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 نقاط( 05)أجب بصحيح او خطأ على العبارات التالية: -1
 (   صحيح)    و ال ميكن الرجوع عن هذا القرار اال خبسائر فادحة شركةلاختاذ أي قرار مايل هو قرار ملزم ل ان -
 ( أخطوقوعها. )   لاالحتياطات هي أموال تقتطع من األرابح ملواجهة اخلسائر او االخطار احملتم -
تقوم بقبول الودائع من االفراد واملؤسسات ،كما تقوم بتقدمي القروض ملن  هي مؤسسات مالية مؤسسات االدخار التعاقدي -

 ( أخطيطلبها.)  
قرار التمويل هو القرار املتعلق بكيفية اختيار املصادر اليت سيتم احلصول منها على األموال الالزمة للمؤسسة لتمويل  -

 (  صحيحعائد ممكن. )    االستثمار يف موجوداهتا هبدف حتقيق اكرب
ان الرتتيب االئتماين للشركة ومقدرهتا على االقرتاض بشروط قياسية تعتمد يف أهم وجوهها على نسبة الدين يف هيكل متويل  -

 (  صحيحالشركة. )  

 نقاط( 05)التالية: تأشرح املصطلحا – 2

وال هبدف متويل استثماراهتا، وتشتمل على كافة تشكيلة املصادر اليت حصلت منها املنشأة على أم هو : اهليكل املايل -
 .العناصر اليت تتكون منها مكوان اخلصوم، سواء كانت تلك العناصر طويلة األجل أو قصرية األجل

بطريقة مستمرة يف املستقبل و هذا التوازن يظهر  لى تسديد ديوهنا بتاريخ استحقاقهاقدرة املؤسسة ع وه :التوازن طويل االجل
 بنقدية موجبة على املدى الطويل

ا ايل البحث عن االموال يف مصادرها املمكنة ابلنسبة هي جمموعة املهام و العمليات اليت تسعى يف جمموعه :لوظيفة املاليةا -
للمؤسسة يف اطار حميطها املايل , بعد حتديد احلاجات اليت تريدها من االموال و من خالل براجمها و خططها االستثمارية , 

 وكذا برامج متويلها و حاجاهتا اليومية.
ؤسسة على دفع أو تسديد ديوهنا يف اتريخ استحقاقها يف أي حلظة كانت، و هبذا فهي يف هي قدرة امل :املالئمة املالية -

 املالئمة املالية= النقدايت / ديون قصرية األجل. عالقة دائمة مع السيولة و تقاس ابلعالقة التالية :
املنظمات احلكومية و األفراد، و عملية جلب موارد مالية من أحد الوحدات االقتصادية مثل الشركات و  :الوساطة املالية -

 .ذلك بغرض إاتحة هذه املوارد إىل وحدات اقتصادية أخرى، فاملؤسسة املالية توجد من أجل تسهيل هذه الوساطة
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 (نقاط 10)ضوء ما درست:حلل وانقش العبارات التالية يف  -
تعمل القرارات املالية على تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة، وذلك من خالل حتديد هيكل التمويل املناسب  - أ

 .للمؤسسة وفق مناهج معينة

ق القرار املايل هو كل قرار يوازن بني احلصول على األموال و امتالك أصول، حبيث هتدف القرارات املالية اىل متويل االستثمارات مع حتقي  
 أعلى ربح وابلتايل تعظيم قيمة املؤسسة، وذلك من خالل حتديد هيكل التمويل املناسب للمؤسسة وفق املناهج التالية: 

توازن: ويفرتض هذا املنهج حالة توازن ومرونة مالية للهيكل املايل، وهذا يتطلب حساب تكلفة رأس املال يف ضوء منهج ال -أ
البدائل التمويلية املتاحة من مصادر التمويل املختلفة، يف ظل افرتاضات حمددة وهي أن هناك عائد متوقع، وحالة معينة 

تحدد على أساس اجتاهات أسعار الفائدة، مث القيام ابختيار املزيج للطلب والعرض على األموال يف السوق املايل، ت
 التمويلي، والذي يصاحبه أقل تكلفة.

