




 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم اقتضاديةالسنة الثانية ليسانس 

 
                          Corrigé type de l'examen  

  (ن5) .الجسء األول
  هي القزاءة واالسىاد والكتابت؟ماهي االوامز القاعذيت دون شزح .1

 pour/for هي الذلقت مه اجل ماهي الذلقت التي ال تعتمذ على الشزط؟ .2

 var/const عىذ التصزيخ  خاوت في الذاكزة؟طماهي التعليمت التي تذجش ديىها بالضب .3

  كتابت الخىارسمي بلغت البزمجتما المقصىد بالبزمجت؟ .4

 0/1 هي ؟لغت اآللت ماهي- .5

 

 (ن12)خوارزم: الجسء الثاني
; 

program produit 

  var i,p,d :integer; 

 begin 

    p:=1; 

 For i=7 to 100 do 

  begin 

    d:=i div 7; 

    p = p *d; 

    writeln(d); 

  end; 

end. 

 

program produit; 

  var i,p,d :integer; 

 begin 

    p:=1; 

 For i=1 to 14 do  

  begin 

    d:=i * 7; 

    p = p *d;  

writeln(d);  

end; 

 end. 

   

 

-------------------------------------- 

  

program ecran; 

  var i,s :integer; 

  begin 

   i:=1;                   

    s :=-19; 

    While (i <= 4 )do 

        begin  

              Writeln(s); 

              s := s + 6; 

              i=i+1; 

         End; 

   end. 

 

 

 

 

program Banks; 

  var i,sum,year :integer; 

      p :real ; 

begin 

  Readln(year,sum,p); 

  For i:=1 to year do 

     begin 

    sum = sum + sum *p; 

writeln('قيمت هذا المبلغ بعذ هذي السىىاث  =', sum); 

     end; 

end. 

 

 

 

المخطظ الهيكلي للمتزاجذت: ( ن3) الجسء الثالث   
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 المسيلةجامعة محمد بوضياف 

 19/01/2020المسيلة في                                            

 

 

 

 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

: رابح بلعباس. دأ.                                        العلوم االقتصادية قسم                    .             مقياس: االقتصاد الكلي  

 . د 03سا و1التوقيت :                                                                                             . 1ثانية ليسانس المجموعةالمستوى: 

األول السداسيمتحان ا  

 

 (ن 38)   األول: التمرين

 
 اقتصاد بلد ما تميزه المعلومات التالية:

2323 2312 

 اإلنتاج السعر اإلنتاج السعر السلعة

 )وحدة( دج )وحدة( دج

 القمح 02222 12 00222 11

 الحاسوب 152 122 022 02

 الغاز 15222 52 1022 05

 السيارات 022 1222 022 1122

 المطلوب:

 لهذا االقتصاد. GDPأحسب الناتج الداخلي الخام  .1
 ومكمش الناتج ومعدل النمو االقتصادي. RGDPكل من الناتج الحقيقي أحسب  .0
 أحسب معدل التضخم بطريقتين. ماذا تستنتج. .3
 الدول األجنبية بإحدى شركة السياراتفرع من قطاع الطاقة يعود لشركة أجنبية وأن  %52علمت أن  إذا .4

 .GNPالوطني لهذا البلد  يجني ضعف أرباحه المحلية، فأحسب الناتج
 

 (ن 20)   الثاني: التمرين

 

 تميزه المعادالت التالية: كالسيكي اقتصاد

(W/P)15 – 30= dL;      10+  (W/P)=5 sL 

 مستوى األسعار العام وأن 2في هذا االقتصاد يساوي  النقدية اذا علمت أن مستوى األجور .1

 االقتصاد؟، فما هو عدد المشغلين والبطالين ومعدل البطالة في هذا 1يساوي

 حدد القيم التوازنية لهذا االقتصاد.، ف1إذا علمت أن مستوى األسعار العام لهذا االقتصاد يساوي  .0

