
 2022/2023  الجامعي  الموسم                                                                                                            الوادي  لخضر  حمهجامعة      
 11/01/2023التاريخ :                                                                                                  اقتصاد نقدي وبنكي  ثالثة  السنة    

 الدوليةاملالية  مقياس يف متحان السداسي األولا
 نقاط 08....................................................................................................................................:ري الجانب النظ   

 عرف املصطلحات التالية: -1

 ، سعر الصرف الفعلي الحقيقيالعمالت القياديةحقوق السحب الخاصة، معدل التغلغل،                                

 فسر املنحنى التالي: -2

                   
 نقطة 12..................................................................................................................................:جانب التطبيقيال   

  

  مليون وحدة نقديةالوحدة  nفي السنة   xالتالية حول البلد  االفتراضية لتكن لديك املعلومات 

 49.455استمارات أخرى                         287.28استثمارات مباشرة من البلد إلى الخارج 

 25.2حساب رأس املال                         143.64من الخارج إلى البلد                         

 3.15رصيد الدخول االستثمارات                                         -88.3575منتجات مشتقات مالية 

  -7.56تغير املوجودات االحتياطية                                                          -126تحويالت جارية 

  1756.125واردات السلع                                                          2205صادرات السلع 

 142.695صادرات خدمات                                      976.5استثمارات في املحفظة: حقوق 

 71.3475واردات خدمات                                    661.5التزامات                               

                            12.6رصيد الدخول العمال 

 األسئلة

 صنف الحسابات التالية الى مستقلة وتابعة -1

 قم بإعداد ميزان املدفوعات  -2

 معناها والسهو وفسر عين قيمة األخطاء  -3

 وماذا يعني ذلك  إلى التمويلهل لدى هذا البلد قدرة أم حاجة  -4

 احسب ميزان الخدمات وعلق عليه  -5

 احسب امليزان األساس ي -6

 احسب نسبة التغطية وفسر معناها. -7

علمت ان الناتج الداخلي الخام لهذا  إذا .والداخلية الخارجية التوازنات على التعليق في واستعمله االستيعاب قيمة احسب -8

والنفقات العمومية  5300واالستثمار  2004.55مليون وحدة نقدية، وان االستهالك بلغ  16200البلد في تلك السنة يساوي 

 (.)مليون وحدة نقدية 8400

 

 بالتوفيق                                                                                                                                         



 

 تعريف املصطلحات: -1ج

 : هو حصة الواردات من اجمالي العرض الكلي للدولةمعدل التغلغل

 : هو حصة الصادرات من مجموع الطلب الكلي للدولةمعدل املجهود للتصدير

 وهو يعبر عن تطور املعدل الحقيقي لتبادل سلة سلع محلية مع سلة سلع لدول أجنبية: الحقيقي تعددسعر الصرف امل      

مختارة، وهو أكثر أنواع الصرف أهمية بالنسبة لصناع قرار السياسة االقتصادية ملا يعكسه من تطور للقوة الشرائية للعملة 

املحلية مقارنة بالقوة الشرائية لعمالت أهم الشركاء التجاريين للدولة املعنية وبالتالي تطور القدرة التنافسية لالقتصاد املحلي 

 األجنبية التي يتعامل معها االقتصاد املعني حيث يعبر عنه بالعالقة التالية:مع بقية االقتصاديات 

)سعر الصرف الثنائي الحقيقي خالل فترة املقارنة/سعر الصرف الثنائي الحقيقي × ت= سعر الصرف املتعدد الحقيقي

 خالل فترة األساس

دولة أجنبية عملتها ضمن سلة العمالت املعنية، والتي : يعبر عن الوزن الترجيحي للمعامالت التجارية للدولة املحلية مع ت

يمكن حسابها من خالل نسبة صادرات الدولة املحلية للدولة األجنبية املعنية الى اجمالي صادراتها أو من خالل نسبة مجموع 

 تجارتها )ص، و( مع الدولة املعنية اال اجمالي تجارتها )ص، و(.

دولية وأداة تستخدم في املعامالت بين الصندوق والبلدان األعضاء، وليس  : هي عملة حسابيةحقوق السحب الخاصة

لها وجود مادي، بل عبارة على قيود محاسبية في حسابات الصندوق والبنوك املركزية للدول األعضاء في شكل بنود 

ممتلكيها من ، ال تقدم في شكل قروض بل تمكن DTS)مخصصات (، وفي الخصوم  DTS) موجودات (األصول مدرجة في 

 االستفادة من عمالت دولية، ليس من موارد الصندوق وإنما من األعضاء أصحاب الفوائض في موازين املدفوعات

 

 العالقة بين سعر الصرف الحقيقي والقدرة التنافسية -2ج

ة، بحيث وهو السعر الذي يعبر عن عدد الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع املحلي

 لتضخم يتحدد سعر الصرف الحقيقي من خالل تفاعل التغيرات على مستوى سعر الصرف االسمي ومعدالت ا

فهو يتميز بقياس القدرة على املنافسة، ويفيد املتعاملين االقتصاديين في اتخاذ قراراتهم وبالتاي يعتبر محددا رئيسيا 

 لحركة الصادرات والواردات القتصاد دولة معينة.

