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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 "ا  لم"وقل رِب زدني ع

 السؤال األول:

مليون ليرة سورية ووفقاً لدراسة الجدوى  022الشركات في االستثمار في مشروع تكلفته  ترغب  إحدى

 ولدى الشركة خيارين: %02االقتصادية تبين بأن معدل العائد على رأس المال لهذا المشروع هو 

بواسطة قرض مصرفي طويل األجل  %07من المشروع من قبل أصحاب المشروع و  %57تمويل  -1

 .%02بفائدة 

بواسطة قرض مصرفي طويل األجل  %72من المشروع من قبل أصحاب المشروع و  %72ويل تم -0

 %07بفائدة 

 المطلوب:

ما هو معدل العائد على رأس المال المستثمر من قبل أصحاب المشروع في الخيار األول, وما هو أثر  (أ

 الرافعة المالية على هذا الخيار؟

ما هو معدل العائد على رأس المال المستثمر من قبل أصحاب المشروع في الخيار الثاني, وما هو أثر  (ب

 الرافعة المالية على هذا الخيار؟

 أي الخيارين تفضل؟ وهل يوجد أثر للرافعة التشغيلية في هذه الحالة؟ (ت

 الحل:

 مليون ل.س. 02=%02×مليون  022العائد على المشروع= 

 الخيار األول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليون 022

تمويل داخلي )من قبل أصحاب 

 (%57المشروع

 مليون 072=  2757×مليون 022

 

 %07تمويل خارجي 

 مليون 72=  2707×مليون 022

 %02لدينا قرض مصرفي 

 مليون 02=270×مليون  72أي: 

 

باقي العائد)األرباح( يكون لصالح أصحاب 

 المشروع

 مليون 52مليون =  02 –مليون  02

 %4070=27400 = 52  معدل العائد= 

                 072 
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كان تأثير الرافعة المالية واضحة بزيادة معدل العائد على رأس المال ألصحاب المشروع من 

 .%04.4إلى  02%

 الخيار الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كان تأثير الرافعة المالية واضحة بزيادة معدل العائد على رأس المال ألصحاب المشروع من 

 .%77إلى  02%

بالتأكيد ننصح بالتمويل عن طريق البديل )الخيار( الثاني, ال يوجد تأثير للرافعة التشغيلية ألن 

 ب.وهو المطلو الرافعة التشغيلية ترتبط بهيكل التكاليف وليس بهيكل التمويل.

 السؤال الثاني:

ل.س وأما عرض  1722222بيع شركة بيجو للسيارات أحد األنواع بالتقسيط فإذا علمت بأن الثمن النقدي هو ت

 ل.س تدفع نهاية كل عام. 015710ل.س وست أقساط سنوية قيمة كل منها  422222التقسيط فهود دفعة مقدمة 

 بالتقسيط؟ما هو سعر الفائدة المركبة المحتسب على البيع 

 ما هي قيمة كل قسط؟ %12تدفع نهاية كل عام وكان سعر الفائدة  12وإذا كان عدد األقساط 

 

 

 

 

باقي العائد)األرباح( يكون لصالح أصحاب 

 المشروع

 مليون 77مليون =  07 –مليون  02

 %77=2777 = 77  معدل العائد= 

                 022 

 

 

 %07تمويل خارجي 

 مليون 022=  277×مليون 022

 %07لدينا قرض مصرفي 

 مليون 07=2707×مليون  022أي: 

 

 مليون 022

تمويل داخلي )من قبل أصحاب المشروع 

72%) 

 مليون 022=  277×مليون 022

 

 ل.س 0722222نقدا 

 022222مقدمة دفعة  -

 ل.س 022222    

000700 000700 000700 000700 000700 000700 
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 الرقم بجداول القيمة الحالية ×القيمة الحالية= القسط  -1

 س  × 015710=522222

 0.1=      522222      س= 

            01571  

 تقريباً. %10فنجد أن معدل الفائدة )العائد( هو  4نبحث في جداول القيمة الحالية في السطر 

 الرقم بجداول القيمة الحالية ×القيمة الحالية= القسط  -0

 4.107×= س 522222

 وهو المطلوب.ل.س    104042=      522222   س= 

          4.107 

 

 السؤال الثالث:

 عرض عليك المشروع االستثماري التالي:

 سنوات  12مليون ل.س والعمر اإلنتاجي  7تكلفة المشروع 

سنوي ي مردود بينما يعط ألف ل.س خالل السنوات الخمسة األولى, 022يعطي المشروع مردود سنوي صافي 

 مليون ليرة سورية خالل الخمس سنوات التالية, كما يمكن بيعه بنهاية العمر اإلنتاجي بمبلغ مليون ل.س.صافي 

 %12فإذا كان معامل الخصم لهذا المشروع 

 ما هي النتيجة الحقيقية للمشروع؟

 الحل:

 

 

 

 أوالً: القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة:

 سنوات: 7ل.س يستلم دورياً )سنوياً( لمدة  022222مبلغ  -1

 ل.س 1210022=1.551 × 022222

 سنوات تالية)الحقة(: 7دورياً لمدة ل.س يستلم  1222222مبلغ  -0

 ل.س 0170222= 0.170 × 1222222(= 4.107-1.551) × 1222222

 ل.س يستلم لمرة واحدة في نهاية السنة العاشرة: 1222222مبلغ  -1

 ل.س 104222= 2.104 × 1222222

 ل.س 7550022=104222+017022+1210022= ثانياً: مجموع القيمة الحالية للتدفق النقدي الداخل

 ليرة سورية. 0555555ثالثاً: القيمة الحالية للتدفق الخارج )تكلفة االستثمار(=

 تكلفة االستثمار –مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة =NPV صافي القيمة الحالية رابعاً:

 . 882755=  0555555-0882755صافي القيمة الحالية=  

 المشروع مقبول وهو المطلوب.وبالتالي 

 مليون7

تكاليف 

 المشروع

 مليون مليون مليون مليون مليون ألف 022 ألف 022 ألف 022 ألف 022 ألف 022
 خردة

 )مليون ل.س 

نهاية العمر 

 اإلنتاجي(
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لدينا أيضاُ مؤشر الربحية تشبه طريقة صافي القيمة الحالية إلى حد كبير غير أنها تحسب النسبة بين التدفقات 

 الداخلة والخارجة بدل حساب الفرق بينهما أي أن:

 4.40101  =        7550022          =  مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلةمؤشر الربحية=  

 0555555تكلفة االستثمار                                                                

 وبما أن مؤشر الربحية يزيد عن الواحد الصحيح فإن المشروع مقبول.