 فما هو حجم المعروض النقدي. 0وأن سرعة تداول النقد  122ت أن حجم الناتج يساوي ملعإذا  .3

 .فهل يتأثر مستوى التوظيف أم ال، برر جوابكار تضاعفت ترضنا أن األسعإذ اف .4

 

 

 

                                                        / أقلب الصفحة                                    1/2الصفحة



 

 

 ن(30التمرين الثالث:    )

 

 لعبارات الخاطئة:ح( أو )خطأ( أمام العبارات التالية مع تصحيح احيضع عالمة )ص

 

 التحليل الكالسيكي تحليل حقيقي من أجل االنتاج. )    ( .1

 انكماشية. مالية سياسة تعتبر الضرائب زيادة )    ( .0

 السياسة المالية فعالة في التحليل الكالسيكي. )    (  .3

 القطاع النقدي يؤثر في القطاع الحقيقي حسب التحليل الكالسيكي. )    ( .4

 ن مرونة األسعار وحرية االسواق هي األساس في تحقيق التوازن وليس الدخل.يرى كينز أ )    ( .5

 أكبر من مستوى االستخدام.الفجوة االنكماشية هي الحالة التي يكون فيها مستوى الناتج  )    ( .0

 تدخل الدولة في االقتصاد شرط ضروري لتحقيق التوزان الكينزي. )    ( .0

 هو كائن في حين يهتم االقتصاد الوضعي بما يجب أن يكون.يهتم االقتصاد المعياري بما  )    ( .8

 . االقتصادية التقلبات مع دوري بشكل تتكرر التي هي البطالة الموسمية البطالة )    ( .9

 . الكينزية النظرية حسب الكامل التشغيل لتحقيق كافية غير األجور مرونة )    (.12

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .االعتبارعين ب انتنظيم الورقة يؤخذنظافة و: مالحظة

 .للجميع والتفوق بالتوفيق
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 المسيلةجامعة محمد بوضياف 

 19/01/2020المسيلة في                                            

 

 

 

 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

: رابح بلعباس. دأ.                                        العلوم االقتصادية قسم                    .             مقياس: االقتصاد الكلي  

 . د 03سا و1التوقيت :                                                                                             . 1ثانية ليسانس المجموعةالمستوى: 

األول السداسيمتحان لحل النموذجي الا  

 

 تالية:اقتصاد بلد ما تميزه المعلومات الالتمرين األول:   

 لهذا االقتصاد. GDPالناتج الداخلي الخام  حساب .5
                                                                                         

                 
  

                                                                                         

                 
  

 .RGDPحساب كل من الناتج الحقيقي  .0
                                                                                         

                 

 
                                                                                         

                 

 
 :GDP_defحساب مكمش الناتج

 

 

 
 حساب معدل النمو االقتصادي:

 النمو االقتصادي هو معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي:

=(RGDPt/RGDPt-1)*100-100 

 
 

 

 

 

 ن 3.0

3.20 

 ن

 ن 3.0

3.20 

 ن

 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0
 ن 3.0



 حساب معدل التضخم بطريقتين. ماذا تستنتج. .0
 : CPI: طريقة مستوى األسعار العامالطريقة األولى

هو معدل ارتفاع  CPIالسلع االستهالكية في هذا االقتصاد هي القمح فقط وبالتالي سيكون معدل التضخم باستخدام 

 سعر القمح. 

