
بسمه تعالی
سواالت امتحانی

.باشدكدام يك از موارد زير جزء روشهاي تامين مالي نمي-۱
B.O.T) دگذاري مشاركتيسرمايه) جكوك  ص) بانتشار اوراق مشاركت ) الف

باشد؟گذاري مشاركتي نميكدام يك از موارد زير جزء روشهاي سرمايه-۲
مشاركت مدني ) داستقراض                ) جB.O.T) بB.L.T) الف

عناصر اصلي مشاركت در تمام روشهاي مشاركت كدامند؟-۳
زمين، مجوز، ) بزمين، مجوز، وام                  ) الف

ساخت
محل، مجوز، وام ) دزمين، وام، ساخت                ) ج

طالحات داده شده كدامند؟معني و مفهوم اص۷تا ۴در سواالت 
۴-The pay – Back period of capital ياPBP

طول دوران ) بدوره برگشت سرمايه                  ) الف
مشاركت

محل، مجوز، وام ) دزمين، وام، ساخت                ) ج

۵-irr = internal rate of return

ربه سرنرخ نقطه س) دنرخ بازده حسابداري                ) جنرخ بازده داخلي) بنرخ برگشت سرمايه                 ) الف

۶-ARR= Aceounting Rate of return

ربه سرنرخ نقطه س) دنرخ بازده حسابداري                ) جنرخ بازده داخلي) بنرخ برگشت سرمايه                  ) الف

۷-NPV= Net Persent Value

ارزش برگشت ) دارزش ذاتي سرمايه                ) جارزش فعلي خالص) بالمللي خالص                  ارزش بين) الف
سرمايه 

باشد؟ اجراي كداميك در اقتصاد فعلي ايران مقرون به صرفه است؟سه طرح اقتصادي به شرح زير ميPBPمقدار -۸



هيچكدام ) د۹) ج۷) ب۶) الف

اجراي كداميك در اقتصاد فعلي ايران مقرون به صرفه است؟. باشدسه طرح اقتصادي به شرح زير ميARRمقدار -۹
هيچكدام ) د%                ۳۰) ج%۲۰) ب%                  ۱۰) الف

اجراي كداميك در اقتصاد فعلي ايران مقرون به صرفه است؟. اشدبسه طرح اقتصادي به شرح زير ميNPVمقدار -۱۰
۴۰۰) د۳۰۰) ج۲۰۰) ب۱۰۰) الف
فرمول -۱۱

I
DSباشد؟مربوط به كدام مورد زير مي

PBP) دNPV) جirr) بARR) الف

فرمول -۱۲
S
Iباشد؟مربوط به كدام مورد زير مي

PBP) دNPV) جirr) بARR) الف

.شودگذار چگونه محاسبه ميالشركه سرمايهدر روش مشاركت مدني، سهم-۱۳
آورده + پذيرآورده سرمايه)الف

گذارسرمايه
۱۰۰

پذيرآورده سرمايه*۱۰۰)ب
مجموع آورده طرفين

گذارآورده سرمايه* ۱۰۰)ج
مجموع آورده طرفين

-پذيرسرمايهآورده)د
گذارسرمايهآورده

۱۰۰

.شودطول دوران مشاركت چگونه محاسبه ميB.O.Tدر روش -۱۴
الف

(
۵/۱

*

گذارگذاري سرمايهمقدار سرمايه
سود ساالنه پروژه

*۵)ب
گذارگذاري سرمايهمقدار سرمايه

سود ساالنه پروژه

۵/۱)ج
*

پذيرگذاري سرمايهمقدار سرمايه
مجموع آورده طرفين

*۵)د
گذارگذاري سرمايهمقدار سرمايه

مجموع آورده طرفين

.شودراي پروژه به كداميك واگذار ميپس از اتمام طول دوران مشاركت، محل اجB.L.Tو B.O.L.Tهاي در روش-۱۵
هيچكدام) دنسبت به سهم به هر دو              ) جپذيرسرمايه) بگذار                سرمايه) الف

.شودپس از اتمام دوران مشاركت محل اجراي پروژه به كداميك واگذار ميB.O.Oدر روش -۱۶



هيچكدام) دنسبت به سهم به هر دو              ) جپذيرايهسرم) بگذار                سرمايه) الف

.باشدبرداري جزء تعهدات كدام از عوامل مشاركت ميبهرهB.O.Tدر روش -۱۷
هيچكدام) دنسبت به سهم به هر دو              ) جپذيرسرمايه) بگذار                سرمايه) الف

.شودگذار ريسك بيشتري را متحمل ميدر كدام روش مشاركت، سرمايهبا فرض ثبات ساير شرايط -۱۸
B.O.O) دB.L.T) جB.O.T) بمشاركت مدني               ) الف

.ندیم . موفق باشید 


