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 ]ةعالم 07[                   :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول

    ]عالمة 1[                                            يمكن زيادة نسبة معدل دوران األصول من خالل: .1

 تقليل المبيعات .ب المبيعات زيادة .أ
 ال شيء مما ذكر .د زيادة األصول .ج

يوم، وطول دورة التحول  23 يوم، ومتوسط عمر المخزون= 22 شركة صناعية لديها متوسط فترة السداد= .2
يوم )مع ثبات العوامل  22يوم. إذا لجأت الشركة إلى التقليل من متوسط عمر المخزون إلى  32 النقدي=
    ]عالمة 1[                                         ن متوسط فترة التحصيل  للشركة تصبح:إاألخرى( ف

 يوم 113 .ب يوم 03 .أ
 يوم 11 .د يوم 32 .ج

 فإنه يتداول في:1997 علمًا بأنه متداول من عام  عامًا، 30سند يستحق بعد  ةاألهلي ةأصدرت الشرك .2

   ]عالمة 1[                                                                                           

 السوق النقدي الثانوي .ب السوق النقدي األولي .أ
 السوق المالي الثانوي .د السوق المالي األولي .ج

    ]عالمة 1[                                        عندما يزيد العائد السوقي عن العائد المطلوب، فإن: .4
 1( تساوي Bبيتا ) .ب ( تساوي صفرBبيتا ) .أ
 1( أكبر Bبيتا ) .د 1( أقل Bبيتا ) .ج

    ]عالمة 1[                                                 : األرباح المتبقية لحملة األسهم العادية هي .1
 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  .ب صافي الربح بعد الضرائب  .أ
ه من صافي الربح بعد الضرائب مطروحاً  .ج

 ةتوزيعات األسهم الممتاز 
ه من صافي الربح بعد الضرائب مطروحاً  .د

 توزيعات األسهم العادية 
   ال شيء مما ذكر ه. 

تدفق الهندسية، صافي ال للصناعةبناًء على المعلومات المبينة في الجدول التالي والتي تخص شركة األمل  .6
 ]عالمة 1[:                                                       تساوي 2712النقدي للشركة في عام 

 21/12/2712 21/12/2712 البند / الفترة

 31477 36177 صافي رأس المال العامل

 102377 133277 صافي األصول الثابتة

 122777 113777 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
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 21177 22477 اإلستهالك

 26177 24777 الضرائب

 

 112177 .ب 113777 .أ

 3377 .د 122377 .ج

 ]عالمة 1[                    ن تجعل تكلفة هيكل رأس المال:دارة المالية الناجحة للشركات أل تسعى اإل .0

 أقل ما يمكن .ب أعظم ما يمكن .أ
 مسجلة .د ال يمكن تحديد ذلك .ج

 ]عالمة 1[                                           :اجميع ما يلي من مسؤولية المدير المالي ما عد .3
 الرقابة المالية .ب ستثماريةإتخاذ قرارات إ .أ
 بيع أسهم الشركة للمستثمرين فيها .د األقسام األخرى في الشركةالتنسيق مع  .ج

 %12وأن عائد السوق =   2.2ومخاطرة السوق =  %1إذا علمت أن العائد الذي يخلو من المخاطر =  .3
 ]عالمة 1[ة:                                                     كلفة السهم العادي لهذه الشركت فإن

 %20.4 .ب %10.5 .أ

 %11 .د %16 .ج

واإلنحراف  B  =7322)وأن اإلنحراف المعياري للسهم ) A  =7327)إذا علمت أن اإلنحراف المعياري للسهم ) .17
 ]عالمة 1[                        فإن معامل اإلرتباط للسهمين، هو: 73731( = COV A,Bالمشترك )

 -13220 .ب 7377121 .أ

 -7377121 .د 13220 .ج

 ]عالمة 1[                     ن الربحية تنخفض، السبب هو:إف ،ندما يزيد صافي رأس المال العاملع .11
ن األصول المتداولة أقل ربحية من أ .أ

