
Kة زروقي الJ&خ ثان�- YJراسي :                                                تاوق�Lس! ال&B2019/  2018ال 
 ون<ف  ساعات03الBـــــــــــــــــــLة :                                      ق�<اد            الKعSة : ال�"��� و اال

&ي في مادة �(� ��Iان)االق�$اد وال�االخ�&ار ال
 ال��ض�ع االول

  نقا= )06: ( ال)7ء االول 
 اش�ح ال&دائع ت�Y الIل= ( ال&دائع ال�ارJة ) -1
 ماهي الع&امل الwBث�ة في الع�ض  -2
 ارس! ه�م ن_�Jة ال�اجات  ماسل& مع مTال لdل حاجة -3

  نقا= ) 06(  : ال)7ء الLاني
�Iال�  : sات في ال��IعBال&ث�قة ال�ال�ة :  ال 

Nالسنة  العناصر

 مدين  دائن
 الصادرات السلعية
 الواردات السلعية

58  
62 

 الصادرات الخدمية
 الواردات الخدمية

10  
15 

 5 3 حساب راس المال
 2.5 1.8 حساب االحتياطات الرسمية

 يلي ما على أج= درسY ما على وi*اء ال"*L خالل م. : ال�]ل�ب
 ؟ ع�فها  ال�ي تعIي ه]ه الBع�Iات ال&ث�قة ك�ف ن"Bي-1
 ال�ص�L ال*هائي  مW&ناتها و أن�� ه]ه ال&ث�قة م�S*ا-2
 اش�ح حالة ال�ص�L ال*هائي-3
 ه]ه ال�الة ؟  Bعال�ةل ال�ي WBX. اس�LGامها ال<�ف سع� س�اسة اش�ح  -4

nالLنقا= ) 08( :  ال)7ء ال 
�Iال�: 

"LBي� "أحLة مb�Kل =�X ��Bوال ال� =�X Lل م. ال*قSق ،.Jه د اآلخ�Lر ق�اراته ل&حL>X الهأونBم. ع Lه أحbارKX ن 
�ال�&قفع�S الهاتف رئ�~ ال&رشة الLBي�  فأم� مفاجئ، �WKل ال&رشات إح�L في ح��J نK=في اح�L ال�Bات  ،  

 qل ع. الف&رBو الع  �Jتق� !XLاب ع.  مف<لتقSال�ادث أس. 
 :مايلي على أج= ال"*L على واس�*ادا درسY ما على اع�Bادا  :ال�]ل�ب

 ماه& اسل&ب الق�ادة الS�Bع م. �gف أحLB ؟ ع�فه -1
 الق�ادة ؟  أسل&ب في اخ��ار  الwBث�ة ماهي الع&امل-2
ماه& شWل االت<ال ال]q قام �ه مLي� الb�Kة ؟ اش�حه  -3
 حLد مع ال�Kح مW&نات عBل�ة االت<ال ال�ي قام �ه مLي� الb�Kة-4
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 ال��ض�ع الLاني
 نقا= ) 06: (  ال)7ء االول

  الGارج�ةاش�ح اسSاب ق�ام ال��ارة  -1
2-  YابTماه& ن_ام ال<�ف ال 
 ع�ف الS*&ك ال��ارJة  -3

 
 نقا= ) 06ال)7ء الLاني : ( 

 و ال"ع� Bbايلي : " ع*L م"�&Jات م. الLخل  Xم. ال"لعة "  ال�Lول ال�الي ي�S. تTBل ال�Bdات
 55000 50000 35000 30000 الLخل
 20 40 60 80 دج   ال"ع�

 290310 270 250 ال�Bdة ........ 
 : ال�]ل�ب

 ماذا تTBل ال�Bdة ؟ و لBاذا ؟ -1
  هBا فJع� مع ت؟  و ل�غ�� الLخل  ال"ع�ال�Bdة ن���ة ل�غ��  ه]ه ق�اس تغ�� امwش�  حLد-2
  دج  40الى  80و ال"ع� م.  دج  50000دج إلى  35000ع*Lما ي�غ�� الLخل م.   J.الwBش�  bالأح"= -3

 في bل�ا ال�ال��. . ث! ف"� ال*���ة
 

 ) : nالLنقا= )  08ال)7ء ال 
�Iال� : 

