
 

 التمرين األول:
 ، مدعما اإلجابة بالتمثيل البياني؟ما ىو المقصود بالناتج الكامن، بالفجوة االنكماشية والفجوة التضخمية -1

 مع إعطاء مفيوم كل أداة؟ ؟تستطيع الحكومة التأثير عمى مستوى النشاط االقتصادي ما ىي أدوات السياسة المالية -2

أو بصيغة أخرى: إذا أرادت الحكومة تخفيض معدالت البطالة، فقامت ، صياغة السياسة المالية يالمضاعف ف اشرح كيف يفيد تحديد -3
، أم في حالة الميل الحدي 0.5، ىل السياسة أكثر فعالية في حالة الميل الحدي لالستيالك يساوي %20بتخفيض الضرائب بـ 
 .0.0لالستيالك يساوي 

 ؟، في الواقعةتحقق العمالة الكامم أنىل بإمكان الحكومة من خالل السياسة المالية  -4

 اشرح نظرية الميزانية المتوازنة؟  -5

 التمرين الثاني:
 لتكن لديك المعمومات التالية الخاصة باقتصاد مكون من ثالث قطاعات:

I0=20        G0=80      C=0.7Y+200 

 المطموب:
 واالستيالك في التوازن. حساب الدخل التوازني ، -1

 .% 150ـ ب راالستثما ارتفعماذا يحدث لمتوازن إذا   -2
 أحسب مضاعف االستثمار. -3
 ؟.ون 30 ـب الحكومي  اإلنفاقماذا يحدث لمدخل إذا انخفض   -4
 أحسب الدخل الجديد. 260إلى  االستيالك المستقلإذا ارتفع   -5

 التمرين الثالث:
 لتكن لدينا المعطيات التالية القتصاد بمد ما:

I0=200    Tx0=600      C=0.6Yd+1000     G0=500    Tr0=100 

 أكتب شرط التوازن ليذا االقتصاد. -1

 أحسب الدخل التوازني، واالستيالك واالدخار عند التوازن. -2
 أحسب رصيد الميزانية، وعمق عمى النتائج. -3

 ،  ما ىي حالة االقتصاد، حدد طبيعة الفجوة وأحسبيا.2000إذا كان الدخل في التشغيل التام  -4

 جامعة محمد بوضياف المسيمة

 
 كمية: العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

السنة الثانية مالية ومحاسبة                                  المالية والمحاسبية                        قسم: العموم   
2019/2020السنة الجامعية                                                                (02)المقياس: اقتصاد كمي   

 02سمسمة تمارين رقم: 
 النموذج الكينزي/التوازن في حالة ثالث قطاعات



 الكامل، متبعا السياسة المالية؟كيف يستطيع االقتصاد تحقيق مستوى التوظيف  -5

 (.1/6=الميل الحدي لمضريبة)إذا عممت أن الضريبة أصبحت مرتبطة بالدخل،  -6

 أحسب الدخل التوازني الجديد، ما ىي حالة االقتصاد والميزانية.  -

 أحسب التغّير في االستيالك واالدخار. -

 التمرين الرابع:

 في اقتصاد لو الخصائص اآلتية:
C=0.75Yd+200   Tx=0.2Y+100    Tr0=100    G0=300        I0=200 

 أكتب عبارة التوازن انطالقا من شرط التوازن. -1

 أوجد قيمة الدخل التوازني، واالستيالك في التوازن. -2

 أحسب رصيد الميزانية العامة لمدولة وفسره. -3

 مثل الميزانية بيانيا. -4

 يجب أن تنتيجيا الدولة لتحقيق ذلك؟ ىي السياسة التي حالة التوازن، ما إلىلموصول بالميزانية  -5

 ما اثر ذلك عمى الدخل في التوازن. -6

 ، ما تأثير ذلك عمى الدخل التوازني؟ وعمى الميزانية؟0.25 إلى 0.2ارتفعت نسبة الضرائب المتعمقة بالدخل من  إذا -7

