
 

 4 من 1الصفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ديرية التربية لوالية الشلف    م                                                                  وزارة التربية الوطنية  

  2017 ماي ورة :د                                          امتحان البكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي         
 الشرفة   - لثانوية :العقيد بوقرةا                                                       وإقتصاد     تسيير الشعبة:

 ونصف  ساعات 03المدة:                                       : اإلقتصاد والمانجمنت        اختبار في مادة
 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين 

 يحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة
  الموضوع األول

  نقاط (  06)    الجزء األول 
 ؟ماهي النتائج اليت قد ترتتب عن العجز املستمر مليزان املدفوعات  -1
  لذلك ؟أعط مثاال ما املقصود بالعوامل الوقائية )الصحية( و العوامل التحفيزية حسب نظرية ذات العاملني ؟ -2
هذه العملية ؟  ملسؤول عنامن بني السياسات اإلقتصادية املنتهجة لعالج ظاهرة التضخم مراقبة اإلصدار النقدي . من  -3

  ؟ بدون شرح عرفه ؟ وماهي اإلجراءات املتخذة يف ذلك

 ؟يعترب االئتمان من أهم املعامالت اليت تقوم هبا املصارف التجارية، وله عدة صور حددها  -4
 نقاط ( 06)     الجزء الثاني

: بـ ارس (  قدرت مفيفري ، )ة لشهري أوضح بيان صادر عن الديوان الوطين لإلحصاء أن نسبة الزيادة يف اسعار املواد الغذائي
توردة ائر وباألخص املسية يف اجلز تصاعدي ألسعار املواد الغذائالسابقة. مما يؤكد على املنحى  مقارنة بنفس الفرتة للسنة % 8.5

و  2014ي بني فيفر  % 4.10منها. كما ان املنحى نفسه عرفته أسعار املواد الفالحية حيث لوحظ ارتفاعا يف اسعارها بنسبة 
 . % 13.5، فيما عرفت املواد الغذائية املصنعة ارتفاعا معتربا بنسبة  2015فيفري 

. و 2015شهرين من الل خال % 0.5و  % 0.6و يالحظ يف املقابل أن األلبسة عرفت تراجعا يف اسعارها خالل السنة قدر بـ 
                                                        تصرف             ب"  جلزائريةالصينية.     " من جريدة اخلرب االقوي للمنتجات اآلسيوية ال سيما هذا الرتاجع سببه الدخول 

 ة:انطالقا من المقال السابق و على ضوء ما درست  أجب على األسئلة التالي العمل الطلوب :
 ا ؟ عرفهمث  املشار اليها يف املقال .اإلقتصادية حدد الظاهرة  -1
بسة. حدد هذه سعار األلأيشري املقال ضمنيا اىل سببني الرتفاع اسعار بعض املواد و يشري مباشرة اىل سبب اخنفاض  -2

 ؟ . االسباب
 ماهي آثار هذه الظاهرة على املواطن اجلزائري واجملتمع ككل ؟  -3
 ؟ اشرح االجراء الواجب اختاذه من طرف الدولة للحد من غزو املنتجات الصينية للسوق احمللي -4
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 4 من 2الصفحة 

    ( نقاط 08 )   الجزء الثالث 
 Aرتفع سعر السلعة إكلغ يف حني   342كلغ إىل    285يف إحدى األسواق اجلزائرية من  Bإرتفع الطلب على السلعة  

 دج  648دج إىل  600من 
 مانوع املرونة املدروسة يف هذه احلالة ؟  -1
 .  Bو   Aأحسب هذه املرونة مث حدد العالقة بني السلعتني  -5

 103اجلدول التايل يبني الطلب والعرض على األحذية الرياضية بـ :  
 DA 0 1 2 3 4 5 6 7 8السعر  
 12 16 20 24 28 32 36 40 44 ؟ الكمية 

 36 32 28 24 20 14 12 8 4 ؟ الكمية 

 
 باإلعتماد على الجدول وفي ضوء مادرست أجب عما يلي : العمل المطلوب : 

 عرف السعر ؟ -1
 مع التعليل ؟ إستنتج من اجلدول الكميات املعروضة والكميات املطلوبة  -2
 عرف الطلب والعرض وذكر العوامل املؤثرة يف كل منهما ؟  -3
 التوازن بيانيا ؟ارسم منحىن الطلب والعرض مث حدد سعر التوازن وكمية  -4
 2ن ما يتغري السعر محسبها عندماهي اآلداة أو الوسيلة اليت تستخدم يف قياس أثر تغري السعر على الطلب ؟ عرفها ؟ مث أ -5