 األصول الثابتة
األصول الثابتة أكثر ربحية ألنها تضيف قيمة  .ب

 أكبر للمنتج مقارنة مع األصول المتداولة
بزيادة صافي نها تنخفض إف ،المخاطرة .ج

 رأس المال العامل
 جميع ما ذكر .د

، ما هي 2177والمخزون  6377=  ةالمتداول األصولو  4777إذا علمت أن صافي رأس المال العامل =  .12
 ]عالمة 1[                                                على التوالي: ةالسريع ةنسبة التداول والسيول

 1312 , 2342 .ب 2342،  1323 .أ

 7311،  1323 .د 7337،  1312 .ج
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إذا كان مصنع يقوم بإنتاج عدة منتجات ويعمل بطاقته القصوى، فإن القرار المتعلق بتركيز اإلنتاج على  .12
 ]عالمة 1[                                        منتج واحد يتضمن أواًل ترتيب المنتجات على أساس:

 المساهمة للوحدةهامش  .ب سعر بيع الوحدة  .أ
هامش المساهمة للوحدة مقسومًا على  .ج

 عدد وحدات محدد اإلنتاج
 حجم المبيعات من كل منتج .د

وحدة من المنتج )س( وتبلغ التكاليف الثابتة للوحدة عند هذا المستوى من  27777تنتج شركة صناعية  .14
  وحدة فإن التكاليف الثابتة تصبح: 27777دينار. إذا زادت عدد الوحدات المنتجة إلى  11اإلنتاج 

 ]عالمة 1[                                                                                            
 دينار للوحدة 27تزداد إلى  .ب دينار كإجمالي 23777 .أ
  دينار للوحدة 2231تزداد إلى  .د  دينار للوحدة 11تبقى  .ج

 فاق للنظم المعلوماتية لديها المعلومات المالية التالية:اآلشركة  .11

الموجودات ، دينار 367,777المبيعات = ، 3معدل دوران المخزون = ، 131=  ةالسريع ةنسبة السيول
 ]عالمة 1[:                            لدى الشركة ةالمطلوبات المتداول ، فإن3,337,777المتداولة = 

 دينار 6,177,777 .ب دينار 2,777,777 .أ

 دينار 1,237,777 .د دينار 2,777,777 .ج

 ]عالمة 1[                                                 من خالل التنويع يمكننا من تقليل المخاطر: .16

 ةالمنتظم .ب الشركة .أ
 ةاإلقتصادي .د ةالسوقي .ج

 ]عالمة 1[                                         كلما كان: ،تنخفض األرصدة النقدية لدى شركة كلما .10

 أقل ةكلما كانت كانت الربحي .ب خطر الوقوع في العسر المالي الفني أقل .أ
 جميع ما ذكر .د خطر الوقوع في العسر المالي الفني أكبر .ج

، ربحية 2,777دينار، عدد أسهمها  2,177دينار، صافي ربحها  27 شركة مساهمة عامة سعر سهمها .13
 ]عالمة 1[                                                                    السهم الواحد لها يساوي:

 7332 .ب 132 .أ

 1321 .د 73713 .ج

 2712 و 2712في عملية التحليل األفقي لبند المبيعات في قائمة الدخل للشركة الشرق العربي للعامين  .13
دينار، فإن مقدار تكلفة  67,777مبلغ  2712. إذا كانت تكلفة المبيعات للعام %21ظهر هناك زيادة بنسبة 

 ]عالمة 1[                                                                   تبلغ: 2712المبيعات للعام 

 دينار 62,177 .ب دينار 43,777 .أ

 دينار 37,777 .د دينار 01,777 .ج
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دينارًا بإنحراف كمية قدرة  22777بلغت التكلفة الفعلّية للمواد المباشرة المستخدمة في اإلنتاج خالل الفترة  .27
كغم من المواد، فإذا  4دينارًا غير محبب فيما لم يكن هنالك إنحراف سعر، وتحتاج وحده المنتج إلى  2777

 ]عالمة 1[                 دنانير، يكون اإلنتاج الفعلي خالل الفترة: 1كان السعر الفعلي لوحدة المواد 

 وحدة 12777 .ب وحدة 1777 .أ
 وحدة 27777 .د وحدة 1177 .ج

 ]عالمة 1[:                                          هو  Fundamental Analysis؛التحليل األساسي  .21
قتصادية العامة تحليل الظروف اإل .أ

 بمختلف تغيراتها
 التحليل الصناعي  .ب

 تحليل التوقعات في المستقبل .د التحليل المالي .ج
   جميع ما ذكر ه. 

