السنــــة الدراسيـــــة2021/ 2020 :
التوقيـــــــــــــــت  1.5 :ساعة
الوحدات المستهدفة  :من  01إلى 04

ثـــــــــانوية  :عمراني العابد سيدي عمران
المستـــوى  03 :تسيير و اقتصــــاد
الفرض األول للثالثي األول
المادة  :الإلقتــصـــــاد والمنـاجمنت
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الجزء األول  6 ( :نقاط )
 السؤال األول  2.5 ( :نقاط )  :تعرف المبادلة أنها عملية التنازل عن شيء مقابل شيء أخر ,كمقايضة
سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة .
 إشرح الوسيلة الثانية للمبادلة مبينا أهم خصائصها
 السؤال الثاني  2.5 ( :نقاط )  :إن عملية قبول الودائع من أهم المعامالت التي تقوم بها البنوك التجارية
 عرف البنوك التجارية
 بين الفرق بين الودائع التي تحقق فائدة لصاحبها
 السؤال الثالث  01 ( :نقاط )  :تأتي أهمية التجارة الخارجية بالنسبة للجزائر من المزايا التي تستفيد
منها من خالل عالقاتها التجارية مع العالم الخارجي
 فيما تكمن أهمية التجارة الخارجية بالنسبة للجزائر ؟الجزء الثاني  6 ( :نقاط )
يعتبر النظام المصرفي عموما والبنوك التجارية خصوصا أداة وصل في التجارة الخارجية من خالل
تسهيل حركة القيم النقدية للصادرات والواردات من السلع والخدمات وكذا التحويالت المالية من وإلى
العالم الخارجي والتي تسجيل في ميزان المدفوعات .
المطلوب  :على ضوء ما درست واعتمادا على الوضعية اجب عن األسئلة التالية :
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 -1عرف ما تحته خط
 -2ذكر في الوضعية أحد مكونات ميزان المدفوعات بين ذلك مع الشرح
 -3بين حاالت ميزان المدفوعات من الناحية اإلقتصادية ( بإختصار ) .

700
03
130

المطلوب  :باالعتماد على الوثيقة ( ) 01وعلى ضوء ما درست أجب عن األسئلة التالية
 .1ما نوع السوق الموضح في الوثيقة  ( .مع الشرح ) .
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الجزء الثالث  8 ( :نقاط )
الوثيقة ( : )01معلومات مستخرجة من بعض األسواق الجزائرية خالل شهر مارس 2020
حيث يمثل الجدول التالي العرض والطلب على مادة التمر :
600
500
450
300
250
السعر ( دج )
05
10
18
20
25
الكمية المطلوبة kg
x
100
90
70
50
الكمية المعروضة kg

 .2احسب مرونة الطلب السعرية عندما يتغير السعر من  500دج الى  600دج  (.مع تفسير النتائج )
 .3احسب الكمية المعروضة اذا افترضنا ان مرونة العرض السعرية = 1عندما يتغير السعر من  500دج الى  600دج

 .4قررت الدولة السماح لمنتجي التمور محليا بتصديرها الى الخارج  ,إشرح هذا النوع من المبادالت ؟

األستاذ طيب دباشي يتمنى لكم كل التوفيق
صفحة  1من 1
3as.ency-education.com

التصحيح النموذجي للفرض األول إقتصاد ومناجمنت
الجزء األول  6 ( :نقاط )
 السؤال األول  2.5 ( :نقاط )
 إشرح الوسيلة الثانية للمبادلة مبينا أهم خصائصها :
الوسيلة هي المبادلة بواسطة النقود (  0.5نقاط )
خصائصها  02 ( :نقاط )
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تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع .
أن تكون نادرة نسبيًا .
أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها .
أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض لقيمتها .
أن تكون وحداتها متماثلة .
أن تكون سهلة الحمل و االحتفاظ بها .
ال تبلى بسهولة أي ال تتلف نتيجة تداولها
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 السؤال الثاني  2.5 ( :نقاط )
 تعريف البنوك التجارية  0.5 ( :نقاط )
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هي أقدم المصارف نشأة وأساس أي نظام مصرفي ،وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من األفراد و الهيئات
وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في الموعد المتفق عليه ،وهي تقوم بعمليات القرض

