اإلجابة النموذجية التخباا الفصل الثاني في مادة االقبصاد و المناجمنت
الجزء األول 16 ( :نقطة )
الجواب األول 07( :نقاط ) BAC 2010
-1تعريف ميزان المدفوعات:
هو سجل تجاري تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعامالت التي تتم بين األعوان المقيمين في دولة ما
2.5
و غير المقيمين
 -2مختلف الحاالت التي يمكن أن يكون عليها ميزان المدفوعات:
**1حالة التوازن:هي وضعية تتساوى فيها حقوق دولة على العالم الخارجي مع التزاماتها تجاهه و
1.5
هي وضعية تدل على كفاءة األداء
**2حالة وجود الفائض :هي وضعية تدل على أن حقوق دولة على العالم الخارجي أكبر من
1.5
التزاماتها تجاهه
**3حالة وجود العجز :هي وضعية تدل على أن حقوق دولة على العالم الخارجي أتقل من التزاماتها
1.5
تجاهه وهي الحالة األخطر و األكثر شيوعا في العالم
الجواب الثاني 06( :نقاط ) BAC 2013
-1أنواع التضخم)5*0.5( :
**1التضخم الظاهر (الطليق):يظهر في ارتفاع األسعار و ينعكس على ارتفاع األجور
* *2التضخم المكبوت:هو تضخم خفي تكون فيه األسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد
أسعار السلع و الخدمات
**3التضخم الكامن :زيادة كبيرة غير طبيعية في الدخل الوطني النقدي دون زيادة في اإلنفاق الكلي
**4التضخم الجامح:ارتفاع التضخم بمعدالت عالية مع سرعة في تداول النقود في السوق مما يدفع
بالدولة إلى طبع المزيد من النقود بكميات تزيد عن متطلبات النشاط االتقتاادي
**5التضخم الزاحف:ارتفاع التضخم بمعدالت بسيطة
-2سياسة تحقيق التوازن في الميزانية العامة :
في حالة وتقوع عجز في الميزانية العامة تلجأ الدولة لتحقيق التوازن في الميزانية العامة باتخاذ
اإلجراءات اآلتية:
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**1تخفيض اإلنفاق الحكومي:يؤدي اإلنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب الكلي من جهة و زيادة كمية
النقود المتداولة في السوق و بالتالي التخفيض من اإلنفاق الحكومي يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي و
1.5
كمية النقود المتداولة
**2زيادة الضرائب على السلع الكمالية تؤدي إلى زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة و تخفيض
1
الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة
**3اللجوء إلى الدين(القرض) العام يؤدي إلى زيادة إيرادات الميزانية العامة و سحب كمية من النقود
1
المتداولة
الجواب الثالث 03 ( :نقاط )BAC 2011
-1تعريف الوديعة:
هي عبارة عن دين بذمة المارف أي رايد موجب للمودع

1

-2أنواع الودائع:
**1الودائع تحت الطلب:

0.5

-حساب الاكوك

0.25

-الحساب الجاري

0.25

**2الودائع ألجل

0.5

**3الودائع االدخارية

0.5

الجزء الثاني 04( :نقاط ) BAC2014
حل التطبيق:
-1حساب مرونة العرض السعرية:
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-2حاالت مرونة العرض السعرية:
-حالة مرونة العرض أكبر من الواحد,يكون العرض كثير المرونة

05

-حالة مرونة العرض أاغر من الواحد,يكون العرض تقليل المرونة

05

-حالة مرونة العرض تساوي الواحد ,يكون العرض متكافئ المرونة

05

-حالة مرونة العرض تساوي الافر,يكون العرض عديم المرونة

05
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