الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الشلف

وزارة التربية الوطنية

دورة  :ماي 2017

امتحان البكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي

الثانوية :العقيد بوقرة  -الشرفة

الشعبة :تسيير وإقتصاد

المدة 03 :ساعات ونصف

اختبار في مادة  :اإلقتصاد والمانجمنت
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
يحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة
الموضوع األول
الجزء األول (  06نقاط )
 -1ماهي النتائج اليت قد ترتتب عن العجز املستمر مليزان املدفوعات ؟

 -2ما املقصود بالعوامل الوقائية (الصحية) و العوامل التحفيزية حسب نظرية ذات العاملني ؟ أعط مثاال لذلك ؟
 -3من بني السياسات اإلقتصادية املنتهجة لعالج ظاهرة التضخم مراقبة اإلصدار النقدي  .من املسؤول عن هذه العملية ؟
عرفه ؟ وماهي اإلجراءات املتخذة يف ذلك بدون شرح ؟
 -4يعترب االئتمان من أهم املعامالت اليت تقوم هبا املصارف التجارية ،وله عدة صور حددها ؟
الجزء الثاني (  06نقاط )
أوضح بيان صادر عن الديوان الوطين لإلحصاء أن نسبة الزيادة يف اسعار املواد الغذائية لشهري (فيفري  ،مارس ) قدرت بـ :
 % 8.5مقارنة بنفس الفرتة للسنة السابقة .مما يؤكد على املنحى تصاعدي ألسعار املواد الغذائية يف اجلزائر وباألخص املستوردة
منها .كما ان املنحى نفسه عرفته أسعار املواد الفالحية حيث لوحظ ارتفاعا يف اسعارها بنسبة  % 4.10بني فيفري  2014و
فيفري  ، 2015فيما عرفت املواد الغذائية املصنعة ارتفاعا معتربا بنسبة . % 13.5
و يالحظ يف املقابل أن األلبسة عرفت تراجعا يف اسعارها خالل السنة قدر بـ  % 0.6و  % 0.5خالل الشهرين من  .2015و
هذا الرتاجع سببه الدخول القوي للمنتجات اآلسيوية ال سيما الصينية.

" من جريدة اخلرب اجلزائرية " بتصرف

العمل الطلوب  :انطالقا من المقال السابق و على ضوء ما درست أجب على األسئلة التالية:
 -1حدد الظاهرة اإلقتصادية املشار اليها يف املقال  .مث عرفها ؟
 -2يشري املقال ضمنيا اىل سببني الرتفاع اسعار بعض املواد و يشري مباشرة اىل سبب اخنفاض أسعار األلبسة .حدد هذه
االسباب ؟ .
 -3ماهي آثار هذه الظاهرة على املواطن اجلزائري واجملتمع ككل ؟
 -4اشرح االجراء الواجب اختاذه من طرف الدولة للحد من غزو املنتجات الصينية للسوق احمللي ؟
الصفحة  1من 4
3as.ency-education.com

الجزء الثالث (  08نقاط )
إرتفع الطلب على السلعة  Bيف إحدى األسواق اجلزائرية من  285كلغ إىل  342كلغ يف حني إرتفع سعر السلعة A
من  600دج إىل  648دج
مانوع املرونة املدروسة يف هذه احلالة ؟

-1

 -5أحسب هذه املرونة مث حدد العالقة بني السلعتني  Aو . B
اجلدول التايل يبني الطلب والعرض على األحذية الرياضية بـ 103 :
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العمل المطلوب  :باإلعتماد على الجدول وفي ضوء مادرست أجب عما يلي :
 -1عرف السعر ؟
 -2إستنتج من اجلدول الكميات املعروضة والكميات املطلوبة مع التعليل ؟
 -3عرف الطلب والعرض وذكر العوامل املؤثرة يف كل منهما ؟
 -4ارسم منحىن الطلب والعرض مث حدد سعر التوازن وكمية التوازن بيانيا ؟
 -5ماهي اآلداة أو الوسيلة اليت تستخدم يف قياس أثر تغري السعر على الطلب ؟ عرفها ؟ مث أحسبها عندما يتغري السعر من 2
إىل  3وعلق عليها ؟
 -6احسب مرونة العرض عندما يتغري السعر من  2إىل  3وعلق عليها ؟.

