ولما اهخفن مّذٌ الخفم اإلاّذٌ وبخالي صادث ـافي كُمخه

 الحالُت 

C.  ولما وان اإلاؽشوُ ؤهثر مخاوشة ولما اسجفْ مّذٌ الخفم اإلاّذٌ وبخالي اسجفّذ ـافي كُمخه

 الحالُت 

مّامل الاخخالف=
الاهحساف املعُازي  للمشسوع

 العائد املخىكع مً املشسوع
 

مّامل الاخخالف=
𝟒𝟓𝟎𝟎

𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎
=0.1 

 مّذٌ الّاثذ الخالي مً املخاوش ( –ِالوة مخاوش الاوساق اإلاالُت =)مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب 

 %8=%4-%12ِالوة مخاوش الاوساق اإلاالُت= 

 ِالوة مخاوش ول مؽشوُ =)
 معامل الاخخالف الخاص باملشسوع

 معامل الاخخالف للمشسوع هيل
 ِالوة مخاوش الاوساق اإلاالُت ×

 ِالوة املخاوش للمؽشوُ=
𝟎.𝟏

𝟎.𝟐
 ×0.08=0.04=4% 

 مّذٌ الخفم اإلاّذٌ للمؽشوُ=ِالوة مخاوش اإلاؽشوُ+مّذٌ الّاثذ الخالي مً املخاوش 

 %8=100×0.08=0.04+0.04= مّذٌ الخفم اإلاّذٌ للمؽشوُ

 اظلىب مّامل مّادٌ الخإهذ :

 جلىم فىشة مّامل مّادٌ الخإهذ مً اصالت الخىش اإلاشجبي بالخذفلاث الىلذًت غير اإلااهذة

غير اإلااهذة ًخم اظخخذام الخذفلاث الىلذًت اإلااهذة في جلُُم اإلاؽشوِاث بّذ الخخلق مً املخاوش اإلاشجبىت للخذفلاث الىلذًت 

ت  الاظدثماٍس

 هى ظّش الفاثذة الخالي مً الخىش) بّذ اظخخذام مّادٌ الخإهذ (  مّذٌ الخفم اإلاعخخذم ِىذ جلُُم اإلاؽشوُ الاظدثماسي 
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D.  ٌال ًىحذ جإزير لذسحت مخاوش اإلاؽشوُ ِلى مّذٌ الخفم اإلاّذ 

 

 ًلىم اظلىب مّذٌ الخفم اإلاّذٌ ِلى ؤظاظين:  

ولما وان اإلاؽشوُ اهثر مخاوشة ولما اسجفْ مّذٌ الخفم اإلاّذٌ وبالخالي جذهذ ـافي كُمخه -ؤ

افي اللُمت وشدًت الحالُت ) الّالكت بين املخاوش ومّذٌ الخفم اإلاّذٌ  , وبين املخاوش ـو

شجفْ مّذٌ الخفم اإلاّذٌ ساح ًىخفن ـافي اللُمت ِىعُتالحالُت  , ٌّني ًشجفْ الخىش ٍو

شجفْ ـافي اللُمت  الحالُت ولى  اهخفن الخىش  ساح ًىخفن مّذٌ الخفم اإلاّذٌ ٍو

 الحالُت(

 ًىالب اإلاعدثمش بّاثذ اِلى في خالت الاظدثماس في مؽشوِاث جىاحه مخاوش اِلى.-ب
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 املحالشة الثامىت

ل كفير الاحل الزي جدفل ِلُه اإلايؽإه مً  اإلاىسدون واإلاخمثل في زمً ًلفذ ............بإهه الخمٍى

اث الاحله للمىاد والعلْ التي جدفل ِليها اإلايؽإه   :اإلاؽتًر

A.  الاثخمان الخجاسي 

B. الاثخمان اإلافشفي 

C.  ه  ألاوساق الخجاٍس

D. اللشوك 

اث ألاحلت للمىاد  ل كفير الاحل الزي جدفل ِلُه اإلايؽإه مً اإلاىسدًً واإلاخمثل في كُمت اإلاؽتًر الخمٍى

 والعلْ والخذماث التي جدفل ِليها اإلايؽإة ٌعمى :

A.  الاثخمان الخجاسي 

B.  الاثخمان اإلافشفي 

C.  ل الاحل  الخمٍى

D.  الاثخمان اإلاالي 

ًخمثل .............. اإلابالغ التي جدفل ِلیھا الؽشهت مً اللىاُ اإلافشفي , ویإحي في اإلاشجبت الثاهیت مً خیث 

 اِخماد اإلايؽإة ِلیه في الخمىیل:

A.  الاثخمان الخجاسي 

B. الاثخمان اإلافشفي 

C. الاثخمان الخّهذي 

D. ٌى اإلاخذاولت  الـا

 هما :) الاثخمان الخجاسي ( ِامالن ًدىم ظُاظت البُْ الاحل 

A. ) الخفم الىلذي ( و ) فترة الاثخمان ( 

B. ) ْوبُّت العلْ ( و ) حىدة العل ( 

C. ) ِذد الّمالء ( و ) ِذد اإلاىخجاث ( 

D. ت الؽشهت (م) وعبت الذًىن ( و ) مالء 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخمىیل كفير ألاحل الزي جدفل ِلیت اإلايؽإة مً اإلاىسدیً یلفذ باالثخمان الخجاسي

 واإلاخمثل في كیمت اإلاؽتریاث آلاحلت للمىاد والعلْ التي جدفل ِلیھا اإلايؽإه .

 

 یخمثل الاثخمان اإلافشفي في اإلابالغ التي جدفل ِلیھا الؽشهت مً اللىاُ ن اإلافشفي ) الاثخمان اإلاالي ( :الاثخما

اإلافشفي , ویإحي في اإلاشجبت الثاهیت مً خیث اِخماد اإلايؽإة ِلیه في الخمىیل بّذ الاثخمان الخجاسي وباإلالاسهت 

 هجذ ؤن الاثخمان اإلافشفي ؤكل جيلفت وؤهثر مشوهه

ظیاظت وؼشوه الاثخمان الخجاسي التي یّشلھا اإلاىسدون مثل: 

 (مذة الاثخمان الخجاسي.)و(% الخفم الىلذي اإلامىىح ) 
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 مهم مّشفت ماًلي :

ل كفيرة الاحل :  مفادس  الخمٍى

ت  -الاثخمان اإلافشفي-الاثخمان الخجاسي   الاوساق الخجاٍس

 ادواث ظىق الىلذ -اإلاخإخشاث واللشوك الخاـت

لت الاحل: ل وٍى  مفادس الخمٍى

 العىذاث  -اللشوك اإلافشفُت -الاظدئجاس

 الاسباح املحخجضة -الاظهم الّادًت واإلامخاصة

 

في الاثخمان الخجاسي ارا واهذ ؼشوه اإلاىسد الجخممً خفما هلذًا للؽشهه فةن جيلفه الاثخمان الخجاسي في 

 هزه الحاله ٌّخبر : 

A.  ميلفا حذا 

B. مجاهُا 

C. غير مجاوي 

D. جيلفه هي ظّش الفاثذه الخالي مً الخىش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل هى:ارا كامذ ؼشهت الىفش بعذاد كُمت الفىاجير خالٌ فترة الخفم املحذدة   فان الخمٍى

A. اثخمان ججاسي مىخفن الخيلفت 

B. اثخمان ججاسي ِالي الخيلفت 

C. اثخمان ججاسي ِذًم الخيلفت 

D.  اثخمان مفشفي 

ل في هزه  ارا كامذ ؼشهت دهذي الاظىخلىذًت بعذاد كُمت الفىاجير خالٌ فترة الخفم املحذدة فةن الخمٍى

 الحالت ٌّخبر

A. اثخمان مفشفي مىخفن الخيلفت 

B. اثخمان ججاسي خالي الخيلفت 

C.  اثخمان ججاسي ِالي الخيلفت 

D.  اثخمان ججاسي مىخفن الخيلفت 

 

 

 

 خاالث ًِ الاثخمان الخجاسي :

 خفمأ هلذیا :الحالت ألاولى / ؼشوه اإلاىسد ال جخممً 

. لىً برا لم جدعً اإلايؽإة اظخخذام ھزا الىُى مً خىم الخمىیل املجاويفي ھزه الحالت فةن الاثخمان الخجاسي باليعبت للميؽإة یّخبر في 

ویىجم ِىه الخمىیل و فؽلذ في الىفاء بالتزاماجھا في مىاِیذ ؤلاظخدلاق فةن الاثخمان الخجاسي كذ یفبذ مشجفْ الخيلفت هدیجت الخإخير 

 ؤلاظاءة بلى ظمّت الؽشهت في العىق.

 الحالت الثاهُت/ ؼشوه اإلاىسد جخممً خفمأ هلذیا :

 في ھزه الحالت فةن جيلفت الاثخمان الخجاسي حّخمذ ِلى مذي الاظخفادة مً الخفم الىلذي اإلامىىح . 

 برا كشسث الؽشهت الاظخفادة مً الخفم الىلذي فةهھا جدفل ِلى مبلغ

) في الخُاساث ِذًم  ویّذ ھزا الخمىیل في خىم الخمىیل املجاوي.خفم 

 الخيلفت ؤي مجاوي (
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ارا واهذ ؼشهه الاخُاس حّتزم الحفٌى ِلى كشك إلاذه ظىه واخذه مً اخذ البىىن وكذ جم الاجفاق ِلى ان 

% جخفم ملذما مً كُمه اللشك . وارا واهذ الؽشهه جشغب بإن ًىىن 6ًىىن مّذٌ الفاثذه الاظمُه 

اٌ فإن اإلابلغ الزي ًجب اكتراله ًدعب و 1000000ـافي اإلابلغ اإلاعخفاد مىه هى   الخالي :ٍس

A. (1000000×0.06(/)1-0.06=) 

B. = (0.06 + 1) / (0.06 x 1000000 ) 

C. 1 )  / 1000000 -=   / (0.06 

D. =   / (0.06+1 )  / 1000000 

 

 

 

ذ ان  8في خاٌ ان مّذٌ الفاثذه الاظمي ِلى الدعهُالث الاثخماهُه املحذوده هى  % وواهذ هىان ؼشهه جٍش

اٌ و ِلما بإن البىً ظىف ًإخز الفاثذه  3000جإخز كشك بلُمه  الفتره , فما هى مّذٌ الفاثذه جهاًه ٍس

 الفّلي

A. 10% 

B. 10.26% 

C. 8% 

D. الًمىً خعابه 

ذ ؤن  %10في خالت ؤن مّذٌ الفاثذة الاظمي ِلى الدعهُالث الاثخماهُت املحذودة هى  و واهذ هىان ؼشهت جٍش

اٌ , ِلما بإن البىً ظىف ًلىم بخدفُل الفاثذة جهاًت الفترة , فما هى مّذٌ  6000جإخز كشك بلُمت  ٍس

 الفاثذة الفّلي :

A. 10% 

B. 10,26%                                              

C. 8% 

D. ال ًمىً خعابه 

ذ ؤن  %12في خالت ان مّذٌ الفاثذة الاظمي ِلى الدعهُالث الاثخماهُت املحذودة هى  و واهذ هىان ؼشهت جٍش

اٌ , ِلما بإن البىً ظىف ًلىم بخدفُل الفاثذة جهاًت الفترة , فما هى مّذٌ  6000جإخز كشك بلُمت  ٍس

 الفاثذة الفّلي :

A. 10% 

B. 10,26%                                              

C. 12% 

D.  الًمىً خعابه 

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝟏− 𝟎.𝟎𝟔 
 

 بخىبُم اللاهىن:

 

 الفترة :هھایت في خالت دفْ الفاثذة في 

 مّذٌ الفاثذة ؤلاظمي= مّذٌ الفاثذة الفّلي 

 الفترة :هھایت في خالت دفْ الفاثذة في 

 مّذٌ الفاثذة ؤلاظمي= مّذٌ الفاثذة الفّلي 

 الفترة :هھایت في خالت دفْ الفاثذة في 

 مّذٌ الفاثذة ؤلاظمي= مّذٌ الفاثذة الفّلي 
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ذ 12.26في خالت ان مّذٌ الفاثذة الاظمي ِلى الدعهُالث ؤلاثخماهُت املحذودة هى  % وواهذ هىان ؼشهت جٍش

 بإن البىً ظىف 12000ان جاخز كشك بلُمت 
َ
اٌ ِلما ًلىم بخدفُل الفاثذة جهاًتالفترة ..فماهى مّذٌ ٍس

 الفاثذة الفّلي :

A. 10% 

B. 10.26% 

C. 12.26% 

D. ال ًمىً خعابه في لىء اإلاّلىماث اإلاّىاة 

ه كذسها  200خفلذ ؼشهه ) الخىمُه الضساُِه ( ِلى كشك بلُمه  اٌ بفاثذه ظىٍى جب ِليها 6الف ٍس %  ٍو

ه ِلى فت به :  4ه ر ظذاد كُمه اللشك في ؼيل دفّاث ؼهٍش % . الخيلفه الفّلُه 30ظىىاث . مّذٌ المٍش

به حعاوي : ذللذًً بّ  المٍش

A.  12.8% 

B.  4.78 % 

C. 8.23% 

D. 3.89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في خاله دفْ فاثذه ِلى الدعهُالث الاثخماهُه في جهاًه الفتره فةن :

A. مّل الفاثذه الاظمي اهبر مً مّذٌ الفاثذه الفّلي 

B. مّذٌ الفاثذه الاظمي اكل مً مّذٌ الفاثذه الفّلي 

C.  مّذٌ الفاثذه الاظمي ٌعاوي مّذٌ الفاثذه الفّلي 

D.  الؼيئ مما ظبم 

 

 

 

 

 

𝑲𝒊 =
𝟐 × 𝑻× 𝑭

𝑷𝒐 𝒏+ 𝟏 
 

𝑲𝒊 =
𝟐 × 𝟏𝟐 × 𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟒𝟖+ 𝟏 
= 𝟎.𝟏𝟏𝟕𝟓 

 ؼهش في العىت 12بما اهه لذًىا  12(=Tِذد الذفّاث في العىت )

×𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 (=Fكُمت الفاثذة الاحمالُت ) 𝟔% × 𝟒=48000 

لي   𝑷𝒐 =200000 كُمت اللشك الـا

 ِذد العىىاث×ِذد دفّاث اللشك=ِذد الذفّاث في العىت 

 48=4×12ِذد دفّاث اللشك=

ن في اإلاّادلت=  بالخٍّى

بت = −𝟏 𝟎.𝟏𝟏𝟕𝟓بّذ المٍش ب  8.225=100×0.08225= 𝟑𝟎%  %8.23بالخلٍش

 دفْ الفاثذة في هھایت الفترة :في خالت 

 مّذٌ الفاثذة الفّلي = مّذٌ الفاثذة ؤلاظمي

 الفترة :هھایت في خالت دفْ الفاثذة في 

 مّذٌ الفاثذة ؤلاظمي= مّذٌ الفاثذة الفّلي 
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  80ـافي  3/30خذد جيلفه ِذم الاظخفاده مً الخفم الىلذي الخالي : 