 ]عالمة 1[                                                            أي العبارات التالية غير صحيحة: .22
شركة التضامن مملوكة من قبل شخصين  .أ

ير لتزاماتها غإ، مسؤوليتهم تجاه أو أكثر
 محدود

 عمر شركة التضامن غير محدود .ب

ا كيل رأسمالهيمكن للشركة المساهمة تش .ج
 سنداتمن خالل طرح أسهم و 

 ال شيء مما ذكر .د

 ]عالمة 1[                   :حتمالي ألي مشروع علىمنحنى التوزيع اإلتساع المسافة بين طرفي إيدل  .22

 مخاطر مرتفعة .ب قليلةمخاطر  .أ
 )أ + ج( .د وتعدد الخيارات نمادرجة األ .ج

  ستساوي: ةللمحفظ ةفهذا يعني أن المخاطر  7=  ةمل اإلرتباط بين سهمين في المحفظإذا كان معا .24

 ]عالمة 1[                                                                                              
 أكبر من صفر .ب صفر .أ
 شيء مما ذكر ال .د أقل من صفر .ج

ألف دينار. وقد  237إذا علمت أن صافي الربح قبل الفوائد والضرائب لشركة اإلستثمارات الهندسية بلغ  .21
 ]عالمة 1[:         هي درجة الرافعة المالية للشركة ألف دينار، فما 17بلغت الفوائد المترتبة على الشركة 

 مرة 13210 .ب مرة 23214 .أ

 مرة 23442 .د مرة 13212 .ج
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.......................، للقيام... ةصالحياته إلى المسؤول عن الخزين المدير المالي يفوض جزء كبير من .26
 ]عالمة 1[            ........:.....خر من صالحياته للمراقب المالي من أجل القيام.............آوجزء 

 ة، النشاطات المحاسبيةبالنشاطات المالي .ب ة، النشاطات الماليةبالنشاطات العملي .أ
 ة، النشاطات العمليةبالنشاطات المالي .د  ة، النشاطات الماليةطات المحاسبيبالنشا .ج

مليون، إذا  10 ةحقوق الملكي مليون ومجموع 30وع األصول ممليون، ومج 50إذا كان المبيعات لشركة =  .20
 ]عالمة 1[                          :يساوي صافي الدخل فإن %12جمالي = اإلعلمت أن هامش الربح 

 5,000,000 .ب 6,000,000 .أ

 500,000 .د 600,000 .ج

 ]عالمة 1[                 تبين...........................الوضع المالي للشركة في نقطة زمنية معينة: .23

 الميزانية العمومية .ب قائمة الدخل .أ
 ةقائمة حقوق الملكي .د ةقائمة التدفقات النقدي .ج

، ء إغتيال الرئيس األمريكي )كندي(بعد أن تواردت أنبا 1963التي أصابت بورصة نيويورك في عام  ةالحال .23
 ]عالمة 1[                                                                                   هي مثال:

 ةلمخاطر السوقيل .ب ةلمخاطر اإلدار  .أ
 شيء مما ذكر ال .د لمخاطر الرفع التشغيلي .ج

 ]عالمة 1[                                        ، هي:ةاألصول المتداول التغيرات التي تؤثر في إرتفاع .27

 ةإستقرار أسعار األوراق المالي .ب تدني أسعار المخزون .أ
 تحصيل أوراق القبض .د زيادة في الذمم المدينين .ج

 ]عالمة 1[                                                                     صافي رأس المال العامل: .21