 

 
 :PPI: طريقة مكمش الناتج الداخلي الخام الثانية الطريقة

 

 
أكثر دقة في  CPIنستنتج تقارب كبير في قيمة معدل التضخم باستخدام الطريقتين، معدل التضخم باستخدام 

  PPIوصف التضخم من 

نبية الدول األج بإحدىمن قطاع الطاقة يعود لشركة أجنبية وأن فرع شركة السيارات  %52إذا علمت أن  .8

 .GNPيجني ضعف أرباحه المحلية، فأحسب الناتج الوطني لهذا البلد 
 +صافي العوائد من وإلى الخارجGDPالناتج الداخلي الخام = GNPالناتج الوطني الخام 

 حساب صافي العوائد من وإلى الخارج:

 العوائد من الخارج تساوي ضعف المبيعات المحلية من السيارات 

 تساوي نصف المبيعات المحلية من الغاز العوائد إلى الخارج 

 0911111( = 0111*011)9=9102العوائد من الخارج سنة 

 000111=  9(/00111*01= )9102العوائد إلى الخارج سنة 

 9102العوائد إلى الخارج - 9102=العوائد من الخارج9102صافي العوائد من وإلى الخارج 

 090111=  000111 -0911111=  9102صافي العوائد من وإلى الخارج 

2019GNP  = 2019PGD+ 2019Tra  =1505222  +805222  =0392222 

 0001111( = 0011*011)9=9191العوائد من الخارج سنة 

 09111=  9(/0011*00= )9191العوائد إلى الخارج سنة 

 9191العوائد إلى الخارج - 9191=العوائد من الخارج9191صافي العوائد من وإلى الخارج 

 0000111=  09111 -0001111=  9191صافي العوائد من وإلى الخارج 

2020GNP  = 2020PGD+ 2020Tra  =1128000  +1488000  =2616000 

 التمرين الثاني:   

 اقتصاد كالسيكي تميزه المعادالت التالية:

15(W/P) – 30= dL;      + 10 (W/P)=5 sL 

 ، فما هو عدد المشغلين والبطالين ومعدل البطالة في هذا االقتصاد؟P= 1 وأن W=2اذا علمت أن  .5
(W/P)=2 :بالتعويض في معادلتي عرض وطلب العمل نجد 

30 = 0-15(2) =30-= 30  d ;      L 5(2) + 10 =20  =  sL 

 02، وبالتالي عدد البطالين يساوي 2فرد، عدد الوظائف  02القوى العاملة في هذا االقتصاد 
0 = 20 –20 =  dL – sm = LUne 

 معدل البطالة يساوي نسبة البطالين إلى القوى العاملة: 
)*100 =(20/20)*100 =100%s_Rate = (unem/LUnem 

 كل القوى العاملة معطلة في هذا االقتصاد

 ، فحدد القيم التوازنية لهذا االقتصاد.P=1إذا علمت أن  .0

 ل مع طلبهيتوازن االقتصاد عندما يتساوى عرض العم

 ن 3.0

 ن 3.0

3.20 

 ن

3.20 

 3.20 ن

 ن

3.20 

 ن

3.20 

 ن

3.20 

 ن

 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0

 ن 3.0



15(W/P) – (W/P) + 10 = 305          dL = sL 

=15 d= L s; L (W/P) =20/20 = 1         W =1 

 فما هو حجم المعروض النقدي. 0وأن سرعة تداول النقد  122مت أن حجم الناتج يساوي لإذا ع .0
MV = PY     M = PY/V = 1*100/2 = 50 

 .يتأثر مستوى التوظيف أم ال، برر جوابك فهلترضنا أن األسعار تضاعفت إذ اف .8

ال يتأثر مستوى التوظيف بتغيرات األسعار ألن التحليل الكالسيكي يفترض حيادية النقد )القطاع 

 النقدي ال يؤثر في القطاع الحقيقي(

 

 التمرين الثالث:    

 

 ئة:ح( أو )خطأ( أمام العبارات التالية مع تصحيح العبارات الخاطحيضع عالمة )صو

 

 التحليل الكالسيكي تحليل حقيقي من أجل االنتاج. (خطأ).11

 التبادلالتحليل الكالسيكي تحليل حقيقي من أجل 

 انكماشية. مالية سياسة تعتبر الضرائب زيادة (صحيح).10

 السياسة المالية فعالة في التحليل الكالسيكي. (خطأ) .13

 فعالة في التحليل الكالسيكي غيرالسياسة المالية 

 القطاع النقدي يؤثر في القطاع الحقيقي حسب التحليل الكالسيكي. (خطأ).14

 يؤثر في القطاع الحقيقي حسب التحليل الكالسيكي الالقطاع النقدي 

 يرى كينز أن مرونة األسعار وحرية االسواق هي األساس في تحقيق التوازن وليس الدخل. (خطأ).15