الصفحة  2من 4
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الموضوع الثاني
الجزء األول

(  06نقاط )

-1

بني األهداف اليت ميكن حتقيقها من وراء تطبيق سياسة محاية التجارة اخلارجية ؟

-2

بعد تعريفك للسوق أذكر أنواعه مع الشرح ؟

-3

يستعمل بنك اجلزائر نظام صرف معني لتحقيق سياسة نقدية هادفة باستعمال عدة وسائل .اشرح هذه الوسائل مع
ربطها باألهداف اليت تسعى لتحقيقها ؟

-4

كيف تصنف مهندسا يف اإللكرتونيك توقف عن العمل بسبب عدم وجود فرص عمل يف ختصصه ؟ و ملاذا ؟

الجزء الثاني (  06نقاط )
السيد أمحد مدير عام ملؤسسة متخصصة يف تركيب اهلواتف النقالة ويف هناية كل سنة يقوم بعقد إجتماع مع املدراء التنفيذيني
لدراسة احلصيلة السنوية لنشاط الشركة ويتناقش معهم يف اآلراء املقدمة وبعد الدراسة يقوم باملصادقة عليها ويف إحدى السنوات
حققت املؤسسة تراجعا يف حصيلتها السنوية ويف اإلجتماع قدم مدير اإلنتاج تقريرا إىل املدير العام يذكر فيه ان سبب الرتاجع يعود
إىل احمليط الذي يؤدي فيه العمال عملهم حيث أن العمال يعملون  8ساعات يوميا وحتت حرارة عالية إضافة إىل ذلك أهنم مل
يتحصلو على منح وعالوات رغم حتقيق املؤسسة أرباحا كبرية سابقا بعدها اصدر املدير العام تعليمة إىل العمال تتضمن منح
العمال ساعة راحة يوميا مع تركيب مكيفات وصرف مكافأة لكل عامل يف حال حتقيق املؤسسة مكاسب هناية السنة
العمل المطلوب  :من خالل الوضعية وما درست أجب عما يلي :
-1

ما نوع أسلوب القيادة املتبع من طرف السيد أمحد ؟ برر إجابتك

-2

حدد شكل اإلتصال الذي مت بني مدير اإلنتاج واملدير العام وماهي مكوناته ؟

-3

كيف تسمى الطريقة او االسلوب الذي إتبعه السيد أمحد حني إصداره للتعليمة ؟ عرفه ؟

-4

السيد أمحد متحصل على دكتوراه يف املاجنمنت وإعتمد على نظرية معينة عند إصداره تعليمات للعمال حدد هذه
النظرية وإشرحها حسب ماسبق

الجزء الثالث (  08نقاط )
اليك جمموعة من السندات :
السند  :1شركة "الريان" للتجارة االلكرتونية توظف  20عامل تأسست منذ سنة ، 2005وحققت ارباحا معتربة إال ان هذه
االخرية تراجعت بسبب غزو السوق احمللي بشركات منافسة مما ادى اىل تسريح  6من عماهلا .
السند  :2شركة "سيم" إلنتاج العجائن تنتج يوميا  5000علبة ذات احلجم  500غ ،توقفت ملدة  3ايام و هذا بسبب عطل
احد آالهتا الرئيسية .