A. 31.8 % 

B. 22% 

C. 3% 

D. 11.25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌ إلاذة ظىت واخذة بعّش فاثذة اظمي  12خفلذ ؼشهت ) الفىاِاث اإلاخدذة ( ِلى كشك بلُمت  ملُىن ٍس

مُا كذسه 10 ُذا حٍّى % مً كُمت اللشك . ظّش الفاثذة الفّلي لهزا 20% ِلما ؤن البىً ٌؽتره ـس

 اللشك هى :

A. 10% 

B. 10.25% 

C. 12% 

D. 12.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑅 =
3%

100%− 3%
×

360

80 − 30
0.22 × 100 = 22% 

 

AR) مّذٌ الفاثذة العىىي الفّلي ) یمثل الخيلفت الفّلیت لّذم الاظخفادة مً الخفم = 

D% وعبت الخفم = 

CPفترة الاثخمان = 

DP فترة الخفم = 

ن في اإلاّادلت العابلت هدفل ِلى:   بالخٍّى

 1200000%=10×12000000خعاب كُمت الفاثذة=

ض ي= ُذ الخٍّى  2400000%=20×12000000خعاب الـش

ض ي  -خعاب اإلابلغ اإلاعخفاد مىه=كُمت اللشك ُذ الخٍّى  كُمت الـش

 9600000=2400000-12000000خعاب اإلابلغ اإلاعخفاد مىه=

خعاب الفاثذة الفّلي=
 كُمت الفائدة

 املبلغ املظخفاد مىه
  =

𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟗𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
  =0.125×100=12.5% 
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ض جىلب كشك مً البىً العّىدي لالظدثماس بلُمت  , الفاثذة الاظمُت ِلى هزا  1000000ؼشهت ِبذالٍّض

ض ي اإلاؽتره مً البىً =  %15اللشك = ُذ الخٍّى مً كُمت اللشك, اخعب مّذٌ الفاثذة  %25, والـش

ض ي  ُذ حٍّى  :%25الفّلي ارا وان ًىلب البىً مً الؽشهت ـس

A. 15% 

B. 25% 

C. 20% 

D. 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للعاالين الخالُين

 حؽتري ؼشهت ِبذالشخمً ظّىد مىاسدها الخام مً اخذي اإلايؽاث الترهُه بدعهُالث .....

اث الؽشهه  30, ـافي  2/15وفم الخالي : ؼشوه اثخمان ججاسي )  اٌ  500000( ومخىظي مؽتًر  ٍس

 ًمىىً اظخخذام اإلاّادله الخالُه في الاحابه ِلى العاالين الخالُين 

 ؤوحذ جيلفه الاثخمان الخجاسي في خاله ِذم الاظخفاده مً الخفم الىلذي  

A. 31.43% 

B. 31.34% 

C. 49% 

D. 43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفاثذة الاظمُت×اللشك  خعاب كُمت الفاثذة= كُمت

  150000=%15×1000000خعاب كُمت الفاثذة=

ض ي= كُمت اللشك  ُذ الخٍّى ض ي× خعاب الـش ُذ الخٍّى  وعبت الـش

ض ي=  ُذ الخٍّى   250000=%25×1000000خعاب الـش

ض ي  -خعاب اإلابلغ اإلاعخفاد مىه = كُمت اللشك ُذ الخٍّى  الـش

 750000=250000-1000000خعاب اإلابلغ اإلاعخفاد مىه= 

مّذٌ الفاثذة الفّلي= 
 كُمت الفائدة

املبلغ املظخفاد مىه
 

مّذٌ الفاثذة الفّلي = 
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎
  =20% 

𝐴𝑅 =
2%

100%− 2%
×

360

30 − 15
0.489 × 100 = 49% 

 

AR ( مّذٌ الفاثذة العىىي الفّلي =) یمثل الخيلفت الفّلیت لّذم الاظخفادة مً الخفم 

D% وعبت الخفم = 

CPفترة الاثخمان = 

DP فترة الخفم = 

ن في اإلاّادلت العابلت هدفل ِلى:   بالخٍّى
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 الؽشهت مً الخفم :هم جذفْ الؽشهت للؽشهت اإلاىسدة في خاله اظخفادة 

A. 460000 ٌا  ٍس

B. 470000 ٌا  ٍس

C. 480000 ٌا  ٍس

D. 490000  ٌا  ٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ِلى الىدى الخالي  40, ـافي  10/ 3ًمىً جدذًذ مّنى ؼشه الاثخمان الخجاسي ) 

A.  ًىم  31ؤًام او الدعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  4% ارا ظذدث خالٌ 81الحفٌى ِلى خفم 

B.  ًىم  31ؤًام او الدعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  81% ارا ظذدث خالٌ 4الحفٌى ِلى خفم 

C.  ًىم 81ؤًام او الدعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  4% ارا ظذدث خالٌ 31الحفٌى ِلى خفم 

D. الًمىً جدذًذ مّنى هزا الؽشه 

 ( ِلى الىدى الخالي : 40, ـافي (3/10جدذًذ مّنى ؼشه الاثخمان الخجاسي  ًمىً

A.  ًىم 40ؤًام ؤو الدعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  3برا ظذدث خالٌ  %10الحفٌى ِلى خفم 

B.  ًىم 40ؤًام ؤو الدعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  10برا ظذدث خالٌ  %3الحفٌى ِلى خفم 

C.  ؤًام 10ؤًام ؤو الدعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  3برا ظذدث خالٌ  %40الحفٌى ِلى خفم 

D. ال ًمىً جدذًذ مّنى هزا الؽشه 

 

 

 

 ( ِلى الىدى الخالي : 31, ـافي   4/ 85ًمىً جدذًذ مّنى ؼشه الاثخمان الخجاسي )

A.  ًىم 31ؤًام ؤوحعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  4% ارا ظذدث خالٌ 85الحفٌى ِلى الخفم 

B.  ًىم 31ًىم ؤو حعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  85% ارا ظذدث خالٌ 4الحفٌى ِلى الخفم 

C.  ؤًام 4ًىم حعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  85% ارا ظذدث خالٌ 31الحفٌى ِلى الخفم 

D. ؤًام 5ًىم ؤو حعذًذ وامل اإلابلغ بّذ  7% ارا ظذدث خالٌ  7 الحفٌى ِلى الخفم 

( 30, ـافي 2/15جدذیذ مّنى ؼشوه ؤلاثخمان الخجاسي وفم الفیغه )

 وحّني: 

یىما ؤو حعذیذ اإلابلغ  15% في خالت العذاد خالٌ مھله  2ؤلاظخفاده بخفم هلذي 

 یىما. 30وامال بّذ فتره 

 برا كشسث الؽشهت الاظخفادة مً الخفم الىلذي فةهھا جدفل ِلى مبلغ

 خفم كذسه

اٌ = )  10000    (%2×500000ٍس

  = ىىن اإلابلغ اإلاذفُى اٌ 490000=  10000-500000ٍو  ٍس

الخفم والشكم الثاوي هى  وعبت للشاءة مّنى الؽشه الاثخماوي هبذؤ مً الُمين اٌو سكم ًمثل

 فترة الخفم واخش سكم هى فترة الاثخمان واملت
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ل كفير الاحل ِلى  حّخمذ كذسة اإلايؽإة في الاظخفادة مً اظخخذام الاثخمان الخجاسي هـىُى مً مفادس الخمٍى

ت مً الّىامل منها؟  مجمِى

A. بت اإلافشولت  مّذٌ المٍش

B. ٌى اإلاخذاولت  مّذٌ دوسان ألـا

C. مّذ ٌ ى  ٌ دوسان مجمُى ألـا

D. ؤهلُت اإلايؽاة الاثخماهُت 

  

 حعخمد كدزة امليشأة في إلاطخفادة مً ھرا الىىع مً مصادز الخمىیل

 على مجمىعت مً العىامل :

حجم امليشأة 

  أھلیت امليشأة الائخماهُت 

زغبت إدازة امليشأة في اطخخدام ھرا الىىع مً الخمىیل 

الخجازي التي یعسطھا املىزدون مثل %  طیاطت وشسوغ الائخمان

 الخصم الىلدي املمىىح ومدة الائخمان الخجازي.
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 املحالشة الخاظّت

ه بلُمه اظمُه ملذاسها  ش بةـذاس ؤوساق ججاٍس  90خُث ان فتره الاظخدلاق هي  205000جفىش ؼشهه حٍش

ه بلُمه مخفىمه كذسها  بنهاًه فتره الدعّين ًىما ماهى مّذٌ  195000ًىما وجباُ هزه ألاوساق الخجاٍس

 الفاثذه مً هزا الىُى مً الاظدثماساث :

 ) ًمىً اظخخذام اللاهىن الخالي لحل هزا العااٌ ( 

  =
 

  −  −   
×

 

فترة الاطخحلاق

   

 

 

A. 12% 

B. 21% 

C. 14.2% 

D. 25.10% 

 

 

 

 

 

 

ل  فةن معاولُه جدفُل الزمم ِىذ كبٌى البىً اظخخذام الزمم اإلاذًىه هممان للحفٌى ِلى جمٍى

 :اإلاذًىه جلْ ِلى البىً ) ولِغ ِلى الؽشهه ( في خاله 

A. سهً الزمم اإلاذًىه 

B.  بُْ الزمم اإلاذًىه 

C.  ًفي هال الحالخين البُْ والشه 

D. في خاٌ اكشاك الزمم اإلاذًىه 

ذة الزمم اإلاذًىت  في خالت كبٌى البىً بشهً الزمم اإلاذًىت للؽشهت هممان , فةن معاولُت جدفُل ؤـس

 مً الّمالء جلْ ِلى :

A.  ًالبى 

B.  الؽشهت 

C.  الّمالء 

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎
×

𝟏

𝟗𝟎
𝟑𝟔𝟎

= 𝟐𝟎.𝟓%  

اٌ بمّنى ؤن الفاثذة=  205000جدذیذ كیمت الفاثذه : اإلاؽتري لھزه ألاوساق الخجاسیت یدفل ِلى  -205000ٍس

اٌ  10000=  195000  ٍس

 وبخىبُم اللاهىن:

I=)10000)الفاثذة 

V=) 205000)اإلابلغ وامل 

E=)ت ف الاداٍس  0)اإلافاٍس

ب ًىىن الحل   %21بالخلٍش

 ..البُْفي خالت  البىًجدفیل اإلابالغ اإلاذیىت مً ِمالء الؽشهت جلْ ِلى معاولیت 

 ف ب () ِملُت سبي بعُىت ولمت بُْ وبىً بىفغ الحش 

 ..الشھًفي خالت الؽشهت جدفیل اإلابالغ اإلاذیىت مً ِمالء الؽشهت جلْ ِلى معاولیت 

 ) ِملُت سبي بعُىت ولمت سهً وؼشهت ول اليلمخين فيهم خشف س (
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D. ماظعت وظاوت مالُت 

ذة مً الّمالء ِلى سهً الزمم اإلاذًىت سهضوا ِلى الحالخين :   الؽشهتجلْ معاولُت جدفُل الاـس

ذة مً الّمالء ِلى بُْ الزمم اإلاذًىت        البىًجلْ معاولُت جدفُل الاـس

 

اٌ في ؼيل حعهُل  3ؤبشمذ ؼشهت اللدىاوي اجفاكا مْ البىً ألاٌو ِلى ؤن ًلىم البىً بخىفير  ملُىن ٍس

, فةرا كامذ الؽشهت بسحب  %0.5و كذ اؼتره البىً سظىم اسجباه  %15اثخماوي مخجذد بفاثذة ؤظمُت 

اٌ مً اإلابلغ فما هى مّذٌ الفاثذة الفّلي : 2مبلغ   ملُىن ٍس

A. 12% 

B. 10,25% 

C. 14.2% 

D. 15.25% 

 

 

 

 

ل اإلاىاٌش له  ٌى مْ مفذس الخمٍى ل الاظاظُت ؤن ًخم ملابلت الّمش الضمني ليل هُى مً الـا مً مبادت الخمٍى

ل : ل كفيرة ألاحل لخمٍى  , وجبّا لزلً جخىحه مفادس الخمٍى

A.  ٌى اإلاخذاولت  ألـا

B.  ٌى الثابخت  ألـا

C.  ت  اإلاؽشوِاث الاظدثماٍس

D.  الاظخدىار ِلى الؽشواث اإلاىافعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌ  1000000=2000000-3000000اإلابلغ الغير اإلاسحىب=   ٍس

اٌ  300000= 2000000*0.15الفاثذة ِلى اإلابلغ اإلاسحىب=   ٍس

اٌ 5000=  1000000*0.005سظىم الاسجباه=   ٍس

اٌ  305000=  5000+300000مجمُى الخيالُف ِلى الؽشهت=   ٍس

مّذٌ الفاثذة الفّلي= 
𝟑𝟎𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.1525×100=15.25% 
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لُه كفيره الاحل وكذ جىفشث اإلاّلىماث  ه للحفٌى ِلى اخخُاحاتها الخمٍى جلىم ؼشهه بةـذاس ؤوساق ججاٍس

 الخالُه 

  : ه اإلافذسة اٌ  200000كُمه ألاوساق الخجاٍس  ٍس

  ًىم( 180اؼهش )  6فتره الاظخدلاق 

  ه املخفىمه  % 6ظّش الفاثذه العىٍى

  ف إلااظعاث الىظاوه اإلاالُه  15جذفْ اإلايؽاه اٌ مفاٍس  الف ٍس

ه لـ  ه ) ظّش الفاثذه الفّلي ( معاٍو ل باالوساق الخجاٍس  مً هزه اإلاّلىماث جىىن جيلفه الخمٍى

A. 8.23% 

B. 12.5% 

C. 6.70% 

D. 5.45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑨𝑹 =
𝑰

 𝑽− 𝑬 − 𝑰 
×

𝟏

فترة الاطخحلاق

𝟑𝟔𝟎

 

vكیمت ألاوساق الخجاسیت = 

Eاإلافشوفاث ؤلاداسیت= 

I كیمت الفاثذة = 

 (* 200000*0.06: )(I)خعاب كُمت الفاثذة
180

360
 =6000 

 15000(=Eالمصروفات االدارية )

 200000(=Vقيمة االوراق التجارية )

AR=
6000

 200000−15000−6000 
×

1
180

360

 