 

 

 ؤال الرابع:الس

 12أحد رجال األعمال بطلب تمويل قصير األجل بواسطة ائتمان مصرفي لمدة عام, وكان المبلغ المطلوب  تقدم

, وبصفتك خبير مالي %0مليون ل.س, وقد وافق المصرف على منحه االئتمان المطلوب لمدة عام وبفائدة اسمية 

 المطلوب منك اإلجابة على الحاالت التالية:

نهاية العام حيث يسدد القرض مع فوائده, ما هي قيمة الفائدة المحتسبة على هذا إذا كانت الفائدة تدفع في  -1

 األساس؟

 إذا كانت الفائدة تدفع في نهاية العام حيث يسدد القرض مع فوائده, ما هو معدل الفائدة الفعلي المحتسب؟ -0

 ما هو معدل الفائدة الفعلي؟ إذا كانت الفائدة تقتطع من أصل الدين عند منح القرض, -1

 إذا كان القرض يسدد على أقساط شهرية متساوية, ما هو معدل الفائدة الفعلي ؟ -0

إذا كانت الفائدة تقتطع من أصل الدين ويسدد الدين على أقساط شهرية متساوية, ما هو معدل الفائدة  -7

 الفعلي؟

 الحل:

 معدل الفائدة  ×الفائدة = المبلغ المقترض   -1

 ل.س 022222=  2.20 × 12222222دة= الفائ

 %0=       022222     =         الفائدة     معدل الفائدة الفعلي= -0

 12222222    المبلغ المقترض                                 

 %0.45=        022222       الفائدة تطرح مقدماً                معدل الفائدة الفعلي=  -1

                                                                           12222222    

 .              الفائدة            معدل فائدة قرض األقساط=  -0

 نصف المبلغ المقترض                                        

 %14=         022222        معدل الفائدة الفعلي على قرض األقساط العادي =   

                                                                      12222222   

 %15.15=       022222     قرض المخصوم= معدل الفائدة الفعلي على  -7

                                                              12222222 

 المطلوب.وهو 
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 السؤال الخامس:

والتدفقات النقدية المتوقعة من المشروع كانت  سنوات 7لدينا مشروع تكلفته مليون دوالر وعمره اإلنتاجي 

 على النحو التالي:

 022222  السنة األولى:

 122222             الثانية:السنة 

 122222             لثالثة:السنة ا

 022222  السنة الرابعة:

 722222 السنة الخامسة:

 احسب فترة استرداد رأس المال.

 الحل:

 022222=122222+122222+022222حساب فترة االسترداد: 

 أشهر. 1=10× 1222222-022222

      022222  

 وهو المطلوب. أشهر. 1سنوات و  1إذا فترة استرداد رأس المال= 

 السؤال السادس:

لالستثمار لكننا لم نستطع استثمارها خالل العام فأصبحت قيمتها في ل.س متاحة  4222222مبلغ  هنالك

 ل.س. 7222222نهاية العام 

 ما هو الرقم القياسي لألسعار؟ وما هو معدل التضخم الحاصل؟

 الحل:

 122 × القيمة النقدية )قيمة النقود(القيمة الحقيقية للنقود = 

 الرقم القياسي لألسعار                               

7222222 =   4222222     . 

 س                         

 %102أو  1.0 =    4222222    س=                        4222222س=  7222222

                                                                      7222222 

 .%02ومنه يكون : معدل التضخم =

 

 السؤال السابع:

ل.س  7222222لدينا مشروعين متاحين لهم نفس التكلفة لكن األول من المتوقع أن يعطي تدفقات نقدية 

 %02ل.س بنسبة توقع  0222222والثاني من المتوقع أن يعطي  %42ونسبة التوقع 

 شروعين نختار!!!ما هي القيمة المتوقعة للنقود لكل مشروع؟ وأي الم

 الحل:

 نسبة التوقع ×القيمة المتوقعة للنقود= المبلغ المتوقع الحصول عليه 
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 ل.س 1222222= 2.4 × 7222222أ: القيمة المتوقعة للنقود= المشروع 

 ل.س 1022222= 2.0 ×0222222المشروع ب: القيمة المتوقعة للنقود= 

 وهو المطلوب.ختار المشروع الثاني. ن

 الثامن:السؤال 

 0222ل.س وللمشروع ب = 7222ل.س والتدفق النقدي السنوي للمشروع أ =  02222مشروع تكلفته 

 ل.س سنوياً.

 ما هي قترة االسترداد لكال المشروعين وأي المشروعين نختار؟

 ما هو معدل المردود الوسطي للمشرعين وأيهما أفضل؟

 الحل:

 ومنه يكون:متساوية نالحظ أن التدفقات النقدية السنوية 

 التدفق النقدي السنوي ÷معادلة فترة االسترداد = تكلفة االستثمار الرأسمالي 

 سنوات  0=       02222    فترة االسترداد للمشروع أ= 

                                        7222  

 سنوات 7=      02222    فترة االسترداد للمشروع ب= 

                                         0222 

 المشروع أ أفضل ألن فترة االسترداد أقصر وبالتالي نختار المشروع أ حسب فترة االسترداد األسرع.

 التدفقات النقدية ومنه يكون:

 122×تكلفة االستثمار الرأسمالي في المشروع  ÷معدل المردود الوسطي= التدفق النقدي السنوي 

 .%07= 122 × 02222 ÷ 7222المردود الوسطي للمشروع أ= معدل 

 .%02= 122 × 02222 ÷ 0222معدل المردود الوسطي للمشروع ب= 

 .ألنه يحقق معدل عائد أعلى المشروع أ أفضل من ب وبالتالي نختار المشروع أ

 

 

 

 

 التاسع:السؤال 

 ل.س والتدفق النقدي للمشروعين أ وب حسب الجدول أدناه.  02222تكلفته  مشروع

 ما هي قترة االسترداد لكال المشروعين وأي المشروعين نختار؟

 

 التدفق النقدي بالليرة السورية

 مشروع ب مشروع أ السنة



 دمشق .. معضمية الشام -الجمهورية العربية السورية
 ماجستير الريادة واإلدارة باإلبداع –مسائل مادة التمويل وريادة األعمال 

 م 84:08:15 41/80/5842                         إعداد المهندس خالد ياسين الشيخ الهندسة المعلوماتية    
 

 آله وصحبه أجمعيناللهم صِل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى        معضمية الشام-م.خالد ياسين الشيخ 
 

حة
صف

ال
8

 

1 12222 0222 

0 0222 0222 

1 4222 4222 

0 0222 0222 

7 022 12222 

4 022 10222 

 

 حساب فترة االسترداد المشروع أ:

 ل.س 10222= 12222+0222

 أشهر. 0 =10×    0222    =10×  02222-10222

       4222                    4222 

 أشهر. 0سنة و 0فترة استرداد المشروع أ= 

 

 حساب فترة االسترداد المشروع ب:

 ل.س 02222=0222+0222+4222+0222

 سنوات. 0ب =فترة استرداد المشروع 

 المشروع أ أفضل ألن فترة االسترداد أقصر وبالتالي نختار المشروع أ حسب فترة االسترداد األسرع.

