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 قسم علوم التسيير
 EFP "" ترير الدين العام للسنة الثانية ماسمتحا  مقيا  سسيالتصحيح النموذجي ال

 أستاذة املادة: سعيدي

  الجزء األول:

 ما املقصود بالدين العام؟ .1
مصدر من مصادر اإليرادات العامة، تلجأ الدولة إليه لتمويل نفقاهتا العامة عندما تعجز عن توفري إيرادات و هالدين العام  

بغرض متويل عجز  أخرى والسيما من الضرائب فتقرتض إما من األفراد أو من هيئات داخلية أو دولية أو من دول أجنبية
 (نقطة2)امليزانية.  

 نات اخلزينة؟ما الفرق بني سندات اخلزينة وأذو  .2
 أ  سندات اخلزينة ه  أداة دين كووم ، وتعت ر من األوراق املالية وويلة األجل، يتمثل الفرق بني سندات وأذونات اخلزينة يف

   (نقطة1)    حيصل مشرتيها على عائد سنوي  على شول فائدة ثابتة. 
أشهر إىل سنة، لذا تعت ر من األوراق املالية قصرية  3بينما أذونات اخلزينة فه  أيضا أداة دين كووم  تصدر مبدة ترتاوح بني 

 (نقطة 1) األجل، وه  تباع باخلصم أي بسعر أقل من قيمتها االمسية. 
 ما العالقة بني استدامة حتمل الدين العام والسيولة واملالءة؟ .3

، أما املالءة فه  توضح (نقطة 0.5) القدرة على احلصول على نقد يف األجل القصري ملواجهة االلتزامات املاليةالسيولة ه  
، بينما ميون تعريف استدامة حتمل الدين العام على (نقطة 0.5) الوضعية املالية للدولة يف قدرهتا على مواجعة التزاماهتا املالية

هناك . من هنا يتضح أ  (نقطة 0.5) بالتزامات خدمة الدين احلالية واملستقبلية بصورة كاملةأنه قدرة الدولة على الوفاء 
جيدة وعليه توو   عالقة قوية بني استدامة حتمل الدين العام وكل من السيولة واملالءة، فبتوفر السيولة توو  هناك مالءة مالية

 .(نقطة0.5) الدولة قادرة على استدامة حتمل دينها العام
 ما ورق إصدار الدين العام؟ .4

 يوجد أربع ورق إلصدار الدين العام: 
  (نقطة 0.5)            عن وريق االكتتاب العام 
 (نقطة 0.5)                      عن وريق البنوك 
 (نقطة 0.5)                     عن وريق املزايدة 
 (نقطة 0.5)             عن وريق األسواق املالية 

 أثر املزامحة؟إشرح  .5
، فعند كاجة القطاع العام إىل (نقطة 1) يقصد بأثر املزامحة أ  القطاع العام يزاكم القطاع اخلاص يف احلصول على التمويل

التمويل فإنه يلجأ إىل االقرتاض من األفراد واملؤسسات مقابل منحهم سعر فائدة أعلى من سعر الفائدة السوق  وهو بذلك 
 .(نقطة 1) من هذه األموالحيرم القطاع اخلاص 



 
ضع عبارة صحيح أو خطأ للعبارات التالية وصحح اخلطأ: :الجزء الثاني  

 (نقطة 1)  خطأ            تتمثل نظرية التواز  الريواردي فيما بني ضرائب اليوم وبني الدين العام يف املستقبل. .1
 (نقطة 1)                 تتمثل نظرية التواز  الريواردي فيما بني الدين العام اليوم وبني ضرائب يف املستقبل.  

 (نقطة 1)  خطأ الدين العام املستدام هو عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين احلالية واملستقبلية بصورة كاملة. .2
 (نقطة 1)       درة الدولة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين احلالية واملستقبلية بصورة كاملة. الدين العام املستدام هو عدم ق

كدد صندوق النقد الدويل املخاور احملتملة للدين العام وه  تتمثل يف خماور السوق، خماور إعادة التمويل، خماور السيولة،  .3
 (نقطة 2)    صحيح            خماور االئتما  والطرف املقابل، واملخاور التشغيلية.

 (نقطة 1)  خطأ   %.30غالبا ما يتم قياس الدين العام بالنسبة للتضخم وتوو  هذه النسبة ضمن جمال األما  إذا مل تتعد  .4
 (نقطة 1)         %.60وتوو  هذه النسبة ضمن جمال األما  إذا مل تتعد  PIBغالبا ما يتم قياس الدين العام بالنسبة للــ 

 (نقطة 1)  خطأ           سعر الفائدة على القرض السندي هو مماثل لسعر الفائدة النقدي. .5
 (نقطة 1)                سعر الفائدة على القرض السندي هو مغاير لسعر الفائدة النقدي. 

 

 

 

  

 