 ةاألصول المتداول -المطلوبات قصيرة األجل  .ب ةاألصول الثابت -مجموع األصول  .أ
المطلوبات قصيرة  - ةمتداولاألصول ال .ج

 األجل
 مجموع األصول  - ةاألصول الثابت .د

 ]عالمة 1[                                                نموذج تسعير األصول الرأسمالية، يمتاز بأنه: .22

في  عتباريأخذ المخاطرة السوقية بعين اإل .أ
 تحديد العائد المطلوب

يستخدم سعر السهم كبديل للمخاطرة  .ب
 المتوقعة

في  عتباريأخذ المخاطرة السوقية بعين اإل .ج
 تحديد الكلفة السهم العادي

 )أ + ب( .د
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 ]عالمة 1[                                       كلما يزداد صافي رأس المال لدى الشركة، كلما كانت: .22

 سيولة الشركة أكبر .ب مخاطرتها أكثر .أ
ن تقع تحت العسر أ تزداد اإلحتمالية .ج

 المالي الفني وتنخفض الربحية
 جميع ما ذكر .د

 ]عالمة 1[                                      ، فإن معدل الخصم يجب أن يعدل:لزيادة القيمة الحالية .24

 باإلنخفاض .ب باإلرتفاع .أ
 جميع ما ذكر .د بالمتوسط .ج

 ]عالمة 1[                                         يشمل السوق الثانوي على نوعين من األسواق هما: .21

 والسوق الثانوي ةاألسواق المنظم .ب والسوق األولي ةاألسواق المنظم .أ
 ال شيء مما ذكر .د ةق غير المنظماسو واأل ةاألسواق المنظم .ج

لخام الالزمة في نفس ستقبال المواد اإتقليل كمية المخزون من خالل نظام إلدارة المخزون يتم من خالله  .26
 ]عالمة 1[                                                                               :وقت اإلنتاج

حتفاظ بالمخزون نظام تقليل تكلفة اإل .أ
 تكلفة الطلبيةو 

 مثل للمخزوننظام تحديد الحجم األ .ب

 جميع ما ذكر .د نظام المخزون في الوقت المحدد .ج

جهاز، وكانت  37,777=  )المباعة( حتياجاته السنوية من تلك األجهزةإمشروع ألجهزة نوكيا الخلوية،  .20
بأن  ، علماً من سعرها %12تفاظ بتلك األجهزة =حكانت كلفة اإل، و دينار 127الشركة تبيع كل جهاز ب 

 :هو الحجم األمثل للمخزون من أجهزة نوكيا فإن، دينار 217 ة الواحدة من األجهزة =تكلفة الطلبي

 ]عالمة 1[                                                                                             
 1,11333410 .ب 2,4273104 .أ

 ال شيء مما ذكر .د 1,0603066 .ج

 أوراق مالية إذا علمت بأن: 2شركة تملك محفظة مكونة من  .23

           Beta            الورقة             ستثماراإل 
            1.5              17777               A 
             1               117777              B 
            1.5              177777              C 

 ]عالمة 1[                                                                      ما قيمة بيتا المحفظة:
 1.249 .ب 0.943 .أ

 1.083 .د 0.355 .ج



 نموذج )أ(

 
 

IASCA (IACMA)/Paper 2/Dec.2014 
7 

 إلستخدام
لمصحح ا

 فقط

 ]عالمة 1[ة:                                   التي تتعلق بالشركات المساهمة السلبيات الرئيسي ىإحد .23
 ةالمحدود مسؤولية المالك غير .ب اإلزدواج الضريبي .أ
 سهولة التنظيم .د القيود القانونية القليلة .ج

..... هم مثال لوكالء مالك ، بينما .....................ة........... هم مثال لمالك الشرك.......... .47
 ]عالمة 1[                                                                                    :ةالشرك

 حملة األسهم، المدراء .ب حملة الدين، حملة األسهم .أ
 حملة األسهم، حملة الدين .د األسهم المدراء، حملة .ج

 ]عالمة 1[                                               يوضح العالقة بين:SML) خط سوق األوراق ) .41