 وعلق عليها ؟ 3إىل 
 وعلق عليها ؟.   3إىل  2احسب مرونة العرض عندما يتغري السعر من  -6
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 الموضوع الثاني
 نقاط (    06)     الجزء األول 

 ؟  يق سياسة محاية التجارة اخلارجيةبني األهداف اليت ميكن حتقيقها من وراء تطب -1
 بعد تعريفك للسوق أذكر أنواعه مع الشرح ؟  -2
ائل مع ح هذه الوسر اش.نقدية هادفة باستعمال عدة وسائل يستعمل بنك اجلزائر نظام صرف معني لتحقيق سياسة  -3

 ؟داف اليت تسعى لتحقيقها ربطها باأله
 ؟ اذاملكيف تصنف مهندسا يف اإللكرتونيك توقف عن العمل بسبب عدم وجود فرص عمل يف ختصصه ؟ و  -4

  نقاط ( 06)    الجزء الثاني 
 ملدراء التنفيذينياجتماع مع السيد أمحد مدير عام ملؤسسة متخصصة يف تركيب اهلواتف النقالة ويف هناية كل سنة يقوم بعقد إ

لسنوات ليها  ويف إحدى املصادقة علدراسة احلصيلة السنوية لنشاط الشركة ويتناقش معهم يف اآلراء املقدمة وبعد الدراسة يقوم با
اجع يعود فيه ان سبب الرت  لعام يذكراحصيلتها السنوية ويف اإلجتماع قدم مدير اإلنتاج تقريرا إىل املدير  حققت املؤسسة تراجعا يف

ية إضافة إىل ذلك أهنم مل ساعات يوميا وحتت حرارة عال 8إىل احمليط الذي يؤدي فيه العمال عملهم حيث أن العمال يعملون 
لعمال تتضمن منح يمة إىل ااحا كبرية سابقا بعدها اصدر املدير العام تعليتحصلو على منح وعالوات رغم حتقيق املؤسسة أرب

  اية السنةهنوصرف مكافأة لكل عامل يف حال حتقيق املؤسسة مكاسب العمال ساعة راحة يوميا مع تركيب مكيفات 
 درست أجب عما يلي :  من خالل الوضعية وماالعمل المطلوب : 

 نوع أسلوب القيادة املتبع من طرف السيد أمحد ؟ برر إجابتك  ما -1
 ؟حدد شكل اإلتصال الذي مت بني مدير اإلنتاج واملدير العام وماهي مكوناته  -2
 ؟ الذي إتبعه السيد أمحد حني إصداره للتعليمة ؟ عرفه  كيف تسمى الطريقة او االسلوب -3
حدد هذه  مات للعمالعند إصداره تعلي معينةعلى نظرية  السيد أمحد متحصل على دكتوراه يف املاجنمنت وإعتمد -4

 النظرية وإشرحها حسب ماسبق 
  (نقاط  08 )    الجزء الثالث

 اليك جمموعة من السندات :
ا معتربة إال ان هذه ،وحققت ارباح 2005عامل تأسست منذ سنة  20: شركة "الريان" للتجارة االلكرتونية توظف 1السند 

 من عماهلا . 6غزو السوق احمللي بشركات منافسة مما ادى اىل تسريح بسبب االخرية تراجعت 
يام و هذا بسبب عطل ا 3غ ،توقفت ملدة  500علبة ذات احلجم  5000: شركة "سيم" إلنتاج العجائن تنتج يوميا 2السند 

 احد آالهتا الرئيسية .
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 4 من 4الصفحة 

غادرة عمله و البحث عن كم فأجرب على م  300الصلية ب انتقل للعيش يف منطقة تبعد عن مكان اقامته ا " امحد"  : 3السند
 عمل اخر يف ختصصه .