 التدفقات النقدية غير متساوية ومنه :

  122×تكلفة االستثمار  ÷معدل المردود الوسطي= متوسط التدفق النقدي السنوي 

 ل.س 0022= 4 ÷ 04022وسطي التدفق النقدي للمشروع أ= 

 .%00=122× 02222 ÷ 0022معدل المردود الوسطي= 

 ل.س 5222=4÷00222وسطي التدفق النقدي للمشروع ب= 

 %17= 122 × 4 ÷ 5222معدل المردود الوسطي للمشروع ب= 

 هنا المشروع ب أكثر ربحية من المشروع أ.

 السؤال العاشر:

 التدفقات النقدية المرتبطة بمشروع سجن ترفيهي في الجمهورية العربية السورية لدينا

مليون دوالر وكانت التدفقات السنوية لمدة أربع سنوات هي  12تكلفة االستثمار في هذا المشروع كانت 

 دوالر. والمطلوب ما هو معدل العائد الداخلي للمشروع؟ 0470222

 الحل:

 الرقم بجداول القيمة الحالية ×دفعة القيمة الحالية = قيمة ال

 س × 0470222= 12222222
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 1.047=     12222222       س= 

             0470222 

 تقريباً. %4فنجد أن معدل العائد )الفائدة( يساوي  1.047( الرابع ونبحث عن الرابعة نذهب للسطر )السنة

 وهو المطلوب.

       

 

 

 السؤال الحادي عشر:

مليون ل.س والعمر اإلنتاجي ستة سنوات ويعطي مردود صافي خالل السنوات الثالثة  0مشروع تكلفته 

 022ويباع بنهاية العمر بمبلغ ألف ل.س خالل السنوات التالية  022ومردود سنوي ألف ل.س  122األولى 

 . %02ألف ل.س ومعدل الخصم في المشروع 

 ما هي النتيجة الحقيقية للمشروع؟

 الحل:

 

 

 أوالً: القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة:

 سنوات: 1ل.س يستلم دورياً )سنوياً( لمدة  122222مبلغ  -1

 ل.س 411022=0.124 × 122222

 سنوات تالية)الحقة(: 1ل.س يستلم دورياً لمدة  022222مبلغ  -0

 ل.س 000222= 1.00 × 022222(= 1.104-0.124) × 022222

 :السادسةل.س يستلم لمرة واحدة في نهاية السنة  022222مبلغ  -1

 ل.س 45222= 2.117 × 022222

 ل.س1104022= 45222+ 000222+411022= الداخلثانياً: مجموع القيمة الحالية للتدفق النقدي 

 ليرة سورية. 2555555ثالثاً: القيمة الحالية للتدفق الخارج )تكلفة االستثمار(=

 تكلفة االستثمار –مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة صافي القيمة الحالية= رابعاً:

 .742255-=  2555555-4471755صافي القيمة الحالية=  

 وهو المطلوب. مرفوضوبالتالي المشروع 

لدينا أيضاُ مؤشر الربحية تشبه طريقة صافي القيمة الحالية إلى حد كبير غير أنها تحسب النسبة بين التدفقات 

 الداخلة والخارجة بدل حساب الفرق بينهما أي أن:

 5.0521  =        1104022          =  مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلةمؤشر الربحية=  

 2555555تكلفة االستثمار                                                                

 فإن المشروع مرفوض.الواحد الصحيح  أقل منوبما أن مؤشر الربحية 

 

 

 

 مليون 0

 تكلفة المشروع

خردة  بنهاية العمر  ألف 422 ألف 422 ألف 422 ألف 022 ألف 022 ألف 022

 ألف. 022اإلنتاجي 
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 طريقة ثانية للحل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليرة سورية. 2555555القيمة الحالية للتدفق الخارج )تكلفة االستثمار(=

 تكلفة االستثمار –مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة صافي القيمة الحالية= رابعاً:

 . 742255-=  2555555-4471155صافي القيمة الحالية=  

 وهو المطلوب. مرفوضوبالتالي المشروع 

 5.0522  =        1104022          =  مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلةمؤشر الربحية= 

 2555555تكلفة االستثمار                                                                

 وبما أن مؤشر الربحية أقل من الواحد الصحيح فإن المشروع مرفوض.

 

 السؤال الثاني عشر:

وتبلغ تكلفة الطلب الواحد كغ  من المادة س  1222تبلغ االحتياجات السنوية من المواد الخام في إحدى الشركات 

 ل.س ما هو الحجم االقتصادي للطلبية؟ 122ل.س وتبلغ متوسط تكلفة تخزين الوحدة  722

  تكلفة الطلبية الواحدة ×* االحتياجات السنوية 0 الحجم االقتصادي للطلبية =      

 متوسط تكلفة تخزين الوحدة                                            

 

 

 كغ. وهو المطلوب. 122=    ل.س 722كغ *  1222* 0الحجم االقتصادي للطلبية =          

 ل.س 122                                                       

 معامل القيمة الحالية التدفق الداخل السنة

عند فائدة  من الجداول

02% 

 القيمة الحالية للتدفق

1 122222 2.011 005522 

0 122222 2.450 020022 

1 122222 2.755 151522 

0 022222 2.000 150022 

7 022222 2.020 142022 

4 

 

022222 

022222 

2.117 

2.117 

110222 

45222 

 1104022 مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة
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 عشر:السؤال الثالث 

م وقد أظهرت الدراسات  0202تقوم أحدى الشركات بوضع الموازنة التخطيطية لعام 

 التسويقية العالقة التالية بين سعر البيع وحجم المبيعات:

 حجم المبيعات    سعر البيع

10     17222 

17     10222  

02     12222  

07     7222 

ل.س ما هو  7222وأن التكاليف الثابتة  ل.س 12فإذا علمت بأن التكلفة المتغيرة للوحدة 

 سعر البيع األمثل؟

 الحل:

 

إجمالي هامش  حجم المبيعات بالوحدات هامش الربح للوحدة البيان

 الربح

االختيار 

 األول

10-12=0 17222 12222 

االختيار 

 الثاني

17-12=7 10222 42222 

االختيار 

 الثالث

02-12=12 12222 122222 

االختيار 

 الثالث

07-12=17 7222 57222 

 

ل.س النه  02من خالل هذا التحليل نستنتج أن سعر البيع األمثل هو االختيار الثالث أي سعر بيع الوحدة 

 يمثل أكبر هامش مساهمة )هامش ربح(.
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 السؤال الرابع عشر:

ب المشروع  أ و ولدينا خيارين: المشروع ل.س والتدفق النقدي 02222مشروع تكلفته 

 حسب الجدول أدناه. 

