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الشعبة تســيري و اقـتصاد

 املدة 03 :ساعات و نصف

اختبار يف مادة :اإلقتصاد والمناجمنت

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول ( 20نقطة)

الجزء األول(6ن)
-1عرف النقود وإشرح وظائفها.
-2عرف الوديعة واشرح انواعها(بااليجاز)
-3اشرح نظرية ذات العاملين لهنزبارغ
الجزء الثاني(6ن)
كشفت تقديرات وزارة المالية وبنك الجزائر عن تراجع محسوس لسعر صرف الدينار خالل السنوات الثالثة
الماضية و بالتالي تآكل قدرته الشرائية مما يساهم في ارتفاع قيمة المنتجات و نسب التضخم و يضاعف
االعباء على العائالت الجزائرية .وفقا للتقديرات االحصائية لدينا المنحنيين التاليين اللذان يمثالن سعر صرف
الدينار الجزائري بالنسبة للدوالر االمريكي و االورو االوروبي
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و يساهم انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العمالت التجارية الرئيسية في العجز في ميزان
المدفوعات و تآكل القدرة الشرائية للدينار الجزائري حيث تبين التقديرات االحصائية لوزارة المالية ان نسب
التضخم في سنة  2016تقدر بحوالي  5.5في المائة ،و بلغت بالنسبة للمشروبات  ،و المواد الغذائية  7.04في
المائة ،و االلبسة  7.65في المائة و نفس االمر ينطبق على مختلف الخدمات...مقال من جريدة الخبر
2016.01.22
باالعتماد على ما سبق ذكره و على ضوء ما درست اجب عن االسئلة التالية :
.1
.2
.3
.4

ماهي الظاهرة التي يعالجها النص ؟
حلل كال من المنحنيين الموضحان في الوثيقة ماذا تالحظ ؟
كيف تؤثر هذه الظاهرة على االقتصاد الوطني ؟
ماهي الحلول التي تقترحها للحد من هذه الظاهرة ؟

الجزء الثالث(8ن)
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السند  :1شركة "الريان" للتجارة االلكترونية توظف  20عامل تأسست منذ سنة ، 2005وحققت ارباحا معتبرة
إال ان هذه االخيرة تراجعت عند غزو السوق المحلي بشركات منافسة مما ادى الى تسريح  6من عمالها .
السند  :2شركة "سيم" إلنتاج العجائن تنتج يوميا  5000علبة ذات الحجم  500غ ،توقفت لمدة  3ايام و هذا
بسبب عطل احد آالتها الرئيسية .
السند : 3احمد انتقل للعيش في منطقة تبعد عن مكان اقامته االصلية ب  300كم فأجبر على مغادرة عمله و
البحث عن عمل اخر في تخصصه .
السند:4تقوم مؤسسة "الوئام" بتوسيع نشاطها وذلك بزيادة في راس مال عن طريق زيادة عدد المساهمين
وتجديد وسائل النقل باقتناء  3شاحنات
السند:5محمد مسير لدى مؤسسة"النجاح" اقترح على العمال توسيع خطط االنتاج وذلك بزيادة الحجم الساعي
مقابل زيادة في االجر،رحب العمال بهذا القرار.كما اتصل محمد بمدير االنتاج يعلمه فيها اعداد تقرير عام
حول عمل االالت.كما ان بعض الزبائن قدموا شكوى فيما يخص وجود عيب بالسلعة
السند :6يمر النشاط االقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط كما هو موضح في المنحنى
التالي :
االنتاج

الوثيقة رقم1

السنوات

المطلوب باالعتماد على ما سبق ذكره و على ضوء ما درست اجب عن االسئلة التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مما يعاني العمال المسرحون في السند  1؟
ماهي المشكلة المشار اليها في كل من السند  2و  3مع الشرح ؟
ماهو مصدر التمويل المشار اليه في السند4
مانوع القيادة المشار اليها في السند5
مانوع االتصال المشار اليه في السند 5
مانوع الرقابة المشار اليها في السند5
ماذا يمثل المخطط الموضح في السند  ( 6الوثيقة رقم )1؟
أ-حلله؟
ب-ماهي االجراءات التي تنتهجها الدولة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة
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-1عرف الكتلة النقدية واشرح مكوناتها.
-2عرف بنك الجزائر واشرح وظائفه
-3عرف سوق الصرف واشرح انواعه
الجزء الثاني( 6نقاط)

الوثيقة ( :)1جدول يمثل الطلب و العرض على سعلة ما .
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باالعتماد على الوثيقة ( )1و على ضوء ما درست أجب على ما يلي:
 .1حدد الكمية المطلوبة عندما يتغير السعر من  DA30الى  DA40لمرونة=( 0.6-سالبة)
 .2مثل بيانيا معطيات الوثيقة علما ان 1سم= DA 10بالنسبة للسعر و1سم= 10000وحدة(الكمية)
.3احسب مرونة العرض السعرية عندما يتغير السعر من  DA 40الى  DA50مع تفسير ذلك.
.4ماذا تمثل نقطة تقاطع المنحنى(الطلب والعرض)؟ حددها؟
الجزء الثالث(8ن)
السند:1في إطار السياسة االقتصادية وقعت الجزائر في ديسمبر  2001على اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي و الذي
دخل حيز التطبيق الفعلي في سبتمبر  ، 2005و من أهم بنود هذا االتفاق إنشاء منطقة تبادل حر أورو متوسطية ترفع فيها
كل القيود عن التجارة الخارجية.

السند  : 2صادرات وواردات الجزائر(السلع و الخدمات) مع االتحاد األوربي خالل  . 2005الوحدة  :مليار
دوالر.
25.59
الصادرات
11.25
الواردات
اعتمادا على ما درست و انطالقا من السندين :
 .1ما هي السياسة التجارية( المبدأ) التي تبناها اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي؟
أ -اشرحها.
ب -أبرز أهم أهداف هذه السياسة التجارية.
 .2تعتبر الصادرات و الواردات عنصران أساسيان ألهم مكونات ميزان المدفوعات ،اشرحه ثم احسبه
لسنة 2005

بالتوفيق للجميع في البكالوريا
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