
 
The capital structure of a company included 75% common 
stocks and 25% bonds. The cost of common stocks is 15% 
while the cost of debt before tax is 10%. Calculate the 
weighted average cost of capital, given that the tax rate on 
the company is 35%. 

كلفة % سندات. وكانت ت25% أسهم عادية و75كان هيكل تمويل إحدى الشركات يتضمن على 

% قبل الضريبة. احسب المتوسط 10% بينما بلغت تكلفة الدين 15األسهم العادية على الشركة 

35الموزون لتكلفة رأس المال علماً بأن نسبة الضريبة على الشركة  %. 

 11.3% 

 12.9% 

 9.45% 

 10.6% 

 
Which of the following situations pose a refinancing risk for 
an FI? 

 أي الحاالت التالية تمثل مخاطرة إعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المالية؟  

 An FI issues $10 million of liabilities of one-year 
maturity to finance the purchase of$10 million of 
assets with a two-year maturity.  ماليين  10إصدار مطلوبات بقيمة

دينار لمدة سنتين ماليين 10دينار لمدة سنة واحدة لتمويل شراء موجودات بقيمة   

 An FI issues $10 million of liabilities of two-year 
maturity to finance the purchase of$10 million of 
assets with a two-year maturity.  ماليين  10إصدار مطلوبات بقيمة

ماليين دينار لمدة سنتين 10نار لمدة سنتين لتمويل شراء موجودات بقيمة دي  

 An FI issues $10 million of liabilities of three-year 
maturity to finance the purchase of$10 million of 
assets with a two-year maturity.  ماليين  10إصدار مطلوبات بقيمة

ماليين دينار لمدة سنتين 10دينار لمدة ثالث سنوات لتمويل شراء موجودات بقيمة   

 An FI matches the maturity of its assets and 
liabilities. ساواة أجال الموجودات و المطلوباتم  

 
 
 
 



Capital budgeting refers to: 
 :يشير مفهوم موازنة رأس المال إلى

 The tradeoff between liquidity and profitability in the 
capital items. الموازنة بين السيولة والربحية التي تتضمنها بنود رأس المال. 

 The process of matching the firm’s capital 
requirements with regulatory requirements.  عملية الموائمة

 .بين متطلبات رأس مال الشركة وبين متطلبات الهيئات التنظيمية

 Planning process and managing the firm’s long-term 
investments. عملية تخطيط وإدارة استثمارات الشركة طويلة األجل. 

 The firm financing sources. مصادر تمويل الشركة. 

 

 