 : 01رق�  ال�ث�قة
 :مايلي إلى كاتSه أشار اإلل��dوني م&قعها على اح�L ال��ائL ن�Kته مقال في 
 ح"= ، 2016 ��انفي مقارنة  2017 جانفي في %1 ـب ارتفاعا االس�هالك ع*L لألسعار ال"*&q  ال�غ�� س�ل"

 .لإلح<ائ�ات ال&g*ي الLي&ان
 :  02 رق� ال�ث�قة

 Yة أنه دراسة ت&صلXد ف��ة خالل اق�<اد&bف| ال�G*ت qعات واالق�<اد�SBارات ح�! الBTس"ات   االس�wBال �Lل
 .ت"�Jح عLد ��Sb م. العBال  الى يwدq االق�<ادXة مBا

 :أج= على مايلي  درسY ما ض&ء على :ال�]ل�ب
�ال�ع��J حLدهBا اق�<ادي��.،%اه�ت�. ع. ال"ا�ق��. ال&ث�ق��. ت��Lث.1. 
  02ماهي اسSاب ال_اه�ة في ال&ث�قة رق! .2
 01اذ�b االثار االج�Bاع�ة لل_اه�ة في ال&ث�قة رق! .3
 . 01ال_اه�ة في ال&ث�قة رق!  ال�ل&ل ال�ي Xق&م بها الs*S الq�b�B لBعال�ة ماهي.4
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  ( نقا= 06االول : ( ال)7ء 
ودائع ZPJ ألصPابها اس��دادها م�ى  ال�دائع ت�P ال]لf (ال)ارة): -1

 أرادوا ب�ون اعالم م�&Z وت��ل في :
-  ، Fف�xف ال���O Fع�ال م�ح�اب ال$�Wك : ه� ح�اب شائع االس

 رص��ه دائIا ، و ال ت�فع عل�ه ف�ائ� .
���م م�O Fف رجال االع� -�J : }اب ال)ار�Pن ال�WJ س�اتoال و ال�

 دائIا ب�ون ف�ائ� ، �uا FW�J ان �WJن م�يIا مقابل ف�ائ� �Oلة ال��ة 
  الع�امل ال�oث�ة في الع�ض -2
 سع� ال�لعة ال�ع�Iة. -
 أسعار ال�لع األخ�S ال��Wلة وال&�يلة    -  
 أسعار ع�امل اإلن�اج. -  
  -  F�(�Iت�قعات ال�. 
 ه�م ن��ة الPاجات  ماسل� مع مLال  -3
 
 
 
 
 
 

 نقا= ) 06ال)7ء الLاني : ( 
 ه� س)ل ت�)ل ف�ه الق�� الIق�Jة ل���لفم�7ان ال��ف�عات :  – 1

 ال�عامالت االق�$ادJة ال�ي ت�� ب�F األع�ان ال�ق���F في دولة ما و غ��
 سIة.ال�ق���F ف�ها ( العال� ال�ارجي ) خالل ف��ة مع�Iة عادة ما ت�wن 

 أن)7 هkه ال�ث�قة -2
 Nال�Iة                    

 ال$ادرات مF ال�لع
 ال�اردات مF ال�لع

 +58  
- 62  

  رص�� ال��7ان ال�)ار{  -ا
 ال$ادرات مF ال��مات
 ال�اردات مF ال��مات 

 +10 
- 15 

  رص�� م�7ان ال��مات -ب
رص�� ال�Pاب ال)ار{ (ا+ب+)-1

 ق�وض ورؤوس أم�ال م���ردة 
 ق�وض ورؤوس أم�ال م$�رة  

 +3 
- 5 

  رص�� ح�اب رأس ال�ال -2
 االح��اOات ال�س��ة
 االح��اOات ال�س��ة

1.8 
-2.5 

  رص�� االح��اOات ال�س��ة -3
  رص�� م�7ان ال��ف�عات 

 

 : ع)7حالة ال�ص�� الIهائي وج�د  -3
حق�ق ال�ولة على العال� ال�ارجي أصغ� مF ال�7اماتها ت)اه العال� 

ال�ارجي. وهي الPالة األخ]� و هkا ي�ل على أن ال�ولة ل� تI)ح في 
تPق�Z ه�ف ال��ازن ال�ارجي ، وkuل` ي�ل على أنها ت���رد سلعا و 