 التمرين الخامس:
 ليكن لدينا اقتصاد مغمق ولو الخصائص التالية: 

         
         

           
                                                              

 انطالقا من ىذه المعادالت، حدد العالقة التي تسمح بحساب الدخل التوازني. -1

 اذا كانت لدينا القيم التالية: -2

                                                                                    

 أوجد قيمة الدخل التوازني؟ -

الزيادة في الدخل الوطني، من خالل التأثير عمى عوامل  الحكومةاذا كان االقتصاد يمر بوضعية تكون تحت مستوى التشغيل التام، وأراد  -3
ذاان ىو الجباية، العام، فان أول متغير يؤخذ بالحسب اإلنفاقأخرى من سياسة الميزانية، غير  بمقدار  الضرائبأرادت الحكومة تخفيض  وا 

 ون. 00

 فما ىي صيغة، وقيمة مضاعف الضريبة؟ - أ

 الدخل، وعمى رصيد الميزانية؟ أثر ذلك عمىما  - ب

 ون. 00، ىل يكون األثر نفسو مثل تخفيض الضريبة بمقدار ون 00الحكومي بمقدار  اإلنفاقلو كانت الزيادة حدثت في  -4

 وحدة، فما أثر ذلك عمى الدخل؟ 00اذا أرادت الدولة التأثير عمى النشاط االقتصادي من خالل زيادة التحويالت بـ  -5

 عمى الدخل الوطني، ورصيد الميزانية لمحاالت الثالثة: األثرقارن  -6

 ون. 00تخفيض الضريبة بمقدار  -

 ون. 00الحكومي بمقدار  اإلنفاقزيادة  -

 ون. 00التحويالت بمقدار زيادة  -
 أساتذة المقياس

 



 التسخين األول: 

 السقرؾد بالشاتج الكامؽ، بالفجؾة االنكساشية والفجؾة التزخسية: -1

)األرض، العسل، رأس  اإلنتاجىؾ ذلػ السدتؾى مؽ الشاتج السقجر عمى أساس أن جسيع عؾامل  الشاتج الكامن: -
 السال( في حالة تؾعيف كامل.

وإجسالي الشاتج الؾطشي، ولكؽ الشاتج السسكؽ أكبخ  ىي عبارة عؽ الفخق بيؽ الشاتج السسكؽ الفجهة االنكساشية: -
 ، وىي الحالة التي تسيد معغؼ الجول سؾاء الستقجمة أو الشامية.الشاتج الؾطشي إجساليمؽ 

ىي عبارة عؽ الفخق بيؽ إجسالي الشاتج الؾطشي والشاتج الكامؽ، ولكؽ إجسالي الشاتج الؾطشي  الفجهة التزخسية: -
 دة تحجث مثل ىحه الحالة في فتخات التؾسع في الجورات االقترادية.، وعاأكبخ الشاتج الكامؽ

 التسثيل البياني: -

 الفجهة التزخسية الفجهة االنكساشية

  

 جامعة دمحم بهضياف السديمة

 كمية: العمهم االقترادية والتجارية وعمهم التدييخ
الدشة الثانية مالية ومحاسبة             قدم: العمهم العمهم السالية والسحاسبة                                      

 2019/2020الدشة الجامعية                                                               (20)السكياس: اقتراد كمي 
 20تسارين رقم: السمدمة حل 

 الشسهذج الكيشدي/التهازن في حالة اقتراد مكهن من ثالث قظاعات



 
 

السالية، باستخجام األدوات التالية: االنفاق يسكؽ الحكؾمة التأثيخ عمى مدتؾى الشذاط االقترادي مؽ خالل الدياسة  -2
 الحكؾمي، التحؾيالت، الزخائب، حيث:

 .Gاإلنفاق الحكؾمي: يسثل ما تشفقو الحكؾمة لقاء الحرؾل عمى الدمع والخجمات، وعادة ما يخمد ليا بالخمد: -
 .TRخمد التحؾيالت: يسثل ما تجفعو الحكؾمة لألفخاد والسؤسدات، بجون أي مقابل، ويخمد ليا بال -
 .Txالزخائب: يسثل ما تدتمسو الحكؾمة مؽ األفخاد والسؤسدات بجون مقابل مباشخ، ويخمد ليا بالخمد  -

يفيج تحجيج السزاعف، في السفاضمة بيؽ أدواة الدياسة السالية السختمفة، مؽ خالل تؾضيح فعالية كل أداة لتحقيق  -3
معجل البظالة عشجما يكؾن السيل الحجي لالستيالك اليجف السدظخ، أي أن تخفيض يكؾن أكثخ فعالية في تخفيض 

 (. 8.5(، وأقل فعالية في حالة السيل الحجي لالستيالك )8.8)
، ويخجع ذلػ إلى عجم مخونة ليذ بإمكان الحكؾمة مؽ خالل الدياسة السالية أن تحقق العسالة الكاممة في الؾاقع -4

إلى انخفاض الظمب الكمي،  )أي عجم القجرة عمى االستخجام  الجياز اإلنتاجي لمجول، وخاصة الشامية مشيا، باإلضافة
الكامل لعؾامل اإلنتاج وبالتالي زيادة اإلنتاج(، وىحا ما يسيد االقتراديات مشح أواخخ الدتيشات، وأوائل الدبعيشات، 

 ة.حتى وان حجثت في اقتراد بمج ما فيي استثشائية فقط، مثل وىحا ما حجث خالل الحخب العالسية الثاني
: تحجث ىحه الحالة في حالة زيادة اإلنفاق الحكؾمي والزخائب بشفذ السقجار، حيث نجج أن نغخية السيدانية الستؾازنة -5

بشفذ الحكؾمي، والزخائب بشفذ السقجار يؤدي الى زيادة الجخل  اإلنفاقالسزاعف يداوي الؾاحج، أي أن الديادة في 
 السقجار، مع بقاء السيدانية عمى حاليا أي:

         . 

  . HAAVELMOوىحا ما يعخف بشغخية 

 

 



 التسخين الثاني : 

 حداب الجخل التهازني و اإلستهالك عشج التهازن :  (1
  (:   )حداب مدتهى الجخل التهازني -1-1

عشج التؾازن          

     

ث قظاعات ، فباإلضافة إلى قظاع أما فيسا يخص عبارة الظمب الكمي ففي ىحا التسخيؽ نحؽ في حالة إقتراد مكؾن مؽ ثال
العائالت وقظاع األعسال ىشالػ القظاع الحكؾمي مؽ خالل اإلنفاق الحكؾمي، حيث ان الظمب الكمي في ىحه الحالة ىؾ 

 أي : (  (، الظمب الحكؾمي) ، والظمب اإلستثساري)( عبارة عؽ الظمب اإلستيالكي)

          
                                                 : ولجيشا السعظيات التالية 

                   
                                                           

                 
           

 

  (:   قيسة اإلستهالك عشج التهازن)حداب  -1-2
             

                 

  

 

 

  %150ماذا يحجث لتهازن إذا إرتفع االستثسار بـــــ  (2
 فإن ذلػ يعشي: %158 إذا إرتفع اإلستثسار بـــــ

           

           

        ́     

  ́            

     ́   الجخل التؾازني الججيج في حالة -

عشج التؾازن   الججيج        ́ 

  ́   ́        

        

       



  ́                  

  ́           

      ́             

     ́      

 

 

́       100=فإن الدخل التوازني سوف يرتفع بــــ %151بــــ  إذا إرتفع اإلستثمار       

 (:  حداب مزاعف اإلستثسار ) (3
 بحيث لجيشا:ستثسار يجب تحجيج الببارة العامة لجخل التؾازني في ىحه الحالة قبل حداب مزاعف اإل