AR=0.0670 × 100 = 6.70% 
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ل كفير الاحل في اإلاشجبت .. بّذ الزمم اإلاذًىت :  ًإحي املخضون هممان للحفٌى ِلى الخمٍى

A.  ألاولى 

B. الثاهُت 

C. الثالثت 

D. الشابّت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل كفيره الاحل ومً اهم ماحؽمله :  حّخبر  اإلاخإخشاث مً مفادس الخمٍى

A.  الزمم الذاثىه 

B.  ألاحىس اإلاخإخشه والمشاثب واظخلىاِاث الممان الاحخماعي 

C.  الزمم اإلاذًىه 

D. ه  ألاوساق الخجاٍس

 مفادس ؤخشي للخمىیل كفيرة ألاحل :

اث التي جدعلمھا اإلايؽإة ملذما مًجخمثل ھزه اإلافادس في اللشوك خاـت  الّمالء واإلاخإخشاث )  واإلاذفِى

 اإلاعخدلاث اإلاالیت ِلى اإلايؽإة والتي جإخشث في ظذادھا ( ,  وحّخبر مفادس جمىیل ِذیمت الخيلفت

: وھي ِباسة ًِ الترجیباث ؤلاثخماهیت التي یمىً الحفٌى ِلیھا مً ألافشاد واإلاالن اللشوك الخاـت  -ؤ

ممً لھم الشغبت واإلافلحت في جمىیل اإلايؽإة وملابلت اخخیاحاجھا كفيرة ألاحل , بلى خين خشوج وغيرھم 

 اإلايؽإة مً ؤصمت مالیت وختى ال جخإزش مفالح ھاالء اإلاالن

اث اإلالذمت مً الّمالء  -ب  : ھي ِباسة ًِ ألامىاٌ التي جدفل ِلیھا اإلايؽإة مً ِمالثھا ملذما ا إلاذفِى

 ْ الخلا وھزه حعاِذ اإلايؽإة في ؼشاء اإلاىاد الخام المشوسیت إلهخاج العلْ.ملابل حعلمھم العل

 الممان الاحخماعي . وجمثل ھزه البىىد ألاحىس اإلاخإخشة , والمشاثب واظخلىاِاث : حؽمل اإلاخإخشاث  -ج

ت وبزلً یمىً اِخباسھا مفذسا مً مفادس الخمىیل كفيرة ألاحل , خیث  جيالیف معخدلت غير مذفِى

ذد الّاملين. یضدا  د بضیادة حجم وؽاه اإلايؽإة مً خیث اإلابیّاث ِو

ل بظمان املخصون:  الخمٍى

.یأحي املخصون هظمان للحصٌى على الخمىیل كصير ألاجل في املسجبت الثاهیت بعد الرمم املدیىت 

 الشسهت بلیمت الخيلفت , في حين أن كیمخه الظىكیت كد مً شوایا عىصس املخصون یسجل املخصون في دفاجس

جيىن أعلى بىثير مً اللیمت الدفتریت ویمثل ذلً حمایت للجھت امللسطت في حالت حعرز على الشسهت حظدید 

 اللسوض التي علیھا.

ى البد مً إلاشازه إلى أن جمیع أهىاع املخصون لیظذ على دزجت واحده مً الخفظیل   هظماهاث للحصٌى عل

الخمىیل كصير ألاجل , وأن اليظبت مً كیمت املخصون التي یظدىد علیھا البىً في مىح اللسوض حعخمد على 

 عدة عىامل مىھا :

الصفاث املادیت: فالبىىن ال جفظل أهىاع املخصون اللابلت للخلف , وجلً التي جيىن على دزجھ عالیت مً  -١

 الىمؼیت أو الخخصص ولیع لھا طىق واطع.

 یت املخصون : مً أهثر أهىاع املخصون جاذبیت للبىىن ھي املىاد الخام والظلع جامت الصىع.جاذب -٢

حظىیم املخصون : ولما وان املخصون املظخخدم هظمان طھل الدظىیم حیث یمىً جحىیله إلى طیىله ولما  -٣

 جمىىذ امليشأة مً الحصٌى على الخمىیل بظھىلت ویظس.
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ل كفير الاحل  Short Term Financing الخمٍى

 Trade Credit الاثخمان الخجاسي 

 Bank Credit الاثخمان اإلافشفي

 Self  Liquidation الدعُِل الزاحي

ت  Commercial Papers الاوساق الخجاٍس

 Private Loans اللشوك الخاـت

 Accurals اإلاخإخشاث

 Advanced Payments اإلاذفىِاث اإلالذمت مً الّمالء

 Collateral الشهً/الممان
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 املحالشة الّاؼشة

اإلاعخإحش ًذفْ ؤكعاه مالُه  جاس ِلذا بين اإلاعخإحش واإلااحش ًلتزم بمىحبهٌّخبر هزا الىُى مً الاظدئ

ل بااللافه الى حش هٍير  اظخخذامه لالـل بدُث ًىىن مجمُى هزه ألاللما  كعاه اإلاالُه ٌغىي كُمه ألـا

 :جدلُم ِاثذ مىاظب  للماحش 

A. ليالاظدئ  جاس الخمٍى

B. جاس الدؽغُلي الاظدئ 

C. افّه اإلاالُه الاظدئ  جاساإلاشجبي بالش

D. الش يء مما ظبم 

 باللغه الّشبُه الاحي :  Financial Leasingحّني ولمه  

A. لي  الاظدئجاس الخمٍى

B. الاظدئجاس الدؽغُلي 

C. ًُالاظدئجاس اإلاىخهي بالخمل 

D.  دًىن مّذومه 

 واخذ مً الّىاـش الخالُت لِغ مً خلىق خملت الاظهم الّادًت :

A.  ذ في الجمُّت الّمىمُت  الاؼتران في كشاساث اإلايؽإة مً خالٌ خم الخفٍى

B.  الحفٌى ِلى هفُبهم مً الاسباح اإلاىصِت ِلى خملت ألاظهم الّادًت هلذا او في ؼيل اظهم

 بلافُت 

C.  ًمىً ان جىىن الاسباح اإلاىصِت ِلى خملت الاظهم الّادًت هلذا او في ؼيل اظهم الافُت 

D. الحفٌى ِلى هفُبهم مً هخاثج جففُت اإلايؽإة كبل ظذاد خلىق ؤصحاب الذًىن والاظهم 

ه  الافه الى الحلىق التي ًخمخْ بها خمله ألاظهم الّادًه فةن هىان ميزه مهمه للغاًه وهي : مىدهم اولٍى

ذاساث الجذًذه مً ألاظهم والهذف مً رلً :  ؼشاء ؤلـا

A.  جللُل وعبه مالُتهم وبالخالي جللُل ظُىشتهم ِلى اداسه الؽشهه 

B.  اده دًىن الؽشهه ِلى خعاب اإلاعاهمين  ٍص

C.  اده ظُىشه مجلغ الاداسه ِلى الؽشهه  ٍص

D. ؽشهه الحفاً ِلى وعبه مالُه اإلاعاهمين وبالخالي الحفاً ِلى ظُىشتهم ِلى اداسه ال 

 

 

 

 

 

 

 

لي:  الاظدئجاس الخمٍى

یلتزم بمىحبه اإلاعخإحش بذفْ اإلاعخإحش واإلااحش یمثل ھزا الىُى مً ؤلاظدئجاس ِلذا بين 

هٍير اظخخذامه لؤلـل , بدیث یىىن مجمُى ھزه ألاكعاه اإلاالیت ؤكعاه مالیت للماحش 

ل باإللافت بلى جدلیم ِاثذ مىاظب للماحش.  یغىي كیمت ألـا
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ل الاحل: ل وٍى  مً مفادس جمٍى

A. ألاظهم اإلامخاصة 

B. ألاظهم الّادًت 

C. ًًظىذاث الذ 

D. حمُْ مارهش 

 العىذاث اللابله لالظخذِاء ....

A. هي العىذاث التي لذحها مّذٌ فاثذه مخغير 

B. جىىن مشهىهه بةخذي ؤـٌى اإلايؽإه هي العىذاث التي 

C. لها الى اظهم ِادًه  هي العىذاث التي جىىن جىفش للمعدثمش جدٍى

D. هي العىذاث التي جىفش إلافذسها خاـُه اظترحاِها ِىذما ًىخفن ظّش الفاثذه 

) في خاله اظخذِاثه ( بذفْ كُمه ) .... (  ذفي العىذاث اللابله لالظخذِاء و جلتزم الؽشهه اإلافذسه للعى

 :اللُمه الاظمُه للعىذ 

A.  جفىق 

B. ًِ جلل 

ل كفيرة الاحل :  مفادس  الخمٍى

الاوساق  -الاثخمان اإلافشفي-الاثخمان الخجاسي 

ت   الخجاٍس

ادواث ظىق  -اإلاخإخشاث واللشوك الخاـت

 الىلذ

لت  ل وٍى  الاحل:مفادس الخمٍى

 -العىذاث  -اللشوك اإلافشفُت -الاظدئجاس

 الاسباح املحخجضة -الاظهم الّادًت واإلامخاصة

 

 خــلــىق خملت ألاظهم الّادًت:

ت مً الحلىق ؤھمھا :  یّخبر ؤصحاب ألاظھم الّادیت مالّن الؽشهت اإلاعاھمت ویخمخّىن بمجمِى

oالاؼتران في كشاساث اإلايؽإة مً خالٌ خم الخفىیذ في الجمّیت الّمىمیت 

o الذیىن وألاظھم اإلامخاصةالحفٌى ِلى هفیبھم مً ألاسباح اإلاىصِت بّذ دفْ معخدلاث ؤصحاب 

o یمىً ؤن جىىن ألاسباح اإلاىصِت ِلى خملت ألاظھم الّادیت هلذا ؤو في ؼيل ؤظھم بلافیت 

o ظذاد خلىق ؤصحاب الذًىن  وألاظھم اإلامخاصةبّذ الحفٌى ِلى هفیبھم مً هخاثج جففیت اإلايؽإة 

 : مضایا ؤخشي 

oذاساث مً اإلاضایا التي یخمخْ بھا ؤصحاب ألاظھم الّادیت مىدھم الجذًذة مً ؤحل الحفاً ِلى  ؤولىیت ؼشاء ؤلـا

 وعبت ملىُتهم وبالخالي ظیىشجھم ِلى بداسة الؽشهت.

oؼشاء ِذد مدذد مً ألاظھم  خیث جلىم الؽشهت بةـذاس ؼھاداث ؤو خلىق بلى اإلاعاھمين حّىیھم الخیاس في

ذاساث ش ألاظھم في ظىق ألاوساق اإلاالیت ورلً الجذًذة ؤكل مً ظّ الجذًذة . وفي الّادة یىىن ظّش ؼشاء ھزه ؤلـا

 ویترجب ًِ رلً جإزير ِلى كیمت اإلايؽإة خالٌ فتره مدذده

 

 العىذاث اللابلت لالظخذِاء :

وحعمى اللیمت ؤلاظمیه للعىذ مً ؤحل اظخذِاثھا كبل جاسیخ ؤلاظخدلاق , جفىق جلتزم الؽشهت ھىا بذفْ كیمت 

 بخّىین ؤلاظخذِاءًِ اللیمت ؤلاظمیه الضیاده 
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C.  حعاوي 

D.  هفف 

ىق ِليها في ِلذ الخإظِغ حعمى :  اللُمت التي ًفذس بها العهم ٍو

A.  اللُمت العىكُت 

B.  اللُمت الاظمُت 

C. ) ت  كُمت الخففُت ) اللُمت الخففٍى

D.  ت  اللُمت الذفتًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل بّاثذ ........ مً / بـ العىذاث اللابلت لالظخذِاء:  جمخاص الاظهم اإلامخاصة اللابلت للخدٍى

A. ؤكل 

B.  مدعاوي 

C. ؤِلى 

D. الش يء مماظبم 

ً كشس الاظدثماس في ظهم ؼشهه مىباًلي ولذًه اإلاّلىماث الخالُه : الّاثذ اإلاخىكْ مً العهم    اخذ اإلاعدثمٍش

اٌ وجىصُ الؽشهه ؤسباح بيعبه  15% واللُمه الاظمُه لؽشهه مىباًلي = 12=  % ماهى العّش الّادٌ )  10ٍس

 الحلُلي  .... جىصح به هزا اإلاعدثمش لؽشاء هزا العهم ؟ 

 اظخخذام اللاهىن الخالي لحل هزا العااٌ  ًمىىً

 كاهىن كُمه العهم الّادي خعب الّاثذ  -

-   =
  % 

 
 

A. 12.5 

B. 15.5 

 بخىبُم اللاهىن:

𝑷𝟎 =
𝟏𝟎%×𝟏𝟓

𝟏𝟐%
=12.5 

 ألاظهم الّادًت:

 العھم الّادي ھى ظىذ ملىیت له ؤهثر مً كیمت :

  ویىق ِلیھا في ِلذ الخإظیغ.: هي اللُمت التي یفذس بھا العھم اللیمت ألاظمیت 

 وحعاوي كیمت خلىق اإلالىیت ) بذون ألاظھم اإلامخاصة ( ملعىمت ِلى ِذد ألاظھم الّادیت اإلافذسة.اللمیت الذفتریت : 

 ِباسة ًِ ظّش العھم في ظىق ألاوساق اإلاالُت, وجدذد اللیمت العىكیت للعھم بّىامل الّشك والىلب والٍشوف اللیمت العىكیت :

 دًت الّامت مثل الخطخم ومّذٌ جىصیْ ألاسباح وجىكّاث املحللين اإلاالیين واإلاشهض اإلاالي للميؽإة.الاكخفا

 وھي اللیمت التي یخىكْ الحفٌى ِلیھا في خالت جففیت اإلايؽإة وخفٌى ول مً ؤصحاب الذیىن وألاظھم اللیمت الخففىیت  للميؽإة :

 اإلامخاصة ِلى خلىكھم.

