االجابة النمودجية للبكالوريا التجريبي الثاني
الموضوع الثاني
الجزء االول:
الجواب األول:
-1مكونات الكتلة النقدية:
*النقود القانونية :تشمل االوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة .وتسمى قانونية الن القانون يصبغ
عليها صفة الشرعية.
*النقود الغير قانونية(االئتمانية):هي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من
النقود القانونية لصالح مختلف االعوان االقتصاديين عند الطلب.
-2الجهات المسؤولة عن اصدار النقود:
*البنك المركزي(بنك الجزائر) :يصدر النقود المعدنية المساعدة و النقود الورقية.
*البنوك التجارية تحث رقابة البنك المركزي:تصدر النقود المصرفية,االلكترونية و بطاقات االئتمان
الجواب الثاني:
-1أنواع سوق الصرف:
*سوق الصرف بين البنوك :هو عبارة عن السوق المحلي للصرف الدي يتشكل من مختلف البنوك
المحلية التي تقوم ببيع و شراء العمالت األجنبية داخل البلد الواحد.
*سوق الصرف العالمي:هو عبارة عن مختلف أنواع الصرف األجنبي المنتشرة عبر أنحاء العالم و
المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات االتصال.
-2أنظمة الصرف :
*نظام الصرف الثابت :تتدخل في ظله السلطة النقدية بربط قيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها
معظم صفقات هدا البلد),او بالقيمة المتوسطة لعدد من العمالت الرئيسية في العالم.
*نظام الصرف المرن (المتغير):تتحدد فيه قيمة العملة األجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض و
الطلب على هده العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
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الجواب الثالث:
-1أسباب التضخم:
*تضخم ناشىء عن زيادة التكاليف :ينشأ نتيجة ارتفاع تكاليف االستغالل في المؤسسات
االقتصادية,كرفع االجور.
*تضخم ناشىء عن الطلب:ينشأ نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي و الدي يصاحبه عرض ثابث مم
يؤدي الرتفاع االسعار.
*تضخم نلشىء عن اصدار الكتلة النقدية بكميات تفوق متطلبات االقتصاد الوطني :االفراط في
اصدار النقود يؤدي الختالل التوازن بين النقود المتداولة في السوق و الكمية المعروضة من السلع و
الخدمات و هدا يؤدي الرتفاع االسعار.
-2االثار االقتصادية للتضخم:
*انخفاض قيمة العملة:ارتفاع االسعار بصورة كبيرة كبيرة يؤدي النخفاض قيمة العملة و انخفاض
قدرتها الشرائية.
*انخفاض معدل الفائدة:يكون بسبب العرض الألكبر من الطلب من النقود.
*انخفاض االدخار و زيادة االستهالك:يكون بسبب فقدان النقود وظيفة أساسية وهي مخزن للقيمة.
*انخفاض االنتاج:بسبب ارتفاع اسعار السلع المحلية مقارنة بالسلع المستوردة مما يؤدي النخفاض
الطلب و تخفيض االنتاج.
*محدودية االستثمارات:بسبب ارتفاع التكاليف و خاصة االجور.
الجزء الثاني:
-1تعريف االتصال:هو عملية مستمرة تتضمن قيام احد الطرفين بتحويل أفكار و معلومات معيبنة
الى رسالة شفوية او مكتوبة تنقل خالل وسيلة اتصال الى الطرف االخر.
-2مكونات عملية االتصال:
*المرسل:هو شخص لديه مجموعة من االفكار و المعلومات و يريد ارسالها لطرف اخر و هو
المسؤول عن اعداد و توجيه المعلومات و االفكار.
*المستقبل:هو الشخص الدي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات و االفكار.
*الرسالة:هي عبارة عن تحويل االفكار و المعلومات الى مجموعة من الرموز دات المعاني
المشتركة بين الرسل و المستقبل لتحقيق هدف معين.
*االستجابة(الرد):بعد تلقي المستقبل الرسالة الموجهة اليه يقوم بالرد عليها و هنا يتحول المستقبل
لمرسل ثاني.
*قناة االتصال :هي عبارة عن القنوات الرسمية التي تنقل عبرها الرسالة مثل الهاتف الفاكس و
الكمبيوتر.
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