 ازن وليس مرونة األسعارهو األساس في تحقيق التو الدخليرى كينز أن 

 أكبر من مستوى االستخدام.الفجوة االنكماشية هي الحالة التي يكون فيها مستوى الناتج  (خطأ).10

 من مستوى االستخدام. أقلالفجوة االنكماشية هي الحالة التي يكون فيها مستوى الناتج 

 .تدخل الدولة في االقتصاد شرط ضروري لتحقيق التوزان الكينزي (صحيح).10

 يهتم االقتصاد المعياري بما هو كائن في حين يهتم االقتصاد الوضعي بما يجب أن يكون. (خطأ).18

 .هو كائن في حين يهتم االقتصاد الوضعي بما يجب أن يكونيهتم االقتصاد المعياري بما 

  االقتصادية التقلبات مع دوري بشكل تتكرر التي هي البطالة الموسمية البطالة (خطأ).19

 الموسمية التقلبات مع دوري بشكل تتكرر التي هي البطالة الموسمية لةالبطا

 . الكينزية النظرية حسب الكامل التشغيل لتحقيق كافية غير األجور مرونة (صحيح).02
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  علوم اقتصادية المستوى: سنة ثانية

 مقياس: المنهجية
 0291/0202السنة الدراسية: 

 دقيقة 12المدة: 
 91/29/0291التاريخ: 

 

 لمسيلةبا -جامعة محمد بوضياف 
 العلوم التجارية وعلوم التسيير ،كلية العلوم االقتصادية

 قسم العلوم االقتصادية
 
  

 

 .............................................................................................................: اللقب
 ..............................................................................................................:االسم
 ..........................................................................................................:الفوجرقم 
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 اقلب الصفحة

  

                                                                                            

  
  

   ن) 14(                          لكل اجابة ن) 01.00نقطة ( :التمرين األول

  

  لسمات من اھم النظريات المفسرة لـ:تعتبر نظرية ا -1

  الدافعية    الحوافز  

    شيء مما سبق  X  التوجيه  

 من اھم اسباب اھتمام المديرين بالتخطيط: -2

  أنه يقلل الغموض    انه يحدد ا تجاه  

  كل ما سبق  X  الرقابة انه يحدد المعايير المستخدمة في  

  ل الخصائص التالية:ا7دارة من خ3 يمكن وصف نظريه ماكس فيبر في -3

  اتباع القواعد الرسمية    تقسيم العمل وتدرج السلطة  

  كل ما سبق  X  ا ستناد الى القوانين واللوائح الرسمية  

  تھتم بتحسين عمليه اتخاذ القرار عن طريق تطبيق مبادئ ا7حصاء وبحوث العمليات -4

X  ا دارة با=ھداف    مدرسة علم ا دارة  

  درسة الظرفية في ا دارةالم    مدرسة النظم  

  :يحقق التنظيم الجيد العديد من الفوائد أھمھا -5

  النظرة إلى المستقبل وتوقعاته    إن ھناك عدة طرق لتحقيق ھدف معين  

    شيء مما سبق  X  يتناول المستقبل من موقع الحاضر  

ديرين لھا تأثيرھا الھام على سلوك أوصلت الباحثين إلى نتيجة مؤداھا أن ھناك قوى اجتماعية غير معروفة للم -6
 :العاملين

X  دارةFمدرسة النظم    المدرسة السلوكية في ا  

  مدرسة التقسيمات اFدارية    المدرسة العلمية  

  :يمكن القول أن التنظيم غير الرسمي ھو -7

 تنظيم غيKKر مخطKKط لKKه فھKKو تنظKKيم تلقKKائي فKKي    ينشأ وموجه بدوافع ا=فراد داخل التنظيم الرسمي  