 وھي اللیمت التي یىىن اإلاعدثمش معخّذا لذفّھا ملابل خیاصجه للعھم الّاديكیمت العھم خعب الّاثذ : 
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C. 21.3 

D. 10 

 

% واللُمه الاظمُه 9ارا سغبذ في الاظدثماس في اظهم ؼشهه ظابً ووان الّاثذ اإلاخىكْ للعهم ٌعاوي 

اٌ وجىصُ الؽشهه  11للعهم حعاوي  % فاهً ظخىىن ِلى اظخّذاد لذفْ العّش الخالي 14ؤسباخا بيعبه ٍس

 في ظهم ظابً :

A. 17.50 

B. 17.11 

C. 18 

D. 18.50 

 او بخُاساث ؤخشي :

A. 18.50 

B. 17.11 

C. 18.11 

D. 20.11 

 

اٌ  12واللُمت الاظمُت للعهم حعاوي     %8ارا سغبذ في الاظدثماس في ؼشهت اإلاشاعي ووان الّاثذ اإلاخىكْ   ٍس

 فاهً ظخىىن ِلى اظخّذاد لذفْ العّش الخالي في ظهم اإلاشاعي  :    %20وجىصُ الؽشهت اسباخا بيعبت 

A. 10 ٌا  ٍس

B. 20ٌا  ٍس

C. 30  ٌا  ٍس

D. 40  ٌا  ٍس

 

ً كشس الاظدثماس في ظهم ؼشهت العهالوي ولذًه اإلاّلىماث الخالُت: الّاثذ اإلاخىكْ مً  اخذ اإلاعدثمٍش

اٌ وجىصُ الؽشهت اسباح بيعبت  116واللُمت الاظمُت لؽشهت العهالوي =   %15العهم=  , ماهى  %11ٍس

 هزا العهم : العّش الّادٌ ) الحلُلي ( الزي ًىصح به هزا اإلاعدثمش لؽشاء

 ًمىً اظخخذام اللاهىن الخالي لحل هزا العااٌ :

 :كاهىن كُمت العهم الّادي خعب الّاثذ 

   =
  % 

 
 

 

A. 12.50 

𝑃𝑜 =
𝑃 × 𝐷%

𝑅
 

𝑃𝑜 =
11 × 14%

9%
= 17.11 

𝑃𝑜 =
𝑃 × 𝐷%

𝑅
 

𝑃𝑜 =
116 × 11%

15%
= 85.06 

 

𝑃𝑜 =
𝑃 × 𝐷%

𝑅
 

𝑃𝑜 =
12 × 20%

8%
= 30 
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B. 2.   ) الخُاس مى واضح ( 

C. 85.06 

 

ل كذسه  ابي الى جمٍى اٌ, وكذ كشسث الؽشهت اـذاس اظهم ِادًت حذًذة مً  2جدخاج ؼشهت الشو ملُىن ٍس

ذاساث الجذًذة وكذ جبين  ؤحل الحفٌى ِلى اإلابلغ ِلى ؤن حّىي آلاولُت للمعاهين اللذامى في ؼشاء الـا

 الخالي:

اٌ للعهم الىاخذ, واللُمت العىكُت للعهم الىاخذ  160ظّش بُْ الاظهم الجذًذة  اٌ, ِذد  200ٍس ٍس

ظهم , وكُمت اإلايؽإة ظىف جشجفْ بىفغ كُمت اإلابلغ الزي جم  100000الاظهم الّادًت اإلافذسة 

ذاساث الجذًذة.  الحفٌى ِلُه مً الـا

 ًمىىً اظخخذام اللىاهين الخالُت:

NI= 
 

  
 

 ِذد الحلىق التي ًجب ان ًمخيلها اإلاعاهمين: -

Q=
 

  
 

 

ل اإلاىلىب:  ماهى ِذد الاظهم التي ًجب اـذاسها للحفٌى ِلى الخمٍى

A. 10000 ظهم 

B. 12500 ظهم 

C. 20000  ظهم 

D. 15000  ظهم 

لذ لها ماهى ِذد الحلىق التي البذ بإن  مً اإلاّىُاث اإلالذمت في اإلاثاٌ العابم والىدُجت التي جـى

 ًخمىً مً ؼشاء الاظهم الجذًذة بعّش مىخفن: ًمخلىها اإلاعاهمين اللذامى ختى

A.  اظهم ًمخلىها ظابلا 5الحفٌى ِلى ظهم واخذ حذًذ ملابل ول 

B.  اظهم ًمخلىها ظابلا 6الحفٌى ِلى ظهم واخذ حذًذ ملابل ول 

C.  اظهم ًمخلىها ظابلا 8الحفٌى ِلى ظهم واخذ حذًذ ملابل ول 

D. الًمىً خعابه بىاءا ِلى اإلاّلىماث اإلالذمت 

 

 

 

 

 

 بالخىبُم في اللاهىن:

NI= 
𝑪

𝑷𝟎
 

=
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟔𝟎
=12500 

 بالخىبُم في اللاهىن:

Q=
𝑵

𝑵𝑰
 

=
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎
=8 
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ذاساث الجذًذة ِلى كُمت اإلايؽإة) كُمت العهم  مً اإلاّىُاث اإلالذمت في اإلاثاٌ العابم, ماهى جإزير الـا

ذاس(:العىقي بّذ   الـا

A. 191.66اٌ للعهم  ٍس

B. 180.6 اٌ للعهم  ٍس

C. لم ًىشؤ ؤي حغُير 

D. 195.55اٌ للعهم  ٍس

 

 

 

ّها الجذًذه خُث كشسث الؽشهه سفْ  4جدخاج ؼشهه الاخعاء الضساُِه إلابلغ  ل مؽاَس اٌ لخمٍى ملُىن ٍس

ه ( ِلى اإلاعاهمين الحالُين في الؽشهه  م وشح اظهم الافُه لالهخخاب ) خلىق اولٍى ساط مالها ًِ وٍش

باُ في العىق بعّش  200.000خُث ًبلغ ِذد ألاظهم اإلافذسه خالي  ٍاٌ وكذ خذدث س  100ظهم ِادي ٍو

اٌ  40اس الجذًذه بمبلغ ذالؽشهه ظّش بُْ الـا  ٍس

 ؤحب ًِ الاظئله الخالُه : 

 ماِذد ألاظهم التي ًجب بـذاسها وبُّها للحفٌى ِلى اإلابلغ اإلاىلىب

A. 100.000ظهم 

B. 150.000ظهم 

C. 170.000ظهم 

D. 111.000ظهم 

 

ذاساث الجذًذه   ماِذد الحلىق التي ًجب ان ًمخلىها اإلاعاهم والتي حعمذ له بؽشاء ظهم واخذ مً ؤلـا

A. 3  خلىق 

B. 4  خلىق 

C. 2 خم 

D. 5  خلىق 

 

 

 

 

 

 بالخىبُم في اللاهىن:

NI= 
𝑪

𝑷𝟎
 

=
𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎
=100,000 

𝐐 =
𝐍

𝐍𝐈
 

 بالخىبُم في اللاهىن:

=
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=2 

ذاس=  اٌ =  200ظهم *  100000كُمت اإلايؽإة كبل الـا اٌ  20000000ٍس  ٍس

اٌ  2000000= 160ظهم *  12500اللُمت العىكُت لالـذاسث الجذًذة =   ٍس

 22000000= 2000000+  20000000بحمالي اللُمت العىكُت الجذًذة= 

 ظهم  112500=  12500+ 100000ِذد ألاظهم اإلافذسة هيل = 

اللمُت العىكُت للعهم = 
𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝟏𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎
 

اٌ 195.55اللُمت العىكُت للعهم=   ٍس
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ذاس   ماهي كُمه العهم بّذ ؤلـا

A. 60 ٌا  ٍس

B. 75.58ٌا  ٍس

C. 80 ٌا  ٍس

D. 56  ٌا  ٍس

 

 

 

 

 

 ماهي كُمه الحم  

A. 25 ٌا  ٍس

B. 20 ٌا  ٍس

C. 15  ٌا  ٍس

D. 78  ٌا  ٍس

 

ل كذسه  اٌ  18جشغب ؼشهت )ـافىال ( في بـذاس ؤظهم ِادًت حذًذة مً ؤحل الحفٌى جمٍى ملُىن ٍس

ذاساث الجذًذة , ِلما ؤن ظّش بُْ  ت للمعاهمين اللذامى في ؼشاء ؤلـا ظّىدي , وكذ كشسث بِىاء ألاولٍى

ذد الاظهم الحالُت لؽشهت )ـافىال ( هى  90العهم الجذًذ هى  اال ِو الف ظهم واللُمت العىكُت  600ٍس

اٌ ) كُمت اإلايؽإة ظترجفْ بىفغ كُمت اإلابلغ الزي 110للعهم  ذاساث الجذًذة  ٍس جم الحفٌى ِلُه مً ؤلـا

 ) 

 ِذد الحلىق التي ًجب ان ًمخلىها اإلاعاهم اللذًم ملابل ظهم حذًذ ٌعاوي :

A. 3  خلىق 

B. 4  خلىق 

C. 5  خلىق 

D. 6  خلىق 

  

 

 

 

ذاس=  اٌ =  100ظهم *  200000كُمت اإلايؽإة كبل الـا اٌ  20000000ٍس  ٍس

اٌ  4000000= 40ظهم *  100000اللُمت العىكُت لالـذاسث الجذًذة =   ٍس

 24000000= 4000000+  20000000بحمالي اللُمت العىكُت الجذًذة= 

 ظهم  300000=  100000+ 200000ِذد ألاظهم اإلافذسة هيل = 

اللمُت العىكُت للعهم = 
𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 

ذاس=اللُمت العىكُت بّذ  اٌ 80الـا  ٍس

𝑃𝑄 =
80 − 40

2
= 20 

 

𝐍𝐈 =
𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟗𝟎
= 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝑸 =
𝑵

𝑵𝑰
=
𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟑 

 ِؽان هدعب ِذد الحلىق الصم هدعب كبلها ِذد الاظهم الجذًذة التي ًجب اـذاسها 

NI= 
𝑪

𝑷𝟎
 

 هىبم اللاهىن:لحعاب ِذد الحلىق 
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 كُمت الحم الىاخذ حعاوي :

A. 10  ٌا  ٍس

B. 3  ٌا  ٍس

C. 5  ٌا  ٍس

D. 12  ٌا  ٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًىلم ِلُه ؤخُاها ِلذ اظدئجاس الخذماث , ألهه ًشجبي ؤظاظا باظدئجاس الخجهيزاث و الخذماث مثل 

ش والحاظباث العُاساث   آلالُت .و ٌّشف هزا الىُى مً الاظدئجاس ب... :و ماهُىاث الخفٍى

A. لي  الاظدئجاس الخمٍى

B. الاظدئجاس الدؽغُلي 

C. افّت اإلاالُت  الاظدئجاس اإلاشجبي بالش

D. ال ش يء مما ظبم 

 

 

 

 

 

 

ىً اظخخذامها مً وشف اإلايؽإة اإلافذسة للعىذاث لشد كُمت العىذاث بلى هىان الّذًذ مً الىشق التي ًم

 خامليها :

A.  لت الىفاء ؤلالضامي  وٍش

B.  لت الاظخذِاء الاخخُاسي  وٍش

𝑷𝑸 =
𝟏𝟎𝟓− 𝟗𝟎

𝟑
=
𝟏𝟓

𝟑
= 𝟓 

ذاس الجذًذ..  ِؽان هدعب كُمت الحم الىاخذ الصم هدعب كُمت العهم بّذ الـا

ذاس=  اٌ =  110ظهم *  600000كُمت اإلايؽإة كبل الـا اٌ  66000000ٍس  ٍس

اٌ  18000000= 90ظهم *  200000اللُمت العىكُت لالـذاسث الجذًذة =   ٍس

 84000000= 18000000+  66000000بحمالي اللُمت العىكُت الجذًذة= 

 ظهم  800000=  200000+ 600000ِذد ألاظهم اإلافذسة هيل = 

العىكُت للعهم =  ُمتالل
𝟖𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 

 105اللُمت العىكُت للعهم =

 هدعب كُمت الحم الىاخذ:

 

 الاظدئجاس الدؽغُلي :

وماهیىاث الخفىیش والحاظباث آلالیت . , ألهت یشجبي ؤظاظا باظدئجاس الخجھيزاث والخذماث مثل العیاساث اظدئجاس الخذماث یىلم ِلیه ؤخُاها ِلذ 

ّاث ظىىیت ووفلا لھزا الىُى مً ؤلاظدئجاس , یلذم اإلااحش الخذمت اإلاىلىبت بما في رلً جيالیف الفیاهت الذوسیت والخإمين والمشاثب ورلً ملابل دف

ل.  یذفّھا اإلاعخإحش للماحش هٍير الاهخفاُ بخذمت ألـا
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C.  لت البُْ الاخخُاسي  وٍش

D. حمُْ ما رهش 

 

 

 

 

 اإلافىلح الاهجليزي لالظدئجاس هى:

A. Rights  

B. Leasing  

C. Finance  

D. None of the above 

 ِىذ ملاسهت العهم الّادي مْ اإلامخاص , فان:

A. خ اظخدلاق  هالهما لذًه جاٍس

B. بُت ِىذ جىصَْ الاسباح ِليهم  هالهما ًدللان وفىساث لٍش

C. ل داثم  هالهما ًمثل مفذس جمٍى

D. ى افالط اإلايؽاة جخلف اإلايؽإة ًِ دفْ الاسباح اإلاىصِت لحاملي الاظهم اإلامخاصة والّادًت ًادي ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

لي هى:  اإلافىلح الاهجليزي لالظدئجاس الخمٍى

A. Rights 

B. Financial Leasing 

C. Finance Club 

D. None of the above 

لي  Financial Leasing الاظدئجاس الخمٍى

ل مخىظي ألاحل  Intermediate Financing الخمٍى

ل ألاحل ل وٍى  Long Term Financing الخمٍى

 Leasing الاظدئجاس

 Operating Leasing الاظدئجاس الدؽغُلي

 خفاثق الاظهم الّادًت واإلامخاصة:

خ اظخدلاقلِغ هالهما -  له جاٍس

ل داثم باليعبت للميؽاة-  هالهما ًمثل مفذس جمٍى

 الى افالط اإلايؽإةوال ًادي جخخلف اإلايؽإة في دفْ الاسباح اإلاىصِت لحاملي الاظهم اإلامخاصة والّادًت -

بتالجدلم الاسباح اإلاىصِت لالظهم الّادًت واإلامخاصة  بُت الجها جذفْ بّذ المٍش  وفىساث لٍش

ذاساِادة ؼشاء العىذاث مً خامليها خالٌ فترة الاظخدلاق بؽشه ان ًىق ِلى رلً في وؽشة  الىفاء الالضامي  الـا

خ مدذد خالٌ فترة الاظخدلاق  البُْ الاخخُاسي   ًمىً للمعدثمش اسحاُ العىذ الى اإلايؽاة اإلافذسة للعىذ واظترداد كُمخه في جاٍس

ذاس  هدة ؼشاء العىذ مً خاملیعمذ للملترك بِا الاظخذِاء الاخخُاسي  خالٌ فترة اظخدلاق العىذ بعّش زابذ ؤِلى مً ظّش ؤلـا

ذاس.  ویدىاكق ظىىیا خعب ماھى مىفىؿ ِلیت في وؽشة ؤلـا
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 Retained Earnings الاسباح املحخجضة/ اإلاحجىصة

