
 

 

 
 
 

 

 األول: جزءال
 

 عرف النظام المصرفي مع ذكر أهميته؟ -1

 ؟تقوم البنوك التجارية بمجموعة من المعامالت أذكرها -2
  

 

 الثاني: الجزء
 

يرى كثير من االقتصاديين ضرورة حماية الصناعات الناشئة، بينما يرى البعض األخر ضرورة عدم تدخل 
 .الدولة في هذا المجال. وضح ذلك

 

 الجزء الثالث: 
 
 

 عند مستويات مختلفة من السعر: الطلب على سلعة ماجدول التالي يمثل ال

 

 باالعتماد على الجدول وعلى ضوء ما درست اجب على ما يلي:

 ماهي الوسيلة التي تستخدم لقياس أثر تغير السعر على الطلب؟ عرفها -1

دج، علما أن مرونة الطلب 40دج إلى 40من السلعة عندما يتغير السعر من  المطلوبةحدد الكمية - -2

 -4,0 تساويالسعرية 

 ماذا تالحظ؟. ابياني مثل الجدول أعاله -3

 

 

 

 لن تستطيع بدء صفحة جديدة في حياتك طالما أنت مشغول بقراءة صفحاتك القديمة

 بالتوفيق للجميع

 DA 02 04 08 10السعر 

 kg 70 X 30 24الكمية المطلوبة 

 0202/0201السنة الدراسية:                            اقتصادالمستوي : الثالثة تسيير و 
 

 في مادة االقتصاد و المناجمنت ثانيال فرضال
  

 



   التصحيح

 
 الجزء األول:

: هو مجموعة من المؤسسات المصرفية التي تتعامل باالئتمان في بلد ما، ويختلف من الجهاز المصرفي -1

ويشمل الجهاز  .ويعود هذا االختالف إلى نوع النظام االقتصادي السائد في كل بلد بلد آلخر ،
 .المصرفي على :المصرف المركزي ،المصارف التجارية ،المصارف المتخصصة

  أهمية النظام المصرفي:
بواسطته يتم تجميع المدخرات من مختلف األعوان  -يعتبر الركيز ة األساسية في اقتصاد أي بلد مكن البلدان  -

 .يمنح مختلف التسهيالت االئتمانية و القروض بمختلف أنواعها و أجالها لمن يطلبها -االقتصاديين 
 الجزء الثاني: 

 مبدأ حرية التجارة -أ
المعاملة بين  السلع  إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في إلى المبدأ يدعو هذا

 إيجاز بعضها في النقاط التالية: المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن
 .االستغالل األمثل والعقالني للثروات 
 .انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات 
 الحد من االحتكار 
 دي إلى زيادة التنافس الدولي.إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤ 
 مبدأ الحماية: -ب

يدعو هذا المبدأ إلى تدخاللدولة عن طريق مجموعة من اإلجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفةعلى 
 التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاطالتالية:

 .حماية الصناعات المحلية الناشئة 
 المحلية من سياسة اإلغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة. حماية األسواق 
 .زيادة إيرادات الخزينة العمومية 
 .تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات 

 

 الجزء الثالث:

 تستخدم لقياس أثر تغير السعر على الطلب هي مرونة الطلب السعرية الوسيلة التي -1
درجة استجابة التغير الحاصل في الكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة التغير الحاصل في سعر تعريفها: هي  

 السلعة نفسها

دج، علما أن مرونة 40دج إلى 40تحدد الكمية المطلوبة من السلعة عندما يتغير السعر من  -2

  0.4-:الطلب السعرية تساوي 
E = 𝜟 𝑸/ 𝜟 𝑷 = (𝐐𝟐 –   )÷ 𝐐𝟏 /( 𝐏 𝟐 – 𝐏 𝟏 )÷ 𝐏 𝟏                               لدينا 

E = (𝐐𝟐 –   ) 𝐏𝟏 /( 𝐏 𝟐 – 𝐏 𝟏 )𝑿 𝐐 𝟏 = (𝟑𝟎 –𝑿 )𝒙 𝟒 /( 𝟖−𝟒 )𝒙 𝑿  

   = )𝟎−𝟒𝒙( /)𝟖𝐱−𝟒𝐱( = -0.4  
120-4x = -0.4 x 4x  
120- 4x = -1.6x  
2.4x = 120 
X = 𝟏𝟐𝟎 /𝟐.𝟒 =50D A  

 ا:أعاله بيانيمثل الجدول - 3
 


