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2020/2021:السنة الدراسیةتبسـة-مزهـــودي إبراهيــم:ثانوية

انـــــــــــــــــــــساعت:دةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتسييــر واقتصــــــاد 3:المستـوى
قتصاد والمناجمنتفي مادة االاألولختباراال

أجراء3يتكون الموضوع من 
اجب على األسئلة التالیة)ن06:(األولالجزء
اذكر خصائص النقود)1
) مع التطرق لكیفیة تصحیح االختالل فیھ(حاالت میزان المدفوعاتاشرح)2

)ن06:(الثانيالجزء

المطلوب
؟ماذا تعالج ھذه المقالة الصحفیة )1
.اذكر وظائفھا؟من ھي الجھة المسؤولة عن إصدار العملة)2

II- 31/01بتاریخ/Nكان حجم النقود المتداولة داخل احد البلدان كما یلي:
ودائع ادخاریة ثل ون تم5500000ون من بینھا 12000000ون، الودائع 8000000ون، نقود ورقیة 4200000نقود معدنیة 
.وودائع ألجل

:المطلوب
.  مما سبق عما تعبر حجم النقود المتداولة داخل البلد عرفھا واذكر مكوناتھا- 
.عبر عنھا حسابیا- 

)ن08:( لثالثاالثاني 
لصناعة إطارات السیارات وبیعھا في ) مطاط طبیعي ومطاط صناعي(تستورد نوعین من المواد األولیة " continental"مؤسسة 

السوق التي تشھد منافسة كبیرة بین الشركات المصنعة لھا، ولضمان بقائھا في الریادة أرادت استیراد نوع ثالث من المطاط الفاخر 
150ن بنك السالم على تعھد بتسدید لصنع إطارات ذات جودة عالیة ولھذا الغرض تحصلت م ن مقابل العملیة حیث تسلمت .و000

.تقریرا مالیا بذلك
اإلطارات الفاخرة ودخل المستھلكالمطاط وبأنواعوالجدول األتي یبین المعلومات السوقیة المتعلقة

2020 2019 الفترة
14 12 رــــــــــــــالسع طاط الطبیعيــالم

18200 16800 الكمیة المطلوبة المطاط الصناعي
7800 6200 اإلطارات الفاخرة
1200 1000 لــــــــــــــدخـــال

: جب على األسئلة التالیةأوبناءا على ما درست الوضعیة انطالقا من :الـمـطـلـوب
في الوضعیةحدد نوع وشكل السوق المذكور.1
) المطاط الطبیعي والمطاط الصناعي(استنتج العالقة بین السلعتین .2
من ھذه العالقة عن طریق حساب أداة مھمة تستعمل لمعرفة العالقة بین السلعتینتأكد.3
باستخدام أداة المرونة بین نوع اإلطارات الفاخرة في ھذه الحالة .4
صورة من صور االئتمان continentalمؤسسة یجسد التعھد الذي منحھ بنك السالم إلى.5

 ھذه الصورة مع التعریفحدد
 ما نوع بنك السالم، عرفھ

ٔستاذ املادة ق /لتوف

ٔبدا والن سمل ال ینجح  ٔبدا حجااملس سمل  س ال 
A quitter never wins-and a winner never quits

I- 2000(بقیمة ألفيورقة نقدیةتداولوبإنشاءوفق قرار مجلس القرض والنقد ، الجریدة الرسمیةمن5تضمن العدد رقم(
ى إثراء مجموعة التي ترمي بشكل أساسي إل، دینار جزائري200باإلضافة إلى قطعة نقدیة جدیدة من صنف دینار جزائري
وحسب ، ، خاصة وأن كافة المبادالت في ھذا اإلطار تتم خارج البنوك والبریدالصفقاتلوتسھیجزائرالفي األوراق النقدیة