الصفحة  3من 4
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السند " : 3امحد " انتقل للعيش يف منطقة تبعد عن مكان اقامته االصلية ب  300كم فأجرب على مغادرة عمله و البحث عن
عمل اخر يف ختصصه .
السند : 4مسري متحصل على شهادة الليسانس يف ختصص احملاسبة و املالية من جامعة وهران وظف بقسم االنتاج لشركة الغالفات
البالستيكية كميكانيكي لصيانة اآلالت
السند : 5مؤسسة "الظهرة " توظف  150عامل تنتج عدة انواع من الزرايب اصبحت رحبيتها ترتاجع نظرا لظهور مؤسسات منافسة
و نقص التموين باملادة االولية مما اجرب ادارهتا على القيام بتخفيض ساعات العمل مقابل ختفيض أجور العمال.
السند : 6مير النشاط االقتصادي يف ظل اقتصاد السوق بفرتات صعود وهبوط كما هو موضح يف املنحىن التايل :
االنتاج

السنوات

العمل المطلوب  :باالعتماد على ما سبق ذكره و على ضوء ما درست اجب عن االسئلة التالية:
-1

ماهي الظاهرة اإلقتصادية اليت يوضحها السند  1؟ عرفها ؟

-2

ماهو نوع الظاهرة اإلقتصادية املشار إليها يف كل من السند  6, 5 , 4 , 3 , 2مع الشرح ؟

-3

كمواطن وشاب جزائري هل تعنيك هذه الظاهرة؟ فما هي أسباهبا يف رأيك ببالدنا ؟

-4

كيف تؤثر هذه الظاهرة على االقتصاد الوطين ؟

-5

ما هي احللول اليت ميكنك أن تقرتحها للحد من هذه الظاهرة ؟

-6

اجلزائر مؤخرا قامت بإجراء لعالج هذه الظاهرة حتدث عنه مبديا رأيك فيه ؟ وهل جنحت من خالله يف احلد من هذه
الظاهرة ؟ وملاذا ؟

بالتوفيق للجميع في إمتحان شهادة البكالوريا
أستاذ المادة  :شرفاوي جياللي
الصفحة  4من 4
3as.ency-education.com
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ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺖ
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول
اﻟﺠﺰء اﻷول  06ﻧﻘﺎط
 -1اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت  1.5 :ن

 إرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد
 إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ

 اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﲡﻬﻴﺰات واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
 زﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

 إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ واﻵﻓﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ

 -2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻪ  :ﻳﺼﻨﻒ ﰲ ﺗﻌﺪاد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻷﻧﻪ

ﱂ ﳚﺪ ﻋﻤﻼ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ ﺣﺴﺐ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ و ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ
ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺑﲔ ﻣﺆﻫﻼت وﺧﱪات اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﺬا
 1.5ن
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﰲ اﳌﻜﺎﻧﻴﻚ

 -3اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺼﺤﻴﺔ( و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ذات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وإﻋﻄﺎء ﻣﺜﺎل ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ رﺿﺎ اﳌﺮؤوﺳﲔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ
ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ .أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺬﻣﺮﻫﻢ وﻋﺪم رﺿﺎﻫﻢ ﻣﺜﻞ :ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﺗﺐ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ...إﱁ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺮؤوﺳﲔ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ودﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ
 1.5ن
ﻣﺜﻞ :اﻻﻋﱰاف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،اﻟﱰﻗﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ...إﱁ.
 -4اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ﻫﻮ  :اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي  0.25ن

 ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  :ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ .و ﻳﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮا ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ و ﳛﻜﻤﻪ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎري .ﲤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ رأﲰﺎﻟﻪ وﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻩ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﳝﻜﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع وﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﱀ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد 0.5 .ن

 اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة  0.75 :ن





رﻓﻊ ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﳋﺼﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  06ﻧﻘﺎط
-1

اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎل ﻫﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ  0.5ن

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  :ﻫﻮ اﻹرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺮار اﻟﺬاﰐ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إرﺗﻔﺎع اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض  1 .ن
-2

ﺳﺒﺒﻴﻦ ﻻرﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد  0.75 :ن

 اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ

ﺳﺒﺐ إﻧﺨﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻷﻟﺒﺴﺔ  0.75 :ن

 ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ

-3

آﺛﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ  1.5ن

 آﺛﺎر إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎ اﻹدﺧﺎر وإﳔﻔﺎض اﻹﺳﺘﻬﻼك وإﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج  .....إﱁ
 آﺛﺎر إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮ وإﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ....إﱁ
 آﺛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