 

 التدفق النقدي بالليرة السورية

 مشروع ب مشروع أ السنة

4 45555 2555 

2 7555 1555 

2 1555 1555 

1 2555 7555 

0 255 45555 

1 255 42555 

 %45فإذا كان معامل الخصم لهذا المشروع 

 ما هي النتيجة الحقيقة للمشروعين وأي المشروعين نختار؟

 

 ليرة سورية. 25555القيمة الحالية للتدفق الخارج )تكلفة االستثمار(=

 تكلفة االستثمار –مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة صافي القيمة الحالية=

 .758=  25555-01025= للمشروع أ صافي القيمة الحالية 

التدفق النقدي  السنة

 الداخل

 للمشروع أ

التدفق النقدي 

 الداخل

 للمشروع ب

معامل القيمة 

الحالية من 

الجداول عند 

 %12فائدة 

القيمة الحالية للتدفق 

 النقدي للمشروع أ

القيمة الحالية 

للتدفق النقدي 

 للمشروع ب

1 12222 0222 2.525 5252 1010 

0 0222 0222 2.004 4420 1120 

1 4222 4222 2.571 0724 0724 

0 0222 0222 2.401 1144 7040 

7 022 12222 2.401 100.0 4012 

4 

 

022 10222 2.740 110.0 4540 

 00252 01025 مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة
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 .7585=  25555-27585=للمشروع ب صافي القيمة الحالية

 

ب  رابحان ألن صافي القيمة الحالية لكل منهما موجبة ولكن المشروع ب أكثر ربحية من  المشروعان أ  و 

 المشروع ألن صافي القيمة الحالية أكبر لذلك يتم قبول المشروع ب ورفض المشروع أ.

       =  مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلةمؤشر الربحية= 

 ثمار                         كلفة االستت                                     

 4.55520=      24758      مؤشر الربحية للمشروع أ= 

                                         25555 

 4.1520=    27585   مؤشر الربحية للمشروع ب= 

                                         25555 

لكال المشروعين يزيد عن الواحد الصحيح فالمشروعان رابحان ولكن المشروع ب ربحيته أن مؤشر الربحية 

 أعلى لذلك يتم قبول المشروع ب ورفض المشروع أ.

 

 السؤال الخامس عشر:

دوالر والتدفق النقدي  05555تكلفة االستثمار في مشروع معلوماتي إلنتاج برمجيات شبكية تساوي 

 سنوات والمطلوب: 1دوالر لمدة  7528السنوي يساوي 

 ما هو معامل القيمة الحالية . -4

 ما هي قيمة معامل القيمة الحالية )معدل الفائدة المحتسب(. -2

 الحل:

 التدفق النقدي السنوي ÷تكلفة االستثمار معامل القيمة الحالية= 

  7.4= 0505 ÷ 72222معامل القيمة الحالية= 

تقريباً.  %0فنجد أن معدل العائد )الفائدة( يساوي  7.4ونبحث عن  نذهب للسطر )السنة السادسة( السادس

 وهو المطلوب.

      

 السؤال السادس عشر:

مليون ليرة سورية ووفقاً لدراسة الجدوى  122ترغب  إحدى الشركات في االستثمار في مشروع تكلفته 

 ولدى الشركة خيارين: %02االقتصادية تبين بأن معدل العائد على رأس المال لهذا المشروع هو 

 .قبل أصحاب المشروع  المشروع من كاملتمويل  -1

بواسطة قرض مصرفي طويل األجل  %72من المشروع من قبل أصحاب المشروع و  %72تمويل  -0

 %02بفائدة 

 المطلوب:
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ما هو معدل العائد على رأس المال المستثمر من قبل أصحاب المشروع في الخيار األول, وما هو أثر  (ث

 الرافعة المالية على هذا الخيار؟

ما هو معدل العائد على رأس المال المستثمر من قبل أصحاب المشروع في الخيار الثاني, وما هو أثر  (ج

 الرافعة المالية على هذا الخيار؟

 أي الخيارين تفضل؟ وهل يوجد أثر للرافعة التشغيلية في هذه الحالة؟ (ح

 الحل:

 مليون ل.س. 02=%02×مليون  122العائد السنوي على المشروع= 

 

 الخيار األول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرافعة المالية ترتبط بهيكل التمويل ويكون تأثير الرافعة المالية إذا كان هناك أموال 

جد يوال يوجد أثر للرافعة المالية ألنه ال  وبالتاليمقترضة هنا ال يوجد تمويل خارجي 

 تمويل خارجي.

 

 

 

 

 

 

 

 مليون 022

 تمويل داخلي كامل )من قبل أصحاب المشروع (

 مليون 72= 277×مليون 022

  %42=   42  معدل العائد على رأس المال= 

                                   022 

 

 

 

 ال يوجد تمويل خارجي              
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 الخيار الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على رأس المال ألصحاب المشروع من كان تأثير الرافعة المالية واضحة بزيادة معدل العائد 

 .%42إلى  02%

 

 عشر: السابعالسؤال 

  % 5لاير بفائدة مركبة  12222أودع شخص مبلغ 

 أشهر 0سنوات و  7 دبع جملة المبلغ )القيمة المستقبلية( أوجد

 الحل: 

الزمنيةالمدة +معدل الفائدة(1جملة المبلغ = أصل المبلغ )
  

 مليون 022

 %72تمويل خارجي 

 مليون 72=  277×مليون 022

 %02قرض مصرفي لدينا 

 مليون 02=270×مليون  72أي: 

 

 

 %08=  مليون     08   معدل العائد على رأس المال= 

 مليون 28                                     

 

 (%72تمويل داخلي )من قبل أصحاب المشروع

 مليون 72= 277×مليون 022

   %42=   42  معدل العائد على رأس المال= 

                                   022 

 

 

باقي العائد )األرباح( يكون لصالح 

 أصحاب المشروع



 دمشق .. معضمية الشام -الجمهورية العربية السورية
 ماجستير الريادة واإلدارة باإلبداع –مسائل مادة التمويل وريادة األعمال 

 م 84:08:15 41/80/5842                         إعداد المهندس خالد ياسين الشيخ الهندسة المعلوماتية    
 

 آله وصحبه أجمعيناللهم صِل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى        معضمية الشام-م.خالد ياسين الشيخ 
 

حة
صف

ال
1
6

 

 سنة 7.111111111111=سنة      40    شهر = 40أشهر =  0شهر + 10*7المدة الزمنية= 

                                                                     10 

 سنة. 7.111111111111سنة = 10 ÷0سنوات+7نية= مأو المدة الز

7.11111111(2.25+1)12222جملة المبلغ= 
 ل.س 10107.005=  1.0107005×12222=   

 المطلوب.وهو 

 عشر: الثامنالسؤال 

 فيالمستحق المبلغ تضاف كل أربع أشهر  أوجد جملة  %5بمعدل فائدة مركبة  ل.س 5722أودع شخص مبلغ 

 سنوات . 0نهاية 

 الحل:

  2.21=  1÷  2.25الثلث سنوي=  معدل الفائدة

 ثلث سنة  10=  1×  0=   عدد الفترات الزمنية التي تضاف على أساسها الفائدة

 ل.س 12451.01=  10(  2.21+  1)  5722جملة المبلغ = 

 عشر: الثامنالسؤال 

بمعدل فائدة مركب سنوي ل.س في أحد البنوك التجارية  72222أودع أحد األشخاص مبلغ 

سنوات والمطلوب: إيجاد جملة ما يستحق لهذا الشخص في نهاية المدة  12ولمدة  %10يساوي 

 إذا كانت الفوائد تضاف:

1-  ً  سنويا

 أشهر(. 4نصف سنوي )كل  -0

 أشهر(. 1ربع سنوي) كل  -1

 أشهر(. 0ثلث سنوي )كل  -0

7-  ً  شهريا

4-  ً  أسبوعيا

5-  ً  يوميا

 الحل:

 سنوياً: إذا كان الفوائد تضاف -1

 %10معدل الفائدة السنوية =

 سنوات 12تضاف على أساسها الفائدة هي عدد الفترات الزمنية التي 

 ل.س 177050.01=  12(2.10+1) 72222جملة المبلغ = 

 أصل المبلغ –الفوائد= جملة المبلغ 

 ل.س. 127050.01=  72222-177050.01مجموع الفوائد= 

 ل.س 127050.01=]1-12(2.10+1)[72222أو مجموع الفوائد= 
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 إذا كانت الفوائد تضاف ربع سنوياً: -0

 %4 =    %10     معدل الفائدة نصف السنوي= 

                                          0 

فترة )نصف  02=  02×12عدد الفترات الزمنية التي تضاف على تضاف على أساسها الفائدة هي 

 سنوي(

 ل.س 142174.55= 02(2.24+1) 72222جملة المبلغ= 

 مجموع الفوائد= 

 إذا كانت الفوائد تضاف ربع سنوياً: -1

 %1=  0 ÷ %10الفائدة ربع السنوية =  معدل

 فترة )ربع سنوي(02= 0* 12عدد الفترات الزمنية التي يتضاف على أساسها الفائدة هي 

 ل.س 0.141121= 555.040211 × 72222=  02(2.21+1) 72222جملة المبلغ= 

 

 ل.س 111121.0=  72222-141121.0مجموع الفوائد=

 ل.س 111121.0=  ]1-02(2.21+1)  [72222مجموع الفوائد= أو 

 إذا كانت الفوائد تضاف ثلث سنوياً: -0

 %0=     %10   معدل الفائدة ثلث سنوية = 

                                     1 

 فترة )ثلث سنوي(. 12=  1*12عدد الفترات الزمنية التي يضاف على أساسها الفائدة هي: 

 ل.س40145.05771=  001155711. × 72222=  12(2.20+1) 72222جملة المبلغ= 

 ل.س 10145.05771= 1-12(2.20+1)72222=مجموع الفوائد

 ل.س110145.0577=  72222 -140145.0577مجموع الفوائد= أو 

 إذا كانت الفوائد تضاف شهريا: -7

  2.21=  %1=      %10          معدل الفائدة الشهرية= 

                                       10% 

 )شهر( فترة زمنية . 102=10*12عدد الفترات الزمنية = 

 ل.س. 147215=  11.*72222=  102(2.21+1) 72222جملة المبلغ= 

 ل.س 117215= 72222 – 147215الفوائد= 

 إذا كانت الفوائد تضاف أسبوعياً: -4

     %10     معدل الفائدة األسبوعية =

                                    70 

 أسبوع )فترة زمنية(. 702=12*70عدد الفترات الزمنية= 

 147554.7= 1.11771×72222= 702(  2.10   +1)72222جملة المبلغ= 

                                    70 

 117550.4=72222-147554.7الفوائد= 

 إذا كانت الفوائد تضاف يومياً: -5

     %10     الفائدة اليومية = معدل

                                 142 

 يوم )فترة زمنية( 1422=  142*12عدد الفترات الزمنية = 

 ل.س 147550.47= 1.11507×72222=  1422( % 2.10   + 1)72222جملة المبلغ= 

                                     142 

 ل.س 117550.4= 72222 -47147550.الفوائد= 

 وهو المطلوب.
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 السؤال التاسع عشر:

سنوات وكان  1ليرة سورية )ل.س( من أحد البنوك التجارية لمدة  12222قام أحد التجار باقتراض مبلغ 

وجملة المبلغ المستحق  للبنكالمستحقة  حساب الفائدة والمطلوب  %11البنك يحسب معدل فائدة بسيطة 

 .للبنك

 الحل:

 المدة الزمنية ×معدل الفائدة  ×أصل المبلغ الفائدة البسيطة= 

 ل.س 1522= 1* 2.11*  12222الفائدة البسيطة= 

 )الفائدة البسيطة(. أصل البلغ+ الفوائدجملة المبلغ= 

 ل.س 11522=1522+12222جملة المبلغ= 

 .]+معدل الفائدة* الفترة )المدة( الزمنية1[أصل المبلغ * أو جملة المبلغ= 

 ل.س 11522=1.15×12222(= 2.15+1)12222(= 1*2.11+1) 12222جملة المبلغ = 

                              وهو المطلوب.           

 السؤال العشرون:

سنوياً وتم االتفاق مع البنك على سداد  %10ل.س بمعدل فائدة بسيطة  7222فترض أحد األشخاص مبلغ ا

 سنوات. 7المستحقة بعد أصل القرض والفوائد 

 والمطلوب إيجاد جملة ما يستحق للبنك.

 الحل:

 وهو المطلوب. ل.س 0222(=1.4*)7222(= 7*2.17+1)7222جملة المبلغ = 

 السؤال العشرون:

 ولدينا التدفق النقدي للمشروع كما يلي:ليرة سورية )ل.س(  12222مشروع تكلفته 

 

 ل.س 7222 السنة األولى

 ل.س 0222 السنة الثانية

 ل.س 1222 السنة الثالثة

 ل.س 1222 السنة الرابعة 

 والمطلوب ما يلي:

 احسب فترة االسترداد للمشروع )استرداد رأس المال(. -1

 .%12علماً أن كلفة تمويل المشروع تساوي  NPVاحسب صافي القيمة الحالية  -0

 .PIاحسب مؤشر الربحية  -1

 الحل:

 ل.س 5222=0222+7222فترة االسترداد:  حساب

 سنة. 2.1111111111111=    12222-5222

     1222  

 أشهر. 0شهر=  10*2.11111111111

 وهو المطلوب.أشهر.  0إذا فترة استرداد رأس المال سنتين و 

 القيمة الحالية لتدفقات النقدية الداخلة: -0

 

 معامل القيمة الحالية من التدفق النقدي السنة

 %12الجداول بفائدة 

 القيمة الحالية للتدفق

1 7222 2.525 0707 
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0 0222 2.004 1120 

1 1222 2.571 0071 

0 1222 2.401 401 

 12507 مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة

 .ل.س 12222القيمة الحالية للتدفق الخارج )تكلفة االستثمار(=  -

 تكلفة االستثمار  –مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة = NPVصافي القيمة الحالية  -

 ل.س 570=12222 -12507=                                   

 وبالتالي المشروع مقبول.