عشج التؾازن          

          
     ̅           

            ̅̅ ̅̅            
           ̅̅ ̅̅         
   

 

     
   ̅̅ ̅̅         

 :   مزاعف اإلستثسار  -
    

 

     
    ̅               

   
   

   ̅
 

 

     
 

 

     
 

 

 ون: 30( بــــــ    ماذا يحجث لجخل إذا إنخفض اإلنفاق الحكهمي)  (4
 لجيشا عبارة الجخل التؾازني ىي :

   
 

     
   ̅̅ ̅̅         

 يسكؽ التعبيخ عؽ التغيخ في الجخل التؾازني نتيجة تغيخ اإلنفاق الحكؾمي كسا يمي:

    
 

     
    ̅               

   
   

  
 

 

     
 

 

     
      

   

  
                  

             
 

 ون(. 188( سؾف يشخفض بـــــ ) ́ ون فإن الجخل التؾازني) 38( بـــ    نخفض اإلنفاق الحكؾمي )إذا إ

  ́       ́  

        

 

         
 



 ون: 260( إلى   ( بعج إرتفاع اإلستهالك السدتقل ) ́ الجخل التهازني الججيج )  (5
   يالك السدتقل )( ستعتسج في ذلػ عمى قيسة مزاعف اإلست ́ لتحجيج الجخل التؾازني الججيج )

( ، حيث سشقؾم أوال 
 (  ونجج في ىحا الرجد مايمي:   ( بدبب تغيخ اإلستيالك السدتقل)   بتحجيج قيسة التغيخ في الجخل التؾازني )

    
 

     
    

               

    
 

       
   

 

 

 مؽ جية أخخى لجيشا :

     ́          ́         

 ́           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 ́       

 



 :  الثالثالتسخين 

 كتابة شخط التهازن لهحا اإلقتراد: (1
عشج التؾازن                                                                      

 حيث:  

                                                                                                                                  

 و ،( وليذ الجخل الجاري وذلػ لؾجؾد قظاع الجولة في ىحا اإلقتراد  الحظ أن دالة اإلستيالك تعتسج عمى الجخل الستاح )
   السفخوضة في اإلقتراد ) يشعكذ دور الحكؾمة في ىحا اإلقتراد مؽ خالل الزخائب

( وكحا التحؾيالت واإلعانات 
، و يعخف الجخل الستاح بأنو عبارة عؽ الجخل الجاري مظخوحا مشو الزخائب ومزافا إليو اإلعانات والتحؾيالت (   )

                                           الحكؾمية، بحيث يسكؽ كتابة عبارة الجخل الستاح كسا يمي:
        

     

 بتعؾيض الببارة األخيخة في دالة اإلستيالك نجج:

             
      

 يسكؽ إعادة كتابة شخط التؾازن كسا يمي:  

                
            

            

                    
      

 

  

 

 :الجخل التهازني واإلستهالك واإلدخار عشج التهازن  (2

 ( أعاله يسكؽ إستخالص مدتؾى الجخل عشج التؾازن بحيث  مؽ الببارة ):  قيسة الجخل التهازني -

   
 

       
                                     

                                   

 

                          

 

  

   
 

     
              

             

 

        

 



  مدتهى اإلستهالك واإلدخار عشج التهازن: -
 لجيشا دالة اإلستيالك عؽ التؾازن مؽ الذكل التالي: 

             
          

  
        

             
  ( نجج:81( في )82) بتعؾيض 

                   
      

                           

  

  عشج التؾازن فإن الجخل يؾزع بيؽ اإلستيالك واإلدخار ومدتؾى الجخل السعشي ىشا ىؾ الجخل الستاح )
( وليذ الجخل  

 ( حيث:  الجاري )

  
        

  
        

                        

     
               

  

