
 وادي لخلضر ا هجـامعة الشهيد مح

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي  ليةك

 

 اقتصاد نقدي وبنكي  السنة الثالثة:                                                                     االقتصاديةالعلوم    قسم:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

                       د30اس1التوقيت:                               2022/2023السنة اجلامعية    ملقياس التحليل املايل  امتحان السداسي األول

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 نقاط(7)                                 :اخلطاءمع التربير يف حالة أو خطاء  حيحجب بصأ : األول السؤال
 التزاماهتا عند آجال استحقاقها.   لتسديد ال تكفي  أصول املؤسسة بعد حتويلها إىل نقدية   تكون  عندمايعين   :العسر املايل  -
 قانونية هلا حقوق وعليها التزامات.و  ،وحدة اقتصادية هدفها الربح  للمؤسسة االقتصادية على أهنا ينظر    :التحليل الوظيفي  -
 موجب.  gFRN و    gTNاكرب من   BFRبعين  :التحليل الوظيفي  ايل يف التوازن امل  -
 تعين تعادل رقم األعمال مع جمموع التكاليف الثابتة واملتغرية.   :النقطة امليتة  -
 . تكون االستدانة يف صاحل املؤسسة عند تساوي املردودية االقتصادية ابملردودية املالية  -

                         نقاط( 6)                             ملؤسسة اقتصادية  1202- 12- 31لديك امليزانية الوظيفية يف   :الثاين السؤال

                          
 
 
 
 
 
 
 

 ؛ الموارد الدائمةنصف تساوي  SEقيمة االستخدامات المستقرة  -: إذا علمت أن        

 معدومة.gTNالخزينة الصافية   -                        

                                        .الميزانية ونسب عناصر  أكمل -                        

    BFRgوgFRN أحسب  -                        
 نقاط( 7)           يلي كما لمؤسسة اقتصادية،  ماليةالمعلومات ال  تحصلت علىبصفتك محلال ماليا  :الثالث السؤال

 
 
 
 
  

   .بعد استنتاج النتيجة الصافيةالمالية وأثر الرافعة المالية لكل خيار والمردودية االقتصادية  حساب- 1  :املطلوب    
 أي الخيار أفضل في نظرك مع التعليق. -2                 

 

 ........ ابلتوفيق متنياتنا لكم  ........                                                                                                         
 . الساسي هالل دبشري /  ال  حممدد. بن عمر  أأساتذة املقياس:        

 النسبة  المبالغ Rالموارد  النسبة  المبالغ E االستخدامات
 ...% .............  dRالموارد الدائمة  ..% ..............  SEاالستخدامات المستقرة 
 exR 250.000 20%موارد االستغالل ..% exE 400.000استخدامات االستغالل

استخدامات خارج 
 hexE االستغالل

موارد خارج  ..% ............. 
 hexRاالستغالل

125.000 %.. 

 ..% .............  TRخزينة الخصوم  TE  .............. %26خزينة األصول
 %100 .............  مجموع الموارد  100% .............  مجموع االستخدامات 

 3اخليار 2اخليار 1اخليار   البيان 
 CP 1200 2200 800الخاصة  األموال

 1400 ــ  D 1000االستدانة الصافية 

 Re 250 220 200 نتيجة االستغالل

 98 ــ  CF 70المصاريف المالية 

 IS 25% 25% 25%معدل الضريبة 

 %7 ــ  I 7%معدل الفائدة 



 واديلخلضر ا  هجـامعة الشهيد ح 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي  ليةك

 

 اقتصاد نقدي وبنكي  السنة الثالثة:                                                                     االقتصاديةالعلوم    قسم:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   املايل    مقياس: التحليل        2022/2023متحان السداسي األول  الجابة النموذجية  اإل                               

 ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نقاط( 7)                                                       أ مع التربير يف حالة اخلطأ أو خطحيح  أجب بص    األول  السؤال
 نقطة 1  ..... صحيح   -  ال تكفي لتغطية التزاماهتا عند آجال استحقاقها.الوضعية اليت تكون فيها أصول املؤسسة بعد حتويلها إىل نقدية يعين العسر املايل  -

     خطأ -          . وحدة اقتصادية هدفها الربح ووحدة قانونية هلا حقوق وعليها التزامات للمؤسسة االقتصادية على أهناالتحليل الوظيفي ينظر  - 
التمويل( هدفها  -االستثمار -االستغالل)وظائف أساسية  هنا وحدة تقوم بثالثة  أ  االقتصادية علىالتحليل الوظيفي ينظر للمؤسسة  :التربير    -