 

 تكلفة االستثمار ÷مجموع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة مؤشر الربحية =  -

                   =12507 ÷ 12222 =1.2507  

 شروع مقبول تماماً.موبما أن مؤشر الربحية يزيد عن الواحد الصحيح فإن ال

 وهو المطلوب.

 

 السؤال الواحد والعشرون:

 شهور. 4سنوياً لمدة  %10ل.س بالبنك بمعدل فائدة بسيطة  4222أودع أحد األشخاص مبلغ 

 والمطلوب إيجاد مبلغ الفائدة وجملة المبلغ المستحق.

 ل.س 142=    4      *2.10*2224الفائدة  البسيطة= 

                                              10 

 جملة المبلغ = أصل المبلغ + الفوائد

 .ل.س 4142=142+4222جملة المبلغ= 

 السؤال الثاني والعشرون:

 فماهي سنويا، %0أسبوع بفائدة بسيطة  07من أحد البنوك التجارية لمدة  ل.س 17222شخص ميلغ  اقترض

 ؟ .الفوائد المستحقة عليه

 الحل:

 سنة.        07    المدة = 

              70 

 ل.س 754.50=        07    * 2.20*  17222الفائدة البسيطة = 

                                                  70 

 السؤال الثالث والعشرون:

 ؟ ل.س 4215يوم  15وأصبح بعد  ل.س  4255اذا كان اصل المبلغ  البسيطة ما هو معدل الفائدة

 الحل: 

 المدة( ×المعدل = مبلغ الفائدة / )المبلغ 

=(4215- 4255( / )4255 ×15 /215 = )25 % 
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 السؤال الثالث والعشرون:

والمطلوب ما هو الرصيد   % 45أحد البنوك التجارية بفائدة بسيطة  في ل.س  05555أودع شخص مبلغ 

 بعد:

 سنوات. 7 -أ

 يوم. 122 -ب

 الحل:

 سنوات 7الرصيد بعد  

 ل.س 57222=1.7 × 72222(=7*2.1+1) 72222جملة المبلغ= 

 يوم: 122الرصيد بعد 

 ل.س  71100.000005= 1.205555550 × 72222=  (   122   *  2.1+1) 72222جملة المبلغ= 

                                              142 

 وهو المطلوب.

 الرابع والعشرون:السؤال 

 كانت بيانات التكاليف في إحدى الشركات الصناعية كما يلي:

 ل.س  02222التكاليف الثابتة 

 ل.س  12التكلفة المتغيرة للوحدة 

 ل.س 02ويبلغ سعر بيع الوحدة 

 والمطلوب:

 مبيعات التعادل.ما هو حجم وقيمة  -1

 ل.س. 12222ما هو حجم المبيعات الالزم لتحقيق ربح صافي قدره  -0

 ما هو هامش األمان، وما هي نسبة هامش األمان؟ . -1

 ل.س. 12222ل.س ما هو حجم المبيعات للمحافظة على الربح  12222التكاليف الثابتة بمبلغ زادت إذا  -0

ل.س عن الوحدات المباعة  02من سعر بيع الوحدة  %17إذا قررت الشركة منح مدير المبيعات مكافأة  -7

 للمحافظة على الربح؟ .ما هو حجم المبيعات الالزم فوق نقطة التعادل 

ل.س ما هو حجم  17222من المبيعات بعد تحقيق ربح قدره  %12إذا كان مدير المبيعات يحصل على  -4

  . ل.س 12222المبيعات الالزم للمحافظة على الربح المستهدف والبالغ 

 الحل:

 .ل.س 12=  12 – 02التكلفة المتغيرة للوحدة = –هامش المساهمة )الربح(= سعر بيع الوحدة 

 %72= 2.7 =   12      =   هامش المساهمة   نسبة هامش المساهمة = 

 02سعر بيع الوحدة                                             

 وحدة. 0222 =    02222         =       التكاليف الثابتة           حجم مبيعات التعادل= 

 12هامش المساهمة                                                          

 ل.س. 02222=  02* 0222سعر بيع الوحدة =  ×حجم مبيعات التعادل قيمة مبيعات التعادل= 

 ل.س. 02222 =    02222         =       التكاليف الثابتة          أو قيمة مبيعات التعادل= 

 2.7نسبة هامش المساهمة                                                     
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 =     + الربح المستهدفالتكاليف الثابتة        ل.س =  12222حجم المبيعات المستهدفة لتحقيق ربح قدره 

 هامش المساهمة                                                                                         

 وحدة. 7222=      12222  +  02222     =

                    12 

 

 =     المستهدفالتكاليف الثابتة + الربح        ل.س = =  12222قيمة المبيعات المستهدفة لتحقيق ربح قدره 

 نسبة هامش المساهمة                                                                                        

 .ل.س 122222=      12222  +  02222    = 

                  2.7 

 وحدات نقطة التعادل –هامش األمان بالوحدات = عدد وحدات المبيعات الفعلية أو المتوقعة 

 وحدة. 1222=7222-0222=                              

 قيمة نقطة التعادل –هامش األمان بالقيمة= قيمة المبيعات الفعلية أو المتوقعة 

 ل.س 42222= 02222 -122222=                          

 

 =   كمية )حجم( مبيعات التعادل –كمية )حجم( المبيعات الفعلية نسبة هامش األمان = 

 كمية المبيعات الفعلية                                             

 =    7222  -  0222      =42%. 

               7222 

 =   مبيعات التعادل قيمة –المبيعات الفعلية  قيمةأو  نسبة هامش األمان = 

 قيمة المبيعات الفعلية                                             

 =    122222  -  022222      =42%. 

