
 م1025/ مايو/...التاريخ                برنامج المعامالت المالية والتجارية جامعة القاهرة 

 ساعتان: الزمن (امتحان بيني)       ( 2)إدارة مالية : اسم المقرر

 1: عدد الصفحات 102: كود

 
 : (درجات 5) حدد درجة صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل: السؤال األول

 .تقليل التكاليفوزيادة االستثمارات  ف المدير المالي إلىيهد (1

 .ال فرق بين المدير المالي والمراقب المالي (2
 .ال تختلف أدوات التخطيط المالي عن أدوات الرقابة المالية (3

 50ومهلدة السدداد   % 18ومعدل الفائددة  %  15إذا كان معدل العائد على االستثمار  (4
 .ذلك يعتبر في صالح الشركة من الناحية المالية يوما فإن 00يوما،وفترة التحصيل 

 .يمكن تفعيله  أنهإال ما يوجه للتحليل المالي من انتقادات  رغم  (5
 .إن أهم ما ئؤثر في سعر السهم هو سمعة اإلدارة (0

 
 (اتدرج 8 ( بية المطلوبةاليات الحسمحدد االجابة المناسبة بعد إجراء الع: السؤال الثاني

 

 9 صدافي المبيعدات   إذا كدان  دي بوند  تقييمدك ألداء الشدركة ،     حددد فدي ءدوء معادلدة     .1
 3واجمددالي الددديون   جنيدده،  300000وصددافي الددربح بعددد ال ددرائب   ،  مليددون جنيدده 

الملكيدة  حق مليون ،ومتوسط العائد على  0مليون، واجمالي الخصوم وحقوق المالك 
 .% 55ل منافس وألف % 25في الصناعة 

مجمدو  األصدول   ركة فدي إدارة السديولة ، إذاعلمد  أن    وما هو حكمدك علدى  أداء الشد   
 150000جنيه،والب اعة  200000جنيه والخصوم المتداولة  400000المتداولة 

 .جنيه 
إذا كاند  تكدداليف التشددليل الثابتدة لونشدداء وتشددليل خددط انتدال جديددد إلحددد  الشددركات         .2

لوحددة المتليدرة   جنيده ، وتكلفدة ا   40مليون جنيه ،وسعر بيع الوحدة المتوقدع   50هو
مليون وحدة ،وسوف يصل  4جنيه ، وأقصى حجم متوقع للطلب في السوق هو  30

مليون وحدة ،وسوف يحقق طاقته االنتاجية القصو  بانتال  5في السنة الخامسة إلى 
بإنشددداء  وصددي تمددالي أن  مدددير  ك كيمكندد هدددل ف.  مليددون وحدددة فددي السددنة العا ددرة      0

 ؟المشرو 

 
ونقد  فدي   % 90إذا كان  نتائج بيان حركة األموال زيادة في األصول الثابتة بنسدبة   .3

قدر   ، وزيدادة فدي   % 5وزيادة في األصول المتداولة بنسدبة  % 5بنسبة  الدفع / ح
فمدا هدو رأيدك فدي كفداءة      % 15وزيادة حق المالك بنسدبة  % 85بنسبة  قصير األجل

 .األداء المالي للشركة

 (: اتدرج 7)التالية ثم أجب عن األسئلة التالية لها ةالحال اقرأ: السؤال الثالث

عربيددة المددن واقدع سدجالت الشدركة    ( 2015يونيدو   :ابريدل  )تدوافرت لدديك البياندات التاليدة عددن الثالثدة  دهور       
 :البالستيك لمنتجات 

 .جنيه على التوالى 3000000جنيه،  0000000في نفس العام كان   مارس، فبرايرمبيعات  هر  -1

جنيدده علددى   0000000، 8000000، 4000000 ابريددل ،مددايو ، يونيددو مبيعدات المتوقعددة خددالل   ال -2
 .التوالى

 :روط البيع كما يلى  -3

 .من المبيعات نقدًا% 40

 .تحصل بعد  هر% 30



 .تحصل بعد  هرين% 30

 .مايوجنيه فى  1000000قدرها  ثمار ركة ستحصل الشركة على توزيعات على أسهمها فى  -4

 :من  المبيعات تدفع كما يلى% 70ت تمثل المشتريا -5

 .من قيمة المشتريات نقدًا% 30

 .من قيمة المشتريات بعد  هر من الشراء% 30

 .من قيمة المشتريات تدفع من بعد  هرين من الشراء% 40

 .يونيوجنيه فى  700000سيتم دفع توزيعات لحملة األسهم قدرها  -0

 . هريًا 4000000كات جنيه  هريًا و اإلهال 20000اإليجارات عبارة عن  -7

 .يونيوسوف تدفع فى  900000ال ريبة المقدرة عبارة عن  -8

 .جنيه 500000بمبلغ  مايوسيتم  راء آلة جديدة فى  -9

 .جنيه كمرتبات ثابتة كل  هر 00000من المبيعات الشهرية باإلءافة إلى % 10األجور عبارة عن  -10

جنيدده سدديدفع فددى نفددس     4000000وقسددط القددر    يونيوجنيدده سددتدفع فددى  ددهر    300000الفوائددد  -11

 .الشهر

 .جنيه كل  هر 500000والحد األدنى للنقدية   2000000 مارسرصيد النقدية فى نهاية  -12

 .وتعليقك على النتائج 2015إعداد الموازنة النقدية عن الربع الثاني من : المطلوب

 ،،،،،،،،، مع خالص تمنياتي بالتوفيق
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