 الغالفات لشركة االنتاج مبقس وظف وهران جامعة من املالية و احملاسبة ختصص يف الليسانس شهادة على متحصل مسري : 4السند
  اآلالت لصيانة كميكانيكي البالستيكية

سة مؤسسات منافظهور ظرا لنتنتج عدة انواع من الزرايب اصبحت رحبيتها ترتاجع  عامل 150" توظف  مؤسسة "الظهرة : 5السند
 ال.يض أجور العمتخفيض ساعات العمل مقابل ختفبم ادارهتا على القيالتموين باملادة االولية مما اجرب و نقص ا

 ىن التايل :كما هو موضح يف املنح  مير النشاط االقتصادي يف ظل اقتصاد السوق بفرتات صعود وهبوط : 6السند
  

  
 
 
 
 

 ة: باالعتماد على ما سبق ذكره و على ضوء ما درست اجب عن االسئلة التالي : المطلوب العمل
 ؟  عرفها ؟  1ماهي الظاهرة اإلقتصادية اليت يوضحها السند  -1
 ح ؟ مع الشر  6, 5,  4,  3,  2اإلقتصادية املشار إليها يف كل من السند  ظاهرةال و نوعماه -2
 ؟ كمواطن وشاب جزائري هل تعنيك هذه الظاهرة؟ فما هي أسباهبا يف رأيك ببالدنا -3
 ؟  كيف تؤثر هذه الظاهرة على االقتصاد الوطين -4
 ؟ ما هي احللول اليت ميكنك أن تقرتحها للحد من هذه الظاهرة -5
هذه  احلد من ن خالله يفمؤخرا قامت بإجراء لعالج هذه الظاهرة حتدث عنه مبديا رأيك فيه ؟ وهل جنحت ماجلزائر  -6

 ملاذا ؟ و  ؟الظاهرة 
 

 

 

 للجميع في إمتحان شهادة البكالوريابالتوفيق 

  أستاذ المادة : شرفاوي جياللي

 السنوات

 االنتاج
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  تصحيح البكالوريا التجريبية في مادة اإلقتصاد والمانجمنت

  الموضوع األول 

  نقاط 06الجزء األول 

  ن  1.5  النتائج المترتبة عن عجز ميزان المدفوعات : -1
  إرتفاع حجم املديونية وما يرتتب عنها من نتائج على اإلقتصاد 
  إرتفاع معدل التضخم  
  الرتاجع يف النشاط اإلقتصادي بسبب نقص التمويل وجتهيزات واملواد األولية الضرورية  
  زيادة حدة البطالة  
  إنتشار الفقر واآلفات اإلجتماعية  
  فقدان مصداقية الدولة 
الني ألنه عداد البطيصنف يف ت : عن العمل بسبب عدم وجود فرص عمل في تخصصه هتوقفتصنيف المهندس نظرا ل -2

 لتغريات اهليكليةاظهر نتيجة يدخل يف البطالة اهليكلية اليت تو  عمال مالئم لتخصصه حسب املكتب الدويل للعمل مل جيد
 عن العمل وهذا ت الباحثنييف بنية اإلقتصاد الوطين واليت تؤدي إىل عدم التوافق بني فرص العمل وبني مؤهالت وخربا

  ن 1.5           ينطبق متاما مع حالة املهندس يف املكانيك 
   :ثال عن كل عامل موإعطاء  المقصود بالعوامل الوقائية (الصحية) و العوامل التحفيزية حسب نظرية ذات العاملين -3

لكن ال يؤدي إىل ملرؤوسني و جمموعة العناصر اليت إذا توفرت بالكيفية املالئمة فإن ذلك يؤدي إىل رضا ا بعامل الصحةيقصد 
  عمل...إخل.تب وظروف الفإن ذلك يؤدي إىل تذمرهم وعدم رضاهم مثل: ضمان العمل املر  الصحيةعدم حتفيزهم. أما يف حالة 

ل أكثر يزهم ودفعهم للعموسني وحتفيقصد بعامل التحفيز جمموعة العناصر اليت إذا توفرت بالكيفية املالئمة تؤدي إىل تشجيع املرؤ 
  ن 1.5        مثل: االعرتاف والتقدير، الرتقية واملسؤولية...إخل.