               122222 

 وحدة 1222=  12222=  التكاليف الثابتة اإلضافيةحجم المبيعات اإلضافي= 

 12هامش المساهمة                                                 

 ل.س وهي تكلفة متغيرة 1=%17* 02المكافأة =

 ل.س 11=1+12بعد نقطة التعادل وتصبح التكلفة المتغيرة 

 ل.س. 4004=     12222+         02222= 

    02-12            02-11 

 وحدة. 1722=    17222حجم المبيعات اإلضافي= 

 وهو المطلوب.                                         12                                   

 الخامس والعشرون : السؤال

وفي نهاية المدة الزمنية وجد أن الفوائد المستحقة  %5ل.س من أحد البنوك بفائدة بسيطة  57222اقترض شخص مبلغ 

 ل.س فما هي الفترة الزمنية المحتسبة للفائدة. 02072عليه = 

 الحل:

 الفترة الزمنية  ×معدل الفائدة  ×الفائدة البسيطة = أصل المبلغ 

 سنوات 1=                  02072           =              الفائدة البسيطة           ومنه يكون لدبنا: المدة الزمنية = 

 2.25 × 57222               معدل الفائدة ×أصل المبلغ                                             

 السؤال السادس والعشرون:

 أشهر. 1والفوائد يتم حسابها كل  %12وتسعة أشهر بمعدل فائدة مركبة سنوات  12في نهاية  07222احسب جملة مبلغ 
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 الحل:

 .%0.7=          %12        الفائدة الربع سنوية =  

                                     0 

 .1( /أشهر 12سنوات+ 12 ) الزمنية التي تضاف على أساسها الفائدة هيعدد الفترات 

 ربع سنة. 01= 1/شهر  105= 1(/10+5*12)

 ربع سنوي. 01= 0* 12.57=          5      سنوات +  12أو 

                           10        

 ل.س 50000=0.05170 × 07222=  01(2.207+1) 07222جملة المبلغ= 

 %1.111111111=  %12        الفائدة الثلث سنوية = 

                                     1 

 ثلث سنوي 10.07=  0 ÷شهر  105عدد الفترات الزمنية التي تضاف على أساسها الفائدة هي 

 ربع سنوي. 10.07= 1* 12.57=          5      سنوات +  12أو  

                           10 

 ل.س 51557= 0.055 × 07222=     10.07(2.2111111+1) 07222جملة المبلغ=

 السؤال السادس والعشرون:

 تحتاج الشركة إلى خط إنتاجي جديد وهي تتردد بين خيارين على النحو التالي:

 خط إنتاج الكتروني    خط إنتاج آلي    

 ل.س 722222    ل.س 022222   التكاليف الثابتة

 ل.س 5     ل.س 12  التكلفة المتغيرة للوحدة

 . ما هي نقطة حد السواء؟ 

 وحدة ما هو الخيار األنسب؟ . 172222مستوى النشاط المتوقع كان  إذا

 الحل:

 ص= أ+ ب س

 س12+022222البديل األول )خط إنتاج آلي(=

 س5+722222البديل الثاني)خط إنتاج الكتروني(= 

 س5+722222س=  022222+12

  022222-722222(س=12-5)

  122222  =     122222      = )حد السواء(  س

                                  1 

أعلى من نقطة حد السواء لذلك نختار البديل الذي تكلفته المتغيرة أقل ألن الوفورات  172222لدينا مستوى النشاط المتوقع 

 رة تكون أكبر في الزيادة في التكاليف الثابتة. وبالتالي نختار البديل الثاني.في التكلفة المتغي

 

 السؤال السابع والعشرون:

ل.س بينما تبلغ التكلفة  72222الثابتة للوحدة وتبلغ التكاليف  ل.س 122وحدة بسعر  42222تنتج وتبيع إحدى الشركات 

ل.س للوحدة وعمولة  02ل.س للوحدة وأجور مباشرة  12ل.س وهي على النحو التالي )مواد مباشرة  42المتغيرة للوحدة 



 دمشق .. معضمية الشام -الجمهورية العربية السورية
 ماجستير الريادة واإلدارة باإلبداع –مسائل مادة التمويل وريادة األعمال 

 م 84:08:15 41/80/5842                         إعداد المهندس خالد ياسين الشيخ الهندسة المعلوماتية    
 

 آله وصحبه أجمعيناللهم صِل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى        معضمية الشام-م.خالد ياسين الشيخ 
 

حة
صف

ال
2
3

 

 ل.س للوحدة(. 12وكالء بيع 

 .%42وتبلغ طاقتها المستغلة 

وتبين بأنه في ل.س للوحدة  72دة ولكن بسعر جديد وحدة جدي 02222الجدد للشركة مباشرة بطلب شراء تقدم أحد الزبائن 

ل.س بالوحدة  7حال قبول الطلبية فإن الشركة ستتمكن من شراء كامل موادها بكميات كبيرة والحصول على خصم مقداره 

ها ل.س ولكن هذه الطلبية ستحتاج إلى تكاليف ثابتة إضافية قيمت 42ل.س بدالً من  77لتصبح التكلفة المتغيرة للوحدة 

 .ل.س  122222

 ؟ )برهن على صحة إجابتك بواسطة التحليل التفاضلي(.هل تنصح بقبول الطلبية أو رفضها 

 الحل:

 

 حالة قبول الطلبية حالة رفض الطلبية البيان

 مليون 5=]72*02222 [+4222222 ل.س 4222222=122×42222 اإليرادات)المبيعات( 

 ل.س 0022222=77*02222 1422222=42*42222 التكاليف المتغيرة

 هامش الربح

 التكاليف الثابتة -

0022222 

72222 

0422222 

72222+12222 

 0702222 0172222 الربح الصافي

 .ننصح بقبول الطلبية

 الثامن والعشرون:السؤال 

 سنوياً. %02هو  السائد البسيطة  أمثال نفسه إذا كان معدل الفائدة 7ما هو الزمن الالزم لكي يصبح مبلغاً ما 

 الحل:

 +معدل الفائدة * المدة الزمنية(1جملة المبلغ= أصل المبلغ )

 *المدة الزمنية(2.0+ 1أصل المبلغ= أصل المبلغ ) 7

 * المدة الزمنية1+2.0=7

 *المدة الزمنية 2.0= 0

 سنة. 02 =     0      المدة الزمنية=  

                        2.0 

 شرون:السؤال التاسع والع

 ل.س. 1222سنوياً   %14ل.س  بمعدل فائدة بسيطة  1722ما هو الزمن الذي بانقضائه يصير مبلغ 

 الحل:

 *المدة الزمنية(1+2.14)1722=1222

 * المدة الزمنية 2.14 +1 =    1222    

    1722   

 *المدة الزمنية2.14=0-1

 سنة. 4.07 =    1     المدة الزمنية =  

                       2.14 

 السؤال الثالثون:

شهراً من اآلن فما هو المبلغ الذي يجب أن تستثمره اآلن علماً بأن  17دوالر بعد  5122تريد زينة الحصول على مبلغ 

 في السنة. %12معدل الفائدة البسيطة السائد هو 

 الحل:
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 = (     17     × 2.1+1= أصل المبلغ )5122

                                             10 

 (1.107= أصل المبلغ )5122

 ل.س 0044.445 =    5122     أصل المبلغ = 

                     1.107 

 السؤال الواحد والثالثون:

الذي تحمله  ما هو معدل الفائدة البسيطة دوالر  12222شهور أصبح عليه  4دوالر وبعد  5722اقترض معاوية مبلغ 

 معاوية؟ .

