
 م1105/ فبراير/ 01التاريخ                برنامج المعامالت المالية والتجارية جامعة القاهرة 

 ساعتان: الزمن (مصر)       ( 0)إدارة مالية : اسم المقرر

 1: عدد الصفحات 112: كود

 
فح   اختر اإلجابة الصحيحية نحب بححب ابجابحاب الة لكحة لاحة مةحايأ ن حا لح      لات         : السؤال األول

 : (ديجاب 5)ودون  عكحة ال ناسب دون نقة العةايأ    ابجابةباتابة يقم العةايأ و يقم 

 :إلىأساسا له ف ال  لر ال ال   (1
  .زيادة المبيعات (أ 

 .تقليل التكاليف (ب 
 .تعظيم الربحية للمالك  (ج 

 .تعظيم ثروة المالك (د 
 ج ، د (ه 

 .كل ما سبق (و 
 .ال شيء مما سبق (ز 
 :التالحة نقسم الوظحفة ال الحة إلى ال هام  (2

 .مسك الدفاتر وتسجيل كافة الوقائع المالية أوال بأول (أ 
 .تصميم الدورة المستندية وتطبيقها لضبط األداء المالي في كافة أنحاء المنظمة (ب 

 .التخطيط للمبيعات المتوقعة ،وحساب تكلفة الحصول عليها (ج 
 .التحليل والتخطيط المالي ،وإدارة هيكل األصول، وهيكل التمويل (د 

 .كل ما سبق (ه 
 ال شيء مما سبق (و 

 :األجة رنب أهم أدواب التخطحط ال ال  قصح (3
 .قائمة الدخل ،والميزانية العمومية (أ 

 .تحليل التعادل ،وتحليل دي بونت (ب 
 .الموازنة النقدية ،والميزانية التقديرية،وقائمة الدخل التقديرية (ج 

 أ ، ب (د 
 .كل ما سبق  (ه 
 .ال شيء مما سبق (و 

 :قاداب أنهوجه لكتيكحة ال ال  نب انتإن أهم نا ُل (4
تصيور الحالية فيي لحظية سياكنة معينية ،       يعاني من عيوب الميزانية وقائمة الدخل، التيي   (أ 

 .المتغيرات التي تؤثر على المركز المالي وقائمة نتائج العملياتالتعكس الكثير من و
 .يعتمد على بيانات تاريخية (ب 

 .ال تعني النسب شيئا بذاتها دون مقارنة (ج 
 .سبية على النتائج دون أي تحسن في أوضاع المنظمةتأثير بعض المعالجات المحا (د 

 .كل ما سبق (ه 
 .ال شيء مما سبق (و 

 : ؤثر العوانة التالحة مكى سعر السهم (5
 .القوانين فى البيئة الخارجية (أ 

 .القرارات والسياسات اإلستراتيجية (ب 
 .مستوى النشاط االقتصادى ونظام الضرائب (ج 

 .ظروف سوق األوراق المالية (د 
 أ ، د (ه 



 .كل ما سبق (و 
 .شيء مما سبقال  (ز 

 
 (ابديج 8 ( بحة ال طكوبةاح د ابجابة ال ناسةة بع  إجراء العكحاب اليس: السؤال الثان 

 
 2واج حال  الح لون   % 11نحرأ   وهحانا الحرب      1.2إذا كان نع ل دويان األصحول   .1

نكحون  ونتوسط العائح  مكحى ال كاححة  ح       4نكحون  واج ال  الخصوم وحقوق ال الك 
 .؛  إن أداء الشركة لعتةر بالنسةة لك الك% 55ضة ننا س وأل % 31الصنامة 

 .تماما  امرضي (أ 
 .معقوال (ب 

 .في متوسط الصناعة (ج 
 .غير مرضي على اإلطالق  (د 

 .كل ما سبق (ه 
 .ال شئ مما سبق  (و 

إذا كانح   اححالحل التشححلحة الثابتحة لونشححاء و شححلحة خححط انتحال ج لحح  إلححح   الشححركاب         .2
جنححه   و اكفحة الوحح أ ال تلححرأ      21قحع  نكحون جنحه  وسعر بحع الوح أ ال تو 31هو
نكحون وح أ  وسوف لصة  3جنحه   وأقصى حجم نتوقع لكطكب    السوق هو  15

نكحون وح أ  وسوف ليقق طاقته ابنتاجحة القصو  بانتال  4   السنة الخانسة إلى 
 : ح اب لك  لر ال ال  أن لوص .  نكحون وح أ    السنة العاشرأ 5

 .روع ألنه سيحقق أرباحا من السنة األولىبضرورة إنشاء المش (أ 
 .تحقيق األرباح في السنة الخامسةنشاء المشروع رغم أنه سوف يبدأ با (ب 