.من المنتظر أن تكون لھذه الخطوة تأثیر إیجابي على االقتصاد الوطنيفوزارة المالیة
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2020/2021: ـةالسنــــة الدراسیـــة           تبسـ–ـراھیمإبـزھودي م: ثانـــــویــــة
واقتصادتسییر3: ـــوىـــــــالمستمـــوســــــــــى رضــــــــــا                                        : األستــــــــاذ

اإلجابة النموذجیة الختبار الثالثي األول في مادة االقتصاد والمانجمنت                                                         
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الجزء األول
:  خصائص النقود)1

بول العام من كافة أفراد المجتمعتتمتع بالقنادرة نسبیا
 تتمتع بثبات نسبي في قیمتھاقابلة للتجزئة دون وحداتھا متماثلة و

انخفاض قیمتھا
سھلة الحمل واالحتفاظ بھاال تبلى بسھولة أي ال تتلف نتیجة تداولھا

:حاالت ھي3التمییز بین یمكن: میزان المدفوعاتحاالت)2
الخارجي مساویة اللتزاماتھا تجاه العالم الخارجي وھذا یدل على معناھا أن حقوق الدولة على العالم: حالة التوازن- أ

.األداء االقتصادي للبلدكفاءة
العالم الخارجي أكبر من التزاماتھا تجاه العالم الخارجي وھذا وھي تعني أن حقوق الدولة على: حالة وجود فائض-ب

. یدل على أن الدولة لم تنجح في تحقیق ھدف التوازن الخارجي وكذلك یدل على وجود أموال معطلة أي غیر مستثمرة
ألصول من االحتیاطات الرسمیة للبلد بالخارج بمقدار قیمة الفائضتقوم الدولة بزیادة اوإلعادة الحالة إلى التوازن

وھي الحالة . الخارجي أصغر من التزاماتھا تجاه العالم الخارجيأي أن حقوق الدولة على العالم: حالة وجود عجز-ج
وإلعادة . مواردھاتسمح بھ األخطر واألكثر شیوعا في العالم وھذا یدل على أن الدولة تستورد سلعا وخدمات أكبر مما

.تقوم الدولة بتخفیض األصول من االحتیاطات الرسمیة للبلد بالخارج بمقدار قیمة العجزالحالة إلى التوازن
الجزء الثاني

.تعالج ھذه المقالة الصحفیة أحد أھم وظائف بنك الجزائر وھو إصدار العملة-1
)البنك المركزي سابقا(الجھة ھي بنك الجزائر -2
 األساسیة لبنك الجزائر تتمثل فيالوظائف:
الحق في إصدار العملة النقدیة لذا یدعى ببنك اإلصدار
 ،للبنوك عند الحاجة مقابل فائدة القروضیقدمیعتبر بنك البنوك
 یقوم بإعادة خصم األوراق التجاریة التي تقع بحوتھا والتي سبق إن خصمتھا مقابل فائدة معینة تدعى بسعر

إعادة الخصم 
یقوم بتسویة الحسابات بین المصارف التجاریة عن طریق المقاصة
 الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینھا األساسیة وسحب االعتماد وكذلك الترخیص بفتح

.مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة في الجزائر
یما في مجال العملیات مع ھؤالء الزبائنحمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة الس.
حیث أن ھذه ،ھو بنك الحكومة حیث یقوم المصرف بمختلف األعمال المصرفیة الخاصة باإلدارة الحكومیة

سیاستھاتحتاجھ من قروض، وینفذاألخیرة تودع ما لدیھا من أموال في ھذا المصرف وھو بدوره یقدم لھا ما
.االقتصادیة وذالك عن طرق الرقابة على االئتمان

الكتلة النقدیةحجم النقود المتداولة داخل البلد عن تعبر-3
التي ھي في حیازة مختلف األعوان النقودھي مجموعة من الوحدات النقدیة أو الوحدات القائمة بوظائف: ھاتعریف

االقتصادیون
مكوناتھا

األوراق النقدیة والنقود المعدنیة المساعدة وتسمى نقود قانونیة ألن القانون یصبغ علیھا صفة وتشمل :القانونیةالنقود-أ
.شرعیة والقدرة على تسویة الدیون