  الغالب

  كل ما سبق  X  غير معترف به من طرف المنظمة  

  ةالعلمي مما يلى ي3ئم نظرية ا7دارة أي -8

X    تدرج السلطة    لكل وظيفة طريقه مثلى واحده =دائھا  

  العرض والطلب    رقابة الجودة  

  تقوم عملية الرقابة على اساس فحص نتائج اUداء الفعلي ومقارنتھا مع: -9

X  قةبالنتائج السا    رسومةا ھداف الم  

  ا جراءات والقواعد    الخطط الماضية  

  :العبارات التالية خاطئة احدى -10

X  السلطة ھي التي تمنح التنظيم ا داري شكله الرسمي    السلطة ھي الحق في اصدار قرارات تعسفية  

  من اعمال المديرتعتبر السلطة ا دارية جزء اساسي     السلطة ھي الحق الشرعي في اصدار ا وامر  
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  نجد:   التخطيطمن أھم عناصر  -11

  اتخاذ القرارات    تحديد وتشخيص وبلورة ا=ھداف  

  سبق كل ما  X  وضع السياسات المرشدة للعمل  

 من اھم مبادئ التنظيم نجد:  -12

  مبدأ الفعالية    مبدأ تقسيم العمل  

  كل ما سبق  X  مبدأ تحديد المسؤولية  

 من اھم مصادر قوة القيادة نجد: -13

  المصادر الشخصية والذاتية    المصادر الرسمية  

X   شيء مما سبق    المصادر الرسمية والمصادر الشخصية والذاتيةكل من    

  في ھذا النمط من القيادة: يھتم القائد بمرؤوسيه ويتعاطف معھم ويميل للتركيز على العمل وا7نجاز -14

  النمط ا وتوقراطي    طيالنمط الديمقرا  

X  النمط البيروقراطي    النمط ا=بوي  

  

  


	���0.5( :التمرين الثاني �� (  

  الرقابة البيروقراطية
تركز ھذه الرقابة على إجراءات تنفيذ ا=عمال وا=نشطة ومدى التمسك بالقواعد والطرق 

  وا=ساليب المستخدمة

  علم ا7دارة

لى الطرق العلمية والوسائل الرياضية والتحليل المنطقي، إ من ا دارة يستند ھذا المدخل
فبحوث العمليات أسلوب حديث يساعد اFدارة في وضع أساس علمي  تخاذ قراراتھا ورسم 

  سياساتھا

  توجيه سلوك ا=فراد وتقويته، ومواصلته لتحقيق أھداف مشتركة  التحفيز

  ا^جراءات
داء المھام وا=نشطة في المستقبل، حيث تحدد تحدد مسبقا الوسائل وا=ساليب المعتادة =

  تفصيليا طريقة أداء العمل وبشكل متسلسل ومتتابع

  الكفاءة
تعبر عن درجة ا قتصاد في استخدام المدخdت، فھي عdقة بين كمية المدخdت وكمية 

  المخرجات

  القدرة على التأثير في اeخرين وحفزھم إلى تحقيق أھداف معينة  القيادة

  ھو اتخاذ قرار حاضر بشأن حدث مستقبلي، أو اختيار بديل من عدة بدائل لتنفيذه مستقبd  خطيطالت

  الخريطة التنظيمية
ھي عبارة عن رسم توضيحي لمكونات الھيكل التنظيمي من مراكز وظيفية ومستويات 

  إدارية
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  .رقابةال ،(القيادة، التحفيز، ا تصا ت) توجيهال ،تنظيمال ،طيطتخال )عنصرلكل  ن 52.0( 

  لترتيبل )ن 0.25 ( 
  

  

 

  
    

  
 

  



جامعت محمد بىضياف املصيلت 

ت وعلىم الدصيير  كليت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 كصم العلىم إلاكخصادًت                                                                