  ن  0.25  البنك املركزي  المسؤول عن عملية اإلصدار النقدي هو : -4
 : ري و حيكمه عالقته مع الغ مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل. و يعد تاجرا يف هو تعريفه

 ي هو خدمة الصاحلفه الرئيسفروع وهدالتشريع التجاري. متلك الدولة رأمساله ويقع مقره يف مدينة اجلزائر وميكنه فتح 
  ن  0.5     .يتعامل مع األفراد االقتصادي العام وال

  : ن  0.75 اإلجراءات المتخذة  
  رفع سعر إعادة اخلصم  
  سياسة السوق املفتوحة  
  رفع نسبة اإلحتياطي القانوين  
  رفع معدل الفائدة 
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  نقاط 06الجزء الثاني 
  ن  0.5 التضخم   هي في المقال المشار اليهااإلقتصادية الظاهرة  -1

  ن 1 لب عن العرض . لزائد للطاهو اإلرتفاع املستمر يف االسعار الذي يتميز باإلستمرار الذايت الناتج عن إرتفاع  تعريفه :
  ن 0.75:  سببين الرتفاع اسعار بعض المواد -2
  التضخم الناشئ عن زيادة التكاليف  
  التضخم الناشئ عن الطلب  

  ن 0.75ار األلبسة : سبب إنخفاض اسع
  مبدأ حرية التجارة الذي تبنته اجلزائر 
  ن 1.5 آثار هذه الظاهرة على المواطن الجزائري والمجتمع ككل  -3
  كا اإلدخار وإخنفاض اإلستهالك وإخنفاض اإلنتاج ..... إخل   آثار إقتصادية  
  كالفقر وإنتشار اآلفات اإلجتماعية .... إخل   آثار إجتماعية 
  آثار سياسية 
   ن 1.5  حلياالجراء الواجب اتخاذه من طرف الدولة للحد من غزو المنتجات الصينية للسوق الم -4
  . هو مبدا محاية التجارة حلماية الصناعات احمللية الناشئة  

  نقاط 08الجزء الثالث 
  ن  0.25 مرونة الطلب التقاطعية  نوع المرونة المدروسة هي

  حسابها : 
   Aلسلعة ا/ التغري النسيب لسعر  Bمرونة الطلب التقاطعية = التغري النسيب للكمية املطلوبة من السلعة 

  مية األساس / كمية األساس ك –= كمية املقارنة  Bالتغري النسيب للكمية املطلوبة من السلعة 
        342 – 285  /285  =0.2   

  عر األساس / سعر األساس س –= سعر املقارنة  Aالتغري النسيب لسعر السلعة 
      648 – 600  /600  =0.08   

  ن 0.75          +  2.5=  0.08/  0.2مرونة الطلب التقاطعية = 
  ن  0.25    إشارة مرونة الطلب التقاطعية موجبة يعين هذا أن السلعتني متبادلتني 

  ن 0.5      ).ةالتعبري النقدي عن قيمة هذه السلعة (اخلدميعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه  تعريف السعر :
ميات عر يف تزايد والكا أي ان الساليت تربط بني الكمية املطلوبة من سلعة ما و سعره العالقة العكسيةالكميات المطلوبة هي  

  ن  0.5  املطلوبة يف تناقص املمثل يف اجلدول بالسطر األول .
وضة ر والكميات املعر أي ان السع اليت تربط بني الكمية املعروضة من سلعة ما وسعرها العالقة الطرديةضة هي  و ر الكميات المع

  ن  0.5    يف تزايد مستمر املمثل يف اجلدول بالسطر الثاين .
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  تعريف الطلب والعرض وذكر العوامل المؤثرة في كل منهما 
 :يف وحدة ند سعر معنيالكمية املطلوبة من هذه السلعة ع يعرف الطلب على سلعة ما بأنه عبارة عن تعريف الطلب 

 ن  0.5  .زمنية معينة
 :ملة والبديلة (املنافسة).أسعار السلع األخرى املك - سعر السلعة املعنية.  ن0.5- العوامل المؤثرة في الطلب - 

 أذواق املستهلكني تأثري على اليت هلااألوضاع االجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد  -.الدخل النقدي للمستهلك
م.  ورغبا

 :وحدة زمنية يفسعر معني  يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية املعروضة من هذه السلعة عن تعريف العرض 
 ن 0.5 معينة.

 :مل أسعار عوا –افسة). لع األخرى املكملة والبديلة (املنأسعار الس –سعر السلعة املعنية.  - العوامل المؤثرة في العرض
 ن  0.5    توقعات املنتجني –اإلنتاج. 