ھي نقود غیر قانونیة وھي عبارة عن التزام من المصارف التجاریة لدفع مبالغ معینة :االئتمانیةالنقود-ب
.جمیع الودائع الجاریةالقانونیة عند الطلب وھي تشمل النقودمن
التعبیر عنھا حسابیا-ج

الودائع الجاریة+ النقود المعدنیة + النقود الورقیة= الكتلة النقدیة
الودائع االدخاریة وودائع ألجل-الودائع = الودائع الجاریة 

24200000= 12000000+8000000+4200000= الكتلة النقدیة 
24200000=5500000 ون18700000-
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الجزء الثالث
:تحدید نوع وشكل السوق المذكور في الوضعیة)1
سوق السلعھو: نوع السوق
سوق المنافسة الكاملة لتوفر الشروط التالیةھو: شكل السوق:
) المطاط الطبیعي والمطاط الصناعي(استنتاج العالقة بین السلعتین )2

أدى إلى زیادة الكمیة 2020- 2019في الفترة 14إلى12إن ارتفاع سعر المطاط الطبیعي من 
في نفس الفترة ومنھ السلعتین متبادلتین18200إلى16800المطلوبة من 

المطاط الطبیعي (مرونة الطلب التقاطعیة ھي :األداة التي تستعمل لمعرفة العالقة بین السلعتین)3
)والمطاط الصناعي

:كما یليوتحسب 
التغیر النسبي لسعر  سلعة أخرى÷ التغیر النسبي للكمیة المطلوبة من سلعة ما =مرونة الطلب  التقاطعیة 

كمیة األساس المطلوبة ÷ التغیر في الكمیة المطلوبة من م ص = للمطاط الصناعيالتغیر النسبي للكمیة المطلوبة -
من م ص

  ) =18200-16800 ( ÷16800 =0,083
.سعر األساس م ط÷  التغیر في سعر م ط  =  المطاط الطبیعي التغیر النسبي لسعر -

) =14-12 ( ÷12 =0,166
التغیر النسبي لسعر سلعة أخرى÷ ما التغیر النسبي للكمیة المطلوبة من سلعة= مرونة الطلب التقاطعیة -

السلعتین متبادلتینمرونة الطلب التقاطعیة موجبة أي أن 0,5= 0.166÷ 0,083= 
نقوم بحساب مرونة الطلب الدخلیةاإلطارات الفاخرة لمعرفة نوع السلعة المتمثلة في )4

التغیر النسبي للدخل النقدي÷ التغیر النسبي للكمیة المطلوبة = مرونة الطلب الدخلیة 
كمیة األساس المطلوبة ÷ التغیر في الكمیة المطلوبة من اإلطارات الفاخرة  =  التغیر النسبي للكمیة -

 ) =7800–6200 (  ÷6200 =25.0
دخل األساس÷التغیر في الدخل   = التغیر النسبي للدخل النقدي -

 ) =1200–1000 (  ÷1000 =0.2
التغیر النسبي للدخل النقدي÷ التغیر النسبي للكمیة المطلوبة = مرونة الطلب الدخلیة -

  =0.25 ÷0.2 =1,25
1منموجبة واكبرألن مرونة الطلب كمالیةھذه السلعة عادیة 

االعتماد المستندي: صورة من صور االئتمان ھي
المستوردة ) ون150000(قیمة السلع بسداد ) بنك السالم(ھو تعھد من طرف المصرف :تعریفھ

.للمصدر األجنبي بعد تجھیزھا مقابل عمولة) المطاط الفاخر(
ھو بنك تجارينوع بنك السالم

أي نظام مصرفي یقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من األفراد والھیئات ویلتزم بدفعھا أساسھو : تعریفھ
التجاریة ویضع وسائل األوراقوخصم في موعد متفق علیھ ویقوم بعملیات القرضأوعند الطلب 

الدفع تحت تصرف الزبائن