علىم اكخصادًت  : الخخصص

مخحان الدوزة العادًت للصداس ي ألاول جصحيح إ

 س املالأشىاق زأإلاكخصاد الىلدي و: امللياس
 ( هلاط07: )الجزء ألاول 

جيت في جطىزها  .1  ( هلطت1.75)؟ عّسف الىلىد واشسح الالمادًت الخدٍز

ف الىلىد  .أ ( ن0.75):حعٍس

 لها
ً
 للليم ومعخىدغا

ً
، أي بلبٌى ول أفشاد املجخمؼ وىظيلت ملبادلت العلؼ والخذماث وملياظا وهي .هي ول ما ًخمخؼ بلبٌى غام في الخذاٌو

 ال ًخجضأ مً اليشاط الاكخصادي الزي هى بطبيػخه وشاط احخماعي والىلىد ال جخمخؼ بصفتها هزه إال 
ً
ظاهشة احخماغيت وىنها جمثل حضءا

.بلبٌى أفشاد املجخمؼ لها

جيت في جطىزها ةشسح الالمادًــ . ب  ( ن01):   الخدٍز

جيت ة غشفذ بالالماديغشفذ الىلىد غبر الػصىس أشياال مخخلفت  : فياهذ غباسة غً الخذٍس

ثم أصبحذ مػادن هفيعت مً الزهب والفظت إلى أن أصبحذ غلى شيلها الزي وػشفه اليىم (...ظمً–كمح –حلىد )هلىد شلعيت-

 .بمخخلف أشياله

ظهشث الىلىد املػذهيت غىذ عجض هظام امللاًظت غلى جلبيت مخطلباث العىق، والىلىد املػذهيت هي جلً الىلىد املعيىهت : الىلىد املعدهيت -

 : وللىلىد املػذهيت شىالن هما .والزهب أو الفظت أو البروهض مً املػذن

 .هلىد مػذهيت واملت وفيها جخػادٌ كيمتها اللاهىهيت مؼ كيمتها همػذن -

ه -  .هلىد مػذهيت معاغذة وفيها جفىق كيمتها اللاهىهيت غلى كيمت املػذن الزي جحخٍى

وهي هلىد كاهىهيت إلضاميت ًصذسها البىً املشهضي، حيث أن الذولت جلضم ألاشخاص بلبىلها للخذاٌو دون أن ًيىن لهم : الىلىد الىزكيت-

لها إلى رهب أو فظت  .الحم في جحٍى

 .هزه البطاكت ًصذسها املصشف الخجاسي ، وال ٌشترط أن ًيىن لحامل هزه البطاكت سصيذ دائً في املصشف:الىلىد الئخماهيت -

طلم غليها هزلً الىلىد الشكميت وهي غباسة غً أسصذة هلذًت معبلت الذفؼ مسجلت غلى وظائط الىتروهيت : الىلىد الالكتروهيت-  ٍو

ل غً بػذ بىاظطت شبىت ألاهترهاث(....البطاكاث املمغىطت ) لت الخمٍى  .ومً خصائصها طٍش

 ( هلطت01.75) ؟  مشكل الخضخم ؟ وما هى هىع الخضخم الري كان شائدا في جلك الفترةMFكيف فّصس . 2

 ( هلطت01) :  M.Fجفصير مشكل الخضخم عىد . أ

م ظياظت هلذًت اهىماشيت ومصذسه هى الخىظؼ في إلاصذاس - الخضخم ظاهشة هلذًت مىحىدة في ول صمان وال ًمىً مىاحهخه إال غً طٍش