  ن  0.5  رسم المنحنى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن  0.25 عرية اآلداة أو الوسيلة التي تستخدم في قياس أثر تغير السعر على الطلب هي مرونة الطلب الس
 :ن  0.5   عرها.سهي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغري الذي يطرأ على   مرونة الطلب السعرية  

  ن 0.75        :3إلى  2حسابها عندما يتغير السعر من 
  س السلعةالتغري النسيب لسعر نفمن سلعة ما / التغري النسيب للكمية املطلوبة =مرونة الطلب السعرية 

   كمية األساس  /كمية األساس)   -(كمية املقارنة من سلعة ما =  التغري النسيب للكمية املطلوبة
 )32 – 36  / (36  =-4  /36  =- 0.111   

  سعر األساس  / سعر األساس) -(سعر املقارنة التغري النسيب لسعر نفس السلعة = 
 )3 – 2  / (2   =0.5   

    – 0.222= 0.5/  0.111-مرونة الطلب السعرية = 
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ونالحظ ان  0.222ة الطلقة بالقيم 0.222-فهي تدل على العالقة العكسية ونأخذ القيمة إشارة مرونة الطلب السعرية سالبة 
  ن  0.25  الطلب قليل المرونة مرونة الطلب السعرية اقل من الواحد ومعىن ذلك ان 

  ن  0.75     والتعليق عليها :  3إلى  2حساب مرونة العرض عندما يتغير السعر من 
  التغري النسيب لسعر نفس السلعة/التغري النسيب للكمية املعروضة من سلعة ما =مرونة العرض 

  كمية األساس  /كمية األساس)   -التغري النسيب للكمية املعروضة من سلعة ما = (كمية املقارنة 
 )14 -12  / (12  =0.16  

  سعر األساس  / األساس)سعر  -(سعر املقارنة التغري النسيب لسعر نفس السلعة = 
 )3 – 2  / (2  =0.5   

  + 0.32=  0.16/0.5مرونة العرض = 
ا اصغري من نالحظ ان إشارة مرونة العرض موجبة يف تدل على العالقة الط العرض ىن ذلك ان لواحد ومعاردية  ونالحظ كذلك ا

 ن  0.25 قليل المرونة 
  الموضوع الثاني 

 نقاط  06الجزء األول 

  ن 1.5   التي يمكن تحقيقها من وراء تطبيق سياسة حماية التجارة الخارجيةاألهداف  -1
 .محاية الصناعات احمللية الناشئة 
 .محاية األسواق احمللية من سياسة اإلغراق اليت تتبعها بعض الدول املصدرة لسلع رخيصة 
  .زيادة إيرادات اخلزينة العمومية 
  دف ختفيف العجز يف ميزان  املدفوعات.تقليل الواردات 
باشرة أو غري مون ) بصفة هو املكان الذي يتقي فيه البائعون ( العارضون ) و املشرتون ( الطالب:  تعريف السوق -2

شبكة اإلنرتنت  يل تستخدممباشرة ( وسطاء البيع ) ، و املكان ليس بالضرورة أن يكون حيز جغرايف ففي الوقت احلا
  ن  0.5 يف عملية التسوق .

 ن  1 تتمثل يف : : أنواع السوق
أو خدمة  لكل سلعة سوق السلع واخلدمات : هو املكان الذي يلتقي فيه عارضوا سلعة ما مع طالبوها ، حيث توجد  )أ

ا ( مثل سوق البرتول ، سوق القمح ،...)   سوق خاص 
، اإلدارات  املؤسسات سوق العمل : و هو املكان الذي يلتقي فيه عارضوا خدمة العمل مع طاليب هذه اخلدمة ( مثل  )ب

ا ( مثل سوق العمل الزراعي ، سوق عمل ا  .) .لبناء ،..،...) ، حيث يُوجد لكل نوع من العمل سوق خاص 
اليب طسندات ) مع  ،ة ( أسهم سوق األوراق املالية : و هو املكان الذي يلتقي فيه عارضوا نوع معني من األوراق املالي  )ج

  ال .طريق السماسرة أ املؤسسات العاملة يف هذا اجملهذه األوراق املالية ، و يتم ذلك عن 
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  ن  1.5 وسائل تحقيق سياسة نقدية هادفة في بنك الجزائر مع ربطها باهدافها  -3
 تزداد ة التخفيض هو رفع أو خفض قيمة العملة الوطنية جتاه العمالت األجنبية ففي حال : تعديل سعر الصرف