 Rights الحـــلىق 
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 املحالشة الحادًت ِؽش

ىصُ اسباخا ملذاسها  100ارا وان العّش الحالي للعهم اإلامخاص لؽشهت اظمىذ الؽمالُت  اٌ ٍو االث ,  5ٍس ٍس

 اظخخذم اللاهىن الخالي لحل هزا العااٌ

 فما مّذٌ الّاثذ ِلى هزا العهم اإلامخاص

A. 10% 

B. 8.33% 

C. 5% 

D. 20% 

ه  ىصُ ؤسباح ملذاسها   110ارا وان العّش الحالي للعهم اإلامخاص لؽشهت ؤلىاء الخجاٍس اٌ ٍو اٌ فمّذٌ  9ٍس ٍس

 الّاثذ ِلى ها العهم :

A. 8% 

B. 12.2% 

C. 9% 

D. 9.9% 

اٌ للعهم ول ظىه وان ألاظهم ابذًه فةرا ِلمذ ان اللُمه  الحالُه للعهم حعاوي  18جىصُ ؼشهه الخير  ٍس

اٌ فمّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِلى الاظدثماس هى : 180  ٍس

A. 32.4 % 

B. 10 % 

C. 100 % 

D. 1  

خىكْ ؤن ًىىن الّاثذ ِلى الاظدثماس  2جىىي ؼشهت اإلاخىىسة جىفُز مؽشوُ بشؤط ماٌ كذسه  , % 12ملُىن, ٍو

ل الخالُت:سؤط اإلااٌ لجإث ا ومً ؤحل جذبير   لؽشهت الى مفادس الخمٍى

اٌ , خُث جلىم الؽشهت باـذاس العىذ بلُمت اظمُت  200000ظىذاث دًً بلُمت  - اٌ  1000ٍس ٍس

باُ بخفم ملذاسه  12, وفترة الاظخدلاق % 6للعىذ الىاخذ, وبفاثذة اظمُت  % 2.4ظىت , ٍو

بت   %40ومّذٌ المٍش

اٌ, خُث جلىم الؽشهت باـذاس العهم اإلامخاص بلُمت اظمُت  300000اظهم ممخاصة بلُمت  -  100ٍس

باُ بىفغ اللُمت , وجذفْ الؽشهت اسباخا مىصِت للعهم كُمتها  اٌ للعهم ٍو ليها دفْ  8ٍس االث, ِو ٍس

 مً اللُمت الاظمُت للعهم% 4هفلاث اـذاس وعبتها 

𝑲𝑷 =
𝑫

𝑷𝟎
=

𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎.𝟎𝟓 = 𝟓% 

 بخىبُم اللاهىن:

𝑲𝑷 =
𝑫

𝑷𝟎
=

𝟗

𝟏𝟏𝟎
= 𝟎.𝟎𝟖 = 𝟖% 

 بخىبُم اللاهىن:

 

𝑲𝑷 =
𝑫

𝑷𝟎
=

𝟏𝟖

𝟏𝟖𝟎
= 𝟎.𝟎𝟏 = 𝟏𝟎% 

 بخىبُم اللاهىن:



 8331الففل الاٌو  8349الثاوي  الففل 8349الففل ألاٌو ألاظاس ي والبذًل     الففل الفُفي هـ             8348الففل الثاوي 

 

Zainab habib♥ ض العهآلوي -د                   2& لىظِىذا الّفأمُت       بداسة مالُت  ِبذالٍّض

حة
صف

ال
6
2

 

اٌ, وكُمت اظمُت  1500000اظهم ِادًت بلُمت  - اٌ للعهم وجذفْ اسباخا مىصِت  100ٍس  10ٍس

خىكْ ان ًىمى الشبذ بمّذٌ  االث للعهم , ٍو  %5ٍس

 اظخخذم هزه اإلاّلىماث لحل الاظئلت اللادمت -

 ًمىً اسخذام اللىاهين الخالُت لحل الاظئلت: -

 بخفم:كاهىن خعاب جيلفت العىذاث التي جفذس  -

 
بت بمشب الىاجج في ) بت(-1مالخٍت :اًما ًمىً خعاب الخيلفت بّذ المٍش  مّذٌ المٍش

 كاهىن خعاب جيلفت العهم اإلامخاص: -

K= 
 

    − % 
 

 

 كاهىن خعاب جيلفت العهم الّادي: -

 
 كاهىن خعاب الخيلفت اإلاخىظىت اإلاشجحت: -

 
 

 

 

 

 

 

 

في الفُفي مىشسها بالمبي بغ مغير اظم 

 2الؽشهت الى مالُت
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بتماهي جيلفت العىذ بّذ   :المٍش

A. 6.33% 

B. 3.78% 

C. 2% 

D. 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهي جيلفت العهم اإلامخاص:

A. 8.31% 

B. 15% 

C. 6.3% 

D. 2% 

 

 

 ماهي جيلفت العهم الّادي:

A. 3.78% 

B. 8.31% 

𝐤𝐢 =
𝟔𝟎+

𝟐𝟒
𝟏𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎+ 𝟗𝟕𝟔
𝟐

= 𝟔.𝟐𝟕% 

بت   وواإلاا ًباُ بخفم هىبم باللاهىن:اوال وعخخشج جيلفت العىذاث كبل المٍش

 

( كُمت الفاثذةI=)1000×6=%60 

( كُمت الخفمD=)1000×2.4=%24 

( ِذد العىىاثn=)12 

( اللُمت الاظمُتp=)1000 

( اللُمت العىكُت𝐩𝟎=)1000-24=976 

=بت  %40مّذٌ المٍش

 وّىك في اللاهىن:

بت ًىىن :بّذ  بت(-1*)6.27المٍش  مّذٌ المٍش

=6.27(1-0.4=)3.765% 

 بالخىبُم في اللاهىن لخيلفت العهم اإلامخاص

K= 
𝑫

𝑷𝟎 𝟏−𝒁% 
 

K=
𝟖

𝟏𝟎𝟎 𝟏−𝟎.𝟎𝟒 
 

=8.33% 

 بالخىبُم في كاهىن جيلفت العهم الّادي:

 

K=
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎 
+ 𝟎.𝟎𝟓 = 𝟎.𝟏𝟓 = 𝟏𝟓% 
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C. 15% 

D. 2% 

 ماهي الخيلفت اإلاخىظىت اإلاشجحت لشؤط اإلااٌ:

A. 10% 

B. 12% 

C. 12.873% 

D. 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذ الُه مً هخاثج في الاظئلت العابلت هل جىصح الؽشهت بالذخٌى في اإلاؽشوُ:  بىاء ِلى ماجـى

A. وّم, الن جيلفت ساط اإلااٌ اِلى مً الّاثذ ِلى الاظدثماس 

B. وّم, الن جيلفت ساط اإلااٌ اكل مً الّاثذ ِلى الاظدثماس 

C.  ال, الن جيلفت ساط اإلااٌ اِلى مً الّاثذ ِلى الاظدثماس 

D. ال, الن جيلفت ساط اإلااٌ اكل مً الّاثذ ِلى الاظدثماس 

اٌ للعىذ وبعّش فاثذه اظمُه  3000كامذ ؼشهه الىماء بةـذاس ظىذاث بلُمه اظمُه   % وفتره 6ٍس

به ِلى ألاسباح  12اظخدلاق  % ارا بُّذ العىذاث كُمتها الاظمُه فةن جيلفه 40ظىه . وعبه المٍش

 العىذاث ظخىىن : 

A. 5.8 % 

B. 8 % 

C. 6% 

D. 3.60 % 

𝐊𝐒 =  جيلفت عىصس زاض املاٌ املظخخسجت طابلا

𝐖𝐒 =  الىشن اليظبي لعىصس زاض املاٌ

 كاهىن الخيلفت اإلاشجحت لشؤط اإلااٌ:

 

 ول مفذس: ًجب ؤوال مّشفت وصن

ظىذاث=
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=10% 

ؤظهم ممخاصة=
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=15% 

ؤظهم ِادًت=
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=75% 

 وبىزا ًىىن جيلفت ساط اإلااٌ:

(0.1×0.037(+)0.15×0.0833(+)0.75×0.15=)12.86 

 ؤلاظمیه فةن : بلیمخهفي خالت بیْ العىذ 

 مّذٌ الفاثذه الفّلي بّذ المشیبت = مّذٌ الفاثذه ؤلاظمي كبل المشیبت

Ki = 𝟔= جيلفت العىذ%×  𝟏− 𝟒𝟎%  

 %3.6=100×0.036جيلفت العىذ = 
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اٌ للعىذ إلاذه  2000ؤـذسث ؼشهه العىابل ظىذاث دًً بلُمه اظمُه كذسها  ظىىاث وبفاثذه  10ٍس

 %7اظمُه كذسها 

به  في ول مً الحاالث الخالُه ِلما بإن الؽشهه جذفْ  اإلاىلىب : خعاب جيلفه هزا العىذ كبل وبّذ المٍش

به ؤسباح 30  % لٍش

 ارا وان العىذ ًباُ بلُمخه الاظمُه فان جيلفخه حعاوي 

A. 13% 

B. 4.9% 

C. 6.89 % 

D. 10.80% 

 % مً كُمخه فان جيلفخه حعاوي 6ارا وان العىذ ًباُ في العىق بخفم كذسه 

A. 11% 

B. 7.80% 

C. 5.49% 

D. 4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌ ًخىكْ ان ًىىن الّاثذ مىه  2000000جىد ؼشهه البذس جىفُز مؽشوُ اظدثماسي بشؤط ماٌ كذسه  % 10ٍس

ل الاجُه :  ومً احل جذبير سؤط اإلااٌ لجإث الؽشهه الى مفادس الخمٍى

 200  اٌ , الفاثذه الاظمُه للعىذ  200000ظىذ بلُمه باُ  10% فتره الاظخدلاق 5ٍس ظىىاث ٍو

به 2.25بخفم كذسه   %40% ومّذٌ المٍش

 ؤلاظمیه فةن : بلیمخهفي خالت بیْ العىذ 

مّذٌ الفاثذه الفّلي بّذ المشیبت = مّذٌ الفاثذه 

 ؤلاظمي كبل المشیبت

Ki = 𝟕= جيلفت العىذ%×  𝟏− 𝟑𝟎%  

 %4.9=100×0.049جيلفت العىذ = 

𝐤𝐢 =
𝟏𝟒𝟎+

𝟏𝟐𝟎
𝟏𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎+ 𝟏𝟖𝟖𝟎
𝟐

= 𝟎.𝟎𝟕𝟖× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕.𝟖% 

بت وواإلاا ًباُ   بخفم هىبم باللاهىن:اوال وعخخشج جيلفت العىذاث كبل المٍش

 

( كُمت الفاثذةI=)2000×7=%140 

( كُمت الخفمD=)2000×6=%120 

( ِذد العىىاثn=)10 

( اللُمت الاظمُتp=)2000 

( اللُمت العىكُت𝐩𝟎=)2000-120=1880 

 وّىك في اللاهىن:
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  اٌ خُث جلىم الؽشهه بةـذاس العهم اإلامخاص بلُمه اظمُه  300اظهم ممخاصه بلُمه  100الف ٍس

باُ بىفغ اللُمه وجذفْ الؽشهه ؤسباخا مىصِه  اٌ للعهم ٍو االث  8للعهم كُمتها ٍس  ٍس

  اٌ وكُمه اظمُه 1500.000اظهم ِادًه بلُمه اٌ للعهم وجذفْ ؤسباخا مىصِه  100ٍس اٌ 10ٍس  ٍس

خىكْ ان ًىمى الشبذ بمّذٌ   %3للعهم  ٍو

 الاظئله الخالُه :ؤحب ِلى 

 مً خالٌ اإلاّىُاث العابله جيلفه العىذ كبل المشبُه 

A. 3.5% 

B. 5.3% 

C. 2.5% 

D. 6.3% 

به    مً خالٌ اإلاّىُاث العابله جيلفه العىذ بّذ المٍش

A. 2.3% 

B. 4.2% 

C. 3.2% 

D. 6.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالٌ اإلاّىُاث العابله ماهي جيلفه العهم اإلامخاصمً 

A. 5.3% 

B. 7.7% 

C. 8% 

D. 6.3% 

 

 

 

𝐤𝐢 =
𝟓𝟎+

𝟐𝟐.𝟓
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎+ 𝟗𝟕𝟕.𝟓
𝟐

= 𝟎.𝟎𝟓𝟐𝟖 × 𝟏𝟎𝟎

= 𝟓.𝟑% 

بت وواإلاا ًباُ بخفم هىبم  اوال وعخخشج جيلفت العىذاث كبل المٍش

 باللاهىن:

 

( كُمت الفاثذةI=)1000×5=%50 

 كُمت( الخفمD=)1000×2.25=%22.5 

( ِذد العىىاثn=)10 

( اللُمت الاظمُتp=)
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎
  =1000 

( اللُمت العىكُت𝐩𝟎=)1000-22.5=977.5 

 وّىك في اللاهىن:

بت=  %3.2= (%40-1)%5.3بّذ المٍش

 بالخىبُم في اللاهىن لخيلفت العهم اإلامخاص

K= 
𝑫

𝑷𝟎 𝟏−𝒁% 
 

K=
𝟖

𝟏𝟎𝟎 𝟏−𝟎 
 

=8% 
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 مً خالٌ اإلاّىُاث العابله ماهي جيلفه العهم الّادي 

A. 11% 

B. 12% 

C. 13% 

D. 6.3% 

 

 

 

 مً خالٌ اإلاّىُاث العابله  ماهي الخيلفه اإلاخىظىه اإلاشجحه

A. 12.873% 

B. 10% 

C. 11.22% 

D. 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذ الُه مً هخاثج في الاظئله العابله هل جىصح الؽشهه بالذخٌى في اإلاؽشوُ ؟  بىاء ِلى ماجـى

A. وّم الن الخيلفه اِلى مً الّاثذ 

B.  الخيلفه اِلى مً الّاثذال الن 

C. وّم الن الّاثذ اِلى مً الخيلفه 

D. ال ألن الّاثذ اِلى مً الخيلفه 

 بالخىبُم في كاهىن جيلفت العهم الّادي:

 

K=
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎 
+ 𝟎.𝟎𝟑 = 𝟎.𝟏𝟑 = 𝟏𝟑% 

 

𝐊𝐒 =  جيلفت عىصس زاض املاٌ املظخخسجت طابلا

𝐖𝐒 =  الىشن اليظبي لعىصس زاض املاٌ

𝑘𝑜 =  10% × 3.2% +  15%× 8% +  75%× 13% = 11.27% 

 كاهىن الخيلفت اإلاشجحت لشؤط اإلااٌ:

 

 ًجب ؤوال مّشفت وصن ول مفذس:

ظىذاث=
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=10% 

ؤظهم ممخاصة=
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=15% 

ؤظهم ِادًت=
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=75% 

 :وبىزا ًىىن جيلفت ساط اإلااٌ
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ًىضح الجذٌو الخالي مىىهاث هُيل ساط اإلااٌ لؽشهه ) ـذاسه ( مْ جيلفه ول مفذس مً جلً اإلافادس . مً 

ه لـ  WACCهزه اإلاّلىماث جىىن الخيلفه اإلاخىظىه اإلاشجحه لشؤط اإلااٌ    ـ للؽشهت معاٍو

ل   جيلفتها كُمتها مفادس الخمٍى

 %10 س.ط100.000 ظىذاث دًً

 %15 س.ط300.000 اظهم ممخاصه

 %20 س.ط100.000 اظهم ِادًه

 س.ط500.000 هُيل سؤط اإلااٌ

 

A. 11.90% 

B. 10% 

C. 15% 

D. 9.23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽاسن ؤصحابها في الاداسه   :جدؽابه ألاظهم اإلامخاصه مْ العىذاث في اجها جدمل ِاثذ زابذ َو

A. الّباسه صحُده 

B. الّباسه خاوئه 

C.  خاوئالجضء الثاوي مً الّباسه فلي 

D. الجضء ألاٌو مً الّباسه فلي صحُذ  

 

𝒌𝒐 =  𝟏𝟎%× 𝟎.𝟐 +  𝟏𝟓%× 𝟎.𝟔 +  𝟐𝟎%× 𝟎.𝟐 = 𝟎.𝟏𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓% 

 

 خیث :

Ko :ٌالخيلفت اإلاخىظىت اإلاشجحت لشؤط اإلاا = 

Ws ٌالىصن اليعبي لّىفش سؤط اإلاا = 

Ks ٌجيلفت ِىفش سؤط اإلاا =s   

Nٌِذد ِىاـش سؤط اإلاا = 

ل وبّذ اظخخشاج وصن ول مفذس همشبه في جيلفخه ومً زم هجمّهم:  هدعب وصن ول مفذس مً مفادس الخمٍى

وصن ظىذاث الذًً =
𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
 =0.2 

وصن الاظهم اإلامخاصة =
𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
  =0.6 

وصن الاظهم الّادًت=
𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
  =0.2 
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اٌ فةن الشبذ  5000ظهم وان ألاسباح اإلاىصِه لهزا اإلاعاهم هي  1000ارا افترلىا ان معاهما ِادًا ًملً  ٍس

 اإلاىصُ للعهم الىاخذ هى : 

A. 5000.000ٌا  ٍس

B. 5 ٌا  ٍس

C. 0.2ٌا  ٍس

D. 5000 ٌا  ٍس

االث  10مشاث وان هفِب العهم مً ألاسباح  5ارا واهذ وعبه ظّش العهم الى هفِب العهم مً ألاسباح  ٍس

 فةن اللُمه الحالُه لهزا العهم :

A. 50 ٌا  ٍس

B. 2 ٌا  ٍس

C. 0.2 ٌا  ٍس

D. 5  ٌا  ٍس

 

 

 

 جمثل جيلفه الذًىن : 

A.  اإلاىلىب مً مّذٌ الّاثذ الزي جدلله اإلايؽاه ِلى اظدثماساتها مً احل جدلُم مّذٌ الّاثذ

 كبل اإلالشلين

B.  ًمّذٌ الّاثذ الزي جدلله اإلايؽاه ِلى اظدثماساتها مً احل جدلُم مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب م

 كبل اإلاعاهمين 

C.  مّذٌ الّاثذ الزي جدلله اإلايؽاه ِلى اظدثماساتها للحفاً ِلى اإلاعاهمُين الحالُين 

D.  ظّش الفاثذه الاظمى ِلى اللشوك التي جدفل ِليها اإلايؽإه 

 

 

 

 

 ارا واهذ الؽشهت جدلم ِاثذا ٌعاوي جيلفت سؤط اإلااٌ فاهه ًخىكْ ان:

A.  للعهمجشجفْ اللُمت الاظمُت 

B. جبلى اللُمت العىكُت للعهم هما هي 

C. جىخفن اللُمت العىكُت للعهم 

D. جىخفن اللُمت العتكُت للعهم بمّذٌ مخىاكق 

 

 

 طعس الظهم

𝟏𝟎
= 𝟓 

ارا وان 
 طعس الظهم

هصِب الظهم مً الازباح
  =5  

ن ًِ كُمت هفِب العهم مً الاسباح  وبالخٍّى

 10الجها مّىاة في اللاهىن=

اٌ 50=10×5ظّش العهم=  ٍس

الشبذ اإلاىصُ للعهم الىاخذ=
الازباح املىشعت

 عدد الاطهم
 

الشبذ اإلاىصُ للعهم الىاخذ=
𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

  5الشبذ اإلاىصُ للعهم الىاخذ=

 جـــىـــلفت الذًً ) اللشوك والعىذاث(:

 ًحّشف جيلفت الذیً ِلى ؤهھا مّذٌ الّاثذ الزي جدلله اإلايؽإة ِلى اظدثماساجھا مً ؤحل جدلیم مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب م

 كبل اإلالشلين.
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افم اإلاعاهمىن في الؽشهه ِلى اخخجاص ألاسباح الا ارا وان :   في الّاده ال ًى

A.  ًًل بالذ  مّذٌ الّاثذ ِلى ألامىاٌ املحخجضه ٌعاوي جيلفه الخمٍى

B.  ل باالظهم اإلامخاصه  مّذٌ الّاثذ ِلى ألامىاٌ املحخجضه ٌعاوي جيلفه الخمٍى

C.  ه البذًله للمعاهمين  مّذٌ الّاثذ ِلى ألامىاٌ املحخجضه اهبر مً جيلفه الفـش

D. هىان اـذاس الظهم حذًذه 

 خفاثق ألاسباح املحخجضه :

حّخبر مفذس جمىیل داخلي 

 بِادة اظدثماسھاھي ِباسه ًِ ؤسباح لم یخم جىصیّھا بغشك 

 افلت اإلاعاھمين إلخخجاص ألاسباح برا وان الّاثذ اإلاخىكْ جدلیله مً بِادة جدفل الؽشهت ِلى مى

 اظدثماسھا ؤهبر مً الفشؿ البذیلت ألاخشي اإلاخىفشه للمعاھمين

جىىن جيلفت ألاسباح املحخجضه ؤكل مً جيلفت ألاظھم الّادیت هٍشا لّذم وحىد جيلفت بـذاس 

 برا واهذ الؽشهت جدلم :

 اللیمت العىكیت للعھم زابخت جبليجيلفت سؤط اإلااٌ = یخىكْ ؤن = ِاثذا 

 اللیمت العىكیت للعھم جشجفْجيلفت سؤط اإلااٌ = یخىكْ ؤن < ِاثذا 

 اللیمت العىكیت للعھم جىخفنجيلفت سؤط اإلااٌ = یخىكْ ؤن > ِاثذا 
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ل باألظهم الّادًتجمثل جيلف ت الخمٍى  

A.  مّذٌ الّاثذ الزي ًىلبه اإلاعاهمىن الحالُىن مً ؤحل الاخخفاً بإظهم الؽشهت 

B.  مّذٌ الّاثذ الزي ًجب ؤن جدلله الؽشهت للحفاً ِلى وعبت الّاثذ ِلى اإلالىُت 

C.  جيلفت بـذاس ألاظهم 

D.  ًمّذٌ الّاثذ الزي جدلله اإلايؽإة ِلى اظدثماساتها مً ؤحل جدلُم مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب م

 كبل اإلالشلين 

 

 الّاثذ الزي ًجب ؤن جدلله اإلايؽاة مً ؤحل الىفاء بمّذالث الّاثذ اإلاىلىب مً كبل اإلاالن جيلفت ساط اإلااٌ

 اظدثماساتها مً احل جدلُم مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب مً كبل اإلالشلينمّذٌ الّاثذ الزي جدلله اإلايؽاة ِلى  جيلفت الذًىن 

مّذٌ الّاثذ الزي ًجب ؤن جدلله الؽشهت ِلى اظدثماساث الاظهم اإلامخاصة ختى جخمىً مً الحفٌى ِلى مّذٌ الّاثذ  جيلفت الاظهم اإلامخاصة

 اإلاىلىب مً كبل اصحاب هزه الاظهم

افلت اإلاعاهمين الخخجاص الاسباح ارا وان الّاثذ اإلاخىكْ اسباح لم ًخم  جيلفت الاسباح املحخجضة جىصَّها بغشك بِادة اظدثماسها , جدفل الؽشهت ِلى مى

ت البذًلت للمعاهمين  جدلُله مً بِادة اظدثماسها ؤهبر مً جيلفت الفـش

 

 Cost of Capital جيلفت سؤط اإلااٌ

 Cost of  Debt جيلفت الذًً

 Cost of Common Stock جيلفت العهم الّأدي

 Cost of preferred Stock جيلفت العهم اإلامخاص

 Cost of Retained Earnings جيلفت ألاسباح املحخجضة

 Weighted Average Cost of Capital الخيلفت اإلاخىظىت اإلاشجحت لشؤط اإلااٌ
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  املحالشة الثاهُت ِؽش

اٌ, وان ًىمى  6هى اللادمت % وان الشبذ اإلاىصُ للعىت  20ارا وان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب لؽشهت ما هى  ٍس

 %, ًمىً اظخخذام اللاهىن الخالي:10بمّذٌ 

كُمت الحالُت للعهم الّادي=
 عائد الظهم في الظىت الحالُت∗  +وظبت الىمى

  معدٌ العائد املؼلىب−وظبت الىمى الثابخت
 

 فما هى العّش الزي جىىن ِلى اظخّذاد لذفّه لهزا العهم الّادي:

A. 50 

B. 60 

C. 70 

D. 66 

 

 

 

خىكْ ان جىمى هزه ألاسباح بمّذٌ زابذ  8جذفْ ؼشهه الشوله خالُا ؤسباح مىصِه للعهم ملذاسها  االث ٍو ٍس

% . باظخخذام همىرج غىسدون ) همىرج همى 14% وان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِلى الاظدثماس هى 6ملذاسه 

 زابذ في الخىصَّاث ( فةن ظّش العهم الحالي : 

A. 106 ٌا  ٍس

B. 112  ٌا  ٍس

C. 98 ٌا  ٍس

D. 89.9 ٌا  ٍس

 

 

اٌ, ومّذٌ الفاثذة ِلى هزا  1000ماكُمت العهم الّادلت ارا ِلمذ الخالي: اللُمت الاظمُت للعىذ  ٍس

ا إلاذة 4العهم  % ًمىً باظخخذام 10ومّذٌ الّاثذ اإلاىلىب مً هزا العىذ ظىىاث,  10% جذفْ ظىٍى

 اللاهىن الخالي خل هزا العااٌ:

𝟔 𝟏+ 𝟎.𝟏 

 𝟎.𝟐− 𝟎.𝟏 
− 𝟔 = 𝟔𝟎 

 الحالُتواخىا هىبم اللاهىن للعىت اللادمت وبّا العااٌ فُه فىشة اللي هي العىت 

 بالخىبُم في اللاهىن:

 ِؽان هىلْ اللُمت للعىت اللادمت.. 6مىه ووشخىا وبلىا اللاهىن ِادي 

الّادي=اللُمت الحالُت للعهم 
 عائد الظهم في الظىت الحالُت∗ 𝟏+وظبت الىمى

  معدٌ العائد املؼلىب−وظبت الىمى الثابخت
 

اللُمت الحالُت للظهم العادي=
8× 1+6% 

 14%−6% 
  =106 
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 ًمىً اظخخذام الجذاٌو اإلاالُت اإلاشفلت لحل حضء مً هزا العااٌ:

A . 924.18  ٌا  ٍس

B . 631.133ٌا  ٍس

C . 800 ٌا  ٍس

D. 750.18 ٌا  ٍس

 

 

 

 

 

 

 

اٌ للعىذ وبعّش فاثذه اظمي كذسه  5000ؤـذسث ؼشهه ) ؤـٌى ( ظىذاث بلُمه اظمُه  % جذفْ 8ٍس

ا . مذه اظخدلاق العىذ  ً هى  6ظىٍى % 10ظىىاث . فةرا ِلمذ ان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب مً اإلاعدثمٍش

 كُمه العىذ الحلُلُه هي :

A. 4128.96ٌا  ٍس

B. 5000  ٌا  ٍس

C. 3771.09 ٌا  ٍس

D. 5983.46ٌا  ٍس

  

 4 كاهىن كُمت العهم )العىذ( الّادلت )اللُمت الحالُت(=اظهل ش ي اهىا وعخخذم الجذٌو سكم

لحعاب اللُمت الّادلت مً اللُمت الاظمُت 3لحعاب اللُمت الحالُت مً كُمت الفاثذة وحذٌو سكم 

للعىذ ومً زم حمْ هاجين اللُمخين )اللُمت الحالُت مً كُمت الفاثذة+اللُمت الحالُت مً اللُمت 

 الاظمُت(

اٌ واللُمت الاظمُت= 40%=4×1000هجُب كُمت الفاثذة=-8 ا1000ٌٍس  ٍس

ا والجها  4حالُت مً كُمت الفاثذة)خيعخخذم حذٌو سكم اللُمت ال الجها جذفْ ظىٍى

 245.784=6.1446×40زابخت(=

الجها جهاًت  4اللُمت الحالُت مً اللُمت الاظمُت )خيعخخذم حذٌو سكم 

 385.5=0.3855×1000الفترة(=

با 631.284=385.5+245.784كُمت العهم الّادلت=  جلٍش
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لحعاب اللُمت الحالُت مً كُمت  4 كاهىن كُمت العهم )العىذ( الّادلت )اللُمت الحالُت(=اظهل ش ي اهىا وعخخذم الجذٌو سكم

لحعاب اللُمت الّادلت مً اللُمت الاظمُت للعىذ ومً زم حمْ هاجين اللُمخين )اللُمت الحالُت مً كُمت 3الفاثذة وحذٌو سكم 

 الفاثذة+اللُمت الحالُت مً اللُمت الاظمُت(

اٌ واللُمت الاظمُت= 400%=8×5000هجُب كُمت الفاثذة=-8 اٌ 5000ٍس  ٍس

ا والجها زابخت( 4اللُمت الحالُت مً كُمت الفاثذة)خيعخخذم حذٌو سكم   الجها جذفْ ظىٍى