.الىلذي أي همى في هميت الىلىد بمػذٌ اهبر مً همى إلاهخاج

( هلطت0.75):هىع الخضخم الري كان شائدا خالل جلك الفترة. ب

.الخضخم الشوىدي-

 ( هلطت1.75) : هل ًمكن إعخباز شماشسة وججاز ألاوزاق املاليت وشطاء ماليين. 3

( هلطت0.75)ال -

( هلطت01):الششح -

 الصىت الثاهيت 

2020-2019: الصىت الجامعيت   



ت أو الاجحاداث الائخماهيت أو بىىن الادخاس أو ششواث الخأمين ألن  العماظشة و ججاس ألاوساق املاليت ليعىا وظطاء ماليىن مثل البىىن الخجاٍس

ش أوساق ماليت ثم  ،فهزه ألاهىاع مً املؤظعاث املاليت ال جيشأ أوساق ماليت خاصت بها ليي ًصبح دوسها بعيط و إهما هى مجشد هلل أو جمٍش

ً مً العىق ً أو معدثمٍش . جخلاض ى غمىلت وال جخحمل مخاطش  إصذاسها مً خالٌ مؤظعاث أخشي إلى مشتًر

 ( هلطت1.75) ؟ ما هى امللصىد بالصىق الىلدي وما هي أكصامه. 4

( هلطت0.75):الصىق الىلدي . أ

الحظ )ألاحل املاليت كصيرة باألوساقوهي العىق التي ًجشي الخػامل فيها  أهميتألاظىاق لهزه أنأي جلل مذة اظخحلاكها غً ظىت واحذة ٍو

ت حػخبر مً  هبر املخػاملين في هزه أهبيرة في جىفيز العياظت الىلذًت وبالخالي فئن مخاطش الاظدثماس فيها جيىن كليلت ولزلً فئن البىىن الخجاٍس

.العىق 

 ( هلطت01): أكصامه .ب

ىلعم بذوسه :ًىلعم العىق الىلذي إلى ظىكين  العىق ألاٌو ًطلم غليه ظىق إلاصذاس والعىق الثاهىي ًطلم غليه إظم ظىق الخذاٌو ٍو

.إلى ظىق الخصم وظىق اللشوض كصيرة ألاحل 

( هلطت1.75) : M2عّسف الكخلت الىلدًت باملعنى الىاشع. 5

+M1   ت والىدائؼ ألحل التي  حعخحم خالٌ فترة كصيرة الىدائؼ إلادخاٍس

 ( هلطت1.75) :ما هي دوافع الطلب على الىلىد عىد كينز .6

 دافؼ املػامالث -

 دافؼ الاحخياط  -

 دافؼ املظاسبت   -





( هلاط09): امللازهت بين املصطلحاث الخاليت  :الجزء الثاوي

 أوجه الاخخالف أوجه الدشابت املصطلحاث

اللبىالث املصسفيت وشهاداث 

. إلاًداع اللابلت للخداول 

 ( هلطت1.5)

أدواث ائخمان كصيرة 

ألاحل ًخم جذاولها في 

.العىق الىلذي

 ( هلطت0.5)

جمثل إحذي أشياٌ الاكتراض، بحيث ًصادق البىً غلى سحب :اللبىالث املصسفيت -

ٌ(شخص مػىىي أو طبيعي)مػين لصالح  .فيصبح للسحب ظمػت جمىحه كابليت الخذاو

 جمثل شهاداث إلاًذاع شهاداث جصذسها البىىن :شهاداث إلاًداع اللابلت للخداول  -

خ  واملؤظعاث املاليت هئثباث بئًذاع مبلغ مً املاٌ لذيها لفترة صمىيت محذدة ولها جاٍس

( هلطت01).اظخحلاق ملابل ظػش فائذة

ألاشهم والصىداث 

 ( هلطت1.5)

لت  أدواث ائخمان طٍى

ألاحل ًخم جذاولها في 

.ظىق سأط املاٌ

( هلطت0.5)