 معامل بيتا والعائد المطلوب .ب ستحقاق والعائد المطلوبتاريخ اإل .أ
 ال شيء مما ذكر .د ستحقاقالخطورة وتاريخ اإل .ج

 ]عالمة 1[                                                     المعياري لورقة مالية ما يقيس:نحراف اإل  .42

 الغير نظامية() ستثمارالخطورة الداخلية لإل .ب خطورة السوق .أ
 ال شيء مما ذكر .د )أ + ب( .ج

 ]عالمة 1[                       داة تحدد قوة واتجاه العالقة بين ورقتين ماليين:........................ أ .42

 نحراف المعيارياإل  .ب التباين .أ
 رتباطمعامل اإل  .د بيتا المحفظة .ج

 ]عالمة 1[                                               :الزمن عالقةالعالقة بين القيمة الحالية للنقود و  .44

 عالقة طردية .ب عالقة عكسية .أ
 مما ذكرال شيء  .د ثابتة .ج

قعة بحساب التدفقات النقدية المتو  تلديها وقام ةالمشاريع المتوفر  ىحدإستثمار في اإلشركة محلية ب تقام .41
 :%12علمًا بأن سعر الخصم  يساوي  ،الناتجة من هذا المشروع على النحو التالي

 السنة التدفقات النقدية
14,177- 7 

4,177 1 

1,137 2 

6,377 2 

17,167 4 

 ]عالمة 1[:                                 (Net Present Valueصافي القيمة الحالية للمشروع )فإن 
 1,133362 .ب 3,031,14 .أ

 

 6,011311 .د 0,740376 .ج
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 ]عالمة 1[              نحراف المعياري للمحفظة سوف:ن اإل إف ،لى المحفظةإكلما أضفنا أسهم جديدة  .46

 ينقص بمعدل متناقص .ب يزيد بمعدل متناقص .أ
 يزيد بمعدل متزايد .د ينقص بمعدل متزايد .ج

ى لو كانت كاملة )أو تملك صفر مخاطر( حت رستثمارية أن تكون خالية من المخاطال يمكن للمحفظة اإل .40
 ]عالمة 1[                                                            ن بعض المخاطر:التنويع وذلك أل 

 ال يمكن تنويعها )توزيعها( .ب يمكن تنويعها )توزيعها( .أ
 رتباط يساوي صفرإذات  .د غير متصلة بعضها البعض .ج

 ]عالمة 1[   :                                           مخاطر نظامية أقلأي من األسهم التالية يملك  .43

 بيتا نحراف المعيارياإل  السهم

A 62% 1317 

B 40% 1371 

C 12% 1327 

D 13% 7337 
 

  Bالسهم .ب  Aالسهم .أ
  Dالسهم .د  Cالسهم .ج

 ]عالمة 1[:                                         نهإسوق األوراق المالية ف إذا وقع األصل تحت فوق .43

 يملك عائد عالي جدًا قياسًا لمستوى المخاطر .ب ال  غير فعّ  .أ
ن يكون أعلى مما يجب أمسعر بسعر  .ج

 عليه
 ن يكون عليهأقل مما يجب أمسعر بسعر  .د

 477,777دينار ربح صافي بعد الضريبة وقد أعلنت الشركة بأنها ستوزع  1,777,777حققت إحدى الشركات  .17

 ]عالمة 1[                        : لهذه الشركة هي األرباح المحتجزةدينار توزيعات نقدية إذا فان نسبة 

    %47 .ب  %27 .أ

 %2 .د    %67 .ج

 يوم. 61يوم، ومتوسط عمر المخزون  11يوم، ومتوسط فترة السداد  43شركة لديها متوسط فترة التحصيل  .11
 ]عالمة 1[                                                        (:CCCما هو طول دورة تحويل النقد )

 يوم 37 .ب يوم 30 .أ

 يوم 13 .د يوم 61 .ج
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يام لوصولها، أ 1لى إوحدة وتحتاج كل طلبية جديدة  427ستهالكها اليومي من صنف معين إشركة معدل  .12
 ]عالمة 1[                        عادة الطلب تساوي:إدينار، فإن نقطة  6علمًا بأن كلفة الوحدة الواحدة 