 : (BS)حداب رصيج السيدانية  (3

السعتسج أساسا عمى الزخائب  الجولة ) إيخادات(مفيؾم فائض مجاخيلعمى ( يدتشج BSإن مرظمح رصيج السيدانية الحكؾمية )
 ((  ( ودفعات التحؾيالت واإلعانات) مذتخياتيا مؽ الدمع والخجمات)بالشدبة إلنفاقيا اإلجسالي)الستكؾن أساسا مؽ  (  )

 أي: 

             

 أو متؾازنة ميدانية متعادلة        ، فائض في السيدانية          عجد في السيدانية،      

 مؽ جية أخخى لجيشا :

       
     ,                ,                  

                 

 

 نالحظ أن السيدانية الستعمقة بيحا اإلقتراد ىي في حالة تؾازن أي أن اإليخادات العامة لجولة تداوي الشفقات العامة . 

        

       
 

     



  (حالة اإلقتراد إذا كان دخل التذغيل التام  (4
 ون :  2800يداوي  ) 

( مع   شخنا في التسخيؽ األول فإنو يتؼ تحجيج حالة اإلقتراد مؽ خالل مقارنة الجخل أو الشاتج الؾطشي الفعمي السحقق )كسا أ
  الجخل أو الشاتج الكامؽ )

عؽ طخيق جسيع السؾارد ( والحي يعبخ عؽ أقرى حجؼ لمشاتج الؾطشي الحي يسكؽ الؾصؾل  
 نجج: وفي ىحا الرجد الستاحة لمسجتسع

  الشاتج الكامؽ )
 3588(=   الجخل التؾازني السحقق) 2888( =  

  ( أكبخ مؽ مدتؾى الشاتج الكامؽ )  ومشو فإن ىحا اإلقتراد في حالة تزخؼ ألن الجخل التؾازني )
  ) 

 طبيعة الفجؾة : فجؾة تزخسية -

الفجؾة التزخسية = 
 فجهة اإلنتاج  
 السزاعف

 

   -  جؾة اإلنتاج = ف -
 ون  788= 3588-2888=   

   السزاعف=  -

    
 =   

      
 =2.5 

    الفجؾة التزخسية =  -

    
 ون  288= 

يدتظيع اإلقتراد تحقيق مدتهى التهعيف الكامل عن طخيق أدوات الدياسة السالية وذلك من خالل إما بتخفيض  (5
 أو التحهيالت أو من خالل زيادة الزخائب.اإلنفاق الحكهمي 

 :   تخفيض اإلنفاق الحكؾمي - أ
                                         

     
 

     
      

     
    

   
       

 ون  288إذن يجب تخفيض اإلنفاق الحكؾمي بــــ 

 : (    التحؾيالت الحكؾمية )تخفيض   - ب

                 

وذلػ مؽ خالل التعبيخ .مزاعف التحؾيالت الحكؾمية ويسكؽ إستخالصو بإستخجام عبارة الجخل التؾازني        -
   عؽ التغيخ في الشاتج أو الجخل التؾازني الشاتج عؽ تغيخ التحؾيالت الحكؾمية فقط أي:

    
 

     
                        

                



    
 

     
       

         
   

    

 
 

     
 

  

                   
   

     
       

        
    

   
      

 ون     ومنه يجب تخفيض التحويالت الحكومية بـ  

 لدينا   :(   زيادة الزخائب )  - ت

            

     
  

   
 

   
  

   
      =      

    

     
       

               

        

.ن و 467ر ومشو يشبغي زيادة الزخائب بسقجا  

 الزخائب أصبحت مختبظة بالجخل مؽ الذكل: (:  ́ حداب الجخل التهازني الججيج ) -6-1

      
                                                                         

 

 
  

 عبارة الجخل التؾازني تربح مؽ الذكل: 

               
            

               

                       
      

  ́  
             

     
        

        

  ́  
                            

(           
 
 
 )

 



  

