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 ن)20الموضوع األول(
 ن) 6الجزء األول(

 عرف الصرف واشرح انظمته؟-1
 عرف البطالة وبين اسبابها.-2

 ن)6الجزء الثاني(
 بعض السلع االستهالكية حاالستهالكية والجدول التالي يوضزيادة في مختلف السلع المواد  2017شهدت بداية سنة 

 : اليك الجدول التالي والذي يمثل اسعار بعض السلع خالل السنوات االخيرةالسند
 االسعار

 2018 2017 2016 السلعة
 دج90 دج 80 دج 75 السكر كغ

 دج 30 دج 30 دج 30 الحليب علبة
 دج 10 دج 10 دج 10 الخبز قطعة

 دج 800 دج 600 دج 560 كغالقهوة 
 دج 800 دج 500 دج 300 الموز كغ

 دج 100 دج 95 دج 90 العدس علبة
 ماهي الظاهرة المشار اليها في السند؟ حدد اسبابها؟-1 المطلوب:

 ماهو نوع الظاهرة المشار اليها في السند.-2             
 الجزائر لتخفيف من حدة هذه الظاهرة.ماهي االجراءات المقدمة من طرف بنك -3             

 ن)8الجزء الثالث(
 

السيد أحمد مدير عام لمؤسسة متخصصة في تركيب الهواتف النقالة وفي نهاية كل سنة يقوم بعقد اجتماع مع المدراء 
التنفيذيين لدراسة الحصيلة السنوية لنشاط الشركة ويتناقش معهم في اآلراء المقدمة وبعد الدراسة يقوم بالمصادقة عليها 

حصيلتها السنوية وفي االجتماع قدم مدير اإلنتاج تقريرا إلى المدير وفي إحدى السنوات حققت المؤسسة تراجعا في 
ساعات يوميا  8العام يذكر فيه أن سبب التراجع يعود إلى المحيط الذي يؤدي فيه العمال عملهم حيث أن العمال يعملون 

حا كبيرة بعدها وتحت حرارة عالية إضافة إلى ذلك أنهم لم يتحصلو على منح وعالوات رغم تحقيق المؤسسة أربا
اصدر المدير العام تعليمة إلى العمال تتضمن منح العمال ساعة راحة يوميا مع تركيب مكيفات وصرف مكافأة لكل 

 . عامل في حال تحقيق المؤسسة مكاسب نهاية السنة
 

 العمل المطلوب : من خالل الوضعية وما درست أجب عما يلي : 
 طرف السيد أحمد ؟ برر إجابتك . ما نوع أسلوب القيادة المتبع من)1
 كيف تسمى الطريقة أو األسلوب الذي اتبعه السيد أحمد حين إصداره للتعليمة ؟ عرفه ؟ )2

السيد أحمد متحصل على دكتوراه في المانجمنت واعتمد على نظرية معينة عند إصداره تعليمات للعمال حدد )3
 هذه النظرية واشرحها حسب ما سبق
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الجزء الثاالجزء الثاني(
7شهدت بداية سشهدت بداية سنة 
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 القيادة واشرح العوامل المكؤثرة فيها.عرف -1
 اشرح االثار االقتصادية للتضخم.-2

 اليك السندات التالية:      نقاط) 6الجزء الثاني(
،وحققت ارباحا معتبرة إال ان هذه  2005عامل تأسست منذ سنة  20: شركة "الريان" للتجارة االلكترونية توظف 1السند 

 من عمالها . 6االخيرة تراجعت عند غزو السوق المحلي بشركات منافسة مما ادى الى تسريح 
ايام و هذا بسبب عطل احد  3غ ،توقفت لمدة  500علبة ذات الحجم  5000: شركة "سيم" إلنتاج العجائن تنتج يوميا 2السند 

 آالتها الرئيسية .
كم فأجبر على مغادرة عمله و البحث عن عمل  300ن اقامته االصلية ب : احمد انتقل للعيش في منطقة تبعد عن مكا 3السند

 اخر في تخصصه .
 كما هو موضح في المنحنى التالي : يمر النشاط االقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط :4السند

 
 
 
 
 
 

 1الوثيقة رقم
 

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

 ؟ 1مما يعاني العمال المسرحون في السند .1
 مع الشرح ؟ 3و  2ماهي المشكلة المشار اليها في كل من السند .2
 )؟ حلله ؟1( الوثيقة رقم  4ماذا يمثل المخطط الموضح في السند .3
 كيف تؤثر هذه الظاهرة على االقتصاد الوطني ؟ .4
 ماهي االجراءات التي تنتهجها الدولة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة .5

 ن)8الجزء الثالث(
I.عامل تنتج عدت أنواع األواني المنزلية البالستيكية، بظهور مؤسسات  120" بوهران توظف مؤسسة "بالست

منافسة ونقص في تموين بالمادة األولية بدأت ربيحتها تتراجع مما أجبر على ادارة المؤسسة بقيام بمجموعة من 
 االجراءات من بينها:

 .عامل  20االجراء األول: تخفيض ساعات العمل بمقابل تسريح 
 االجراء الثاني:تخفيض االنتاج مقابل تخفيض في اجور العمال.

 البحث على موردين لتموين المؤسسة بالمادة االولية وتوسيع نقاط التوزيع.االجراء الثالث:
 المطلوب: على ضوء مادرست أجب على مايلي:

 د نوعها.مانوع المشكلة المشار اليها في االجراء االول بالنسبة للعمال؟ عرفها.مع تحدي-
 مانوع المشكلة المشار اليها في االجراء الثاني؟عرفها وماهي االثار االقتصادية الناجمة عنها.-
 في رايك ماهو االجراء الصائب من طرف االدارة؟-

II.دج. 1800000عمال بتسجيلهم في أداء مناسك الحج وخصصت لذلك ميزانية بـ 3مؤسسة"بالست" تكريم  قامت 
 مادرست أجب على مايلي:المطلوب: على ضوء 

 تتوجه ادارة الشركة لتحويل العملة؟ بما تسمي هذه العملية؟ عرفها.أين -
 دج فماهو المبلغ المتحصل عليه باالورو. 160اورو= 1قامت بتحويل العملة الوطنية الى األورو بحيث -
 40بعد وصولهم الى البقاع المقدسة(المملكة العربية السعودية) تم تحويل مبلغ االورو الى لایر السعودي حيث -

 ا بتحويله؟ لایر سعودي فماهو المبلغ الذي قامو 1دينار جزائري=
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