 الحل:

 (       4        +معدل الفائدة * 1)5722=12222

                                                    10 

 معدل الفائدة 5722+0572= 12222

 معدل الفائدة 0572=12222-5722

  2.127=       722      معدل الفائدة = 

                        0572 

  %12.7معدل الفائدة = 

 والثالثون:السؤال الثاني 

 ، شهور 4دوالراً بعد  022دوالر ويكون العائد المتوقع لهذا المشروع  1522أحد المشروعات استثمار مبلغ  يستلزم 

 .%12عطي فائدة بسيطة بمعدل سنوي في أحد البنوك التي تأيهما أفضل االستثمار في هذا المشروع أو إيداع المبلغ  

 الذي يعطيه االستثمار في هذا المشروع؟ .في حال االستثمار في هذا المشروع ما هو معدل الفائدة البسيطة 

 الحل:

 شهور  تكون جملة المبلغ هي: 4لمدة  %12دوالر بمعدل فائدة  1522إذا تم إيداع مبلغ 

 دوالر. 1557=  (     4     * 1+1.2)1522

                          10 

 بينما تكون جملة المبلغ إذا تم االستثمار في المشروع هي:

 دوالر. 0122=1522+022

 وبذلك يكون األفضل االستثمار في المشروع.

 1522وأصل المبلغ  022شهور فتكون الفائدة  4دوال لمدة  022نظراً ألن العائد في حال االستثمار في المشروع هو 

 شهور. 4دوالر والمدة 

    =     4    الفائدة *    *معدل 1522= 022

                                            10 

 * معدل الفائدة 572=022

  2.01 =    022   معدل الفائدة= 

                    572 

 تقريباً. %01معدل الفائدة = 

 وهو المطلوب.
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 السؤال الثالث والثالثون:

سنوات من اليوم وإذا كان يمكنك أن تحصل  0ألف بعد  10كان أمامك فرصة استثمارية ستحصل من خاللها على مبلغ  إذا

 في أحد االستثمارات المتشابهة فما هو أكبر مبلغ يمكن أن تدفعه لقاء هذا االستثمار ؟؟؟ . %0على عائد يساوي 

 الحل:

  PV =10222 ×         1         =         10222      = 4001.005القيمة الحالية 

                                         (1+2.20)0            1.07251 

 أو من الجداول مباشرة:

  4002= 2.702* 10222القيمة الحالية = 

 

 السؤال الرابع والثالثون:

 0210وحدة خالل عام  72222بفرض أن عدد الوحدات التي تنتجها احدى المنشآت هي 

وحدة,  122وحدة نقدية للوحدة المنتجة, وبتكلفة متغيرة للوحدة قدرها  022وبسعر قدره 

 وحدة نقدية, احسب درجة الرفع التشغيلي وفسر النتيجة؟ 0222222والتكاليف الثابتة الكلية تبلغ 

 الحل:

درجة الرافعة التشغيلية= 
مجمل الربح

صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة
 

𝑄.(𝑃−𝐶)

𝑄.(𝑃−𝐶)− 𝐾DOL = 

 حيث:

Q.كمية المبيعات : 

P.سعر بيع الوحدة الواحدة : 

C.التكلفة المتغيرة لوحدة الواحدة : 

K.التكاليف الثابتة : 

DOL= 
𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟐𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎)

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟐𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎)− 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=  مرة 𝟓

بنسبة األرباح  %7 سيقابله تغير %1التفسير: أي تغير بنسبة المبيعات بنسبة 

 الصافية وبنفس االتجاه.
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= DFLالمالية درجة الرافعة 
صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة

صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة−الفوائد
 

       
𝑸.(𝑷−𝑪)− 𝑲

𝑸.(𝑷−𝑪)− 𝑲−𝑪K
L =FD 

 : التكاليف المالية الثابتة )الفوائد(.KCحيث 

 055555تكاليف مالية ثابتة )الفوائد( بقيمة بفرض أن المنشأة في تتحمل  -

 وحدة نقدية احسب درجة الرفع المالي وفسر النتيجة؟

 الحل:

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟐𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎)− 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟐𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎)− 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=   DFL=مرة 𝟐

بنسبة  %2بنسبة  سيقابله تغير %4التفسير: إن تغير األرباح الصافية بنسبة 

 عائد السهم العادي )العائد على حقوق الملكية( وبنفس االتجاه.

 ( هي عبارة عن جداء الرافعة التشغيلية والرافعة المالية أي:JCLالرافعة الكلية  )

JCL= DOL  ×  DFL 

أو         
𝑸.(𝑷−𝑪)

𝑸.(𝑷−𝑪)− 𝑲−𝑪K
= JCL 

 احسب درجة الرفع الكلي وفسر النتيجة؟ -

 الحل:

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟐𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎)

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟐𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎)− 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=  =مرة 𝟏𝟎

𝑸.(𝑷−𝑪)

𝑸.(𝑷−𝑪)− 𝑲−𝑪K
= JCL 

في عائد  %45سيقابله تغير بنسبة  %4التفسير: إن تغير المبيعات بنسبة 

 السهم العادي )العائد على حقوق الملكية( وبنفس االتجاه.
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 والثالثون:السؤال الرابع 

ما هو المبلغ الذي يتسلمه هذا الشخص  %12شهور من أحد البنوك بمعدل فائدة  4دوالر لمدة  422اقترض شخص مبلغ 

 ؟؟

 في حال الفائدة بسيطة يكون المبلغ هو:

a- 570 .دوالر 

b- 072 .دوالر 

c- 452 .دوالر 

d- 772 .دوالر 

e- .الجواب الصحيح يختلف عما سبق 

 

 المبلغ هو:يكون  مركبةفي حال الفائدة 

a- 570 .دوالر 

b- 072 .دوالر 

c- 452 .دوالر 

d- 772 .دوالر 

e- .الجواب الصحيح يختلف عما سبق 

 

 

 

    

 

 المهندس خالد ياسين الشيخ

 مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق

 م 58:25 41/57/2540

 khaledyassinkh@gmail.com 

 الموت هو الخسارة الكبرى..."ليس 

 الخسارة الكبرى هي ما يموت فيينا ونحن أحياء"    

 

 يوماً على آلة حدباء محمول"  سالمته"كل ابن أنثى وإن طالت 

 

 

 

 

mailto:khaledyassinkh@gmail.com


 دمشق .. معضمية الشام -الجمهورية العربية السورية
 ماجستير الريادة واإلدارة باإلبداع –مسائل مادة التمويل وريادة األعمال 

 م 84:08:15 41/80/5842                         إعداد المهندس خالد ياسين الشيخ الهندسة المعلوماتية    
 

 آله وصحبه أجمعيناللهم صِل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى        معضمية الشام-م.خالد ياسين الشيخ 
 

حة
صف

ال
2
8

 

 عجراملا
 –العلمي لمادة تمويل وريادة األعمال المقرر  –أحمد فايز الطباع  د.

 المعهد العالي للتنمية اإلدارية -دراسات العليا -دمشقجامعة 
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