 يوم 2,117 .ب وحدة 2,117 .أ

 يوم 2,777 .د وحدة 2,777 .ج

توقعة بحساب التدفقات النقدية الم توقام، المشاريع المتوفره لديها ىحدإستثمار في اإلشركة محلية ب تقام .12
 الناتجة من هذا المشروع على النحو التالي:

 السنة التدفقات النقدية
13,777- 7 

6,777 1 

4,177 2 

2,077 2 

11,777 4 

 ]عالمة 1[تساوي:                                                         للمشروع  ستردادفترة اإلفإن 
 سنة 2377 .ب سنة 2323 .أ

 سنة 2331 .د سنة 2372 .ج

 ]عالمة 1[                                             ( هي:Risk Profileطريقة ملف تعريف الخطر ) .14

 إلدارة المخاطرطريقة  .ب طريقة لقياس المخاطرة .أ
طريقة لتحديد أثر أحد المخاطر أو  .ج

 المتغيرات على قيمة الشركة
 جميع ما ذكر .د

 ]عالمة 1[                                                    ن هذا يعني:إف 131 إذا كان معامل بيتا = .11

 ،%2تغيير عائد محفظة السوق بمقدار  .أ
 %2ن عائد الورقة يتغير بمقدار إف

 ،%2تغيير عائد محفظة السوق بمقدار  .ب
 %2 -ن عائد الورقة يتغير بمقدار إف

ن إ، ف%2تغير عائد ورقة السوق بمقدار  .ج
 %2عائد محفظة السوق يتغير بمقدار 

، فان %2تغير عائد ورقة السوق بمقدار  .د
 %2 -عائد محفظة السوق يتغير بمقدار 

 ]عالمة 1[       خطورة بالنسبة لعائدها: أقلستثمارات الثالثة تملك على المعلومات التالية، أي اإل بناءً  .16

 العائد المتوقع      نحراف المعيارياإل      ستثماراإل
D                      0%                        17% 

E                     12%                       13% 

F                    27%                        13% 
 

 Eستثمار اإل .ب Dستثمار اإل .أ
 لك من خالل المعطياتذال يمكن تحديد  .د F ستثماراإل .ج
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 على الفقرة التالية: بناءً  (13 - 10)سئلة أجب على األ
 العائد على السوق =و  ،%14 ذا توفرت لديك محفظة مكونة من ثالثة أوراق، العائد على هذه المحفظة =إ

 3%6 نذاك =خطورة آبأن العائد على الورقة المالية خالية ال ، علماً 10%

 ]عالمة 1[                                                                  ن بيتا المحفظة يساوي:إف .10

 730164 .ب 730202 .أ

 ال شيء مما ذكر .د %12333 .ج

 ]عالمة 1[                                                              :تساوي للمحفظةعالوة الخطر  .13
 %03333 .ب %11 .أ

 %12333 .د %03 .ج

   ما ذكر ال شيء ه. 

 ]عالمة 1[   كبر عائد متوقع عند مستوى معين من المخاطر تسمى:أمجموعة المحافظ التي تحتوي على  .13

 ستثمارية الكفوءةمجموعة الفرص اإل .ب ال الفعّ و الحد أحد الكفاءة  .أ
 الحد األعلى .د المحفظة ذات األقل مخاطر .ج

رتفاع في المبيعات إلى وأدى هذا اإل  ،%27رتفعت بنسبة إيعات شركة المنتجات البالستيكية إذا علمت أن مب .67
 ]عالمة 1[  التشغيلية للشركة؟. فما هي درجة الرافعة %11زيادة الربح التشغيلي للشركة بنسبة بلغت 

 مرة 4342 .ب مرة 2341 .أ

 مرة 2311 .د مرة 1332 .ج

وأضفت أسهم جديدة من  %21نحراف معياري إب Bوالسهم  %43نحراف معياري إب Aذا كنت تملك السهم إ .61
 ]عالمة 1[               ....:..نحراف المعياري لمحفظتك سوف ........ن اإل إف ،لى محفظتكإ Aالسهم 