 نقطة   1.5   . ...                                                                                        حتقيق األهداف العامة للمؤسسة. 
 خطأ        .gFRN  >0 و    BFR   >  gTN       :بعينالتحليل الوظيفي  من منظورايل التوازن املشرط    -
 نقطة  gFRN  >  0   -  gTN  > 0    ..   2ا   -    gFRN   >   BFR  املايل من منظور التحليل املايل الوظيفي  التوازن شرط : التربير -
 نقطة  1         .....   .  ..........صحيح                       النقطة امليتة تعين تعادل رقم األعمال مع جمموع التكاليف الثابتة واملتغرية.  -
 خطأ                              تكون االستدانة يف صاحل املؤسسة عند تساوي املردودية االقتصادية ابملردودية املالية.  -
 نقطة   1.5         ......... تكون االستدانة يف صاحل املؤسسة عندما يكون معدل املردودية االقتصادية أكرب من معدل الفائدة    :التربير   - 
 

                                                  نقاط(  6)       ملؤسسة اقتصادية  1202- 12-31لديك امليزانية الوظيفية يف    :الثاينالسؤال  

  
 
 
 
 
 

 - TR-TE= TNg   = 0      يعين أن     TE  =TR    ومنه    TR   =  %26  نقطة   0.5               
 - مباأن      EXR  =250.000 متثل   و  %20     جمموع املوارد   اذن =  00001.25.                 نقطة    0.5              

 550.000وتساوي%44 متثل RD  نسبة املوارد الدائمة وعلية فإن    %10متثل   HEXR 125.000  وابلتايل قيمة -نقطة    0.5 
 %22ومتثل   275.000فهي تساوي   RDتساوي نصف   ESمبا أن      -نقطة      0.5
     %23أي متثل    400.000تساوي  EXE- نقطة          0.5
 HEXE  =0.00025أي      20ومنه س =  100+س=26+32+22بعد مجع   -نقطة         0.5

 
                                       gFRN                                   SE-DR =  gFRNاإلمجايل حساب رأس املال العامل   -       نقطة      1.5

                                                                                               275.000=275.000-550.000 
 

 نقطة  BFRg                                                   hex+BFRexRFR =gBFR              1.5حساب  -   

 النسبة  المبالغ Rالموارد  النسبة  المبالغ E االستخدامات
 dR 550.000 44%الموارد الدائمة  SE 275.000 22%االستخدامات المستقرة 
 exR 250.000 20%موارد االستغالل exE 400.000 32%استخدامات االستغالل

استخدامات خارج 
 hexE االستغالل

موارد خارج  20% 250.000
 hexRاالستغالل

125.000 10% 

 TR 325.000 26%خزينة الخصوم  TE 325.000 %26خزينة األصول
 %100 1.250.000 مجموع الموارد  100% 1.250.000 مجموع االستخدامات 



BFRex= Eex-Rex       400.000-250.000 = 150.000                                                        0.5 نقطة 
BFRhex = Ehex-Rhex       250.000-125.000 = 125.000                                                   0.5نقطة 
BFRg = BFRex+BFRhex  (150.000)+(125.000)  =275.000                                               0.5 نقطة 

 
 نقاط( 7) يلي كما   مع إمكانية ثالث خيارات للتمويلملؤسسة اقتصادية،   اليةاملعلومات امل حتصلت علىبصفتك حملال ماليا  السؤال الثالث:

 
 
 

 

  
   . املردودية االقتصادية واملردودية املالية وأثر الرافعة املالية لكل خيار بعد استنتاج النتيجة الصافية حساب-1:  املطلوب  

 أي اخليار أفضل يف نظرك مع التعليق. - 2              
 ( is-1املصاريف املالية( )-)نتيجة االستغالل  = النتيجة الصافية  -
 األصول االقتصادية = األموال اخلاصة + االستدانة الصافية      -
 نتيجة االستغالل بعد الضريبة/األصول االقتصادية  = املردودية االقتصادية  -
 النتيجة الصافية /األموال اخلاصة   = املردودية املالية  -
 املردودية االقتصادية -املردودية املالية   = أثر الرافعة املالية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

 3الخيار 2الخيار 1الخيار  البيان 

 CP 1200 2200 800األموال الخاصة 

 1400 ـ D 1000االستدانة الصافية 

 Re 250 220 200  نتيجة االستغالل

 98 ـ CF 70المصاريف المالية 

 IS 25% 25% 25%معدل الضريبة 

 %7 ـ I 7%معدل الفائدة 

 العالمة  3الخيار 2الخيار 1الخيار   البيان 

 Rnet 135 165 76.5 1.5 النتيجة الصافية  

 Re 0.085 0.075 0.068 1.5المردودية االقتصادية 

 1.5 0.095 0.075 0.112 المردودية المالية  

 1.5 0.027 0 0.027 أثر الرافعة المالية  

 1   %7ر من معدل الفائدة  ب كأ %8ألن معدل المردودية االقتصادية :  األول أفضلالخيار 

 7 المجموع                           