ة ة رفع قيمة العملويف حال هاما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتو هذا  وتنخفض الوارداتحنو اخلارج  الصادرات
يل من حدة والتقل. اتزيادة الواردالوطنية جتاه العمالت االجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي اىل 

   التضخم
 ا جمموعة العمالت اال : استخدام احتياطات الصرف سلطة جنبية اليت حبوزة اليقصد باحتياطات الصرف يف بلد ما بأ

نية عن املستوى عملة الوطالنقدية واليت تقوم باستخدامها عند التدخل يف سوق الصرف ففي حالة اخنفاض سعر الصرف ال
دة االجنبية املوجو  العمالت بل التخلي عناملرغوب تتدخل السلطة النقدية يف سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية مقا

ا االمر الذي يؤدي اىل رفع من سعر صرف العملة الوطنية اما يف حالة ارتفاع سعر ص توى الوطنية يف املس رف العملةحبوز
 االجنبية االمر ى العمالتاملرغوب تتدخل السلطة النقدية يف سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل احلصول عل

 الذي يؤدي اخلفض من سعر صرف العملة الوطنية 
 الحد من ة صرف االجنيب بغييقصد جمموعة القيود اليت تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام ال : مراقبة الصرف

 لتوازن في ميزاناتحقيق لى و احملافظة على استقرار سعر الصرف العملة الوطنية و بالتايل عمل ع خروج رؤوس االموال
 .المدفوعات

 ن  1.5  ما يلي: اإلئتمان من أهم المعامالت التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها -4
 :مثال:القروض ئدة حمددةتستهدف التمويل املستمر للحساب اجلاري املدين مقابل احلصول على فااعتمادات الصندوق.

  الشخصية،بطاقات االئتمان.
 وهذا مقابل فائدة تجارية: القرض بضمان أوراق مالية أو  
 :هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقبل خصم جزء من قيمتها.الخصم  
 :اجتاه طرف د مبلغ معنيهو عقد كتايب يتعهد مبوجبه البنك بكفالة العميل يف حدو خطابات ( الكفاالت)  الضمان 

  ثالث ،مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل.
 :حالة احلصول  ألجنيب يفهو عبارة عن تعهد من البنك بتسديد قيمة السلع املستوردة للمصدر ااالعتماد المستندي

ملية تكون مقابل ).هذه الع الفعلي للسلع،ويستلم املصدر قيمة السلع يف بلده من طرف بنك آخر(نيابة عن البنك األول
  عمولة يتقاضاها البنك.

القتصادي من اات النشاط البنوك التجارية بتوظيف األموال الفائضة ( بعد إشباع حاج تقومالتوظيف في االستثمار:  -أ
مية، شراء دات احلكو القروض ) يف االستثمارات طويلة األجل نسبيا ،وتأخذ عملية التوظيف عدة صور أمهها: السن

 األوراق املالية.
ملصريف اجلهاز ا عض أمواهلا داخل:تقوم البنوك التجارية بتوظيف بالتوظيف في إطار الجهاز المصرفي  -ب

املتوسطة  ات اآلجالذنفسه،وبعض آخر يودع يف البنوك التجارية األخرى يف شكل ودائع مقابل فائدة،وشراء سندات 
 وطويلة  من املصارف املتخصصة مبقابل فائدة.
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  نقاط  06الجزء الثاني 

ب التحاور ستعمل اسلو الدميقراطي ألن املدير ي أسلوب القيادة المتبع من طرف السيد أحمد هو األسلوب : -1
 ن  0.75 والنقاش واإلستماع آلراء وتبادل املعلومات 

 ن  0.75  إتصال رمسي عمودي صاعد شكل اإلتصال الذي تم بين مدير اإلنتاج والمدير العام :  -2
  ن  1مكوناته : 

  لتقرير ل : اقناة اإلتصا , ة السنوية أسباب تراجع احلصيلاملرسل : مدير اإلنتاج  , املستقبل : املدير العام  , الرسالة : 
  اإلستجابة : إصدار املدير للتعليمات 

 ن  0.5  هي الدافعية األسلوب الذي إتبعه السيد أحمد حين إصداره للتعليمة :  -3

  ن 1 هو تشجيع األفراد وحتفيزهم وإستنهاض مهمهم لدفعهم للعمل أكثر  تعريفها : 

 ن  0.5 هي نظرية ذات العاملين النظرية المعتمدة  -4

  ن 1.5حيث ان تراجع النتائج يعود لسببني مها : 