 رتباطيعتمد على األوزان األولية واإل  .ب ستمرارإيزيد ب .أ
 ستمرارإينقص ب .د ثابتاً  ىيبق .ج

 : شركة لديها البيانات التالية .62

تكاليف هيكل رأس 
 المال بعد الضريبة

المبالغ المستثمرة في كل 
 )باأللف( ورقة

 هيكل رأس المال

 السندات 21 6%
 أسهم ممتازة 1 11%

 أسهم عادية 61 1431%
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 ]عالمة 1[                                                      ن تكلفة رأس المال المرجحة تساوي:إف
 %1731 .ب %6302 .أ

 %12301 .د %11.49 .ج

 ]عالمة 1[                تتمثل من خالل: ة(، في المنظمShareholder Wealthثروة حامل السهم ) .62

السوقي لكل سهم من األسهم السعر  .أ
 ةللشرك ةالعادي

ألصول الشركه أقل من  ةالدفتري ةالقيم .ب
 إللتزاماتها ةالدفتري ةالقيم

 ةعدد العاملين داخل المنظم .د ةالراتب الذي يدفع للعاملين في الشرك .ج

 ]عالمة 1[                                               المخاطرة كمفهوم يعبر عن أن المستثمر: هكر  .64

يفضل العائد األعلى عند أعلى مستوى  .أ
 مخاطرة

يفضل العائد األقل عند مستوى المخاطرة  .ب
 األقل

يفضل العائد األعلى عند أدنى مستوى  .ج
 مخاطرة

يفضل اإلستثمار في األصول التي ال  .د
 تتضمن مخاطرة كبيرة

 ]عالمة 1[                                             :ةيعتبر تدفق خارج للشرك هذه البنود الأي من  .61

 اإلستهالك .ب توزيعات األرباح .أ
 الضرائب .د ةدفعات الفائد .ج

نحراف معياري  %27( وكان معدل العائد المتوقع لسهمها Xإذا كانت هناك شركة ) .66 . إفترض أيضًا %11وا 
نحراف معياري  %11( يبلغ معدل العائد المتوقع لسهمها Yشركة أخرى )أن هناك  أي السهمين أكثر  ،%3وا 
 ]عالمة 1[                                                                                    خطورة:

المعياري ( ألن اإلنحراف Xالشركة ) .ب ( ألن معدل عائد سهمها أعلىXالشركة ) .أ
 لسهمها أعلى

( ألن اإلنحراف المعياري Yالشركة ) .ج
 لسهمها أعلى

 ( ألن معامل اإلختالف أعلىYالشركة ) .د

 %12و  ةأخماس الفتر  ألربع %3للخلويات، إذا علمت أن -هو العائد المتوقع لسندات شركة نوكيا ما .60
 ]عالمة 1[                                                                             للخمس األخير:

 %1734 .ب %336 .أ

 %333 .د %1133 .ج
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 ]عالمة 1[                                         يعني: 27صافي  14 / 731ئتمان التجاري شرط اإل  .63

عند شراء بضاعة بالنقد تمنح فترة  .أ
يوم، فإذا سددت القيمة  27لتسديد قيمتها 
يوم، تحصل على خصم  14خالل أول 

ال فو  731%  نك تفقد الحق بالخصمإا 

عند شراء بضاعة بالدين تمنح فترة  .ب
يوم لتحصل على  27لتسديد قيمتها خالل 

ال ستدفعها  %731خصم  من قيمة الدين وا 
 يوم من فترة التسديد 14كاملة بعد 

عند شراء بضاعة بالدين أو النقد تمنح  .ج
يوم لتحصل على  27فترة لتسديد قيمتها 

أما إذا دفعت قيمتها بعد ذلك  %731خصم 
دفع ستنك إفيوم من تلك الفترة  14وخالل 

 قيمتها كاملة

عند شراء بضاعة بالدين تمنح فترة  .د
يوم، فإذا سددت القيمة  27لتسديد قيمتها 
يوم تحصل على خصم  14خالل أول 