 .انشاء المشروع رغم أنه سوف يبدأ بتحقيق األرباح في السنة العاشرة (ج 
 .عدم انشاء المشروع ألنه لن يحقق أرباحا حتى لو وصل إلى الطاقة القصوى (د 

 .كل ما سبق (ه 
 .ال شيء مما سبق (و 

 211111جنححه والخصحوم ال ت اولحة     311111إذا كان نج وع األصول ال ت اولحة   .3
جنححه وصحا      011111جنحه واج ال  األصحول الثابتحة    111111جنحه والةضامة 

جنححه   ونتوسحط    2111111جنححه وصحا   ال ةحعحاب     81111الرب  بع  الضرائب 
لوم  ونتوسط العائ  مكى ابستث اي  55لوم  ونتوسط  ترأ التيصحة  31نهكة ال  ع 
جنححه   511111 واج حال  الح لون     إن كا ة ال ؤشحراب ال الححة   % 21   الصنامة 

 : عةر مب(    ضوء الةحاناب ال تاحة  النسب)
 .أداء نال  جح  ونت حز لكشركة (أ 

 .لكشركة نتوسطأداء نال   (ب 
 .لكشركة س ءأداء نال   (ل 

 .كة نا سةق (د 
 .ب ش ء ن ا سةق (ه 

وزلادأ    ال ةان  % 31األياض  بنسةة ن  نتائج بحان حركة األنوال زلادأ    إذا كا .4
% 11بنسحةة   الح  ع  /حونقص  ح   % 11بنسةة وزلادأ    السحاياب % 41بنسةة 

بنسحةة   قحر  قصححر األجحة     وزلحادأ  ح    % 11وزلادأ    األصول ال ت اولحة بنسحةة   
 : إن ذلك لعن % 25وزلادأ حق ال الك بنسةة % 05

 .كفاءة اإلدارة المالية، لزن في هيكل التمويل توا (أ 
 .خلل في هيكل التميل وعدم كفاءة االدارة المالية (ب 

 .كل ما سبق  (ج 



 .ال شيء مما سبق (د 

 

 

 (: ابديج 0)التالحة ثم أجب مب األسئكة التالحة لها ةاقرأ اليال: السؤال الثالث

 ال صحرلة نحب واقحع سحجالب الشحركة     ( 2115و لونحح  :ابرلحة  ) وا رب ل لك الةحاناب التالحة محب الثالثحة شحهوي    
 :ل نتجاب األلةان

جنحححه مكححى   5111.111جنحححه    4111.111 حح  نفححس العححام كانحح     نححاي    ةرالححر نةحعححاب شححهر   -1
 .التوالى

جنححه مكحى    0111.111  8111.111  5111.111 ابرلة  نالو   لونححو ال ةحعاب ال توقعة خالل  -2
 .التوالى

 :روط الةحع ك ا لكىش -3

 .ل ةحعاب نق ًانب ا% 41

 . يصة بع  شهر% 51

 . يصة بع  شهرلب% 11

 .نالوجنحه  ى  211.111ق يها  شركة جهحنةستيصة الشركة مكى  وزلعاب مكى أسه ها  ى  -4

 :نب  ال ةحعاب    ع ك ا لكى% 01  ثة ال شترلاب  -5

 .نب قح ة ال شترلاب نق ًا% 11

 .نب قح ة ال شترلاب بع  شهر نب الشراء% 51

 . ة ال شترلاب    ع نب بع  شهرلب نب الشراءنب قح% 41

 .لونحوجنحه  ى  41.111سحتم د ع  وزلعاب لي كة األسهم ق يها  -5

 .شهرلًا 31.111جنحه شهرلًا و اإلهالكاب  18111اإللجاياب مةايأ مب  -0

 .لونحوسوف    ع  ى  45.111الضرلةة ال ق يأ مةايأ مب  -8

 .جنحه 811111ب ةكغ  نالوسحتم شراء آلة ج ل أ  ى  -0

 .جنحه ك ر ةاب ثابتة كة شهر 81111نب ال ةحعاب الشهرلة باإلضا ة إلى % 11األجوي مةايأ مب  -11

جنحححه سححح  ع  ححى نفححس     211.111وقسححط القححر    لونحوجنحححه سححت  ع  ححى شححهر    51.111الفوائحح   -11

 .الشهر

 .جنحه كة شهر 51.111والي  األدنى لكنق لة   511.111 ناي شهر يصح  النق لة  ى نهالة  -12

 .و عكحقك مكى النتائج 2115إم اد ال وازنة النق لة مب الربع الثان  نب : ل طكوبا

 ،،،،،،،،، مع خالص تمنياتي بالتوفيق

 الماضيمحمد المحمدي . د.أ

 