منهج التوازن املقارن: يفرتض وجود معدل عائد إضايف جيب حتقيقه ابإلضافة لتكلفة األموال ولذلك يتم وضع العديد من  -ب
بتحديد أثر كل خطة على تكلفة األموال، وابلتايل الوصول اىل  اخلطط املالية اليت حتتوي على مزيج متويلي خمتلف وتقوم

 العائد اإلضايف املطلوب، ومبقاربة هذه اخلطط ميكن اختيار املزيج التمويلي املناسب للمؤسسة.
اطر منهج التوازن احلركي)الديناميكي(: يفرتض وجود متغريين يؤثران يف اختيار املزيج التمويلي، ومها املخاطر املالية وخم -ت

االعمال، حيث يتأثران بقيود البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية احمليطة ابملؤسسة، ومبجموعة من العوامل متمثلة يف: مدة 
االئتمان، مدى توفر املعلومات، وجود سياسة مالية واضحة حمددة املعامل، على ان يتم اختاذ القرار املايل يف ضوء قيود ال 

التكلفة، املركز االئتماين للمؤسسة، جمال استخدام األموال، والقرارات املالية اليت اختذت يف ميكن االستغناء عنها مثل: 
املاضي، ويف ضوء العمليات اإلنتاجية والتسويقية ودرجة استغالل األصول واملوارد اإلنتاجية، ألن ذلك يؤدي اىل تغري املزيج 

 التمويلي مع كل تغري يف حجم أعمال املؤسسة.
 . تعمل  الوساطة املالية على ختفيض تكاليف التعامل يف األصول املالية املباشرة -ب

بيعها، و هنا يستطيع الوسطاء املاليون  و يقصد هبا التكاليف اليت تنطوي عليها عمليات شراء األصول املالية املباشرة و االحتفاظ هبا و
 العمليات املالية اليت يقومون هبا، و انحية عدد مرات قيامهم هبذه العمليات.حتقيق وفورات اقتصادية يف انحيتني، انحية حجم 

هلذه العمليات على هذا احلجم الكبري من  ابلنسبة للناحية األوىل جند أن الوسطاء يكون حجم عملياهتم كبريا فإن توزيع التكاليف املصاحبة 
األوراق املباعة و املشرتاة ( من إمجايل هذه التكاليف ) التكلفة املتوسطة (  األصول ) األصول املتعامل فيها جيعل نصيب كل واحد من هذه

يقوم هبا صغريا جدا ابملقارنة مع التكلفة املتوسطة اليت تتحملهاكل واحدة من األصول ) األوراق املالية ( يف العمليات الصغرية املناظرة اليت 
 املدخرون النهائيون أبنفسهم.

بيع أصول مالية يكون أقل من عدد املرات  الثانية فنجد أن عدد املرات اليت يقوم فيها الوسطاء املاليون بعمليات شراء أو أما ابلنسبة للناحية 
ابلطبع فإن ختفيض عدد العمليات يعين ختفيضا يف تكاليف القيام هبا، و السبب يف  اليت يقوم فيها املدخرون النهائيون بعمليات متشاهبة، و

يات اليت يقوم هبا الوسطاء املاليون عما يقوم به املدخرون النهائيون هو أن املدخر النهائي يتعني عليه أن يبيع قدرا من عمل اخنفاض عدد
ا الوسيط املايل فال ، أمصدته احملبوسة يف تلك األصولأر  األصول املالية اليت يف حوزته كلما اضطرته حاجته إىل السيولة إىل حترير جزء من

يقوم مبثل هذه العمليات عددا كبريا من املرات، ألن حاجته إىل السيولة ال تكون مفاجئة و متكررة، فضال عن أنه يتوقع ابستمرار أن 
 التيارات النقدية املتدفقة إليه ) متحصالته الكلية ( تكون كافية لسد حاجته إىل السيولة.

 ابلتوفيق 