جلب العملة الصعبة من خالل تصدير السلع والخدمات
خلق فرص عمل المتصاص البطالة
تحقيق التكامل االقتصادي
استيراد السلع والخدمات التي ال توفرها السوق المحلية
خلق القدرة التنافسية للمنتج المحلي لتحسين الجودة
ت ُع ّد التجارة الخارجيّة مقياسا ً لقدرات الدول على اإلنتاج ،والمنافسة في األسواق العالميّة
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السؤال الثالث ::
 -أهمية التجارة الخارجية  01 ( :نقاط )
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تحقق للمودع هدفين يتمثل األول في الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل في
إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد اإلخطار
المسبق للمصرف).
ب) الودائع االدخارية ( ودائع بإخطار ) (  01نقاط )
 :هي ودائع تودع بالمؤسسات المالية ألجل طويل مقابل فائدة ،وال يحق ألصحابها سحب أي مبلغ قبل تاريخ
إستحقاقها بشروط معينة وبإخطار مسبق .

n.



co
m

 الفرق بين الودائع التي تحقق فائدة لصاحبها
 أ ) ودائع لألجل 01 ( :نقاط )
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الجزء الثاني  6 ( :نقاط ) :
 -1تعريف ما تحته خط  03 ( :نقاط )

en

النظام المصرفي :مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل باالئتمان في بلد ما ويختلف من بلد إلى آخر حسب نوع النظام
االقتصادي السائد.
ميزان المدفوعات  :سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعامالت االقتصادية التي تتم بين األعوان المقيمين في دولة ما و الغير
المقيمين فيها خالل فترة معينة عادة ما تكون سنة.
 -2أحد مكونات ميزان المدفوعات بين ذلك مع الشرح
 الحساب الجاري :يتضمن  3عناصر هي  1.5 ( :نقاط )أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري)  :ويتضمن حركة الصادرات من السلع و الواردات منها و التي ينتج عنها معامالت
مدينة ومعامالت دائنة
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات) :ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معامالت دائنة) و الواردات من
الخدمات (معامالت مدينة) ومن أمثلة الخدمات :النقل والتأمين واالتصاالت...
ج) ميزان التحويالت من طرف واحد (تحويالت دون مقابل) :و يتضمن التحويالت اآلتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن،
والتحويالت نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين.
صفحة  2من 1
3as.ency-education.com

 -3بين حاالت ميزان المدفوعات من الناحية اإلقتصادية ( بإختصار )  1.5 ( .نقاط )
أ) حالة التوازن :معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية اللتزاماتها تجاه العالم الخارجي
ب) حالة وجود فائض :وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي
ج) حالة وجود عجز :أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي.

s

الجزء الثالث  8 ( :نقاط )
(  01.50.نقاط )
 .1نوع السوق . :
سوق السلع والخدمات  :وهو السوق الذي تباع فيه السلع والخدمات
 .2حساب مرونة الطلب السعرية عندما يتغير السعر من  500دج الى  600دج  (.مع تفسير النتائج )
 التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية ÷ الكمية.= ( 5.0 - = 10 ÷ )10 -05
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر ÷ السعر= ( 2.0 = 500 ÷ )500 -600
 مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما ÷ التغير النسبي لسعر نفس السلعة.=  2 ( . . 2.5 - = 0.2 ÷ 0.5 -نقاط )
 نالحظ أن مرونة الطلب السعرية سالبة و هذا يدل العالقة العكسية التي تربط الكمية المطلوبة مع سعرها. ونأخذ مرونة الطلب السعرية بالقيمة المطلقة أي  2.5فنجدها اكبر من  1فيعني هذا أن الطلب كثير المرونة1 ( . .نقاط )
 .3حساب الكمية المعروضة اذا افترضنا ان مرونة العرض السعرية = 1
عندما يتغير السعر من  500دج الى  600دج
 التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية ÷ الكمية.= ( = 100 ÷ )100 -x
التغير النسبي للسعر = التغير في السعر ÷ السعر= ( 2.0 = 500 ÷ )500 -600
 مرونة العرض السعرية= التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة ما ÷ التغير النسبي لسعر نفس السلعة1 =.= ( 1 = 0.2 ÷ 100 ÷ )100 -x
ومنه 1 = 0.2/1* 100/ 100 - x
 120 = Xكلغ  2 ( .نقاط )
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 .4شرح العملية  01.50. ( :نقاط )
تسمى العملية تجارة خارجية وتعرف على أنها  :تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو
معنويين يقيمون في دول مختلفة

صفحة  3من 1
3as.ency-education.com

