الموسم الدراسي2022/ 2021 :
ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
المــــــــــدة  :ساعــــــــــــة و نصف
المستوى  03 :ت إ
فرض في مادة االقتصاد و المانجمنت

الموسم الدراسي2022/ 2021 :
ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
المـــــــــدة  :ســـــــاعة و نصف
المستوى  03 :ت إ
فرض في مادة االقتصاد و المانجمنت

s

الجزء األول :
الجزء األول :
 -1أذكر عناصر الحساب الجاري لميزان المدفوعات
 -1أذكر عناصر الحساب الجاري لميزان المدفوعات
 -2كيف يتم اعادة توازن ميزان المدفوعات في حالة العجز
 -2كيف يتم اعادة توازن ميزان المدفوعات في حالة العجز
الجزء الثاني :
الجزء الثاني
السيد " محمد " رجل اعمال تحصل على دخل قيمته  2000000دج قام بإيداعه السيد " محمد " رجل اعمال تحصل على دخل قيمته  2000000دج قام بإيداعه
لدى القرض الشعبي الجزائري حيث له الحق في سحب  %20منه في أي وقت و لدى القرض الشعبي الجزائري حيث له الحق في سحب  %20منه في أي وقت و
الباقي لمدة ثالث سنوات  .و بغرض أداء العمرة قام السيد " محمد " بتحويل
الباقي لمدة ثالث سنوات  .و بغرض أداء العمرة قام السيد " محمد " بتحويل
مبلغ  150000دج الى عملة االورو .
مبلغ  150000دج الى عملة االورو .
المطلوب :
المطلوب :
 -1حدد نوع البنك الوارد في الوضعية  ،عرفه
 -1حدد نوع البنك الوارد في الوضعية  ،عرفه
 -2كيف نسمي المبلغ الذي أودعـــه في البنك ؟ عرف
 -2كيف نسمي المبلغ الذي أودعـــه في البنك ؟ عرف
 -3اشرح أنواع المعامالت التي قام بها " محمد "
 -3اشرح أنواع المعامالت التي قام بها " محمد "
الجزء الثالث
الجزء الثالث :
مؤسسة " بن باديس " متخصصة في انتاج المنتجات الجلدية ذات الجودة الرفيعة
مؤسسة " بن باديس " متخصصة في انتاج المنتجات الجلدية ذات الجودة الرفيعة
 ،تقوم بتصدير حوالي  %40من انتاجها الى بعض الدول األجنبية و الباقي موجــه  ،تقوم بتصدير حوالي  %40من انتاجها الى بعض الدول األجنبية و الباقي موجــه
للسوق المحلي  ،تستورد المؤسسة الجلد الخام من الخارج حيث تفرض الدولة
للسوق المحلي  ،تستورد المؤسسة الجلد الخام من الخارج حيث تفرض الدولة
كمية محددة من هذه المادة المستوردة  .في شهر معين استوردت ما قيمتــــــه
كمية محددة من هذه المادة المستوردة  .في شهر معين استوردت ما قيمـــــتــه
 6480أورو حيث تعهد البنك الخارجي الجزائري بتسديد هذه القيمة .
 6480أورو حيث تعهد البنك الخارجي الجزائري بتسديد هذه القيمة .
المطلوب :
المطلوب :
 -1حدد أنواع السوق المشار اليها  ،عرفــــها
 -1حدد أنواع السوق المشار اليها  ،عرفــــها
 -2ما نوع التبادل التجاري الوارد في الوضعية ؟ عرفه
 -2ما نوع التبادل التجاري الوارد في الوضعية ؟ عرفه
 -3ماهي السياسة التجارية المعتمدة من الدولة ؟ عرفها مبينا أهدافها
 -3ماهي السياسة التجارية المعتمدة من الدولة ؟ عرفها مبينا أهدافها
 -4ما نوع صورة االئتمان الواردة في الوضعية ؟ عرفها
 -4ما نوع صورة االئتمان الواردة في الوضعية ؟ عرفها
 -5ماهي قيمة المادة المستوردة بالدينار  ،اذا كان  1أورو =  175دينار
 -5ماهي قيمة المادة المستوردة بالدينار  ،اذا كان  1أورو =  175دينار
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