ًمثلالعهم :ألاشهم  -
ً
ٌػخبرالعهمحامل والششهت،ماٌسأطمًحضءا

ً
مًلجضءماليا

للشبحمػشطهفائذجهوالششهتفيالخذخلحمحاملهٌػطيالعهمفئنولزلً،الششهت

  .والخعاسة

فيمثلالعىذوأما :الصىداث -
ً
.الحيىمتأوالششهتغلىكشضمًحضءا

العىذحامل
ً
.وثابختمحذدةبفائذةكشضأداةفهىلعذادهمحذدوكذ ولهٌػخبر ملشطا

 ( هلطت01)

الصىق ألاولي والصىق 

 ( هلطت1.5)الثاهىي 

أظىاق ماليت 

( هلطت0.5)

 ظىق إلاصذاس:الصىق ألاولي  -

( هلطت01)ظىق الخذاٌو :الصىق الثاهىي  -

للد جم إحدصاب الىلاط الخاصت باإلجاباث ألازبعت ألاولى فلط، وأي إجابت إضافيت عن بليت 

 .ألاشئلت لم جؤخر بعين إلاعخباز لعدم الخليد باملطلىب الىازد في الجزء ألاول من إلامخحان



الىلىد اللاهىهيت والىلىد 

 ( هلطت1.5)الىدائع 

 0.5)إصذاساث هلذًت

(هلطت

 .ًصذسها البىً املشهضي وهي ملمىظت: الىلىد اللاهىهيت -

ت وهي غير ملمىظت: الىلىد الىدائع - ( هلطت01).جصذسها البىىن الخجاٍس

شياشت الصىق املفخىحت 

وشياشت شعس إعادة الخصم 

 ( هلطت1.5)

أدواث العياظت 

.الىلذًت

( هلطت0.5)

خل البىً املشهضي إما هبائؼ لألوساق املاليت أو مشتري ففي ًخد:  شياشت الصىق املفخىحت -

 حالت الخضخم ًخذخل هبائؼ وفي حالت الىعاد ًخذخل همشتري

هى العػش الزي ًخلاطاه البىً املشهضي للاء إغادة خصم : شياشت شعس اعادة الخصم -

ت في حالت الخضخم ًشفؼ هزا العػش وفي حالت الىعاد ًخم جخفيظه  .الىسكت الخجاٍس

 ( هلطت01) -

 ألجل والىدائــع جحذ عالىدائـ

الطلب 

 ( هلطت1.5)

 هي مبلغ مً الىدٌعت

املاٌ ًخم حفظه أو 

إًذاغه في البىً ملذة 

مػيىت محذدة أو غير 

محذدة وفم غلذ 

وششوط مبرمت ًخفم 

غليها الطشفين صاحب 

يىن  املبلغ والبىً، ٍو

رلً بهذف حفظ املاٌ 

.أو جىفيره أو اظدثماسه

( هلطت0.5)

وهي املبالغ التي جىدع لذي البىىن ملذة مػيىت وال ًحم للمىدع خاللها سحب   :الىدائع ألجل-

كيمت الىدٌػت كبل اهتهاء املذة املػيىت، وجلىم البىىن بذفؼ فىائذ غلى هزه الىدائؼ ًضداد 

مػذلها باصدًاد مبلغ الىدٌػت ومذتها وال ًحم للػميل سحب الىدٌػت إال بػذ اهتهاء املذة 

.املخفم غليها وإال فلذ حله في الحصٌى غلى الفىائذ

حم للػميل إلاًذاع فيها أو السحب منها في أي وكذ ٌشاء وليغ لها : الىدائع جحذ الطلب- ٍو

 ( هلطت01).فىائذ





 ( هلاط04) :الجزء الثالث 

 ( هلطت01).جحذًذ ظػش الفائذة الخىاصوي غىذ هينز :(A)ًمثل الشيل  .1

2. Mo:( هلطت01).غشض الىلىد Md: ( هلطت01).الطلب غلى الىلىد 

( هلطت01).جحذ ًذ ظػش الفائذة الخىاصوي بياهيا .3
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ح. هــــــــــادف : ألاشخاذة وهللا ولي الخىفيم  

 سعر الفائدة التوازني 
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