ال فو  731%  نك تفقد الحق بالخصمإا 
 

حتياجات الموسمية من يتم من خاللها تمويل اإل( Aggressive Strategyإستراتيجية التمويل العدوانية ) .63
 ]عالمة 1[                                                                                    خالل:

 أموال طويلة األجل .ب أموال قصيرة األجل .أ
أموال قصيرة وطويلة حسب ما تراه  .ج

 مناسباً 
 ال شيء مما ذكر .د

 ]عالمة 1[:                                                              من مسؤولية المدير المالي .07

 التنسيق مع األقسام األخرى في الشركة .ب ستثماريةإتخاذ قرارات إ .أ
 جميع ما ذكر .د التعامل مع األسواق المالية .ج

 
 ]ةعالم 27[                                       :                               السؤال الثاني

 ]عالمة 17[.                                              أذكر أهم أنواع المخاطر التي تواجه الشركات 13

................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................

.............................................................. ..................................................
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 ................................................................................................................

............................................................................................ ....................

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................

.........  .......................................................................................................
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..................................... ...........................................................................

................................................................................................................

.................................................................... ............................................

 ................................................................................................................

.................................................................................................. ..............

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................

............... .................................................................................................

 ................................................................................................................

............................................. ...................................................................

 ................................................................................................................

........................................................................... .....................................

 ................................................................................................................

......................................................................................................... .......

  ................................................................................................................

 ................................................................................................................ 
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 ، وضحها.  لمالي في الشركات المساهمة بأربعة أنواع رئيسية من القراراتترتبط وظيفة المدير ا 23

 ]عالمة 631[                                                                                          

................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

..... ...........................................................................................................

 ................................................................................................................

................................... .............................................................................

 ................................................................................................................

................................................................. ...............................................

 ................................................................................................................

...............................................................................................  .................

  ................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................

......................................... .......................................................................

 ................................................................................................................

....................................................................... .........................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................ 
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نظراً للفصل بين الُملكية واإلدارة، فإن العالقة بين المساهمين وبين إدارة الشركة يطلق عليها بعالقة الوكالة  23
همين بتوكيل اإلدارة بإدارة شؤون الشركة. وقد أظهرت األبحاث وجود أربع ألنها تتضمن على قيام المسا

 ]عالمة 4[، اذكرها مع الشرح المبسط.               المصالح هنواحي أساسية يظهر فيها تعارض هذ

................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................

.............................................................................................  ...................

  ................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................

....................................... ......................................................................... 

تتضمن عملية إتخاذ القرار على اإلجابة عن السؤال "كيف نصنع القرار؟"، واإلجابة على هذا السؤال تكمن  43
 ]عالمة 431[ ، اذكرها.                                          في توفر الشروط الالزمة لصنع القرار

................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................. ..............................................................
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 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................

............................................................................................................... .

................................................................................................................

 ................................................................................................................

............................. ................................................................................... 

تتضمن معايير اإلئتمان على األساليب المستخدمة في تحديد العمالء الذين يستحقون منح اإلئتمان. ويتم  13
خالل  ددها الشركة منتقييم العمالء من حيث أهليتهم وجدارتهم باإلئتمان ومدى موافاتهم للشروط التي تح

( والتي تعتمد كما يوضح اإلسم Five C's of Creditعدٍد من أساليب التقييم وأكثرها شيوعًا طريقة تحليل )
 ]عالمة 1[                .على خمسة معايير يمكن من خاللها تقييم العميل. إذكر هذه المعايير الخمسة

................................................................................................................

 ................................................................................................................

................................................................................................................

 ................................................................................................................

.............................................................. ..................................................

................................................................................................................ 

............................................................................................ ....................

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................

......... ....................................................................................................... 

  ................................................................................................................
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..................................... ...........................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 ................................................................................................................

.................................................................................................. ..............

 ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................ 

نهاية األسئلة
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