 
 في حالة التذغيل التام ىؾ ومشو نالحظ أن اإلقتراد 

  :  حداب رصيج السيدانية  -

             
                                    

               
 

 
       

 

 الجولة ميدانية  رصيجؾجج فائض في ببسا أن رصيج السيدانية مؾجب فإنو يسكؽ القؾل 
 حداب التغيخ في اإلستهالك واإلدخار: -6-2

 ́                              /                            
 

 ́       (        )        /                              
            

 ́       (     
       ) 

  ́          (         
 

 
          ) 

  ́            

  ́       

      ́               

 
 

 مؽ جية أخخى لجيشا : 
  

 
́    ́     ́      ́    ́    ́  

  ́
 
  ́       

    ́       

  ́
 
            

 

 
            

  ́
 
         

    ́    ́    ́               

   ́       
      ́              

 
 
 

 
 
 
 

  ́       

       

 

         

         



 التسخين الخابع : 

 كتابة عبارة التهازن إنظالقا من شخط التهازن: (1

                

                

            
               

                  
          

                       
          

                       
          

   
             

     
        

     

 :التهازنيإيجاد قيسة الجخل التهازني واإلستهالك  (2

  

   
             

     
        

    
                               

                
  

 

  

 

 قيسة اإلستهالك التهازني:  -
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  :BSالعامة لمجولة سيدانية الحداب رصيج  (3

             
                       
                            

 

        
 

        

      

 



 

  .رصيج السيدانية مؾجب وبالتالي فإن السيدانية في حالة فائض

 تسثيل رصيج السيدانية بيانيا:  (4

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهي الدياسة السالية التي يجب أن تشتهجها الجولة:تهازن اللمهصهل بالسيدانية إلى حالة  (5
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السدتقمة بــــ ض الزخائب خفون أو  58يدتؾجب رفع اإلنفاق الحكؾمي أو التحؾيالت بــــ  تؾازن اللمؾصؾل بالسيدانية إلى حالة 
  ون أو بتؾليف مختمفة مؽ التخفيزات لمستغيخات السحكؾرة سابقا.  58

 هحه التغيخات عمى الجخل في التهازن:أثخ  (6
 ون: 58الحكؾمي بــــ  اإلنفاقحالة زيادة  - أ

 
           

    
 

      
     

    
 

                
      

        

 ون. 125ون فإن الجخل التؾازني سؾف يختفع بـــــ  58ونتيجة لديادة اإلنفاق الحكؾمي بــــ ومشو 

 ون: 58بــــ  التحؾيالت الحكؾميةحالة زيادة  - ب
             

    
 

      
      

    
    

                
      

          

 

 ون. 93.75ون فإن الجخل التؾازني سؾف يختفع بـــــ  58 التحؾيالت الحكؾمية بكيسة ونتيجة لديادةومشو 

 ون: 58بــــ  خفض الزخائب السدتقمةحالة   - ت
              

    
 

      
      

    
     

                
       

          

 ون. 93.75ون فإن الجخل التؾازني سؾف يختفع بـــــ  58 بكيسة السدتقمة إلنخفاض الزخائب ونتيجة ومشو 

 :أثخ ذلك عمى الجخل التهازني والسيدانية  ما 0.25إلى   0.2من  ( )بالجخل ستعمقة إذا إرتفعت ندبة الزخائب ال (7
 بالذكل التالي  الججيج التؾازنيلجيشا عبارة الجخل  األثخ عمى الجخل التؾازني: - أ
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́ )إلى  (     ) أدى رفع معجل الزخيبة مؽ  . ون  158إال خفض قيسة الجخل التؾازني بــــــ  (     

 األثخ عمى السيدانية :   - ب
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́ ( إلى )     ) أدى رفع معجل الزخيبة مؽ  ون  58بديادة قجرىا  188إلى إرتفاع رصيج السيدانية إلى  (     

مع تحيات أساتذة المقياس