خ�مات أك&� م�ا ت��ح Uه م�اردها.  و إلعادة ال��ازن تق�م ال�ولة 
 ص�ل مF االح��اOات ال�س��ة لل&ل� Uال�ارج  �Uق�ار الع)7  ب��ف�� اال

 س�اسة سع� ال$�ف ال�ي FW�J اس���امها ل�عال)ة هkه الPالة ؟  -4
م�اق&ة ال$�ف: 

م)��عة الق��د ال�ي ت~عها ال�ل]ات الIق�Jة لل&ل� على اس���ام ال$�ف 
ار سع� األجI&ي Uغ�ة ال�P مF خ�وج رؤوس األم�ال وال�Pاف�ة على اس�ق� 
 ص�ف الع�لة ال��IOة وrال�الي تPق�Z ال��ازن في م�7ان ال��ف�عات

 
 ) : nالL( نقا= 08ال)7ء ال  

 الق�ادة الف�دJة:اسل�ب الق�ادة :  -1
��w ف�ها القائ� ال�ل]ة ح�n ي��k الق�ارات دون اس��ارة  PJ ي�هي تل` ال

  م�ؤوس�ه (االس�&�اد Uال�ل]ة).
 الق�ادة  أسل�ب في اخ��ار ال�oث�ة الع�امل  -2

:   تلعf دورا أساس�ا في ت�Pي� أسل�ب الق�ادة ال��اصفات ال��$�ة للقائ�
 ال��&ع(ق�ة ال��$�ة ...) .

- Fال��ؤوس� Dع ع�امل ت�&�:  لألف�اد تأث�� u&�� على أسل�ب الق�ادة ال�
 فاذا uان� ال�)��عة غ�� م�)ان�ة و قل�لة ال�&�ة فان الق�ادة الف�دJة هي

�ائج ، أما اذا uان� م�)ان�ة و ل�يها ال�&�ة فان Iأف~ل ال ZقPي ت�ال
�ائج .Iأف~ل ال ZقPي ت� الق�ادة الف�دJة هي ال

:  فعال�ة الق�ادة ت�]لf ت]ابZ أسل�rها مع ال��وف ع�امل ال&���ة -
ال��P]ة مF ح�n ال7مان و ال�Wان و الPاالت ال]ارئة مLال في الPاالت 

 الق�ادة الف�دJة الن ال�ق� ال ��Jح Uال��اوراتال]ارئة Uف~ل 
شWل االت$ال الk{ قام Uه م�ي� ال��uة :   -3
� االت$ال الk{ ي�� ع&� الق�Iات ال�س��ة ال�ي ت�Pدها ه   ات$ال رس�ي:  

 الق�اع� ال�ي ت�WP ال���Iة و شWله : 
ه� الk{ ي�)ه مF  ال��ي� إلى ال��ؤوس�F في شWل  :االت$ال الIازل 

 أوام� و ق�ارات و تعل��ات 
 م�Wنات ع�ل�ة االت$ال ال�ي قام Uه م�ي� ال��uة  -4

ه� ال��D الk{ ي�سل ال�عل�مات و األفwار لل]�ف : ال��سل ( ال��ي� ) 
 اآلخ�.

ه� ال��D الk{ ي�لقى ال�سالة ال��~�Iة  :ال���ق&ل ( رئ�| ال�رشة)  -
 لل�عل�مات و األفwار.

- (�ل األفwار إلى  :ال�سالة ( ال���� عF الع�ل و تق��J تق��Pهي ت
 Zق�P�م)��عة مF ال�م�ز ذات معاني م���uة ب�F ال��سل و ال���ق&ل ل

 . Fه�ف مع� 
ت$ال اال  (هي ال�س�لة ال���ع�لة في نقل ال�سالة  :قIاة االت$ال -

ال�ف�{ )
ال���ق&ل على ال�سالة ال�ي تلقاها ، وهIا ي��Pل  هي رد: االس�)اUة -
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ZقPي ت�ال�ي تPقZال

الق�ادة الف�دJةالق�ادة الف�دJة هي
:  فعالع�امل ال&���ةع�امل ال&���ة-- atال7مان و nح� Fة م[�Pال7مال� nح� Fة م

الق�ادة الف�الق�ادة الف�دJة الن~لرئة Uف~ل 
$ال الk{ قام Uه م�ي� االت$ال الk{ قام Uه م�ي�

ه� االت$ال الk{ ي� االت$ال الk{ ي�� ع&ه  
و شWله : ���Iة و شWله : 

