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دورة ماي 2017

الشعبة :تسيير و اقتصاد

المدة :ساعة

امتحان البكالوريا التجريبي
على المترشح اختيار موضوع واحد:
الموضوع األول
الجزء األول 06(:نقاط)
 – 1ما هي الوظائف األساسية للبنك المركزي؟
 - 2ما هو دور المنظمة العالمية للتجارة؟ بدون شرح
 – 3أذكر مصادر تمويل المؤسسة؟بشرح مختصر.
الجزء الثاني 06(:نقاط)
السيد عمار مدير عام مؤسسة متخصصة في تركيب الهواتف النقالة و في نهاية كل سنة يقوم بعقد اجتماع مع المدراء التنفيذيين لدراسة الحصيلة السنوية لنشاط
الشركة و يتناقش معهم في اآلراء المقدمة ،و بعد الدراسة يقوم بالمصادقة عليها و في إحدى السنوات حققت المؤسسة تراجعا في حصيلتها السنوية و في االجتماع قدم
مدير اإلنتاج تقريرا إلى المدير العام أن سبب التراجع يعود إلى المحيط الذي يؤدي في العمال عملهم حيث أن العمال يعملون  8ساعات يوميا و تحت حرارة عالية
إضافة إلى ذلك أنهم لم يتحصلوا على منح و عالوات رغم تحقيق المؤسسة أرباحا كبيرة سابقا.بعدما أصدر المدير العام تعليمة إلى العمال تتضمن منح العمال ساعة
راحة يوميا ،تركيب مكيفات ،صرف مكافأة لكل عامل في حال تحقيق المؤسسة مكاسب لكل سنة.
المطلوب:
انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:
 – 1ما نوع أسلوب القيادة المتبع من طرف السيد عمار ؟برر إجابتك
 – 2حدد شكل االتصال الذي تم بين مدير اإلنتاج و المدير العام ،و ما هي مكوناته؟
 – 3ماذا يسمى األسلوب الذي اتبعه السيد عمار حين إصداره التعليمة ؟ عرفه.
 – 4السيد عمار متحصل على شهادة دكتوراه في المناجمنت و اعتمد على نظرية معروفة عند إصداره تعليمات للعمال .حدد هذه النظرية و اشرحها مما
سبق؟

اقلب الصفحة

الصفحة 1من 4

الجزء الثالث 08(:نقاط)
الجدول التالي يبين الكمية المطلوبة و المعروضة من القهوة.
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اذا علمت ان س يمثل سعر التوازن و أن مرونة العرض و الطلب عن القهوة عندما يتغير السعر من س الى  30يساوي  0.88و  1.04على
التوالي.
 – 1ما هي األداة أو الوسيلة التي تستخدم في قياس أثر تغير السعر على الطلب؟عرفها؟
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 – 2حدد الكمية المعروضة ع و السعر س و الكمية المطلوبة ط ؟
 – 3ما هي المالحظات التي يمكن استنتاجها؟
 – 4متى تكون السلعة بديلة و السلعة مكملة؟
 – 5كيف يتحدد السعر في سوق يسوده االحتكار؟
 – 6مثل الجدول أعاله بيانيا؟

الصفحة 2من 4

اقلب الصفحة

الموضوع الثاني

الجزء األول 06(:نقاط)
 – 1أذكر خصائص النقود؟
 – 2اشرح سياسة التجارة الخارجية المتعلقة بتخفيض مختلف السلع و الخدمات؟
 – 3بشرح مختصر،أذكر أساليب القيادة؟

الجزء الثاني 06(:نقاط)
يحتل موضوع سعر الصرف على حيز كبير من الدراسات االقتصادية والفكر االقتصادي ،وتأتي أهمية ذلك من خالل اآلثار االقتصادية التي يحدثها
تغير سعر الصرف على المؤشرات االقتصادية الكلية بشكل عام ،فالدول النامية اقتصادها مفتوح وبشكل كبير ،وتعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها ،
وذلك بسبب كبر حجم الواردات فيها بالنسبة للصادرات من جهة ،و تذبذبات أسعار الصرف األجنبية من جهة أخرى  ،حيث تؤثر تغيرات سعر الصرف
األجنبي عموما على الميزان التجاري .
يمكن للسلطة النقدية أن تتدخل لتربط قيمة العملة الوطنية بقيمة العملة األجنبية ( ،باإلضافة إلى وضع قيود على استخدام الصرف األجنبي و هذا من
أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات)
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المطلوب :انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:
 - 1اعط تعريفا ما تحته سطر في الوضعية .
 – 2ما هو نظام الصرف المتبع في هذه الوضعية؟هل يوجد نظام آخر؟اشرحه؟
 – 3الجملة ما بين قوسين ،ما هي السياسة التي تسمح بتحقيقها؟
 – 4بشرح مختصر ،ما هي وسائل سياسة الصرف األخرى؟

الجزء الثالث 08(:نقاط)
مؤسسة السعادة إلنتاج الدهون توظف  70عامال .تعاني في الفترة األخيرة من تذبذب في التموين نظرا لالرتفاع المتزايد للمواد األولية ،إن استمرار هذه
الوضعية جعلها تفقد الكثير من الزبائن ،فقررت إدارة المؤسسة تخفيض ساعات العمل من  08إلى  06ساعات يوميا الذي يقابله تخفيض في أجور العمال
كإجراء أولي ،و تسريح عدد من العمال في وقت الحق.

اقلب الصفحة

الصفحة 3من 4

المطلوب:
انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:
 – 1ما التفسير االقتصادي لالرتفاع المستمر و الذاتي ألسعار المواد األولية ؟
أ – عرفه؟
ب – اشرح بإيجاز آثاره االقتصادية و االجتماعية؟
 – 2ما هو التفسير االقتصادي و االجتماعي لتخفيض ساعات العمل و تسريح العمال؟
أ – عرف هذه الظاهرة؟
ب – صنفها حسب ما ورد في الوضعية؟
 – 3من خالل الظاهرة في السؤال  1و الظاهرة في السؤال  2أعط  3حلول لكل ظاهرة من أجل معاجتها؟ بدون شرح

كلما أعطيت بال مقابل كلما رزقت بال توقع و أعمل الخير بصوت هادئ فغدا يتحدث عملك بصوت مرتفع
الصفحة  4من 4
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انتهى

