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مراجعة تقدیم االختبار: اختبار الكتروني قصیر 

فرح عبدهللا حماد العباسمستخدم

مبادئ اإلدارة المالیةالمقرر الدراسي

اختبار الكتروني قصیراالختبار

١٤٤٢/٨/١٧ ١٠:١٣ صتم بدؤه

١٤٤٢/٨/١٧ ١٠:١٩ صتم إرسالھ

تم اإلكمالالحالة

8 درجة من 10 درجة  درجة المحاولة

6 دقیقة من 40 دقائقالوقت المنقضي

السؤال 1

تظ�ر امل��انية العمومية للشركة:

السؤال 2

يف شهر أكتوبر، كان التدفقات النقدية الداخلة لشركة اجلوف 238000 ر�ل والتدفقات النقدية اخلارجة 207000 ر�ل. يف شهر سبتمرب، كان الرصيد
النقدي املتوفر قدره 7600 ر�ل والرصيد النقدي يف �اية الفرتة 12000 ر�ل. احلد األدىن للنقدية الواجب االحتفاظ �ا 20000 ر�ل

ما هو صايف الرصيد النقدي، يف أكتوبر؟

السؤال 3

 

فيما يلي عناصر من قائمة دخل شركة اجلوف يف 31/12/2019 (ر�ل)
 

10000   صايف املبيعات
كلفة البضاعة املباعة8500

االستهالك300
النفقات اإلدارية200
فوائد القروض150
ضريبة الدخل500
توزيعات األر�ح100

األر�ح بعد الضريبة تساوي

السؤال 4

يف كشف التدفقات النقدية لشركة اجلوف أي العمليات التالية تعترب استخداما لألموال؟
 

السؤال 5

1 درجة من 1 درجة

0 درجة من 1 درجة

1 درجة من 1 درجة

1 درجة من 1 درجة

1 درجة من 1 درجة

HomePageE-Library
105فرح عبدهللا حماد العباس

االرت

https://lms.ju.edu.sa/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_161621_1
https://lms.ju.edu.sa/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_161621_1&content_id=_2171543_1&mode=reset
https://lms.ju.edu.sa/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_178_1
https://lms.ju.edu.sa/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_188_1
https://lms.ju.edu.sa/webapps/login/?action=logout


2021/ 3/ 30 مراجعة تقدیم االختبار: اختبار الكتروني قصیر – مبادئ ...

s.ju.edu.sa/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_9706875_1&course_id=_161621_1&content_id=_2401518_1&return_content=1&step… 2/2

AST الثالثاء ١٧ شعبان, ١٤٤٢ ١٠:١٩:٥٢ ص

تحديد مستوى الفائض أو ال��ز �� املوازنة النقدية يتم �� املرحلة:

السؤال 6

إذا كان معدل الفائدة  في حساب توفیر 8٪ سنویا ویقوم المصرف بتركیب الفائدة على أساس ربع سنوي؛ فمعدل
الفائدة السنوي الفعال یساوي:

السؤال 7

إصدار أو سداد أوراق دفع قص��ة األجل �عت�� من:

السؤال 8

أوراق الدفع  تصنف ضمن التدفقات النقدية املتأتية من:

السؤال 9

إذا زاد إمجايل موجودات الشركة ب 5000 ر�ل وزاد إمجايل حق امللكية للشركة ب1000  ر�ل، فعلىه إمجايل املطلو�ت أن

السؤال 10

تتوقع الحصول على مبلغ 40000 لایر بعد 15 سنة. إذا علمت أن معدل الفائدة 7٪ ، فماھي القیمة الحالیة للمبلغ؟

← موافق
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