-4

اﻻﺟﺮاء اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻏﺰو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ  1.5ن

 ﻫﻮ ﻣﺒﺪا ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  08ﻧﻘﺎط

ﻧﻮع اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻴﺔ  0.25ن
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ :

ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻴﺔ = اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ  / Bاﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ A
اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ  = Bﻛﻤﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ – ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس  /ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس
0.2 = 285 / 285 – 342
اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ  = Aﺳﻌﺮ اﳌﻘﺎرﻧﺔ – ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس  /ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس
0.08 = 600 / 600 – 648

 0.75ن
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻴﺔ = + 2.5 = 0.08 / 0.2
إﺷﺎرة ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن اﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺘﲔ  0.25ن
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻌﺮ  :ﻳﻌﺮف ﺳﻌﺮ ﺳﻠﻌﺔ)ﺧﺪﻣﺔ( ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ )اﳋﺪﻣﺔ(.

 0.5ن

اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ و ﺳﻌﺮﻫﺎ أي ان اﻟﺴﻌﺮ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ واﻟﻜﻤﻴﺎت
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﳌﻤﺜﻞ ﰲ اﳉﺪول ﺑﺎﻟﺴﻄﺮ اﻷول  0.5 .ن
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ وﺳﻌﺮﻫﺎ أي ان اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ
ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﳌﻤﺜﻞ ﰲ اﳉﺪول ﺑﺎﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ  0.5 .ن
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض وذﻛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ

 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻠﺐ :ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﲔ ﰲ وﺣﺪة
زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 0.5 .ن

 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ0.5- :ن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ - .أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى اﳌﻜﻤﻠﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ(- .
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ -.اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ورﻏﺒﺎ ﻢ.

 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮض :ﻳﻌﺮف اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﲔ ﰲ وﺣﺪة زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ 0.5 .ن

 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮض - :ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ – .أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى اﳌﻜﻤﻠﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ( – .أﺳﻌﺎر ﻋﻮاﻣﻞ
اﻹﻧﺘﺎج – .ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻨﺘﺠﲔ  0.5ن
رﺳﻢ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ  0.5ن

اﻵداة أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻗﻴﺎس أﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻫﻲ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ  0.25ن
 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ :ﻫﻲ درﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮﻫﺎ 0.5 .ن

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ  2إﻟﻰ :3

 0.75ن

ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ = اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ /اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺴﻌﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ
اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ = )ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  -ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس(  /ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس
) 0.111 - = 36 / 4- = 36 / ( 36 – 32

اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺴﻌﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ = )ﺳﻌﺮ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  -ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس(  /ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس

) 0.5 = 2 / ( 2 – 3

ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ = – 0.222= 0.5 / 111.0-
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إﺷﺎرة ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ وﻧﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ  0.222-ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﻘﺔ  0.222وﻧﻼﺣﻆ ان
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ  0.25ن
ﺣﺴﺎب ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ  2إﻟﻰ  3واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ :

 0.75ن

ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض = اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ/اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺴﻌﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ

اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ = )ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  -ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس(  /ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎس
) 0.16 = 12 / ( 12- 14

اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺴﻌﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ = )ﺳﻌﺮ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  -ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس(  /ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس
) 0.5 = 2 / ( 2 – 3
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض = + 0.32 = 0.5/0.16
ﻧﻼﺣﻆ ان إﺷﺎرة ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض ﻣﻮﺟﺒﺔ ﰲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ وﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ا ﺎ اﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ ان اﻟﻌﺮض
ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ  0.25ن

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺰء اﻷول  06ﻧﻘﺎط
-1





-2

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ وراء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  1.5ن

ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻏﺮاق اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﺴﻠﻊ رﺧﻴﺼﺔ.
زﻳﺎدة إﻳﺮادات اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮاردات ﺪف ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻮق  :ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ) اﻟﻌﺎرﺿﻮن ( و اﳌﺸﱰون ) اﻟﻄﺎﻟﺒﻮن ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ

ﻣﺒﺎﺷﺮة ) وﺳﻄﺎء اﻟﺒﻴﻊ (  ،و اﳌﻜﺎن ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﺰ ﺟﻐﺮاﰲ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮق  0.5 .ن

أﻧﻮاع اﻟﺴﻮق  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  1 :ن
أ( ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت  :ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﺎرﺿﻮا ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﻮﻫﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ
ﺳﻮق ﺧﺎص ﺎ ) ﻣﺜﻞ ﺳﻮق اﻟﺒﱰول  ،ﺳﻮق اﻟﻘﻤﺢ (...،
ب( ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  :و ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﺎرﺿﻮا ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﱯ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ) ﻣﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،اﻹدارات
 ، (...،ﺣﻴﺚ ﻳُﻮﺟﺪ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮق ﺧﺎص ﺎ ) ﻣﺜﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ  ،ﺳﻮق ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء . (...،
ج( ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ  :و ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﺎرﺿﻮا ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ) أﺳﻬﻢ  ،ﺳﻨﺪات ( ﻣﻊ ﻃﺎﻟﱯ
ﻫﺬﻩ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،و ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة أ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل .
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وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻫﺪاﻓﻬﺎ  1.5ن

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف  :ﻫﻮ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﺰداد
اﻟﺼﺎدرات ﳓﻮ اﳋﺎرج وﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻮاردات و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي اﱃ زﻳﺎدة اﻟﻮاردات .واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة

اﻟﺘﻀﺨﻢ


اﺳﺘﺨﺪام اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف  :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺑﺄ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲝﻮزة اﻟﺴﻠﻄﺔ



ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺮف  :ﻳﻘﺼﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺮف اﻻﺟﻨﱯ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى
اﳌﺮﻏﻮب ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﲝﻮز ﺎ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي اﱃ رﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى
اﳌﺮﻏﻮب ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻋﺎرﺿﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺆدي اﳋﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺧﺮوج رؤوس اﻻﻣﻮال و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻣﻴﺰان

اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.

اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻪ ﻋﺪة ﺻﻮر أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 5.1 :ن

-4

 اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺼﻨﺪوق:ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﳉﺎري اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﳏﺪدة.ﻣﺜﺎل:اﻟﻘﺮوض
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.
 اﻟﻘﺮض ﺑﻀﻤﺎن أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ:وﻫﺬا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة
 اﻟﺨﺼﻢ:ﻫﻮ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻘﺒﻞ ﺧﺼﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

 ﺧﻄﺎﺑﺎت ) اﻟﻜﻔﺎﻻت( اﻟﻀﻤﺎن:ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎﰊ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ اﲡﺎﻩ ﻃﺮف
ﺛﺎﻟﺚ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻴﻞ.

 اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي:ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﺼﺪر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼﻮل
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ،وﻳﺴﺘﻠﻢ اﳌﺼﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ آﺧﺮ)ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷول (.ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ.
أ -اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ) ﺑﻌﺪ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ
اﻟﻘﺮوض ( ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪة ﺻﻮر أﳘﻬﺎ :اﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺷﺮاء
اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ب-

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ:ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﳍﺎ داﺧﻞ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ

ﻧﻔﺴﻪ،وﺑﻌﺾ آﺧﺮ ﻳﻮدع ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺷﻜﻞ وداﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة،وﺷﺮاء ﺳﻨﺪات ذات اﻵﺟﺎل اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
وﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة.
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  06ﻧﻘﺎط
-1

أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب  :اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻷن اﳌﺪﻳﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﺎور

-2

ﺷﻜﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  :إﺗﺼﺎل رﲰﻲ ﻋﻤﻮدي ﺻﺎﻋﺪ  0.75ن

