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المستوى :ثالثة تسيير واقتصاد

المــــــــدة 03 :ســــــا

االختبـــــــــــار الثاني فــي مــــــــــــادة االقتصاد والمناجمنت

على المتر شح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
الجزء األول06) :نقاط(
تسجل الدول مختلف معامالتھا االقتصادية التي تتم بين مختلف األعوان االقتصاديين المقيمين في دولة ما مع غير
مقيمين فيھا في سجل خالل فترة زمنية معينة .
المطلوب :اعتمادا على ما درست اجب عن ما يلي:
 -1كيف يسمى ھذا السجل ؟ عرفه.
 -2اشرح مكوناته باختصار؟
الجزء الثاني 06) :نقاط(
من األمر رقم  04 – 03المؤرخ في  2003 / 07 / 19المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير
المنتجات استخرجنا النصوص القانونية التالية :
 المادة ) : (02تنجز عمليات استيراد المنتجات و تصديرھا بحرية  ،باستثناء المنتجات التي تخل بالنظام العام وباألمنو األخالق .
 المادة )  : ( 05تخضع عمليات استيراد وتصدير المنتجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بھما.المطلوب :اعتمادا على ما درست و مكتسباتك القبلية أجب عن ما يلي:
 -1بين الموضوع الذي يتناوله األمر رقم . 04 – 03
 -2ما ھي السياسة المنتھجة من طرف الدولة من خالل ھذا األمر  .مبينا األھداف التي تسعى إلى تحقيقھا من وراء
ھذه السياسة .
 -3اشرح سياسة الصرف التي يشير إليھا األمر أعاله .
الجزء الثالث  08):نقاط(
إن من بين أھم االختالالت التي تواجه معظم دول العلم باختالف مستويات تقدمھا وأنظمتھا االقتصادية و االجتماعية
و السياسية  ،ظاھرة التزايد المستمر في عدد األفراد القادرين على العمل و الراغبين فيه دون أن يتحصلوا عليه .
مما جعل الجزائر تطبق برامج لإلصالح االقتصادي على سوق العمل  ،و تفاقم ھذه الظاھرة بين الشباب و حاملي
الشھادات حيث كان معدلھا  % 3.11سنة  2008وأصبح  % 11.2في سنة  2015حسب الديوان الوطني لالحصاء.
المطلوب :باالعتماد على ما درسته وحسب مكتسباتك أجب على ما يلى:
 ما ھي الظاھرة التي يتحدث عنھا النص؟عرفھا.
 أنت ھل تعتبر نفسك أن ھذه الظاھرة تعنيك في سنك ھذا؟علل.
 باعتبارك ذو أفكار اقتصادية ما ھي الحلول التي تراھا مناسبة لحل ھذه الظاھرة ؟
 عرف ما تحته سطر بالنص.
 100يوم فقط لضمان مستقبلكم أتمنى لكم التوفيق
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الموضوع الثاني
الجزء األول06):نقاط(
في  2008وقعت األزمة المالية العالمية ،ألغت مؤسسة ''باري -وھميلر''  %30من الصفقات التي كانت تعمل عليھا
في يوم واحد ،ولھول الواقعة قرر رئيس الشركة تخفيض التكاليف فطلب من القائد ''بوب شابمان'' تسريح عدد من
العمال ،لكنه بتشاور مع المرؤوسين توصل إلى حل وھو أخد كل عامل عطلة غير مدفوعة األجر لمدة أسبوعين،
فتأثر العمال بھذا القرار وأصبح من له دخل بديل يأخذ عطلة أطول ليسمح ألصحاب الدخل المحدود بالعمل وفي نفس
الوقت يتحقق الھدف وھو خفض التكاليف.
المطلوب:اعتمادا على ما درست ومكتسباتك القبلية اجب عن ما يلي:
 -1ما ھو العنصر الذي تتحدث عنه القصة ؟ عرفه
 -2ما ھو األسلوب المستخلص من القصة؟عرفه.
 -3أذكر باقي األساليب األخرى ؟
الجزء الثاني06):نقاط(
لتكن لديك دالة الطلب والعرض التالية:
Q d=50p‐8000
Q S=30p+2000
 -1عرف السعر التوازني تم حدده.
انطالقا من الدالتين السابقتين أكمل الجدول التالي:
600
500
400 300
السعر )(P
الكمية المطلوبة )(Qd
الكمية المعروضة )(Qs
أ‐ مثل بيانيا معطيات الجدول  .ماذا تالحظ؟
ب‐ أحسب مرونة العرض السعرية عندما يتغير السعر من  500إلى 600دج وفسرھا.
ت‐ بين شروط المنافسة التامة ) الكاملة(.
الجزء الثالث 08):نقاط(
سند :01سمع أحد األقارب بأن تسجيالت الحج لموسم  2017قد بدأت وھو متفائل بظھور إسمه ضمن القرعة فقرر
تحويل  80000دج من اآلن إلى ﷼ سعودي.
سند " :02يعتبر تخفيض قيمة العملة آلية تنتھجھا السلطة النقدية في إطار سياسة الصرف من أجل تحقيق أھداف
مسطرة "....
المطلوب:
 -1باعتمادك على السند 01
 حول ماذا يتحدث السند  01؟ عرفه؟ ما ھو السبب في التحويل المبكر للعملة و ال زال يفصلنا أكثر من  04أشھر للذھاب إلى البقاع المقدسة. كان قبل أمس  1﷼ سعودي يساوي  29.2179دج فكم سيكون في حوزته من ﷼ إذا قام بعملية التحويل؟أ‐ إذا قيل لك من يتحكم في تحديد قيمة العملة ؟ فما ھي إجابتك ؟ مع الشرح
 -2باعتمادك على السند 02
أ‐ عرف ما تحته سطر؟
ب‐ ما ھي األھداف المراد تحقيقھا من خالل تخفيض قيمة العملة؟
 100يوم فقط لتحقيق ما تنتظروه أتمنى لكم التوفيق
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تصحيح الموضوع األول:
تعريف ميزان المدفوعات :ھو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعامالت االقتصادية التي تتم بين األعوان المقيمين في دولة
ما و الغير المقيمين فيھا ) العالم الخارجي ( خالل فترة معينة عادة ما تكون سنة.
مكونات ميزان المدفوعات:
 -1الحساب الجاري :يتضمن  3عناصر ھي:
أ( ميزان التجارة المنظورة )الميزان التجاري( :ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنھا استالم األموال من الخارج
)معامالت دائنة( و الواردات من السلع و التي ينتج عنھا دفع األموال إلى الخارج )معامالت مدينة(.
ب( ميزان التجارة غير المنظورة )ميزان الخدمات( :ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات )معامالت دائنة( و الواردات من
الخدمات )معامالت مدينة( ومن أمثلة الخدمات :النقل والتأمين واالتصاالت...
ج( ميزان التحويالت من طرف واحد )تحويالت دون مقابل( :و يتضمن التحويالت اآلتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن،
والتحويالت نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين .قد تكون ھذه التحويالت خاصة مثل تحويالت المھاجرين و العاملين في
الخارج إلى ذويھم ،وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
 -2حساب رأس المال :ويتضمن العناصر التالية:
 تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات األصول األجنبية في البلد.
 االستثمارات المباشرة.
 المشتريات والمبيعات من األوراق المالية.
 -3حساب االحتياطات الرسمية :ويتضمن:
 ممتلكات األجھزة النقدية المحلية من الذھب.
 الحيازة الرسمية من العمالت األجنبية لدى البلد.
 حقوق السحب الخاصة.
 احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
الجزء الثاني:

الموضوع الذي يتناوله األمر رقم  04 – 03ھو التجارة الخارجية
السياسة المنتھجة من طرف الدولة من خالل ھذا األمر ھي سياسة حرية التجارة
األھداف التي تسعى إلى تحقيقھا من وراء ھذه السياسة ھي:





االستغالل األمثل والعقالني للثروات.
انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
الحد من االحتكار
إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.

سياسة الصرف التي يشير إليھا األمر أعاله ھي مراقبة الصرف
يقصد بھا مجموع القيود التي تضعھا السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف األجنبي بغية الحد من خروج رؤوس
األموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان
المدفوعات.
الجزء الثالث:
الظاھرة التي يتحدث عنھا النص ھي البطالة
تعريفھا :حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال ھو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث

عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى
ھذه الطاھرة التعنيني كتلميذ ألنني ال ابحث عن عمل وال زلت في مرحلة التمدرس
الحلول المناسبة لھذه الطاھرة ھي:

 -تشجيع االستثمارات المنتجة ومنح االمتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل.
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 إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح. تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق.تعريف سوق العمل:

ھو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل )األفراد الذين ھم في السن القانوني للعمل ويرغبون في العمل(
مع طالبي خدمة العمل )المؤسسات اإلدارات...إلخ(
التصحيح النموذجي للموضوع الثاني
الجزء األول
 -1القيادة
 -2تعريفھا :ھي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه قدراتھم لتحقيق أھداف المنظمة ،وحتى تكون

ھناك قيادة يجب توفر ثالث عناصر أساسية:
 -1وجود قائد يتصف بقدرات ومھارات عالية.
 -2وجود ھدف يسعى القائد لتحقيقه
 -3وجود أفراد مطالبين بتحقيق ھذا الھدف من خالل تأثير القائد عليھم.
 -4األسلوب ھو  :القيادة الديمقراطية وھي قيادة تتميز بإشراك القائد لمرؤوسيه في القرارات مع االحتفاظ
بالقرار النھائي.
 -5األساليب األخرى :القيادة الفردية ،القيادة البيروقراطية ،القيادة التكنوقراطية
الجزء الثاني:
تعريف السعر التوازني :ھو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية
المطلوبة من نفس السلعة.
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