ه مF  ال��ي� إل{ ي�)ه مF  ال��ي� إلى ال��ؤ

 ال��uةم Uه م�ي� ال��uة
�عل�مات و األف�wسل ال�عل�مات و األفwار لل]

�لقى ال�سالة ال��~�Iة �~��سالة ال�

لى فwار إلى 
Zق�P
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 -  Sأسعار ال�لع األأسعار ال�لع األخ� S

ر ع�امل اإلن�اج.أسعار ع�امل اإلن�اج.
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 نقا= )  06: (  ال)7ء االول
 ال�ارج�ةاس&اب ق�ام ال�)ارة  -1

اس�]اعة أ{ دولة تPق�Z االك�فاء الkاتي مF ج��ع ال�لع و  ع�م -
  .ال��مات

ح)� اإلن�اج  ت�سع ن�ا= ال�oس�ات االق�$ادJة أدS إلى زادة  -
P&إلى ال Sأد }kاألم� الn  أس�اق ج�ي�ة Fاتها ع(�Iي� م�$�  ل

�)ات ال�وواس���ادIم. Sل االخ� 
 ةم��$$ة في ال7راع�ق��� الع�ل ال�ولي أدS إلى xه�ر دول ال  -

  .ة ... الخ و أخ�S في ال$Iاع
�ج الk{أمF م$لPة ال�ولة   -Iاج ال��ي���7  ن ت��$D في إن

�)ات ال�يو  فائ� مIهلقل و ت$�ي� أب�wال�ف ن�&�ة Iاد ال���� اس
�جIال�ف ن�&�ة  تw� . ال�wال�ف ال�I&�ة ن��ةى ح�f علأمPل�ا ب

 ن�ام ال$�ف الLاب�  -2
ال�ل]ة الIق�Jة ب�sr ق��ة الع�لة ال��IOة Uق��ة ع�لة ت�خل ه� 

أجI&�ة واح�ة أو Uالق��ة ال���س]ة لع�د مF الع�الت ال�ئ���ة في 
 .(سلة الع�الت )  العال�

 ال&�Iك ال�)ارة   -3
تق�م Uق&�ل  ،�$�فيالام �Iالأساس  و�$ارف ن�أة التع�&� أق�م 

�I7م ب�فعها ع���ع� الال]لf أو في ال�دائع مF األف�اد و اله��ات وتل
�و وضع وسائل ال�فع ت�P  تق�م Uع�ل�ات الق�ض ، �uا Z عل�هفم

. Fائr7ت$�ف ال 

 نقا= )  06: (  الLانيال)7ء 
عF العالقة الع��Wة ال�ي ت�sr ب�J Fعّ&�  ال]لf:: ت�Lل ال��wة  -1

 Fة مrة ال�]ل���wلعة و سع�هاالال� 
�غ�� الح�د مoش�ا ق�اس  -2 : 

هي درجة اس�)اUة ال]لf على سلعة مع�Iة  م�ونة ال]لf ال�ع�ة:
 .لل�غ�� الJ }k]�أ على سع�ها

هي درجة اس�)اUة ال]لf على سلعة مع�Iة   م�ونة ال]لf ال�خل�ة:
 ال�خل الIق�{ ال���هل`على لل�غ��� الJ }k]�أ 

3-  F أح�u fال ال�oش�
 ت ن لل�ع� /ت ن لل��wة ال�]ل�rة =م�ونة ال]لf ال�ع�ة 
��uة األساس =   /( ال�غ�� في ال��wة )  =ال�غ�� ال�I&ي لل��wة 

15 – 25  / (25  =- 0.4 
 40= سع� األساس  / ال�غ�� في ال�ع� ) ( = لل�ع�ال�غ�� ال�I&ي 

– 20  / (20  =1 
 0.4 -=  1/  0.4م�ونة ال]لf ال�ع�ة = 

 )العالقة الع��Wة ب�F ال]لf وال�ع� -إشارة سال&ة( : ال�ف���
 

.Sق&ل إلى م�سل آخ� ل�سالة أخ�� ال��
 ال�غ�� ال�I&ي لل�خل/ت ن لل��wة ال�]ل�rة =م�ونة ال]لf ال�خل�ة 
��uة األساس =  /( ال�غ�� في ال��wة )  =ال�غ�� ال�I&ي لل��wة 