واﻟﻨﻘﺎش واﻹﺳﺘﻤﺎع ﻵراء وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  0.75ن
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ  1 :ن

اﳌﺮﺳﻞ  :ﻣﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج  ,اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  :اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  ,اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  :أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  ,ﻗﻨﺎة اﻹﺗﺼﺎل  :اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  :إﺻﺪار اﳌﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
-3

اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي إﺗﺒﻌﻪ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻴﻦ إﺻﺪارﻩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  :ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ  0.5ن

ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ  :ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ وإﺳﺘﻨﻬﺎض ﳘﻤﻬﻢ ﻟﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ  1ن
-4

اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ذات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ  0.5ن

ﺣﻴﺚ ان ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻌﻮد ﻟﺴﺒﺒﲔ ﳘﺎ  1.5 :ن
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﺔ ) ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ودرﺟﺔ اﳊﺮارة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ( وﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ) ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻨﺢ وﻋﻼوات ( وﺣﺴﺐ
ﻫﲑزﺑﺮغ ﻓﺈن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺎذﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺬﻣﺮﻫﻢ وﻋﺪم رﺿﺎﻫﻢ وﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻳﺆدي إﱄ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﳏﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﻴﺊ اﻟﺬي أدى ﺑﺎﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم إﱄ ﺗﻮﻓﲑ ﺟﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﻌﻬﺪ
ﲟﻨﺢ ﻣﻨﺢ وﻋﻼوات ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  08ﻧﻘﺎط
-1

اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﺴﻨﺪ  1ﻫﻲ  :اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 0.25

ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ  :ﺣﺴﺐ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﺒﻄﺎل ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ وﻳﻘﺒﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷﺟﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﺪﻩ  1 .ن
-2

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

اﻟﺴﻨﺪ  : 2اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻄﻞ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج 0.5 .ن
اﻟﺴﻨﺪ  :3اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ  :ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻬﻦ 0.5 .ن
اﻟﺴﻨﺪ  : 4اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ  :ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ 0.5 .ن
اﻟﺴﻨﺪ  : 5اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ  :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲣﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎج أو ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 0.5 .ن
اﻟﺴﻨﺪ  • : 6اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﻳﺔ  :و ﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﲑات اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻧﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﻜﻤﺎش ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل  0.5ن
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ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻨﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺼﻔﱵ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻷﱐ ﻻ أدﺧﻞ ﰲ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ  0.5ن

وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﺗﻜﻤﻦ  0.75 :ن







ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد )ﻋﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﺗﺆدي إﱃ ﻏﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﻧﻊ وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل.
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼ ﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

-4

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ  1 :ن

-5

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة  1ن

 آﺛﺎر إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 آﺛﺎر إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 آﺛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
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ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺘﺠﺔ وﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ.
إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺢ.
ﲣﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺒﻖ.
ﲢﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ و إﺻﻼﺣﻪ ﻟﻴﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳉﺪﻳﺪة.
ﻣﺺ ﻏﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة.
ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل ً
ﻗﺮوﺿﺎ ّ
اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي إﺗﺒﻌﺘﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻌﻼج ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺆﺧﺮا  1 :ن

ﻫﻮ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ANSEJﻏﲑ أﻧﻪ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ
وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﺴﻮء ﺗﺴﻴﲑ وﺗﺄﻃﲑ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻞ اﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻋﻤﻬﻢ ﻻ ﺎ ﱂ
ﲢﺴﻦ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل ﻋﻦ دراﺳﺔ وﲤﺤﻴﺺ وﻣﺎﻣﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺧﱪﺗﻪ وﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺪراﺳﻲ اي ا ﺎ ﱂ ﲡﺮي ﲢﻘﻴﻘﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﻗﺒﻞ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﻞ رأس ﻣﺎﻟﻪ إﱃ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرت ﺑﺎﳌﻼﻳﲑ
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