) وحسب  نح وعالواتم( ساعات العمل ودرجة احلرارة املرتفعة ) وعامل التحفيز ( عدم تلقي  عدم توفر عامل الصحة
فيز امل الصحة والتحنه بوجود عهريزبرغ فإن عدم توفر هاذين العاملني يؤدي إىل تذمرهم وعدم رضاهم وطبقا هلذه النظرية فإ

ا عوامل حميطة با عهد مالئم للعمل وت يل توفري جوإباملدير العام  الذي أدى  لعمل نفسه الشيئيؤدي إيل الشعور بالرضا لكو
  مبنح منح وعالوات مستقبال 

 نقاط  08الجزء الثالث 

   0.25  : البطالة  هي  1الظاهرة اإلقتصادية التي يوضحها السند  -1

ند مستوى عويقبله نه عحسب املكتب الدويل للعمل فإن البطال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث  تعريفها :
  ن  1 األجر السائد ولكن ال جيده .

   6, 5,  4,  3,  2نوع الظاهرة اإلقتصادية المشار إليها في كل من السند  -2

  ن  0.5   :  نتيجة تعطل لوسائل اإلنتاج. الفنية البطالة:  2السند 

  ن  0.5  : يف حالة تغيري املهن. االحتكاكية البطالة :3السند 

  ن  0.5  : نتيجة التغري يف اهليكل االقتصادي للدولة. اهليكلية البطالة : 4السند 

  ن  0.5  : نتيجة ختفيض إنتاج أو عدد ساعات العمل للمؤسسات. اجلزئية البطالة : 5السند 

لكامل ويف يف مرحلة االنتعاش نقرتب من التشغيل او هي متعلقة بتغريات النشاط االقتصادي  الدورية : البطالة  •:  6السند 
  ن 0.5  مرحلة اإلنكماش ينخفض مستوى اإلنتاج مما يؤدي إىل تسريح العمال 
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 ن  0.5 ل دويل للعمبصفيت تلميذ ألين ال أدخل يف األصناف اليت ذكرها املكتب ال تعنيني هذه الظاهرة ال -3

  ن  0.75 وأسبابها ببالدنا تكمن : 

  االقتصادي.عدم التوازن بني النمو الدميغرايف والنمو 
 .نقص االستثمارات الوطنية واألجنبية 
 مال.حالة الكساد (عرض املنتجات أكرب من الطلب عليها) تؤدي إىل غلق بعض املصانع وتسريح الع 
 تياجات املؤسسة.م مع احإعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية يؤدي إىل تسريح عدد من العمال الذين ال تتوافق مؤهال 
  جيا يف بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة.استخدام التكنولو 
 تفاقم املديونية اخلارجية اليت تؤثر على حجم االستثمارات  
  ن 1تأثير هذه الظاهرة على االقتصاد الوطني :  -4
  آثار إقتصادية 
  آثار إجتماعية 
  آثار سياسية  
  ن 1 الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة -5
  .تشجيع االستثمارات املنتجة ومنح االمتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل  
 .إنشاء صندوق التأمني على البطالة لتقدمي املنح  
 .ختفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد املسبق 
 اجلديدة. الشغل ملتطلبات ليستجيب إصالحه و املهين التكوين منظومة حتسني  
 صغرية مؤسسات إنشاء أجل من غرة مصّ  قروًضا البطال الشباب منح. 
 ن 1   اإلجراء الذي إتبعته الجزائر لعالج ظاهرة البطالة مؤخرا : -6

قيق التشغيل الكامل غري أنه مل تتمكن من حت ANSEJ هو دعم الشباب عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل ودعم الشباب
  لة وهذا راجع لسوء  تسيري وتأطري ومراقبة هؤالء الشباب من طرف الوكا

ا مل قامت بدعمهم ال باب الذينوبالتايل مل تنجح يف تطبيق هذه السياسة ومل يتوقف األمر هنا بل اصبحت يف متابعة قضائية للش
ا  قيقا صرحيا قبل  جتري حتملحتسن إختيار الشباب البطال عن دراسة ومتحيص ومامدى كفاءته وخربته ومستواه الدراسي اي ا

 أس ماله إىل مبالغ خيالية قدرت باملاليري تقدمي الدعم الذي كان يصل ر 
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