)150 – 100  / (100  =0.5 
= دخل األساس  / ال�غ�� في ال�خل ) ( = ال�غ�� ال�I&ي لل�ع�

)16000 – 10000  / (10000  =0.6 
0.83=  0.6/ 0.5م�ونة ال]لf ال�ع�ة = 

 : ال�ف���
 

 نقا= )  08: (  الLالnال)7ء 
ص Jق�ر على الع�ل و�غf ف�ه ، ال&ّ]ال ه� uل شختع�� ال&]الة:-

 .Sدون ج�و Fwاألج� ال�ائ� ول S�� و&nP عIه ، وق&له ع�I م�
- :��~�لألسعار  ت���U 7االس���ار  ت$اع�Jةح�uة ه�  تع�� ال

نات)ة عF فائ� ال]لf على ق�رة الع�ض". الkاتي
 أس&اب ال&]الة-2
 ال��I االق�$اد{.ال�&ايF ال����� ب��Iع�ل ال��I ال�Wاني و مع�ل  -
 قلة االس��Lارات تoد{ إلى ع�م ف�ح مIاصf ع�ل ج�ي�ة. -
�)ات أك&� مF ال]لf عل�ها تoد{ إلى  -Iاد : ع�ض ال��wحالة ال

 غلU Zع� ال�$انع وت��ح الع�ال.
-  Fح ع�د مإعادة ه�Wلة ال�oس�ات االق�$ادJة تoد{ إلى ت��

 ت ال�oس�ة.الع�ال الkيF ال ت��افZ مoهالته� مع اح��اجا
ال�]�ر ال��Iwل�جي يoد{ إلى اس���ام اآلالت ع�ضا عF الع�ال .   -
ة -��I� تفاق� ال��ي�ن�ة ال�ارج�ة . -،       ف�ل ال��اسات ال

 االثار االج��اع�ة:-3
�)�ن ب��ف��  ارتفاع ن�&ة ال&]الة: -Iق�م ال�J قابلهJ اج�االن

 ل�$&�Pا U]ال�F . ت��ح ع�د مF ع�ال
 ي7داد الفق�اء سعار و االال&]الة  ارتفاع f&�U  ارتفاع مع�ل الفق�: -
 -xه�ر  :ةال��Pود�ل الLاب�ة و ال�أث�� ال�ل&ي على اصPاب ال�خ -
 .....ال�ش�ة و الف�اد االدار{  تف�ي اآلفات االج��اع�ة: -
س�اسة نق�Jة  Jق�م ال&I` ال��7u{ ب�ضعم�اق&ة االص�ار الIق�{:  -4

 مIها : �)ابهة ال�~�� االج�اءات ل م)��عة مF تع��� على
به�ف ال�أث�� في الق�رة االئ��ان�ة  رفع سع� إعادة ال�$�: -

 ال���اولة. لل�$ارف مF أجل تقل�ل ح)� ال���لة
&�ع  االوراق ال�ال�ة مF اجل بذل` و  س�اسة ال��ق ال�ف��حة: -

سfP ج7ء مF ال���لة ال���اولة في ال��ق.
ن�&ة االح��اOي القان�ني : ي�فع  رفع ن�&ة االح��اOي القان�ني -
 االئ��ان�ة. تهامF اجل ت�ف�� ق�ر  ل�$ارف ال�)ارةل

و هkا ل��)�ع االدخار به�ف ام�$اص الفائ�  رفع سع� الفائ�ة: -
�لة الIق�Jةwال Fم 
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إعادةإعادة--

الع�ال الkيFالع�ال الkيF ال
ال�]�ر ال��Iwلال�]�ر ال��Iwل�جي--
ة-��I� ال��اسات ال��Iف�ل ال��اسات ال

الثار االج��اع�ةاالثار االج��اع�ة:-3
Jق�م ال�Jق�م ال�Iة ال&]الة ن�&ة ال&]الة:

ل�$&�Pا U]ال�ل�$&�Pا U]ال�F .ل ع�ال
f&�Ufوال&]اال&]الةارتفاعارتفاع 

ال�خ�ل الLا�ل الLاب�ة و �خصPاب ال�خ
..{�اد االدش�ة و الف�اد االدار{

سس�اسة{{{�I7u` ال��7u{{ ب�ضع ب�ضع
 ��~�Iها : مIها :  ال�~��ة ال  
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