كلما ارتفعت قيمة سعر الصرف الحقيقي فذلك يعني ارتفاعا في املستوى العام لألسعار املحلية نسبة لألسعار األجنبية  اذ

وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على السلع األجنبية مقارنة بالسلع املحلية بشكل يدفع لتسجيل عجز في الحساب الجاري مليزان 

 قيمة سعر الصرف الحقيقي ومنه يمكن أن نستخلص الحاالت التالية: املدفوعات والعكس صحيح في حال انخفضت

 فهذا يعني أن العملة املحلية مقيمة عند عقيمتها الحقيقية. 1إذا كان سعر الصرف الحقيقي يساوي 

 فهذا يعني أن العملة املحلية مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية. 1إذا كان سعر الصرف الحقيقي أكبر من 

 فهذا يعني أن العملة املحلية مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية. 1سعر الصرف الحقيقي أقل من إذا كان 

 

  -3اإلجابة 

 ثاني:ال مرينل التح

 طويل أو قصير تابع األموال املشتقة منهاطلب وعرض الحسابات املذكورة في نص التمرين مستقلة و  -1

 املدفوعات:إعداد ميزان  - -2
409.9725 



  =املعامالت الجارية سابح -1

 448.875                             السلع 

 2205صادرات 

 -1756.125واردات 

 71.3475                         الخدمات 

 142.695درات صا

  -71.3475واردات 

  15.75                               التحول 

 12.6دخول عمال 

 3.15دخول استثمارات 

 612                   التحويالت الجارية- 

 حساب رأس املال  -2

 املالي(  )الحسابحساب العمليات املالية  -3

 143.64               االستثمارات املباشرة-  

  -287.28من البلد إلى الخارج 

 143.64البلد الخارج إلى  من

 153              استثمارات في املحفظة-  

  -976.5حقوق 

 661.5التزامات 

  88.3575       مشتقات ماليةمنتجات-  

  49.455                 استثمارات أخرى 

 ∆ 7.56          املوجودات االحتياطية-  

 : تعيين قيمة األخطاء والسهو -3

 .املالية(رأس املال+ حساب العمليات  + حساب)مجموع حساب العمليات الجارية  ∑هي عكسو        

                                   =- [409.9725( +505.1025- )+25.2 ]= - [69.93- ]= 69.93 

 = حساب املعامالت الجارية +حساب رأس املال  2+1 :التمويلإلى القدرة أو الحاجة  -4

                                               =409.9725+25.2  

مصدر صافي  لى التمويل وتعني أن هذا البلدوهي قدرة ع 0< 435.1725=                                               

 (0> والحساب املالي ،0< مالحظة ميزان العمليات الجارية )يمكنلرؤوس األموال 

 واردات الخدمات -الخدمات صادرات =  ميزان الخدمات -5

                                    =71.3475 

 نالحظ أن ميزان الخدمات يدعم الفائض في امليزان التجاري 

 (حساب العمليات الجارية+ حساب رأس املال+ حساب املعامالت املالية)=  ساس يامليزان األ  -6

505.1025- 

25.2 



                     390.45 +25.2( +505.1025-= )69.93- 

 صادرات السلع                                                    

             100*                   =   نسبة التغطية التغطية:حساب نسبة  -7

 واردات السلع                                                     

 

 

                                                      2205 

                                            *                      =100 =125.56%  

                                                    1756.125 

نسبة بالصادرات تغطي الواردات وتفوقها أي العائدات من الصادرات تغطي فاتورة الواردات وهناك فائض 

25.56%  

  A= C+I+G :االستيعاب -8

A= 2004.55+5300+8400 

   = 15704.55 

 Y> Aنالحظ أن  التعليق:

 نجد أن

 Y-A= 16200-15704.55=495.45=X-M 

وهو يساوي  يباع إلى الخارج الفرق االنتاج املحلي أكبر من االنفاق أو االستهالك املحلي فإن  و أي أنه بما أن الناتج أ

 والواردات.بين الصادرات الفرق  تماما

 

 