 (6مْ  %10) جلاوْ 1742.12=4.3553×400=

 الجها جهاًت الفترة( 3اللُمت الحالُت مً اللُمت الاظمُت )خيعخخذم حذٌو سكم 

 (6% مْ 10) جلاوْ  2822.5=0.5645×5000=

 (A) اكشب خل هى فلشة  4564.61=2822.5+1742.12كُمت العهم الّادلت=
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 جىلعم ألاظهم مً خُث وبُّت الحفت التي ًذفّها اإلاعاهم بلى :

A. ألاظهم الىلذًت 

B. ألاظهم الُّيُت 

C. ألاظهم املخخلىت 

D.  رهشحمُْ ما 

 

 

 

 

خ الاظخدلاق :بةسحاِها لحامل العىذ ما هي اللُمت التي ًلتزم مفذس العىذ   ِىذ جاٍس

A. اللُمت الاظمُت 

B. اللُمت العىكُت 

C. اللُمت الّادلت 

D. ت  اللُمت الذفتًر

ا إلاّذٌ الفاثذه الاظمى ِلى العىذ فان العىذ ًباُ   ِىذما ًىىن مّذٌ الفاثذه العاثذ في العىق معاٍو

A. بلُمخه العىكُه 

B. ه  بلُمخه الذفتًر

C. بلُمخه الاظمُه 

D.  باِلى مً كُمخه الاظمُه 

 

 

 

 

 ًباُ العىذ بإكل مً كُمخه الاظمُه ِىذما :

A.  الاظميًىىن مّذٌ الفاثذه العىقي ؤهبر مً مّذٌ الفاثذه 

B. ًىىن مّذٌ الفاثذه العىقي اـغش مً مّذٌ الفاثذه الاظمي 

C. ًىىن مّذٌ الفاثذه العىقي معاوي إلاّذٌ الفاثذه الاظمي 

D. ًىىن مّذٌ الفاثذه الاظمي ؤهبر مً مّذٌ الفاثذه العىقي 

 ِىذما ًىىن مّذٌ الفاثذه الاظمي اكل مً مّذٌ الفاثذه العىقي ِلى العىذ فةن العىذ ظِباُ ب :

A. مً كُمخه الاظمُه اكل 

B. اِلى مً كُمخه الاظمُه 

C. معاوي للُمخه الاظمُه 

. جلعُم ألاظهم ِلى ؤظاط وبُّت الحفت التي ًذفّها 

 اإلاعاهم: 

 

 مّذٌ الفاثذة الاظمُت : =ارا وان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب 

 كُمت العىذ ألاظمُت . =فةن  كُمت العىذ الحالُت 

  مّذٌ الفاثذة ألاظمي : > ارا وان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب 

 اللُمت ألاظمُت  <ًباُ العىذ بخفم ؤي اللُمت الحالُت 

  مّذٌ الفاثذة ألاظمي  < ارا وان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب 

 اللُمت ألاظمُت  > ًباُ العىذ بّالوة ؤي اللُمت الحالُت 
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D. اِلى مً كُمخه الاظمُه 

 ِىذ خفٌى الؽشهت ِلى كشك مفشفي مْ دفْ الفاثذة في جهاًت العىت فةن ظّش الفاثذة الفّلي له ًىىن :

A.  ا لعّش الفاثذة الاظمي  معاٍو

B.  ؤهبر مً ظّش الفاثذة الاظمي 

C.  ؤكل مً ظّش الفاثذة الاظمي 

D. ا لعّش الفاثذة الاظمي ممافا بلُه ِالوة خىش  معاٍو

 في خاله بُْ العىذ بلُمخه الاظمُه فةن :

A. به به ًىىن اكل مً مّذٌ الفاثذه الاظمي كبل المٍش  مّذٌ الفاثذه الفّلي بّذ المٍش

B. به ٌعاوي مّذٌ الفاثذه الاظمي  مّذٌ الفاثذه الفّلي بّذ المٍش

C.  ٌبهمّذ به ًىىن اهبر مً مّذٌ الفاثذه الاظمي كبل المٍش  الفاثذه الفّلي بّذ المٍش

D. ال ش يء مما ظبم 

 مّذالث الفاثذه العىكُه ِلى العىذ جخغير بةظخمشاس في خين ًٍل مّذٌ الفاثذه الاظمي زابخا

A. الّباسه صحُده 

B.  الّباسه خاوئه 

C. الجضء ألاٌو فلي مً الّباسه صحُذ 

D.  ًالّباسه صحُذالجضء الثاوي فلي م 

العهم الحالي لؽشهه هجم التي جذفْ ؤسباخا مىصِه باظخخذام همىرج غىسدون ًمىىىا اخدعاب ظّش 

اٌ بىمى زابذ مخىكْ للعهم ملذاسه  4اسها ذللعهم مل % ِلما ان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِلى الاظدثماس 10ٍس

 % 12هى 

A. 48 ٌا  ٍس

B. 55  ٌا  ٍس

C. 36.7 ٌا  ٍس

D. 220  ٌا  ٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللُمت الحالُت للعهم الّادي=
 عائد الظهم في الظىت الحالُت∗ 𝟏+وظبت الىمى

  معدٌ العائد املؼلىب−وظبت الىمى الثابخت
 

اللُمت الحالُت للعهم الّادي =
𝟒∗ 𝟏+𝟏𝟎% 

 𝟏𝟐%−𝟏𝟎% 
 

 220اللُمت الحالُت للعهم الّادي=
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ه  اٌ وان الشبذ اإلاىصُ له  90ارا وان ظّش العهم الحالي لؽشهه اللذط الخجاٍس اٌ وان هزا الشبذ ًىمى  9ٍس ٍس

 % فةن الّاثذ ِلى الاظدثماس في هزا العهم هى 9بمّذٌ 

A. 19 % 

B. 1% 

C. 0.09 % 

D. 9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌ ومّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِلى هزا العهم  100ارا واهذ اللُمه الحالُه لعهم ؼشهه اإلاذًىه اإلامخاص  % 6ٍس

 فالشبذ اإلاىصُ لهزا العهم هى : 

A. 1667 ٌا  ٍس

B. 6 ٌا  ٍس

C. 0.006ٌا  ٍس

D. 16.67 ٌا  ٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

𝟗𝟎 𝑿− 𝟗% = 𝟗 𝟏+ 𝟗%  

𝟗𝟎𝑿− 𝟖.𝟏 = 𝟗 + 𝟎.𝟖𝟏 

𝟗𝟎𝑿 = 𝟗 + 𝟎.𝟖𝟏+ 𝟖.𝟏 

𝟗𝟎𝑿

𝟗𝟎
=
𝟏𝟕.𝟗𝟏

𝟗𝟎
 

𝑋 = 0.19 × 100 = 19% 

اللُمت الحالُت للعهم 

الّادي=
 عائد الظهم في الظىت الحالُت∗ 𝟏+وظبت الىمى

  معدٌ العائد املؼلىب−وظبت الىمى الثابخت
 

ِىذها اللُمت الحالُت واإلاىلىب مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب وّىك 

 Xباللاهىن وهمْ ميان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب 

90=
𝟗 𝟏+𝟗% 

 𝑿−𝟗% 
 

 اإلاّلىم بىشفهخلي املجهٌى بىشف وهىلل 

100 =
𝐷

6%
 

𝐷 = 100 × 6% = 100 × 0.06 = 6 

 

 PVPاللیمت الحالیت لؤلظھم اإلامخاصة= 

Dالشبذ اإلاىصُ ِلى العھم اإلامخاص = 

Rمّذٌ الّاثذ اإلاىلىب = 
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اال هشبذ مىصُ للعهم اإلامخاص فةرا ِلمذ ان مّذٌ الّاثذ اإلاىلىب ِلى هزا  12جذفْ ؼشهه الفشظان  ٍس

 % , ماللُمه الحالُه ) ظّش ( للعهم اإلامخاص 20العهم هى 

A. 60 اال  ٍس

B. 50  اال  ٍس

C. 56  اال  ٍس

D. 55 اال  ٍس

 

 

 

 

 

 

 

 اإلافىلح الاهجليزي لخلُُم الاظهم هى: 

A. Treasury Stock 

B. Dividend 

C. Fast food 

D. Stock Valuation 

 ِىذما جىىن اللُمه الاظمُه للعىذ ... مً كُمخه العىكُه فةن خامل العىذ ظُدلم ... سؤظمالُه :

A. اهبر , مياظب 

B.  ؤهبر , خعاثش 

C.  ؤكل , خعاثش 

D. الؼيئ مما ظبم 

 

 

 

 

 

 ًدلم خامل العىذ سبدا سؤظمالُا في خالت :

A.  اللُمت العىكُت للعىذ ؤكل مً اللُمت الاظمُت للعىذ 

B.  اللُمت العىكُت للعىذ حعاوي اللُمت الاظمُت للعىذ ًمىً ان جىىن ؤهبر مً كُمخه الاظمُت 

C.  اللُمت العىكُت للعىذ ؤهبر مً اللُمت الاظمُت للعىذ 

𝑝𝑣𝑝 =
12

20%
= 60 

 

PVPاإلامخاصة =اللیمت الحالیت لؤلظھم 

Dالشبذ اإلاىصُ ِلى العھم اإلامخاص = 

Rمّذٌ الّاثذ اإلاىلىب = 

 الشؤظمالُت  ساح اؼشخه بمثاٌ جىلُحي للفهم :هىا باليعبت للشبذ الشؤظمالي والخعاسة 

ذ خاجم بلُمت  اٌ ) هزا كُمت اظمُت ( وفي ًىم اخخجذ اوي ابُّه ودخلذ مدلين ِؽان  511مثال اؼتًر ٍس

 ابُّه واؼىف هم بُجُب لي :

م اهبر مً كُمخه الاظمُت ٌّني جدل 651) هزا ٌّخبر ظّش العىق ( وهىا  651املحل الاٌو كالي لي ًجُب لً 

 ) الاظمُت اكل مً العىكُت( لي سبذ ..) اللُمت العىكُت اهبر مً الاظمُت >> ًدلم سبذ سؤظمالي (

اكل مً كُمخه الاظمُت ٌّني بُىىن  251) هزا ٌّخبر ظّش العىق ( وهىا  251املحل الثاوي كاٌ لي ًجُب لً 

 ظمُت اهبر مً العىكُت() الا  ِلي خعاسة ..) اللُمت العىكُت اكل مً الاظمُت >> خعاسة سؤظمالُت(
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D.  ال ًمىً لعىذ ان ًدلم سبدا لحامله 

 اللُمت الاظمُت وفي هزه الحالت ظُدلم خامل العىذ:للعىذ كُمت ظىكُت كذ جىىن اهبر مً 

A. خعاثش سؤظمالُت 

B. ؤسباح سؤظمالُت 

C. ال ًدلم ؤي اسباح او خعاثش 

D. ًًدلم خعاثش مخىالُت الى ان ًدعاوي العٍّش 

 ِىذما جلترب فتره اظخدلاق العىذ:

A. اللُمه العىكُه للعىذ جلترب مً كُمخه الاظمُه 

B. الاظمُه اللُمه العىكُه للعىذ جبخّذ مً كُمخه 

C. اللُمه العىكُه للعىذ حعاوي اللُمه الاظمُه 

D. الًدفل ؤي جإزير 

 Bond  ظىذ 

 Stock ظهم

 Common Stock ظهم ِادي

خ اظخدلاق  Maturity جاٍس

 Preferred Stock ظهم ممخاص

 Valuation جلُُم

خ الاظخدلاق  Yield to Maturity الّاثذ ختى جاٍس
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 الثالثت ِؽشاملحالشة 

ت  ً وان جخدذر هٍٍش ............. بإن اسجفاُ اللشوك لً ٌغير مً مفهىم وادسان الخىش لذي اإلاعدثمٍش

افّت اإلاالُت: ادة الش ادة كُمتها العىكُت وجللُل الامىاٌ مً خالٌ ٍص  اإلايؽإة حعخىُْ ٍص

A. مذخل ـافي الذخل 

B.  مذخل ـافي الذخل الدؽغُلي 

C.  اإلاذخل الخللُذي 

D. مذخل ـافي الذخل الهامص ي 

 

 

 :في اخخُاس الهُيل اإلااليمً الّىامل املحذدة 

A. حجم اإلايؽاة 

B.  للميؽإةالخذفلاث الىلذًت 

C. ٌجيلفت ألامىا 

D. حمُْ ماظبم 

 مً لمً مدذداث اخخُاس الهُيل اإلاالي للميؽاه هجذ ) حجم اإلايؽاه ( والزي ٌّني : 

A. عش وبخيلفه اكل  اإلايؽاث هبيره الحجم ًمىنها الحفٌى ِلى اللشوك بعهىله َو

B. اإلايؽاث هبيره الحجم ًفّب ِليها الحفٌى ِلى اللشوك 

C.  اإلايؽاث الفغيره  ٌعهل ِليها الحفٌى ِلى كشوك وبخيلفه مىخفمه 

D.  م اللشوك ل ًِ وٍش  اإلايؽاث الفغيره الجدخاج الى الخمٍى

 

 

 

 

 ًشي ) مىدٌغلُاوي  ومُللش ( ان كُمه اإلايؽاه حّخمذ ِلى سبدُتها ودسحه املخاوشة وان اللُمه اليلُه للميؽاه 

A.  اإلالىُهجضداد مْ اصدًاد وعبه الذًىن الى خلىق 

B.  جضداد مْ اصدًاد خلىق اإلالىُه الى وعبه الذًىن 

C. ٌج الزي ٌؽيل سؤط اإلاا  زابخه ) جبلى هما هي ( بغن الىٍش ًِ اإلاٍض

D.  جخغير بؽيل ِؽىاجي ججاه حغيراث ول مً الذًىن وخلىق اإلالىُه 

 

 

 مذخل ـافي الشبذ )الذخل(:

اسجفاُ اللشوك لً ٌغير مً مفهىم وإدسان الخىش لذي 

.ً  اإلاعدثمٍش

ادة كُمتها العىكُت وجللیل  ووفلا لهزا اإلاذخل حعخىُْ اإلايؽإة ٍص

جيلفت ألامىاٌ مً خالٌ صیادة وعبت الذیىن بلى خلىق اإلالىُت 

افّت اإلاالُت(. ادة الش  )ٍص

) رهشتها ولها ِؽان ٌعهل  الّىامل املحذدة الخخُاس الهُيل اإلاالي:

 لىم خفٍها ( 

الخذفلاث الىلذًت  –همى واظخلشاس اإلابُّاث  –حجم اإلايؽإة 

 اإلاالءمت  –اإلاشوهت  –جيلفت الامىاٌ  –للميؽإة 

یمىً للميؽأث هبيرة الحجم الحفٌى ِلى اللشوك بعھىلت ویعش وبخيلفت ؤكل ملاسهت باإلايؽأث ـغيرة  حجم اإلايؽإة:

ِادًت, بِىما جلجإ الؽشواث الفغيرة بلى اظخخذام ألاسباح املحخجضة ؤو بـذاس  الحجم, وبالخالي فهي هادسا ما جفذس ؤظهما

 ؤظهم بعبب ؤن باب الاكتراك ٌّخبر لُلا.
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 ٌؽير الشفْ اإلاالي الى :

A.  ل راث جيلفه الثابخه لمً الهُيل اإلاالي مثل الذًىن وألاظهم اإلامخاصه اظخخذام مفادس الخمٍى

اده سبدُه العهم   بهذف ٍص

B.  ل كفيره الاحل ل اظدثماساث الؽشههاظخخذام مفادس الخمٍى  لخمٍى

C. ل اظدثماساث الؽشهه  اظخخام خلىق اإلالىُه في جمٍى

D. اظخخذام العىذاث بغشك الحفٌى ِلى ؤمىاٌ بخيلفه مجاهُه 

 

 

 

 

 

 

 

ل مً حهه وبين ول مً ) اللُمه العىكُه ( و ) جيلفه  هىان زالر مذاخل جبدث في الّالكه بين هُيل الخمٍى

ألامىاٌ ( مً حهه ؤخشي وهزه اإلاذاخل هي : مذخل ـافي الشبذ , مذخل ـافي سبذ الدؽغُل , اإلاذخل 

اللُمه اليلُه للميؽاه ( الخللُذي , وجداٌو اإلاذاخل الاحابه ًِ العااٌ الخالي : هُف جخإزش ول مً ) 

ل بالخغير في :   وجيلفه الخمٍى

A. ظُىله الؽشهه 

B.  ِذد اإلاعاهمين وحجم خلىق اإلالىُه 

C.  وعبه الّاثذ ِلى الاظدثماس 

D.  وعبه الذًىن الى خلىق اإلالىُه 

 

 

 مىكف مذًجلُاوي ومُللش:

لمً هُيل سؤط اإلااٌ وجيلفت سؤط اإلااٌ ًمىً ؤن ًفعشها )مذخل ـافي دخل الدؽغُل( وبالخالي فهما ًشي )مىدٌغلُاوي ومُللش( ؤن الّالكت بين اظخخذام الذًىن 

 ًيخلذان بؽذة اإلاذخل الخللُذي.

 للمذخل الزي اجبّه )مىدٌغلُاوي ومُللش(, فةن 
ً
 بغن الىٍش ًِ دسحت الشفْ اإلاالي جيلفت سؤط اإلااٌ جبلى زابختووفلا

 ما ًلي: وكذ افترك )مىدٌغلُاوي ومُللش(

ذم وحىد جيلفت مّامالث(  هفاءة سؤط اإلااٌ )جىفش اإلاّلىماث دون جيلفت ِو

 ؤزش الشفْ اإلاالي ِلى كُمت اإلايؽإة:

)العىذاث واللشوك( بلى اظخخذام مفادس الخمىیل راث الخيلفت الثابخت لمً الھیيل اإلاالي مثل الذیىن الشفْ اإلاالي یؽير 

ادة سبدُت العهم.  وألاظھم اإلامخاصة بهذف ٍص

افّت اإلاالیت ظالح رو خذیً ألن اظخخذام الذیىن في الخمىیل یادي بلى صیادة سبدیت العھم مً حهت, لىىه في راث  الش

ذ مً املخاوش اإلاالُت )وكذ جادي لئلفالط( هدُجت اسجفاُ وعبت الذیىن في الھیيل اإلاالي.  الىكذ ًٍض
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 وفلا للمذخل الزي اجبّه ) مىدٌغلُاوي ومُللش ( فةن جيلفت سؤط اإلااٌ جبلى زابخت بغن الىٍش ًِ دسحت الشفْ اإلاالي

ً ـافي الشبذ  اسجفاُ اللشوك لً ٌغير مً مفهىم وإدسان الخىش لذي اإلاعدثمٍش

ادة كُمتها العىكُت وجللُل جيلفت الامىاٌ مً خالٌ  ادة حعخىُْ اإلايؽإة ٍص ادة وعبت الذًىن الى خلىق اإلالىُت ) ٍص ٍص

افّت اإلاالُت(  الش

 جيلفت الامىاٌ جبلى زابخت بغن الىٍش ًِ وعبت الشفْ اإلاالي , جيلفت الذًىن جبلى زابخت ـافي الذخل الدؽغُلي 

ادة الذًىن بفىسة س  اإلاذخل الخللُذي ادة كُمتها مً خالٌ ٍص مىً للميؽاة ٍص   ؼُذةًىحذ هُيل سؤط اإلااٌ ٍو
ًشي مىدٌغلُاوي ومُللش ان الّالكت بين اظخخذام الذًىن لمً هُيل سؤط اإلااٌ وجيلفت سؤط اإلااٌ ًمىً ان ًفعشه  -

 ) مذخل ـافي دخل الدؽغُل ( وبالخالي فهما ًيخلذان بؽذة اإلاذخل الخللُذي ..

  

اث الهُيل اإلاالي:  هٍٍش

ل مً حهت, وول مً  اث( جبدث في الّالكت بين هُيل الخمٍى  )اللُمت العىكُت( و)جيلفت ألامىاٌ( مً حهت ؤخشي.هىان زالر مذاخل )هٍٍش

 هزه اإلاذاخل هي: مذخل ـافي الشبذ, مذخل ـافي سبذ الدؽغُل, اإلاذخل الخللُذي.

ل( بالخغير في )  (ُتوعبت الذًىن بلى خلىق اإلالىوجداٌو اإلاذاخل ؤلاحابت ًِ العااٌ الخالي: هُف جخإزش ول مً )اللُمت اليلُت للميؽإة( و)جيلفت الخمٍى
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 املحالشة الشابّت ِؽش

بن جدذًذ وعبت ألاسباح اإلاىصِت هي الجاهب ألاظاس ي في ظُاظت الخىصَْ , بال ؤن هىان حىاهب ؤخشي كذ 

 ًىىن لها جإزير مباؼش ؤو غير مباؼش ِلى اللُمت العىكُت للميؽإة منها :

A. مذخل ـافي الذخل 

B. مذخل ـافي الذخل الدؽغُلي 

C. اظخلشاس الخىصَّاث 

D. ال ش يء مما رهش 

 

 

 

ًِ هىجها وظُلت لخىصَْ الفاثن مً الاسباح, وان حجم ًفهم مً ................... ان الخىصَّاث الجخشج 

 ِلى كشاساث الاظدثماس:الخىصَّاث ًخىكف في اإلالام الاٌو 

A. ت الفاثن  هٍٍش

B. ت املحفٍت  هٍٍش

C. ت اإلالىُت اإلاؽترهت  هٍٍش

D. ت هُيل الخىٍُم  هٍٍش

 

 

  

 اللُىد اإلافشولت ِلى ظُاظت جىصَْ ألاسباح :مً 

A. ٌى اإلاخذاولت  ِذم اإلاعاط باأـل

B. لت الاحل  ِذم اإلاعاط بالخفىم وٍى

C. ِذم ألالشاس باإلامخلياث الّامت 

D. ِذم  الالشاس بشؤط ماٌ الؽشهت 

 بالّشبُت :  ) الخُاساث الباكُت مى واضحت ( Bird in hand modelًلفذ بـ 

A.  همىرج ِففىس في الُذ 

 حىاهب اخشي لعُاظت الخىصَْ:

وعبت الاسباح اإلاىصِت هي الجاهب الاظاس ي في ظُاظت الخىصَْ, الا ان ِلى الشغم ان جدذًذ 

لى اللُمت العىكُت للميؽإة  -8: هىان حىاهب اخشي كذ ًىىن لها جإزير مباؼش او غير مباؼِش

 Stock Dividendsالخىصَّاث في ـىسة اظهم  -2 الخىصَّاث اظخلشاس 

 اِادة ؼشاء الاظهم  -3جخفُن اللُمت الاظمُت للعهم  -4

ت الفاثن  اإلاعدثمش ال ًماوْ مً  ←ججُب ِلى هزا الدعاٌئ  Residual Theory of Dividendsهٍٍش

اخخجاص الاسباح ارا وان مّذٌ الّاثذ ِلى اظدثماسها بىاظىت اإلايؽإة, ًفىق مّذٌ الّاثذ الزي ًمىً 

 مً الاسباح واظدثمشها بىفعت.للمعدثمش جدلُلت لى اهت خفل ِلى هفِبت 

ت الفاثن ان الخىصَّاث ال جخشج ًِ هىجها وظُلت لخىصَْ الفاثن مً الاسباح, وان حجم   فهم مً هٍٍش ًُ

 الخىصَّاث ًخىكف في اإلالام الاٌو ِلى كشاساث الاظدثماس.

 .وما ًدبلى بّذ رلً فُمىً جىصَّه ؤما برا لم ًدبلى ش يء فلً ججشي جىصَّاث باإلاشة

ت  ←اي اهت ارا وان لللُمت العىكُت ان جشجفْ  فان هزا ًشحْ باالظاط الى وحىد ملترخاث اظدثماٍس

 ًخىلذ ِنها ِاثذ ًفىق الّاثذ اإلاىلىب.

 بعع اللُىد املفسوطت على طُاطت جىشَع الازباح:

 عدم الاطساز بسأض ماٌ الشسهت -١

ل همى املىظمت -٢  احخُاجاث جمٍى

بُت -٣  الجىاهب الظٍس

 الشسوغ الخاصت باللسوض -٤
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ل ًادي الى :  الاظخمشاس في اظخخذام الاسباح املحخجضة همفذس جمٍى

A. ادة الخفىم  ٍص

B.  ٌ ى ادة الـا  ٍص

C. ٌى اإلاخذاولت ادة الـا  ٍص

D.  ادة خلىق اإلالىُت  ٍص

ت للعهم : ادة الاسباح املحخجضة له ؤزش ) ..... ( ِلى اللُمت الذفتًر  ٍص

A.  اًجابي 

B.  ظلبي 

C.  خُادي 

D.  ال جىحذ ؤًت ِالكت 

 املحخجضة :ألاسباح مً مضاًا 

A.  ت للميؽإة  لِغ لها جإزير ِلى اللُمت الذفتًر

B. خ مدذد  ال جمثل التزاما ِلى اإلايؽإة ًيبغي ظذاده في جاٍس

C. لها جإزير ظلبي ِلى اللُمت العىكُت 

D. خ مدذد  جمثل التزاما ِلى اإلايؽإة ًيبغي ظذاده في جاٍس

 جىمً ؤهمُت الاسباح املحخجضة في :

A.  ل وكلُل  الخيلفتؤ.مفذس غالي للخمٍى

B. ال جمّف مشهض اإلاعاهمين اللذامى 

C. ال ًجىب ؤلاداسة اللُىد التي جفشلها الجهاث اإلالترلت 

D. خذمت املجخمْ الذولي 

 
  

 اهمُت الاسباح املحخجضة    :

ل وكلُل الخيلفت,  مفذس سخُق للخمٍى

 ال جمّف مشهض اإلاعاهمين اللذامى,

ل ذ خلىق اإلالىُت, الاظخمشاس فى اظخخذام الاسباح املحخجضة همفذس جمٍى  ًٍض

 ًجىب الاداسة اللُىد التى جفشلها الجهاث اإلالشلت,

بي,  ٌّخبر كشاس مفمل لبّن اإلاعاهمين خاـت فى خالت الاصدواج المٍش

 ال ًمثل التزاماث ِلى الؽشهت وال جترجب ِلُه جذفلاث هلذًت خاسحت,

ت مما ًازش  ذ مً اللُمت الذفتًر  ِلى ظّش العهم في العىق. اًجاباًٍض
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 8اظئلت ِلى مدالشة شجشة اللشاساث مشجبىت بمالُت

 ً  جىاحه ؼشهت ) مخابض الؽشق ( مؽيلت اإلافاللت بين خُاٍس

اٌ  85( بخيلفت   Full Automaticألاٌو بكامت مفىْ ؤلي )  ملُىن ٍس

اٌ  72( بخيلفت Semi-Automaticالثاوي بكامت مفىْ هفف ؤلي )   ملُىن ٍس

الخذفلاث الىلذًت اإلاخىكّت خعب الٍشوف الاكخفادًت اإلامىً خذوثها  ) بمالًين الجذٌو اإلاىالي ًىضح 

االث (  الٍش

 اللُمت الحالُت للخذفلاث الىلذًت الاخخماٌ خالت الىلب

 120 %40 مشجفْ

 70 %60 مىخفن

   

 100 %50 مشجفْ

 60 %50 مىخفن

 

 باظخخذام شجشة اللشاس فةن ـافي اللُمت الحالُت اإلاخىكّت للمؽشوُ ألاٌو )ؤ( هي :

A. 7.5  ٌا  ملُىن ٍس

B. 18  ٌا  ملُىن ٍس

C. 10  ٌا  ملُىن ٍس

D. 5  ٌا  ملُىن ٍس

 

 

 

 

 باظخخذام شجشة اللشاس فةن ـافي اللُمت الحالُت اإلاخىكّت للمؽشوُ الثاوي )ب( هي :

A. 10  ٌا  ملُىن ٍس

B. 8  ٌا  ملُىن ٍس

C. 112  ٌا  ملُىن ٍس

D. 60  ٌا  ملُىن ٍس

 

 

 خيار )أ( ] مصنع ألي [

 ألي [نصف ( ] مصنع بخيار )

باظخخذام شجشة اللشاس هىشح الخيلفت مً اللُمت الحالُت زم همشبها في الاخخماٌ وهجمْ 

 هىاجج ول مؽشوُ.

 الاخخماٌ×الخيلفت(-ـافي اللُمت الحالُت للمؽشوُ=)اللُمتالحالُت للخذفلاث

 14=%40(×85-120اإلاشجفْ=)

 9-=%60(×85-70اإلاىخفن=)

 5(=9-(+)14ـافي اللُمت الحالُت للمؽشوُ=)

مً اللُمت الحالُت زم همشبها في الاخخماٌ وهجمْ باظخخذام شجشة اللشاس هىشح الخيلفت 

 هىاجج ول مؽشوُ.

 الاخخماٌ×الخيلفت(-ـافي اللُمت الحالُت للمؽشوُ=)اللُمتالحالُت للخذفلاث

 14=%50(×72-100اإلاشجفْ=)

 6-=%50(×72-60اإلاىخفن=)

 8(=6-(+)14ـافي اللُمت الحالُت للمؽشوُ =)
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 ول الؽىش:

 , ـذي الامل & لىظِىذآ الّفامُه    &Shimeحىىن اخعاط

Muteb 

 ♥ Zainab habib 8-31وؼشوخاث  جدذًث

 


